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 الديوان الوطني التونسي للسياحة
 

 خارجية  منــاظـرةفتح عن  إعـــالنبالغ 
 

بيانات  حسب عدة إختصاصاتفي عونا  23 النتداب 9102بعنوان سنة  واالختباراتفتح مناظرة خــارجية بالملفات  الديوان الوطني التونسي للسياحة عنعلن ي

  : التاليالجدول 

 

 هيكل التعيين ة واإلختصاص المطلوب العلميالشهادة  شروط المشاركة
عدد الخطط 

 المفتوحة
 الخطة

 عدد
 المناظرة

 

 

 

 )*( 2019جانفي  10سنة في تاريخ  01:  السن األقصى -

شهادة تقني سامي في على  متحصال المترشح يكون أن يجب -

  .اإلختصاصات المذكورة دون سواها

 

 

 :على  يجب على المترشح الحصول

 إطعام إختيارفي الفندقة  يتقني سامشهادة  -

 إيواء إختيارفي الفندقة  يأو شهادة تقني سام -

 إختيارتقني سامي في الفندقة  أو شهادة -

 .المطاعم

 المندوبية الجهوية للسياحة بالكاف
 C1/2019 متفقد فندقة 1

 المندوبية الجهوية للسياحة بسليانة
 C2/2019 متفقد فندقة 1

 بنابل المندوبية الجهوية للسياحة
 C3/2019 متفقد فندقة 1

 المندوبية الجهوية للسياحة بالقيروان
 C4/2019 متفقد فندقة 1

 المندوبية الجهوية للسياحة بصفاقس
 C5/2019 متفقد فندقة 1

 المندوبية الجهوية للسياحة بقبلي
 C6/2019 متفقد فندقة 1

 المندوبية الجهوية للسياحة بتطاوين
 C7/2019 متفقد فندقة 1

 المندوبية الجهوية للسياحة بجربة
 C8/2019 متفقد فندقة 1

المندوبية الجهوية للسياحة بياسمين 
 الحمامات

 C9/2019 متفقد فندقة 1

 بباجةالمندوبية الجهوية للسياحة 
 C10/2019 متفقد فندقة 1

 )*( 2019جانفي  10سنة في تاريخ  01:  السن األقصى -

شهادة تقني سامي في على  متحصال المترشح يكون أن يجب -

  .اإلختصاصات المذكورة دون سواها

 

 :على  يجب على المترشح الحصول

في السياحة إختيار تنمية  يتقني سامشهادة  -

 .وتطوير المنتوجات السياحية

 دليل سياحي : يأو شهادة تقني سام -

في إختصاص وكاالت  يتقني سامشهادة أو  -

 .األسفار

 بالكاف جهوية للسياحةالمندوبية ال
 C11/2019 متفقد سياحة 1

 المندوبية الجهوية للسياحة بسليانة
 C12/2019 متفقد سياحة 1

 المندوبية الجهوية للسياحة بنابل
 C13/2019 متفقد سياحة 1

بياسمين  المندوبية الجهوية للسياحة
 الحمامات

 C14/2019 متفقد سياحة 1

 احة بالقيروانالمندوبية الجهوية للسي
 C15/2019 متفقد سياحة 1

 المندوبية الجهوية للسياحة بجربة
 C16/2019 متفقد سياحة 1
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 .6332أفريل  10المؤرخ في  6332لسنة  1301يمنح للمترشحين الذين تجاوزوا السن األقصى المحدد استثناء للمشاركة في المناظرة طبق أحكام األمر عدد)*( 

 هيكل التعيين الشهادة العلمية واإلختصاص المطلوب  شروط المشاركة
عدد الخطط 

 المفتوحة
 ةـــالخط

 عدد
 المناظرة

 )*( 2019جانفي  10سنة في تاريخ  01:  السن األقصى -

 شهادة اإلجازةعلى  متحصال المترشح يكون أن جبي -

  .المذكورة دون سواها االختصاصاتفي  التطبيقية

 

