ّ
ّ
التىنسيت
الجمهىزيت
ّ
وزارة الرتبية
املسلصالىطني البيداغىجي

بالغ انتداب
ٌعتزم اإلاشكض الوظني البُذاػوجي فخذ مىاظشة خاسجُت باإلافلااث مفاوةت باخخباساث كخابُت جعبُلُت
الهخذاب أةوان في خعغ مخخفلات رلك بذاًت مً جاسٍخ  14جىيليت  2021جاسٍخ فخذ باب الترشحاث ةلى
موكع الواب الخاص باإلاشكض الوظني البُذاػوجي  www.cnp.com.tnإلى ػاًت  03أ ث  2021ةلى العاةت
مىخصف الفلُل جاسٍخ ػفلم الترشحاث رلك فلا للجذ ل الخالي :
زمصالخطت

الخطت

الاختصاص

املستىي التعليمي أو الشهادة املطلىبت

عدد املسالص

مكان العمل

C01

فني ظباةت

العباةت

شهادة مؤهل جلني منهي.

40

جووغ الكبرى

C02

فني في إنهاء أشؼال
العباةت.

إنهاء أشؼال
العباةت

شهادة مؤهل جلني منهي.

06

جووغ الكبرى

C03

ظائم شاخىت
صن ثلُل

ظُاكت شاخىاث
الوصن الثلُل

اجخاص بىجاح مشخفلت الخعفلُم ألاظاس ي
أ العىت الثالثت مً الخعفلُم الثاهوي
ّ
مخدصل ةلى سخصت
هظام كذًم
ظُاكت صن الثلُل صىف "ج"

40

كامل جشاب
ّ
الجمهوسٍت

ّ
الشسوط ّ
العامت للمشازلت:
.I
ّ
ّ
الخووعُت
لجيعُت
 أن ًكون اإلاترشح خامال ل أن ًكون اإلاترشح مخمخعا بدلوكه ّاإلاذهُت.
ّ
ّ
الزهىُت الضش سٍّت لفؼل الخعت التي جششح لها.
 أن جخوفش في اإلاترشح اإلاؤهالث البذهُتأن ال ًلل ظً اإلاترشح ةً  11ظىت في ػشة جاهاي .2021

-

 ال ًمكً لفلمترشح اإلافاسكت إال في خعت اخذة..IIطسيقت الترشح للمناظسة:
 -0التسجيل الالكتروني باملنظىمت :
ّ
ّ
ًجب ةلى ّ
كل مً ًشػب في الترشح الزي جخوفش فُه الفش ط اإلاعفلوبت ،الىاار إلاوكع الواب الخاص
ّ
باإلاشكض الوظني البُذاػوجي  www.cnp.com.tnحعمير اظخماسة الترشح اإلاصادكت ةفليها ( ) validation
ةبر موكع الواب اإلازكوس آهاا ،رلك في أجل أكصاه ًوم  03أ ث  2021جاسٍخ ػفلم الدسجُل ةبر اإلاوكع .
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ّ
ّ
مترشح مذةو ّ
لفلخثبذ مً ّ
* مالحظت هامت ّ :
ّ
اإلاصشح بها في اظخماسة الترشح
صحت البُاهاث
كل
ًىجش ةً ّ
ّ
ّ
اإلاصشح بها جفلك اإلاضمىت باإلافلف اكصاء اإلاترشح آلُا.
كل اخخالف بين البُاهاث
ةبر اإلاىظومت
ّ
 -2ازسال ملف املترشح :
بعذ ػفلم الدسجُل ةبر موكع الواب الخاص باإلاشكض الوظني البُذاػوجي ً www.cnp.com.tnخم
الترجِب ألا لي آلالي لفلمترشحين جااضفلُا خعب ّ
ّ
ّ
ًخم ضبغ كائمت في
اإلاخدصل ةفلُه
اإلاعذل
ّ
اإلاترشحين اإلالبولين أ ّلُا الجخُاص اخخباس كخابي اخخباس جعبُلي ّ
لكل خعت في خذ د خمعت أضعاف
ةذد الخعغ اإلااخوخت لفلخىاظش ةبر موكع

