إعالٌ عٍ فرخ يُاظشج خاسجّٛح نششكح سثاق انخٛم
ذعرضو ششكح سثاق انخٛم فرخ يُاظشج خاسجّٛح تانًهفّاخ ٔتاالخرثاساخ الَرذاب ذمُ ٍّٛٛلا ّسٔ ٍٚفما نهثٛاَاخ انرّانٛح :
انخطّح
ذمُٙ
سايٙ
فٙ
انًذاسثح

ذمُٙ
ساي ٙفٙ
انرص ّشف

عذد انخطظ
انًعشٔضح

ذاسٚخ غهك لائًح
انرششّذاخ

يشكض انعًم

صح
الشّشٔط انخا ّ

ذفرخ انًُاظشج نهًرششّذ ٍٛانهّز ٍٚذرٕفّش فٓٛى انشّشٔط انرّانٛح:
ذفرخ انًُاظشج
ٚ جة عهٗ انًرششّخ أٌ ٚكٌٕ ذَٕس ٙانجُسّٛح ٔيرًرّعا تذمٕلّ انًذَّٛح ٔأٌ ذرٕفّش ف ّٛانًؤّْالخ انًطهٕتح نًٛاسط
نهًرششّذ: ٍٛ
انٕظائف انّر ٙذششّخ نٓا
 انز ٍٚنى ذرجأص سُّٓى  40سُح ف 1 ٙجاَف.2015 ٙ
 انًذشص ٍٚعهٗ
 ال ًٚكٍ انرّششّخ إالّ ف ٙخطّح ٔادذج ٔيكاٌ عًم ٔادذ
شٓادج ذمُٙ
ساي( ٙاخرصاص  ال ًٚكٍ انرّششّخ نًٍ نّ يسرٕٖ ذعه ًٙٛأعهٗ يٍ انًسرٕٖ انًطهٕب
ٚ رشذّة عٍ ك ّم ذصشٚخ يغانظ يُع انًرششّخ يٍ انًشاسكح ف ٙانًُاظشج ٔف ٙصٕسج اكرشاف انًغانطح تعذ عًهّٛح
يذاسثح) أٔ
االَرذاب فئَّّ ٚر ّى عضنّ عٍ انٕظٛفح.
شٓادج يعادنح نٓا.

01

2015/03/04
01

انشّشٔط انعا ّيح

يٛذاٌ
لصش
سعٛذ
ان ّ

ذجش٘ انًُاظشاخ عهٗ يشدهر:ٍٛ

 انًذشص ٍٚعهٗ
شٓادج ذمُٙ
ساي( ٙاخرصاص  انًشدهح األٔنٗٚ :ر ّى ذشذٛة انًرششّذ ٍٛذفاضهّٛا ث ّى دعٕذٓى تًكاذٛة فشدّٚح عهٗ أساط انعششج األٔائم يٍ ك ّم خطّح
صذح انًعطٛاخ انًص ّشح تٓا تاسرًاسج انرّششّخ اإلنكرشَّٔٛح
يٍ انخطظ انًشاد سذّْا نرمذٚى يهفّاذٓى لصذ انرّثثّد يٍ ّ
ذص ّشف) أٔ شٓادج
انًٕجٕدج عهٗ يٕلع انٕاب نهشّشكح أٔ انٕكانح انٕطُّٛح نهرّشغٛم ٔانعًم انًسرمم.
يعادنح نٓا.
 انًشدهح انثّاَٛح :ذر ّى دعٕج انًرششّذ ٍٛانًمثٕن ٍٛيٍ ت ٍٛانخًسح األٔائم انًشذّث ٍٛذفاضهّٛا نهرُّاظش
صذح انًعهٕياخ ٔانٕثائك انًمذّيح الجرٛاص االخرثاس انكراتٙ
انرّثثّد يٍ ّ