 : يجب على المترشح الحصول

 تقني سامي في مراقبة المواد الغذائية  -

 تقني سامي في الصناعات الغذائية  -

 تقني سامي في الصحة العمومية  -

  إختصاص حفظ صحةفي  اإلجازة التطبيقيةشهادة   -

الصناعات في  التطبيقية شهادة اإلجازةأو  -

 .واألساليب الغذائية

الصناعات الغذائية في  التطبيقية أو شهادة اإلجازة -

 .والتغذية

 المندوبية الجهوية للسياحة ببنزرت
 C17/2019 صحة متفقد 1

 المندوبية الجهوية للسياحة بطبرقة
 C18/2019 صحةمتفقد  1

 بسبيطلةة المندوبية الجهوية للسياح
 C19/2019 صحةمتفقد  1

 المندوبية الجهوية للسياحة بتطاوين
 C20/2019 صحةمتفقد  1

 

 )*( 2019جانفي  10سنة في تاريخ  01:  السن األقصى -

اللغة شهادة على  متحصال المترشح يكون أن يجب -

  دون سواهواآلداب والحضارة اإلنكليزية 

األستاذية أو  يجب على المترشح الحصول على شهادة
اإلجازة التطبيقية أو شهادة معادلة لهما في إحتصاص 

 اللغة واآلداب والحضارة اإلنكليزية 

 لإلشراف)المقر االجتماعي 
 (على الرقم األخضر

 C21/2019 متصرف 1

 

 )*( 2019جانفي  10سنة في تاريخ  01:  السن األقصى -

ية أو األستاذشهادة على  متحصال المترشح يكون أن يجب -
اإلجازة التطبيقية أو شهادة معادلة لهما في إحتصاص اللغة 

اللغة واآلداب والحضارة أو  واآلداب والحضارة الروسية
 دون سواهماإختصاص سياحة وتراث  إحتصاص الروسية

 : يجب على المترشح الحصول على
شهادة األستاذية أو اإلجازة التطبيقية أو شهادة معادلة  -

 لغة واآلداب والحضارة الروسيةلهما في إحتصاص ال
األستاذية أو اإلجازة التطبيقية أو شهادة  أو شهادة -

إختصاص  معادلة لهما في إحتصاص اللغة الروسية
 سياحة وتراث

 لإلشراف)االجتماعي المقر 
 (على الرقم األخضر

 C22/2019 متصرف 1

 

 )*( 2019جانفي  10سنة في تاريخ  01:  السن األقصى -

شهادة تقني سامي على  متحصال المترشح ونيك أن يجب -

 في اإلختصاص المذكور دون سواه

يجب على المترشح الحصول على شهادة األستاذية أو 
اإلجازة التطبيقية أو شهادة معادلة لهما في إحتصاص 

 اللغة واآلداب والحضارة األلمانية 

 لإلشراف)االجتماعي المقر 
 (على الرقم األخضر

 C23/2019 متصرف 1



3 
 

 
 

 :الشروط العامة للمشاركة في المناظرات -1
 

 .طة أو أكثر من جهة يتم إلغاء جميع مطالب الترشحوفي صورة الترشح ألكثر من خ وفي جهة واحدة واحدةخطة ال يمكن الترشح إال في  -

بكامل  المدنية وأن تتوفر فيه المؤهالت المطلوبة ليمارس الوظيفة التي يترشح لها ومتمتعا بحقوقهيجب على المترشح أن يكون تونسي الجنسية   -

 .تراب الجمهورية

  .سواه الشهادة المطلوبة في اإلختصاص المحدد دون محرزا علىتحصل على المستوى التعليمي المطلوب أو أن يكون المترشح م -

   .  من طرف المؤّسسات الجامعيّة الخاّصة إالّ إذا كانت مصحوبة بقرار معادلة والشهادات المسلّمةال تقبل الشهادات األجنبية  -

 :التسجيل في للمناظرة -2

 :c16و c15و c14و c13و c12و c11و c10و c9و 8cو c7و c6و   c5و c4و c3و c2و  c1عدد للخطط الموافقة للمناظراتلنسبة اب - أ

 www.concours.gov.tn  : على المترشح الذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة النفاذ إلى موقع واب بوابة المناظرات العمومية يجب  -

 ،للتسجيل اإللكتروني 

 وذلك بتعمير www.tourisme.gov.tn:  وزارة السياحة والصناعات التقليديةموقع واب لى ع هترشحتسجيل المترشح  ىيتعين عل -