الواب الخاص باإلاشكض الوظني البُذاػوجي

 www.cnp.com.tnجخم دةوة اإلاترشحين اإلالبولين في هزه اإلاشخفلت إلى إسظال مفلف جششح ةبر مكخب
البرًذ إلى اإلاشكض الوظني البُذاػوجي ةلى العىوان الخالي :
املسلصالىطني البيداغىجي
 42شازع علي طساد منفلىزي – 1011جىنس-
و ذلك في ظسف مغلق ًكتب عليه " :مناظسة انتداب (ذلسالاختصاص املشازك فيه)"
"ال ًفتح إال من قبل لجنت املناظسة"

ّ
ّ
ًخكون مفلف الترشح جوبا مً الوثائم الخالُت :
ّ
الخطت

الىثائق املطلىبت
 وسخت مً اظخماسة الترشح التي حسحب مً اإلاوكع بعذ جأكُذ الدسجُل ( )validationبعذ ظباةتهاامضائها.
ّ
الوظىُت.
 وسخت مً بعاكت الخعشٍف -شهادة ظبُت

 باليعبت لفلمترشحين الزًً ججا ص ا ّظً الـ  04ظىت في ػشة جاهاي مً ظىت  2021اإلاىخاعين
ّ
فني في الطباعت

بالخىاُل فلا ألخكام ألامش ةذد  0221لعىت ً 0192جب الاظخظهاس بفهادة جشظُم مً مكخب الدفؼُل
مذهُت ّ
أ الادالء بما ًاُذ اللُام بأةمال ّ
فعفلُت في اللعاع العمومي .في جمُع الحاالث ،ال ًجب أن
ّ
جخجا ص ّ
العً اللصوى لفلمترشح  04ظىت .
ّ
 وسخت معابلت لألصل مً شهادة مؤهل جلني منهي في اخخصاص العباةت معفلمت مً إخذى مشاكضّ
العمومُت أ مً مشاكض الخكوًٍ اإلانهي الخاصت اإلاعترف بها مىظشة بالعفلم الوظني
الخكوًٍ اإلانهي
لفلمهاساث.

ّ
اإلاخدصل ةفليها في الفهادة اإلاعفلوبت.
 -وسخت معابلت لألصل مً بعاكت ألاةذاد
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ّ
الخطت

الىثائق املطلىبت
 وسخت مً اظخماسة الترشح التي حسحب مً اإلاوكع بعذ جأكُذ الدسجُل ( )validationبعذ ظباةتهاامضائها.
ّ
الوظىُت.
 وسخت مً بعاكت الخعشٍف -شهادة ظبُت

ّ
فني في إنهاء
أشغال
الطباعت

 باليعبت لفلمترشحين الزًً ججا ص ا ّظً الـ  04ظىت في ػشة جاهاي مً ظىت  2021اإلاىخاعين بالخىاُل
فلا ألخكام ألامش ةذد  0221لعىت ً 0192جب الاظخظهاس بفهادة جشظُم مً مكخب الدفؼُل أ الادالء
ّ
مذهُت ّ
بما ًاُذ اللُام بأةمال ّ
فعفلُت في اللعاع العمومي .في جمُع الحاالث ،ال ًجب أن جخجا ص
العً

ّ
اللصوى لفلمترشح  04ظىت .

ّ
 وسخت معابلت لألصل مً شهادة مؤهل جلني منهي في اخخصاص ّفني في إنهاء أشؼال العباةت معفلمت
ّ
العمومُت أ مً مشاكض الخكوًٍ اإلانهي الخاصت اإلاعترف بها مىظشة بالعفلم
مً إخذى مشاكض الخكوًٍ اإلانهي
الوظني لفلمهاساث.

