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المطلوب الخطة اإلختصابولطملا ص
الخطط  عدططخلا د

المفتوحة
للتناظر

العلم/ ي  / المستو/ يملعلا ى
العلمية  الشهاططخلا دةيملعلا ة

المطلوبة
األولية   العمةيلوألا ل )*(مراكةيلوألا لمعلا ز

مهندس
أول

النباتي     اإلنتايتابنلا ج علويتابنلا جاتنإلا م في 1مهنديتابنلا جاتنإلا مولع يف س

الوطنيكلذو تاراطإ بادتنال ة  الشهادكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ة
لمهنديتابنلا جاتنإلا مولع يف س

بتونس،   اإلجتماعي المقر
راديتابنلا جاتنإلا مولع يف س   قابس، بنزركلذو ت،

الغذائيكلذو تاراطإ بادتنال ة    الصناعاكلذو ت في 1مهنديتابنلا جاتنإلا مولع يف س

) االلكتروميكانيكيكلذو تاراطإ بادتنال ة  ) كهروميكانيك 4هندسكلذو تاراطإ بادتنال ة

اإلعالميكلذو تاراطإ بادتنال ة    الشبكاكلذو ت و 2األنظمكلذو تاراطإ بادتنال ة

واإلحصاء تحلي ل هندسكلذو تاراطإ بادتنال ة  1المعلوماكلذو ت

مدنيكلذو تاراطإ بادتنال ة  2هندسكلذو تاراطإ بادتنال ة

ميكانيكيكلذو تاراطإ بادتنال ةة  1هندسكلذو تاراطإ بادتنال ة

كهروبائيكلذو تاراطإ بادتنال ةة  1هندسكلذو تاراطإ بادتنال ة

فالحيكلذو تاراطإ بادتنال ة  1علويتابنلا جاتنإلا م

14المجموع

تقن/ ي

الفالحيكلذو تاراطإ بادتنال ة    المؤسساكلذو ت في 6التصرةيحالفلا تاسسؤملا يف ف

الباكالورياةو   شهادكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ة
أو    سامي تقني شهادكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ة

الباكالورياة  شهادكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ة
منظركلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ة   تكوينيكلذو تاراطإ بادتنال ة وشهادكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ة

مكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ةرظانم حتف ن   الرابنم ع بالمستونم عبارلا ى
الوطن   الوظائنطولا ف .يسلنطولا فئاظولا م

عرويتابنلا جاتنإلا مولع يف س،    بكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ةرظانم حتف ن أريانكلذو تاراطإ بادتنال ة، تونس،
بنزركلذو ت  زغواكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ةرظانم حتف نع بوبحلا ن،

جندوبكلذو تاراطإ بادتنال ة،سوسكلذو تاراطإ بادتنال ة،صفاقس،
قفصكلذو تاراطإ بادتنال ة،   سليانكلذو تاراطإ بادتنال ة، القيرواكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ةرظانم حتف نع بوبحلا ن،
زغواكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ةرظانم حتف نع بوبحلا ن،   ،باجكلذو تاراطإ بادتنال ة، الدهماني
راديتابنلا جاتنإلا مولع يف س،   قابس، الكاةيحالفلا تاسسؤملا يف ف،

بئر   الصغرنم عبارلا ى، القلعكلذو تاراطإ بادتنال ة
القصعكلذو تاراطإ بادتنال ة،

الغذائيكلذو تاراطإ بادتنال ة   واألساليةيئاذغلا ب 5الصناعاكلذو ت

الفالحي   اإلنتايتابنلا ج 12تقنياكلذو ت

السياراكلذو ت  1ميكانيك

صيانكلذو تاراطإ بادتنال ة       أو الكتروميكانيك ميكانيكيكلذو تاراطإ بادتنال ةةأو هندسكلذو تاراطإ بادتنال ة
صناعيكلذو تاراطإ بادتنال ة
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صناعيكلذو تاراطإ بادتنال ة     كهرباء أو كهربائيكلذو تاراطإ بادتنال ة 16هندسكلذو تاراطإ بادتنال ة

العلويتابنلا جاتنإلا م         في تقني أو الغذائيكلذو تاراطإ بادتنال ة المواد في تقني
الغذائيكلذو تاراطإ بادتنال ةة    والصناعاكلذو تة الفالحيكلذو تاراطإ بادتنال ة والتكنولوجيا

2
الباكالورياةو   شهادكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ة
أو    سامي تقني شهادكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ة

الباكالورياة  شهادكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ة
منظركلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ة   تكوينيكلذو تاراطإ بادتنال ة وشهادكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ة

مكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ةرظانم حتف ن   الرابنم ع بالمستونم عبارلا ى
الوطن   الوظائنطولا ف .ي سلنطولا فئاظولا م

عرويتابنلا جاتنإلا مولع يف س،    بكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ةرظانم حتف ن أريانكلذو تاراطإ بادتنال ة، تونس،
جندوبكلذو تاراطإ بادتنال ة،   بنزركلذو ت زغواكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ةرظانم حتف نع بوبحلا ن،
القيرواكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ةرظانم حتف نع بوبحلا ن،   صفاقس، سوسكلذو تاراطإ بادتنال ة،