وفي جهة  ال يمكن الترشح إالّ لخطة واحدة) دى الخطط المفتوحة للتناظرلترشح إلحل بكل دقة  موقعالاإلستمارة الموجودة على 

  ،(واحدة

 .  قة المترشح على البيانات التي تم إدراجها باالستمارة يتحصل آليا على رقم تسجيل في المناظرةإثر مصاد  -

 الديوان الوطني التونسي للسياحةإلى في ظرف مغلق عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع ترسل ملفات الترشح 
    :  على العنوان التالي

 االختصاص رمز مع ذكر "  9102 خارجية بعنوان سنة ال يفتح مناظرة" ويكتب عليه  (تونس 1331 – شارع محمد الخامس 1)         

     حدد آخرو اإلرساليصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات، ويكون ختم البريد دليال على معرفة تاريخ  مطلبكل يرفض وجوبا و      
  .صباحا 00:11 عةعلى السا 6312 أوت 11 أجل لقبول الترشحات ليوم      
 : يتكون ملف المناظرة من الوثائق التالية -

  وزارة السياحة والصناعات التقليدية تي يتم سحبها من موقع وابلإستمارة الترشح انسخة من، 

 ذاتيةالسيرة ال، 

 ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

 ل من شهادة المعادلة بالنسبة للشهائد األجنبيةنسخة مطابقة لألصل من الشهائد العلمية، تكون مصحوبة بنسخة مطابقة لألص،  

 للمترشح الشخصي العنوان يحمالن البريد معلوم خالصي ظرفان. 

http://www.concours.gov.tn/
http://www.tourisme.gov.tn/
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 : c23و 2c2و 1c2و 20cو 9c1و 8c1و 7c1عدد  للخطط الموافقة للمناظراتبالنسبة  - ب
 

 www.concours.gov.tn رات العموميةبوابة المناظواب النفاذ إلى موقع  على المترشح الذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة يجب -

وال مطلب الترشح إلحدى الخطط المفتوحة للتناظر ويتم التسجيل حصريا عن طريق هذه البوابة  وذلك بتعميراإللكتروني  للتسجيل

وزارة السياحة موقع واب على ، كما يتعين عليه التسجيل يتم في هذه المرحلة قبول الملفات الواردة عن طريق البريد

وفي  واحدةال يمكن الترشح إالّ لخطة ) بكل دقةبتعمير اإلستمارة الموجودة و www.tourisme.gov.tn: لصناعات التقليديةوا

 .(جهة واحدة

   .المناظرةإثر مصادقة المترشح على البيانات التي تم إدراجها باالستمارة يتحصل آليا على رقم تسجيل في  -

 .يجب استخراج استمارة التسجيل من موقع الواب السابق الذكر -

باستمارة التسجيل إلى حين دعوة المتحصلين منهم على المراتب األولى على إثر الترتيب  االحتفاظيجب على المترشحين  -

 .رونيتقديم ملفاتهم للتثبت من صحة المعطيات المصرح بها بالتسجيل االلكت وذلك قصدالتفاضلي 
 

 :   مالحظات هامة
عن المعطيات  وهو مسؤولمن صّحة البيانات ودقّة المعلومات التي يصّرح بها عند تسجيله بالمنظومة للتثبّت  كّل مترشح مدعو -

  .الترشح والتي يتم إعتمادها عند تقييم ملفه باستمارةالتي يدرجها 

تقييم ملف المترشح، آخر تحيين  ويعتمد عندتاريخ غلق باب الترشحات  وذلك قبليمكن للمترشح تعديل البيانات التي تّم تسجيلها  -

 . تّمت المصادقة عليه

المترشح آليّا من  بالملف، إقصاءدمة لمعطيات المصّرح بها عند التسجيل بالمنظومة مع الوثائق المقلعدم تتطابق يترتّب عن كل  -

 .المناظرة

اكتشاف المغالطة بعد عملية االنتداب  وفي صورةالمشاركة في المناظرة  مواصلةيترتب عن كل تصريح مغالط منع المترشح من  -

 .الوظيففإنه يتم عزله من 

الديوان الوطني التونسي ال يمكن تعديل البيانات بعد تاريخ غلق باب الترشحات وال تؤخذ بعين اإلعتبار المطالب الواردة على  -

   www.concours.gov.tn سجلة بموقع واب بوابة المناظرات العموميةم قبل صدور هذا البالغ وكذلك المطالب الغير للسياحة