ّ
اإلاخدصل ةفليها في الفهادة اإلاعفلوبت
 وسخت معابلت لألصل مً بعاكت ألاةذاد -وسخت مً اظخماسة الترشح التي حسحب مً اإلاوكع بعذ جأكُذ الدسجُل ( )validationبعذ ظباةتها

امضائها.
ّ
الوظىُت.
 وسخت مً بعاكت الخعشٍف شهادة ظبُتسائق شاحنت
وشن ثقيل

 باليعبت لفلمترشحين الزًً ججا ص ا ّظً الـ  04ظىت في ػشة جاهاي مً ظىت  2021اإلاىخاعين بالخىاُل
فلا ألخكام ألامش ةذد  0221لعىت ً 0192جب الاظخظهاس بفهادة جشظُم مً مكخب الدفؼُل أ الادالء
ّ
مذهُت ّ
بما ًاُذ اللُام بأةمال ّ
فعفلُت في اللعاع العمومي .في جمُع الحاالث ،ال ًجب أن جخجا ص
العً

ّ
اللصوى لفلمترشح  04ظىت .

ّ
اإلاذسظُت التي جثبذ اإلاعخوى اإلاعفلوب لفلترشح ( مؤشش ةفليها مً
 وسخت معابلت لألصل مً الفهادةّ
ّ
اإلاذسظُت مً اإلاعاهذ الخاصت).
الجهوٍت لفلتربُت باليعبت لفلفهائذ
كبل اإلاىذ ّبُت
ّ
اإلاخدصل ةفليها في الفهادة اإلاعفلوبت.
 وسخت معابلت لألصل مً بعاكت ألاةذاد -وسخت مً سخصت ظُاكت شاخىاث الوصن الثلُل صىف "ج " .

مساحل انجاشاملناظسة

.III

ّ
 .1فسش وجسجيب ملفاث الترشح
املسحلت ألاولى  :الترجيب ألاولي مللفاث املترشحين
ّ
اإلاترشح ( ّ
ًخم الترجِب ألا لي لفلمترشحين جااضفلُا خعب ّ
ّ
معذل كل مً
اإلاخدصل ةفلُه مً كبل
اإلاعذل
ّ
ّ
الفهادة اإلاعفلوبت باليعُت لخعت الاىُين في العباةت لخعت الاىُين في إنهاء أـفؼال العباةت
الفهادة اإلاذسظُت اإلاذلى بها باليعُت لخعت ظائم)
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جضبغ اللجىت كائمت في اإلاترشحين اإلالبولين أ ّلُا الجخُاص اخخباس كخابي اخخباس جعبُلي ّ
لكل خعت
في خذ د خمعت ( )05أضعاف ةذد الخعغ اإلااخوخت لفلخىاظش فم ّ
ّ
اإلاخدصل ةفلُه لُخم
اإلاعذل
دةوتهم لخلذًم مفلااث الترشح فم الوثائم اإلاعفلوبت بالجذ ل أةاله كصذ اإلافاسكت في اإلاشاخل اإلاوالُت
لفلمىاظشة.

ّ
لفلمترشح ألاكبر ّ
في خالت الدعا ي في ّ
اإلاخدصل ةفلُه حععى ألا ّ
ّ
ظىا.
لوٍت
اإلاعذل
املسحلت الثانيت  :الفسش ألاولي للملفاث

جلوم لجىت اإلاىاظشة الخاسجُت باخذ فشص الترشحاث الواسدة الخثبذ مً ّ
صحت الوثائم ّ
اإلاكوهت لفلمفلف
مً اإلاععُاث الواسدة بهاٍ .لع في هزه اإلاشخفلت الاكصاء آلالي لفلترشحاث في الحاالث الخالُت :
 مفلف مىلوص مً إخذى الوثائم اإلاعفلوبت أ ثُلت ػير معابلت لألصل أ ثُلت ػير معابلتلفلفش ط.