تعذ أٌ ٔلع

صم عهٓٛا تعذ دساسح انًهفّاخ ٔاالخرثاس انكراتٔ ٙف ٙدانح انرّسأ٘ تٍٛ
ٚر ّى ذشذٛة انًرششّذ ٍٛذفاضهّٛا ٔفما نألعذاد انًرذ ّ
انًرششّذ ٍٛذعطٗ األٔنّٕٚح نألكثش سُّا.
ٚ جة اسرخشاج اسرًاسج انرّششّخ انًٕجٕدج عهٗ يٕلع انٕاب نهشّشكح
نهٕكانح انٕطُّٛح نهرّشغٛم www.emploi.nat.tn
صهٍٛ
ٚ ر ّى ذعًٛش اسرًاسج انرّششّخ تعذ اسرخشاجٓا تك ّم دلّح يع إيكاَّٛح االدرفاظ تُسخح يُٓا إنٗ د ٍٛدعٕج انًرذ ّ
صذح انًعطٛاخ انًص ّشح
يُٓى عهٗ انًشاذة األٔنٗ عهٗ إثش انرّشذٛة انرّفاضهٔ ٙرنك لصذ ذمذٚى يهفّاذٓى نهرّثثّد يٍ ّ
سشٚع (ششكح
تٓا عهٗ االسرًاسج انرٚ ٙر ّى إسسانٓا يٍ لثم انًرششّخ عٍ طشٚك انثشٚذ يضًٌٕ انٕصٕل أٔ انثشٚذ ان ّ
سعٛذ  2086د ّٔاس ْٛشش ) "يُظشج اَرذاب ذمُ ٙساي ٙف ....ٙأٔ إٚذاعٓا يثاششج نذٖ
سثاق انخٛم ،يٛذاٌ لصش ان ّ
ضثظ أٔ ذاسٚخ خرى انثشٚذ كذنٛم عهٗ ٔصٕل
ضثظ يماتم ٔصم ذسهٛى ٔٚعرًذ ذاسٚخ انرّسجٛم تًكرة ان ّ
يكرة ان ّ
يهفّاخ انرششّخ ف ٙاٜجال.
 www.sc-hippique.tnأٔ يٕلع انٕاب
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ذعرضو ششكح سثاق انخٛم فرخ يُاظشج خاسجّٛح تانًهفّاخ ٔتاالخرثاساخ الَرذاب يسركرة إداسج لا ّس ٔفما نهثٛاَاخ انرّانٛح:
انخطّح

عذد انخطظ
انًعشٔضح

ذاسٚخ غهك لائًح
انرششّذاخ

01

2015/03/04

يشكض انعًم

انشّشٔط انعا ّيح

صح
الشّشٔط انخا ّ

ذفرخ انًُاظشج نهًرششّذ ٍٛانهّز ٍٚذرٕفّش فٓٛى انشّشٔط انرّانٛح:
ٚ جة عهٗ انًرششّخ أٌ ٚكٌٕ ذَٕس ٙانجُسّٛح ٔيرًرّعا تذمٕلّ انًذَّٛح ٔأٌ ذرٕفّش فّٛ
انًؤّْالخ انًطهٕتح نًٛاسط انٕظائف انّر ٙذششّخ نٓا

ذفرخ انًُاظشج نهًرششّذ: ٍٛ

 انز ٍٚنى ذرجأص سُّٓى  40سُح ف 1 ٙ
جاَف.2015 ٙ


-1انّز ٍٚذاتعٕا تُجاح يشدهح انرّعهٛى
سُح
االترذائٔ ٙذاتعٕا ذعهًٓٛى تان ّ
سادسح يٍ انرّعهٛى انثّإَ٘ َظاو لذٚى
ان ّ
ذجش٘ انًُاظشاخ عهٗ يشدهر:ٍٛ
صهٕا عهٗ شٓادج خرى انرّعهٛى
أٔ ذذ ّ
األساسٔ ٙذاتعٕا ذعهًٓٛى تان ّ
سُح انثّانثح  انًشدهح األٔنٗٚ :ر ّى ذشذٛة انًرششّذ ٍٛذفاضهّٛا ث ّى دعٕذٓى تًكاذٛة فشدّٚح عهٗ أساط
يٍ انرّعهٛى انثّإَ٘ َظاو جذٚذ
ّ
صذح
انعششج األٔائم يٍ ك ّم خطح يٍ انخطظ انًشاد سذّْا نرمذٚى يهفّاذٓى لصذ انرّثثّد يٍ ّ
انًعطٛاخ انًص ّشح تٓا تاسرًاسج انرّششّخ اإلنكرشَّٔٛح انًٕجٕدج عهٗ يٕلع انٕاب نهشّشكح
يٛذاٌ
صهٕا عهٗ شٓادج ذكُّٕٛٚح
-2أٔ ذذ ّ
أٔ انٕكانح انٕطُّٛح نهرّشغٛم ٔانعًم انًسرمم.
لصش
يُظّشج تانًسرٕٖ انًشاس إن ّٛتانفمشج
 انًشدهح انثّاَٛح :ذر ّى دعٕج انًرششّذ ٍٛانًمثٕن ٍٛيٍ ت ٍٛانعششج األٔائم انًشذّث ٍٛذفاضهّٛا
سعٛذ
ان ّ
األٔنٗ أعالِ
صذح انًعهٕياخ ٔانٕثائك انًمذّيح الجرٛاص االخرثاس
نهرُّاظش تعذ أٌ ٔلع انرّثثّد يٍ ّ
انشّفأْ ٙانرّطثٛمٙ
صم عهٓٛا تعذ دساسح انًهفّاخ ٔاالخرثاس
ٚر ّى ذشذٛة انًرششّذ ٍٛذفاضهّٛا ٔفما نألعذاد انًرذ ّ
 انًذشص ٍٚعهٗ شٓادج كاذة أ ٔ سالٍ
انشّفاْ ٔ ٙانرّطثٛمٔ ٙف ٙدانح انرّسأ٘ ت ٍٛانًرششّذ ٍٛذعطٗ األٔنّٕٚح نألكثش سُّا.
(انعشتّٛح ٔانفشَسّٛح ٔإَجهٛضّٚح) أٔ
ٚ جة اسرخشاج اسرًاسج انرّششّخ انًٕجٕدج عهٗ يٕلع انٕاب نهشّشكح www.sc-
شٓادج يعادنح نٓا.
 hippique.tnأٔ يٕلع انٕاب نهٕكانح انٕطُّٛح نهرّشغٛم www.emploi.nat.tn
ٚ ر ّى ذعًٛش اسرًاسج انرّششّخ تعذ اسرخشاجٓا تك ّم دلّح يع إيكاَّٛح االدرفاظ تُسخح يُٓا إنٗ
صه ٍٛيُٓى عهٗ انًشاذة األٔنٗ عهٗ إثش انرّشذٛة انرّفاضهٔ ٙرنك لصذ
د ٍٛدعٕج انًرذ ّ
صذح انًعطٛاخ انًص ّشح تٓا عهٗ االسرًاسج انرٚ ٙر ّى إسسانٓا يٍ
يٍ
د
ّ
ذمذٚى يهفّاذٓى نهرّثثّ
سشٚع ( ششكح سثاق انخٛم،
لثم انًرششّخ عٍ طشٚك انثشٚذ يضًٌٕ انٕصٕل أٔ انثشٚذ ان ّ
سعٛذ  2086د ّٔاس ْٛشش )"يُاظشج اَرذاب يسركرة" إداسج أ ٔ إٚذاعٓا
يٛذاٌ لصش ان ّ
ضثظ أٔ
ضثظ يماتم ٔصم ذسهٛى ٔٚعرًذ ذاسٚخ انرّسجٛم تًكرة ان ّ
يثاششج نذٖ يكرة ان ّ
ذاسٚخ خرى انثشٚذ كذنٛم عهٗ ٔصٕل يهفّاخ انرششّخ ف ٙاٜجال.

