
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 بالغ إهخداب

  2020جاهفي  15خضص آزغ أجل للبىٌ الترشحاث لُىم  

 //:Concours.cni.tnhttps ًلخصغ الترشح في هظه اإلاغخلت على الدسجُل بمىكع 

مً  وإمضائه وصل الدسجيلوطباعت البُاهاث اإلاعلىبت بيل صكت  وجدصُلالغاجع بالىظغ للمغهؼ الىظني لإلعالمُت   

 .العلبعىض  لإلؾخظهاع به بملفه إلعفاكه كبل اإلاترشح
 

 

ت   ُّ تمىاظغة فخذ  ٌعتزم اإلاغهؼ الىظني لإلعالم ُّ      شفاهُت إلهخضاب و بئزخباعاث هخابُت  باإلالفاث مشفىعت زاعج

ُّ أّوٌ مهىضؾين   08  ت:في ؤلاعالم

 
عدد الخطط  الخطت

 املعسوضت للخىاظس

مكان  اث املطلىبتإلاخخصاص املظخىي الدزاس ي املطلىب

 العمل

 ملاييع فسش امللفاث

مهىضؽ 

 ٌ  أّو

ت إلاهىضؽ 04 ُّ إعالمُت /  الشهاصة الىظى

 أو شهاصة معاصلت اجصاالث

 هىضؾت البرمجُاث  

« Génie logiciel » 

Data science 

 (3ضازب) معدل الباكالىزيا.  جىوـ

 معدل الثالر طىىاث ألاخيرة. 

 (2ضازببئعخباع ؾىت الخسغج )

مهىضؽ  

 ٌ  أّو

ت إلاهىضؽ 04 ُّ إعالمُت /  الشهاصة الىظى

 أو شهاصة معاصلت اجصاالث

Système 

Réseau 

Sécurité 

 جىوـ

 :في املىاظسةشسوط املشازكت  .1

 ًمىً أن ٌشاعن في هظه اإلاىاظغة اإلاترشحىن الظًً جخىفغ فيهم الشغوط الخالُت:

 أن ًيىن اإلاترشح جىوس ي الجيؿُت 

 ،أن ًيىن اإلاترشح مخمخعا بدلىكه اإلاضهُت 

  ،أن ًيىن مخدصال على اإلاؿخىي الخعلُمي اإلاعلىب في ؤلازخصاصاث اإلادضصة بالجضٌو أعاله 

  ًّ   أن ال ًخجاوػ ؾ
ّ

شؾىت  40ح اإلاترش خمّ 2019جاهفي  01 بخاٍع سجُل بمىخب  شهاصةعلى عخماص ؤلا  ، ٍو
ّ
الد

ًّ اللاهىهُت لإلهخفاع باإلؾخثىاء اإلاىصىص علُه ظًً ججاوػوا الؿ
ّ
حين ال

ّ
ؿبت للمترش

ّ
شؼُل بالي

ّ
باألمغ   الد

ل  13اإلاؤّعر في  2006لؿىت  1031عضص   الت باإلضافت إلى الىزائم الّض ، 2006أفٍغ
ّ

ح بعمل على كُام اإلاترش

 مضوي فعلي.
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 إلاكصائيتشسوط ال .2

  زخصاص واخض،ال ال ًمىً الترشح إال 

  لمؿخىي اإلاعلىب،لجغفض ول شهاصة علمُت ػير معابلت 

  ال جلبل الشهائض ألاجىبُت والشهائض اإلاؿلمت مً كبل اإلاؤؾؿاث الجامعُت الخاصت إال إطا واهذ مصحىبت

 معاصلت،  بلغاع 

  حسجُالث الترشح الىاعصة على اإلاغهؼ كبل صضوع هظا ؤلاعالن أوبعض آلاجاٌ،ال حعخمض 

  الظي ملىاظسةبا وصل الدسجيلجىلصه إخضي الىزائم اإلاعلىبت بالبالغ بما في طلً  ملفًغفض آلُا ول 

الغاجع بالىظغ   Concours.cni.tn://httpsمىكع  عبر   ًخم ظباعخه بعض حعمير اؾخماعة الترشح