وزارة السياحة والصناعات وموقع واب  www.concours.gov.tn بوابة المناظرات العموميةعلى كل مترشح متابعة موقع واب  -

  .ونتائجهاإنجاز المناظرات  تواريخ ومراحلللتعرف على المستجّدات بخصوص  www.tourisme.gov.tn: ةالتقليدي

 

 

 

http://www.tourisme.gov.tn/
http://www.emploi.nat.tn/
http://www.emploi.nat.tn/
http://www.emploi.nat.tn/
http://www.tourisme.gov.tn/
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 : العموميعلى الخط حصريا عبر البوابة الوطنية الخاصة بمناظرات االنتداب الخارجي بالقطاع  تقديم التــرشحـــاتيفتح باب 

www.concours.gov.tn   عبر البوابة الوطنية الخاصة بمناظرات التـرشحـات لتقديم ـدد آخـر أجـل وح 9102جويلية  93وم ـداء من يــابت

  .صباحاالثانية عشرة  اعةـالس على 9102 أوت 01 يـوملاالنتداب الخارجي بالقطاع العمومي 
 
 

 :مراحل إنجاز المناظرات -3
 c16و c15و c14و c13و c12و c11و c10و c9و c8و c7و c6 و  c5و c4و c3و c2و c1  عدد ة للمناظراتللخطط الموافقبالنسبة  -أ 

 تتم دعوة المترشحين الجتياز االختبارات الشفاهية أو التطبيقية وذلك حسب طبيعة الخطة المعروضة للتناظر 

 .91إلى  1وتسند لالختبار الشفاهي عدد يتراوح من 

 c23و 2c2و 1c2و 20cو 9c1و 8c1و 7c1عدد  وافقة للمناظراتللخطط المبالنسبة  -ب 

 : تجرى المناظرات في الخطط المفتوحة للتناظر على مرحلتين

  : النحو التالي ىتفاضليا علترتيب المترشحين  : المرحلة األولى -
 

 الصيغة العدد األقصى المقاييس

 (ت.م)المعدل السنوي المتحصل عليه في سنة التخرج

مع  (PFE)*ر معدل مشروع نهاية الدراسة دون إعتبا

:  كاآلتي( ب.م)ل شهادة البكالوريا الترجيح بمعد

 (  % x 31ب .م( + )% x 01 ت.م)

 (91عدد من )

في صورة قام المترشح بإحتساب المعدل بإعتبار * 

 معدل مشروع نهاية الدراسة  يتم إلغاء الترشح نهائيا

 x 5المعدل المعتمد  نقطة 100

  نقطة 011 المجموع
 

 .وفي حالة التساوي بين المترشحين تعطى األولوية لألكبر سنا

الخاصة بمناظرات االنتداب م من تاريخ النشر بموقع واب البوابة الوطنية أيا 11ويفتح باب تقديم الطعون مع تحديد اآلجال بـ 

 ، www.concours.gov.tn : الخارجي بالقطاع العمومي

 . عون الواردة ومآلها وتعلن عن القائمات النهائية للمقبولين حسب الخطط المفتوحة بإعالن المناظرةوتنظر لجنة المناظرة في الط

   .وتتّم إجابة المترشحين الذين تقدموا بطعون



6 
 

 

 .011من  11و يفوق أتقبل إاّل الملفات التي تحّصل أصحابها على عدد يساوي  المناظرة المن  المرحلةهذه  إلجتياز : مالحظة
 

في صورة وجود مع مراسلة إلكترونية ( Télégramme)بمكاتيب فردية بواسطة برقية بريدية المرتبين األوائل  م دعوة المترشحينتت

 ضارب عدد الخطة المفتوحة ةمر 91وذلك على أساس ارساليّة على رقم الهاتف الجّوال المصّرح به بإستمارة الترّشح أو عنوان إلكتروني 

واب ا لتقديم ملفاتهم قصد التثبت من صحة المعطيات المصرح بها باستمارة الترشح االلكترونية المسجلة على موقع في الخطة المراد سده

 www.tourisme.gov.tn:  وزارة السياحة والصناعات التقليديةوموقع واب  www.concours.gov.tn بوابة المناظرات العمومية
 