قفصكلذو تاراطإ بادتنال ة،  سليانكلذو تاراطإ بادتنال ة،
الكاةيحالفلا تاسسؤملا يف ف،  الدهماني،باجكلذو تاراطإ بادتنال ة،
القلعكلذو تاراطإ بادتنال ة   راديتابنلا جاتنإلا مولع يف س، قابس،
القصعكلذو تاراطإ بادتنال ة،   بئر الصغرنم عبارلا ى،

واإلعالميكلذو تاراطإ بادتنال ة     اآلليكلذو تاراطإ بادتنال ة أو واإلعالميكلذو تاراطإ بادتنال ة اإللكترونيك
الشبكاكلذو ت      و التحتيكلذو تاراطإ بادتنال ة البنتاكبشلا و ةيتحتلا ى أو الصناعيكلذو تاراطإ بادتنال ة

اإلعالميكلذو تاراطإ بادتنال ة.
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مدنيكلذو تاراطإ بادتنال ة  1هندسكلذو تاراطإ بادتنال ة

والواكلذو تاراطإ ب  1الملتيمديا

2الكيمياء
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إططخلا دارةيملعلا ة

والتصرةيحالفلا تاسسؤملا يف ف  1االداركلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ة

تقني     شهادكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ة الباكالورياةو شهادكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ة
الباكالوريا    شهادكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ة أو سامي

منظركلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ة   تكوينيكلذو تاراطإ بادتنال ة وشهادكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ة
سلنطولا فئاظولا م    مكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ةرظانم حتف ن الرابنم ع بالمستونم عبارلا ى
. الوطني  الوظائنطولا ف

راديتابنلا جاتنإلا مولع يف س/  تونس

واألرشينطولا ف    المكتباكلذو ت وعلويتابنلا جاتنإلا م 2التوثيفيشرألاو تابتكملا مولعو ق

  : النق ل   نظنطولا فئاظولا م واللوجستيكلذو تاراطإ بادتنال ة النق ل 1اقتصاد

دوليكلذو تاراطإ بادتنال ة   تجاركلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ة 1تقنياكلذو ت

البشريكلذو تاراطإ بادتنال ة    الموارد في 1التصرةيحالفلا تاسسؤملا يف ف

إجتماعي     قانوكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ةرظانم حتف نع بوبحلا ن أو الشغ ل 1علويتابنلا جاتنإلا م
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واضع
برامج

والبرمجياكلذو ت   اإلعالميكلذو تاراطإ بادتنال ة 1أنظمكلذو تاراطإ بادتنال ة

تقني     شهادكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ة الباكالورياةو شهادكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ة
الباكالورياةو      شهادكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ة أو سامي

بالمستونم عبارلا ى    منظركلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ة تكوينيكلذو تاراطإ بادتنال ة شهادكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ة
الوظائنطولا ف    سلنطولا فئاظولا م مكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ةرظانم حتف ن الرابنم ع

اإلجتماعي  المقر
بتونس

1المجموـع

مستكتب
إططخلا دارةيملعلا ة

مهني  1اإلجراءاكلذو تةالقمرقيكلذو تاراطإ بادتنال ة  تقني مؤه ل
اإلجتماعي  المقيعامتجإلا ر

بتونس
1المجموـع

82المجموعـالعام 

 :   الترشحاكلذو ت فتكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ةرظانم ح 2019جويليكلذو تاراطإ بادتنال ة  01تاري : تاحشرتلا حتف خ

 :   الترشحاكلذو ت غلفيشرألاو تابتكملا مولعو ق .2019جويليكلذو تاراطإ بادتنال ة   21تاري : تاحشرتلا حتف خ الغايكلذو تاراطإ بادتنال ة   بدخو.ةياغلا ل

إحدنم عبارلا ىةةالخطط              فيةة التسجي لةة وإجراءاكلذو تةة المناظركلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ةةة فيةة المشارككلذو تاراطإ بادتنال ةةة شروططخلا ىدحإ يف ليجستلا تاءارجإو ةرظانملا يف ةكراشملا طةة علتاكبشلا و ةيتحتلا ىةة اإلطالططخلا ىدحإ يف ليجستلا تاءارجإو ةرظانملا يف ةكراشملا طورش ىلع عةة فيةة الراغبيكلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ةرظانم حتف نةة فعلتاكبشلا و ةيتحتلا ىةة

الواكلذو تاراطإ ب               موقنم ع عبر التسجي ل بوابكلذو تاراطإ بادتنال ة إلتاكبشلا و ةيتحتلا ى الدخو.ةياغلا ل المناظركلذو تاراطإ بادتنال ةيجراخ ة تنظينطولا فئاظولا م مراح ل ومختلنطولا ف للتناظر   www.oc.com.tnالمفتوحكلذو تاراطإ بادتنال ة

http://www.oc.com.tn/
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