 مً كبل اإلاترشح، وإمضائه   للمغهؼ الىظني لإلعالمُت

  الىعقي اإلالف ال جخعابم و البُاهاث اإلاضمىت بالدسجُل  بىصلًخم إلؼاء كبٌى ول مترشح كضم مععُاث

  الظي جم جلضًمه

 

 مساخل إهجاش املىاظسة .3

الغاجع بالىظغ للمغهؼ الىظني  https://Concours.cni.tnبمىكع  الدسجُل عبر  .1

 (الترشحاث إلالكتروهيتمطالب )لإلعالمُت 

الحضىع الجخُاػ ؤلازخباع الىخابي  صعىة اإلاترشحين اإلالبىلين إلىو  الترشحاث إلالكتروهيت مطالب فغػ  .2

 الىزكيت ملفاتهموإًضاع 

  (QCMالىخابُت )ؤلازخباعاث  .3

ذ بيخائج ؤلازخال .4  (QCMباعاث الىخابُت )خصٍغ

  ث الشفاهُتاؤلازخباع  .5

ذ بالىخائج النهائُت .6  الخصٍغ

 
 للخعغف على اإلاؿخجضاث بسصىص جىاٍعش ومغاخل إجخُاػ ؤلازخباعاث ووشغ هخائجها, www.cni.tnًمىً للمترشحين مخابعت مىكع واب اإلاغهؼ 
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الساجع بالىظس للمسكص الىطني  https://Concours.cni.tnالدسجيل عبر بمىكع   1.3

 لإلعالميت

 

الغاجع  https://Concours.cni.tnمىكع  الىفاط إلى ًجب على اإلاترشح الظي جخىفغ فُه الشغوط اإلاعلىبت 

ئخضي ؤلازخصاصاث اإلافخىخت الدسجُل ب وصلللدسجُل ؤلالىترووي وحعمير  بالىظغ للمغهؼ الىظني لإلعالمُت

 .وطلً كبل خلٌى أجل ػلم الترشحاث للخىاظغ 

 

ولطباعت من صحت البياهاث ودكت املعلىماث التي يصسح بها عىد حسجيله باملىكع  للخثبذهدعى كل مترشح هام جدا: 

 .كبل مىعد ػلم الترشحاث وإمضائه وصل الدسجيل

 

الحضىع الجخُاػ ؤلازخباع الىخابي  صعىة اإلاترشحين اإلالبىلين إلىو  الترشحاث إلالكتروهيت مطالبفغػ  2.3

 الىزكيت ملفاتهموإًضاع 
  ضمً كاعضة بُاهاثاإلاغؾلت في آلاجاٌ الترشحاث ؤلالىتروهُت معالب ول ًخم جمع 

 ًخم الخثبذ مً البُاهاث اإلاضمىت بهظه اللاعضة 

 لشغوط اإلاىاظغة   مؿخجاب  ]عدد مطلب الترشح[إلىترووي  عضص ليل معلب جغشحاخدؿاب وإؾىاص  ًخم

 وفلا لللاعضة الخالُت :

 X2 (معدل الثالر طىىاث ألاخيرة)+X 3 )معدل شهادة الباكالىزيا( =  ]عدد مطلب الترشح[

 

 ًخم فغػ اإلاترشحين  في كائمخين خؿب الازخصاص 

  )عدد مطلب الترشح[جغجِب اإلاعالب جغجِبا جفاضلُا خؿب   ًخمباليؿبت ليل ازخصاص )كائمت[   

  ،)ؤلابلاء فلغ علىًلع باليؿبت ليل ازخصاص )كائمت  ً ً في خضوص   اإلالفاث ألاولى ( 120) مائت وعشٍغ وطل

 ،متى جىفغ العضص اإلاعلىب إزخصاص ليلباليؿبت   عضص الخعغ  اإلافخىخت للخىاظغ مغة 30

 على مىكع واب اإلاغهؼ الجخُاػ الازخباع الىخابي اإلاترشحين اإلالبىلين  وشغ كائماث ًخمwww.cni.tn 
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  مباشغة بمىخب  الىزكيت ملفاتهمالحضىع الجخُاػ ؤلازخباع الىخابي وإًضاع  إلىاإلالبىلين  اإلاترشحين جخم صعىة