 الشفاهية  االختبارات : الثانيةالمرحلة  -
مرات ضارب عدد  05في حدود التفاضلي في المرحلة األولى وباعتبار الترتيب  ين المتحصلين على المراتب األولىتتم دعوة المترشح

 : طبيعة الخطة المعروضة للتناظر كاآلتي وذلك حسببيقية الشفاهية أو التطالخطط المعروضة للتناظر الجتياز االختبارات 

 .91إلى  1عدد يتراوح من  لالختبار الشفاهيتسند و
 = العدد الهنايئ املتحصل عليه

 X 01% ]العدد المتحصل عليه في االختبار الشفاهيX [ 01%  + ] 1(/ المجموع المتحصل عليه في ترتيب المرحلة األولى)[

ة ترتيب المترشحين تفاضليا وفقا لألعداد النهائية المتحصل عليها وفي حالة التساوي بين المترشحين تعطى تتولى لجنة المناظر -

 .األولوية لألكبر سنا
 

ال يمكن التصريح بالقبول األولي ألي مترشح لم يتحصل على عدد يساوي أو يفوق نصف العدد األقصى لمعدل االعداد المتحصل  : مالحظة

 .احل المناظرةعليها في جميع مر
 

 : التالية، يستكمل قبل ذلك الوثائق الشفاهية والتطبيقية كل من يقع استدعاؤه إلجراء االختبارات
 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، -

 لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثالث أشهر،( B3)مضمون من سجل السوابق العدلية  -

 خ تسليمه أكثر من ثالثة أشهر،مضمون والدة للمترشح لم يمض على تاري -

  ،تكون مصحوبة بنسخة مطابقة لألصل من شهادة المعادلة بالنسبة للشهائد األجنبية مطابقة لألصل من الشهائد العلميةنسخة  -

  ،سنة التخرج بالنسبة للشهادة الوطنية لألستاذية أو ما يعادلهابالخاصة نسخة مطابقة لألصل من بطاقة األعداد  -

 .العهدشمسيتين حديثتا ( 19)ين صورت -

http://www.emploi.nat.tn/
http://www.tourisme.gov.tn/
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 : بالنسبة لكل الخطط الواردة بالمناظرة :ناجحينالنهائية للضبط قائمة  -

للناجحين الذين يمكن انتدابهم في حدود الخطط المعروضة للتناظر من بين المترشحين األوائل المتحصلين على أحسن  النهائيةقائمة التضبط 

 .ساوي يستدعى األكبر سنااألعداد النهائية وفي صورة الت

ثالثة وذلك في حدود  لجنة المناظرة قائمة تكميلية للناجحين الذين يمكن انتدابهم في صورة عدم التحاق المترشحين الناجحين وتضبط

 .العدد المطلوب في كل خطة أضعاف

.gov.tn concourswww.: خارجي بالقطاع العموميالبوابة الوطنية الخاصة بمناظرات االنتداب البموقع واب  النهائيةويتّم نشر القائمات 

  tn.gov.tourisme.www لوزارة السياحة والصناعات التقليديةوموقع واب  

المؤهالت الذهنية  األمراض وتوفري للتثبت من سالمة المترشح من كل استدعاء المترشحين الناجحين إلجراء الفحص الطبب الديوانقوم يو

 .وتمثل نتيجة الفحص الطبي شرطا أساسيا في القبول النهائي من عدمه والبدنية

من تاريخ اإلعالم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع  ايوم 91المقبول بخطة االنتداب في ظرف العمل من طرف في صورة عدم مباشرة 

اإلخفاق في الفحص الطبي، يمكن في صورة م بالبلوغ على العنوان المنصوص بملف كل مشار  أو بكل وسيلة تتر  أثرا كتابيا أو اإلعال

وفق الترتيب الجراء الفحص الطبي ومباشرة العمل ضمن القائمة التكميلية وبناء على اقتراح لجنة المناظرة، دعوة المترشح  للديوان

  .النهائيةالنتائج من تاريخ نشر ابتداء ثالث أشهر ظرف بالقائمة التكميلية في  وينتهي العمل التفاضلي
 

 

http://www.concours.gov.tn/
http://www.concours.gov.tn/
http://www.concours.gov.tn/
http://www.tourisme.gov.tn/