ّ
ّ
 مععُاث خاظئت ةىذ الدسجُل جم الخاعً إليها ةىذ دساظت مفلف اإلاترشح.ّ
ّ
املحذدة َعخمذ في رلك خخم مكخب البرًذ
 مفلف الترشح الواسد ةلى مكخب الضبغ بعذ آلاجالكذلُل ةلى الخثبذ مً جاسٍخ الوس د ال حعخمذ الترشحاث التي ّ
جم إًذاةها كبل صذ س البالغ ةلى

موكع الواب الخاص باإلاشكض الوظني البُذاػوجي . www.cnp.com.tn

ّ
ظنهم ةً  11ظىت أ ًاوق ّ
اإلاترشحين الزي ًلل ّ
العً اللصوى ( 45سنت ) في جاسٍخ ّ
ػشة جاهاي
 2021رلك بعذ اخدعاب ّ
مذة الخىاُل فلا ألخكام ألامش ةذد  1221لعىت .1112
 شهادة ػير معابلت لفلمعخوى أ الاخخصاص اإلاعفلوب.في خالت إكصاء إخذى اإلاترشحين لألظباب اإلازكوسة أةاله  ،فئهه ًخم حعوٍضه باإلاششح اإلاوالي فلا
لفلترجِب الخااضلي اإلاعخمذ دةوتهم لإلدالء بمفلااتهم فلا لىاغ ؤلاجشاء.
 .2الاختبازالكتابي و التطبيقي
بعذ مشخفلت الاشص ألا لي لفلمفلااثً ،خم دةوة اإلاترشحين اإلالبولين ةً ظشٍم موكع الواب الخاص باإلاشكض
الوظني البُذاػوجي  www.cnp.com.tnإلجشاء اخخباس كخابي اخخباس جعبُلي كصذ جلُُم معخوى
ّ
جااضفلُا في الاخخصاص اإلاعفلوب.
اإلاترشحين
ّ ّ
مترشح ةىذ اجخُاص ّ
كل اخخباس.
ٍخم اظىاد ةذد (مً صاش إلى  )20لكل
 .3الترجيب النهائي واختياز املترشحين
ّ
جااضفلُا ةلى أظاط ّ
ّ
ّ
اإلاخدصل ةفلُه الزي ًخم اخدعابه باةخماد
اإلاعذل النهائي
ًخم جشجِب اإلاترشحين
الصُؼت ّ
الخالُت :
العدد النهائي = عدد الاختبازالكتابي  + % 40 Xعدد الاختبازالتطبيقي %60 X
ّ
ًخدصل ةلى ةذد .20/10
ال ًمكً الخصشٍذ بىجاح أي مترشح ما لم
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ّ
جضبغ كائمت ّ
أصفلُت في اإلاترشحين في خذ د ةذد اإلاشاكض اإلاعفلوبت بكل خعت.
ّ
ّ
كما ّ
ألاصفلُت اإلاعش ضت لفلخىاظش
جكمُفلُت في خذ د  %50مً ةذد خعغ اللائمت
ًخم ضبغ كائمت
( باليعبت إلى خعتي فني ظباةت فني في إنهاء أشؼال العباةت ) في خذ د  % 100مً ةذد اإلاشاكض
( باليعبت إلى خعت ظائم شاخىت صن ثلُل ) رلك لخمكين اإلاشكض الوظني البُذاػوجي ةىذ الاكخضاء
ّ
ّ
ألاصفلُت الزًً لم ًفلخدلوا بمشاكض ةمفلهم في آلاجال اإلاضبوظت
مً حعوٍض اإلاترشحين اإلاذسجين باللائمت
أ الزًً ًيسحبون في ػضون  06أشهش مً جاسٍخ وفش اللائمت النهائُت لفلىاجحين.
مالحظت عامت :
ّ
ّ
 في خالت الدعا ي في الىخائج النهائُت حععى ألا ّعسضيت باملسلص
لوٍت لفلمترشح الري عمل بصفت
ّ
الىطني البيداغىجي فاملترشح ألالبرسنا.
 .4إلاعالن عن النتائج :
ّ
النهائُت لفلمىاظشة ةبر موكع الواب الخاص باإلاشكض الوظني البُذاػوجي
ً -0خم ؤلاةالن ةً الىخائج
www.cnp.com.tn

ً -2خم دةوة كل مً لم ًفلخدم ةبر سظالت مضموهت الوصول في صوسة ةذم الالخداق ًخم
الفعب ةفلُه حعوٍضه فلا لفلترجِب اإلاعخمذ باللائمت الخكمُفلُت.
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