مإعؾالها اإلاغهؼي للمغهؼ الىظني لإلعالمُت أو  الضبغ ض  عً ظٍغ ع أو بىاؾعت عؾالت مضمىهت البًر الؿَغ

على مهىدض أول "طت خ"ال يفخذ إال من طسف لجىت املىاظسة الخازجيت/عباعة الىصٌى مع الخىصُص على 

في  (العمسان 1005ههج بلحظن بن شعبان  11) الظغف اإلاغؾل مً ظغف اإلاترشحين وطلً على العىىان الخالي : 

ش  15أجل ال ًخعضي    إصضاع الضعىة.ًىم مً جاٍع

  عخمض في طلً زخم مىخب خم زالضبغ اإلاغهؼي للمغهؼ أو جلص ى ول اإلالفاث الىاعصة بعض آلاجاٌ اإلادضصة َو

ض  لت ؿب خالبًر  ؤلاًضاع أو ؤلاعؾاٌظٍغ

  م ًخم إعؾاٌ الضعىاث للمترشحين اعخماصا على  البريد إلالكترووي الصخص يو عبر  بسكياث فسديتعً ظٍغ

 .  الدسجُل بىصلالبُاهاث اإلاىصىص عليها 

 ٍخيىن اإلالف مً الىزائم الخالُت:و 

 الدسجُل ممض ى مً ظغف اإلاترشح، وصل .1

مصحىبت بيسخت  معابلت لألصل مً شهاصة اإلاعاصلت باليؿبت للشهائض ألاجىبُت وسخت معابلت لألصل مً الشهاصة العلمُت  .2

 أو الشهائض اإلاؿلمت مً اإلاؤؾؿاث الخعلُمُت الخاصت

 وسخت معابلت لألصل مً بعاكت أعضاص شهاصة الباوالىعٍا أو الشهاصة اإلاعاصلت. .3

 بئعخباع ؾىت الخسغج. اإلايللت بالىجاح وسخ معابلت لألصل مً بعاكاث ألاعضاص للثالر ؾىىاث ألازيرة .4

ظًً و الىزائم اإلاثبخت للدسجُل بمىخب الدشؼُل  .5
ّ
حين ال

ّ
ؿبت للمترش

ّ
ح بعمل مضوي فعلي بالي

ّ
الىزائم الّضالت على كُام اإلاترش

ًّ اللاهىهُت   ججاوػوا الؿ

 ؾيرة طاجُت .6

 2019شهاصة حسجُل بعماصة اإلاهىضؾين لؿىت  .7

 مىلىص من إخدي الىزائم املركىزة أعاله أو جخضمن معطياث خاطئت يعخبر الػيا.مالخظت: كل ملف 

 

  (QCMإلاخخبازاث الكخابيت ) اجخياش 3.3

  اإلاغؾلت أو اإلاىصعت بمىخب الضبغ والخثبذ مً جعابلها مع البُاهاث  امللفاث الىزكيتجلىم اللجىت بفغػ

 الدسجُل بىصلاإلاضمىت 

 اإلاىاظغة ًخم إكصاء ول جغشح ال ٌؿخجُب لشغوط 

  م و عبر  بسكياث فسديتجخم صعىة اإلاترشحين أصحاب اإلالفاث اإلالبىلت الجخُاػ ؤلازخباعاث الىخابُت عً ظٍغ

 .  الدسجُل بىصلالبُاهاث اإلاىصىص عليها للمترشحين اعخماصا على  البريد إلالكترووي الصخص ي



 

 

 

 

 

 

 مخعضصة ؤلازخُاعاثعلى شيل أؾئلت  جيىن الازخباعاث الىخابُت (QCM )  خم اعخماص خؿب ؤلازخصاص ٍو

لت الخالُت :  العٍغ

 صكُلت 60في ؤلازخصاص  خؿب ؾؤاٌ هخابي 50ترشح باإلجابت على ًلىم اإلا 

  عضص[ للمترشحين ٌؿىض QCM  [  هلعت ليل ؾؤاٌ( 2هلعت ) 100و  0زخباع الىخابي ًتراوح بين ؤلا بعىىان 

