بـــــــــــــالغ انتــداب عدد 2019/20
حعتزم الهيئت العليا املسخقلت لإلجصال السمعي و البصشي فخح مناظشة خاسجيت حسب اإلالفاث مشفوعت بإختبار كتابي و شفاهي الهخذاب مخصشف ورلك ظبقا لبياهاث الجذول الخالي :

رتبة اإلنتداب

مركز التعيين

عدد الخطط المراد

المستوى العلمي المطلوب

تسديدها

تاريخ غلق قائمة الترشحات

تفتح المناظرة للمترشحين المتحصلين

متصرف

وحدة الاعالم و الاجصال

على شهادة االستاذية أو االجازة أو ما
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يعادلها في إختصاص الصحافة و علوم

 22ماي 2102

األخبار

 -0الشروط العامت للمشاركت :
يفخح باب املشاسكت في هزه املناظشة للمترشحين الزين جخوفش فيهم الششوط الخاليت :

 أن يكون تونسي اجلنسية و متمتعا حبقوقه املدنية و أن تتوفر فيه املؤهالت املطلوبة للخطة .
 ال ميكن أن يتجاوز سن املرتشح  04سنة على أقصى تقدير يف تاريخ فتح املناظرة مع مراعاة أحكام األمر عدد 1401لسنة  6442املؤرخ يف  10أفريل 6442
 -2إجراءاث إًداع ملف الترشح :
 إسسال ملفاث الترشح في ظشوف مغلقت عن ظشيق البريذ قبل جاسيخ خخم الترشحاث (  22ماي  ) 2102بواسعت سسالت مضموهت الوصول بئسم سئيس الهيئت العليا
املسخقلت لإلجصال السمعي و البصشي أو إيذاع ملفاتهم مباششة بمكتب الضبط الكائن ب  02نهج بحيرة البيبان البحيرة  0101 0جونس .
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 -1حاالث ؤلاقصاء آلالي للترشحاث :
 يشفض كل معلب جششح يشد بعذ جاسيخ خخم قائمت الترشحاث  .و يعخمذ خخم البريذ أو مكخب الضبغ املشكضي لخحذيذ قبول امللفاث و غلق قائمت الترشحاث.
 ججاوص السن القصوى .
 عذم معابقت املؤهالث املقترحت من حيث املسخوى العلمي املعلوب أو إلاخخصاص.
 -4مكوناث ملف الترشح :
.1
.6
.0
.0
.5
.2

مطلب ترشح بإسم رئيس اهليئة العليا املستقلة لإلتصال السمعي و البصري .
نسخة جمردة من بطاقة التعريف الوطنية .
سرية ذاتية تنص خصوصا على األنشطة املهنية و الرتبصات غري املندرجة ضمن سنوات الدراسة اليت أجنزها املرتشح يف جمال الصحافة و علوم االخبار مصحوبة وجوبا بالوثائق املدعمة .
نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية املطلوبة .
نسخة مطابقة لألصل من بطاقة األعداد لسنة التخرج .
نسخة مطابقة لألصل من شهادة املعادلة إذا كانت الشهادة العلمية مسلمة من مؤسسة خاصة أو أجنبية .

 -0مقاًيس ؤلانتقاء
اإلارحلت ألاولى  :يتم ترتيب املرتشحني حسب املقاييس التالية :
اإلاقياس

العدد ألاقص ى

معدل سنت التخرج

 21نقطت

الخبرة

 21نقاط

اإلاجم ن ن ننوع

 41نقطت

طريقت ؤلاحتساب
إعتماد معدل سنت التخرج ببطاقت ألاعداد
إس ن ننناد نقط ن ننت ع ن ننن أ ن نن( س ن نننت قدمي ن ننت (بص ن ننفت مترس ن ن و متعاق ن نند )
بالقطاع العام و الخاص في مجال الصحافت و علوم ألاخبار
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اإلارحلت الثانيت  :تتم دعوة المترشحين المتحصمين عمى المراتب األولى الجتياز االختبارات الشفاهية.
تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين تفاضميا عمى النحو التالي :
العدد اإلاسند للملف بحساب  + % 41العدد اإلاسند بعنوان ؤلاختبار الشفاهي بحساب % 01
 في صورة التساوي بين المترشحين تعطى األولوية لألكبر سنا .
 يتم قبول المترشحين قصد اإللتحاق نهائيا بالهيئة العميا المستقمة لإلتصال السمعي و البصري فيي حيدود الخطيط المتنياظر عميهيا حسيب الترتييب النهيائي
و يدرج الباقون ضمن قائمة اإلنتظار .
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