  عدد[ًخم جغجِب اإلاعالب جغجِبا جفاضلُا خؿب  العضص اإلاؿىض QCM  [ 

 ذ ًخم  ازخصاصليل زخباع الىخابي  ؤلا مغاجب ألاولى في  (60الؿخين ) بىجاح اإلاخدصلين على الخصٍغ

  اإلاغهؼ الىظني لإلعالمُت مىكع ًخم وشغ كائمت الىاجحين في ؤلازخباع الىخابي علىwww.cni..tn 

  الشفاهي إلاخخباز  جخُاػ لحضىع إلالغ اإلاغهؼ ال ل الىاجحين وجخم صعىة 

م  .2 للمترشحين اعخماصا على  البريد إلالكترووي الصخص يو عبر  بسكياث فسديتًخم إعؾاٌ الضعىاث عً ظٍغ

 .  الدسجُل وصلالبُاهاث اإلاىصىص عليها 

 

 إلاخخبازاث الشفاهيت 4.3

 بخلُُم مؤهالث اإلاشترح خٌى : جخعلم الازخباعاث الشفاهُت

 اإلاهاعاث العلمُت واإلاعغفُت واإلاهىُت 

 ٌالاجصا 

 هلعت 100و  0ًتراوح بين  اث الشفاهُت زخباع ؤلا بعىىان  ]  اخخباز شفاهي عدد[  ليل مترشحٌؿىض 

 

 الخصسيذ بالىخائج النهائيت للمىاظسة 5.3

 وفلا لللاعضة الخالُت: خدصل علُه ول مترشحاإلا ]املجمىع النهائي[ ًخم اخدؿاب 

 

 X 3.] اخخباز شفاهي عددQCM  [  2 X + ] عضص[ =  ]املجمىع النهائي[

 

  املجمىع النهائي[جغجِب اإلاترشحين جفاضلُا نهائُا خؿب ًخم[   

   ول ازخصاص(في مترشحين ألاوائل ) لألعبعتًخم ضبغ كائمت أصلُت 



 

 

 

 

 

 

   6)وإلاضة  ًلع اللجىء إليها في ول ازخصاص( 4)لألعبعت مترشحين بعض ألاعبع ألاوائل  ًخم ضبغ كائمت جىمُلُت 

الجاعي بها في خالت عضم الخداق أخض اإلاترشحين ألاوائل بميان العمل وبعض الخىبُه علُه ظبلا للتراجِب  أشهغ(

 العمل

  ذ بىجاح اإلاخدصلين على  ألاهبر ؾىاًغجح ، وفي صىعة الدؿاوي، في ول ازخصاص مغاجب ألاولى 4ًخم الخصٍغ

  اإلاغهؼ الىظني لإلعالمُت مىكع ًخم وشغ كائمت الىاجحين في اإلاىاظغة علىwww.cni..tn 

 :ًخم صعىة الىاجحين لإللخداق بملغاث عملهم مصحىبين بالىزائم الخالُت 

  (2.صىع شمؿُت خضًثت ) 

  ًأشهغ، 3مضمىن والصة لم ًمض على جاٍعش حؿلُمه أهثر م 

  أشهغ،  6لم ًمض على جاٍعش حؿلُمها أهثر مً  3بعاكت عضص 

  مت مً ظبِب
ّ
 اإلاغهؼ،شهاصة ظبُت مؿل

  م للمترشحين اعخماصا على  البريد إلالكترووي الصخص يو عبر  بسكياث فسديتًخم إعؾاٌ الضعىاث عً ظٍغ

 .  الدسجُل بىصلالبُاهاث اإلاىصىص عليها 

 

 
للخعين  هام جدا : في خالت عدم إلخداق املترشح بمكان العمل ، وبعد الخىبيه عليه طبلا للتراجيب الجازي بها العمل، يعخبر ذلك زفضا

 ويدرف إطمه من كائمت الىاجحين ويخم إهخداب املترشح الري إخخل الترجيب املىالي.