انز ٍٚنى ذرجأص سُّٓى  40سُح ف 1 ٙجاَف.2015 ٙ
ال ًٚكٍ انرّششّخ إالّ ف ٙخطّح ٔادذج ٔيكاٌ عًم ٔادذ
ال ًٚكٍ انرّششّخ نًٍ نّ يسرٕٖ ذعه ًٙٛأعهٗ يٍ انًسرٕٖ انًطهٕب
ٚرشذّة عٍ ك ّم ذصشٚخ يغانظ يُع انًرششّخ يٍ انًشاسكح ف ٙانًُاظشج ٔف ٙصٕسج اكرشاف
انًغانطح تعذ عًهّٛح االَرذاب فئَّّ ٚر ّى عضنّ عٍ انٕظٛفح.

يسركرة
إداسج

2

ذعرضو ششكح سثاق انخٛم إجشاء إيرذاٌ ٔاخرثاس يُٓ ٙالَرذاب عًهح لا ّسٔ ٍٚفما نهثٛاَاخ انٕاسدج تانجذٔل انرّان: ٙ
انخطّح

عذد انخطظ
انًعشٔضح

ذاسٚخ غهك لائًح
انرششّذاخ

داسط

يشكض انعًم

انشّشٔط انعا ّيح

صح
الشّشٔط انخا ّ

يٛذاٌ لصش
سعٛذ
ان ّ
ٔانًُسرٛش

02

ٚ جٛذ انمشاءج ٔانكراتح.
ّ
 لادس عهٗ انمٛاو تأعًال ذرطهة يؤّْالخ
تذَّٛح.
انّز ٍٚنٓى يسرٕٖ ذعه ًٙٛال ٚرجأصسُح انثّانثح نثّإَ٘ َظاو لذٚى
ان ّ

عايم

01
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يٛذاٌ لصش
سعٛذ
ان ّ

أٔ انّز ٍٚنٓى يسرٕٖ ذعه ًٙٛال ٚرجأص
سُح انرّاسعح أساسَ ٙظاو جذٚذ
ان ّ
-2أٔ نٓى ذكٕ ٍٚال ٚرجأص انًسرٕٖ
انًشاس إن ّٛأعالِ

ذفرخ انًُاظشج نهًرششّذ ٍٛانهّز ٍٚذرٕفّش فٓٛى انشّشٔط انرّانٛح:
ٚ جة عهٗ انًرششّخ أٌ ٚكٌٕ ذَٕس ٙانجُسّٛح ٔيرًرّعا تذمٕلّ انًذَّٛح ٔأٌ ذرٕفّش فّٛ
انًؤّْالخ انًطهٕتح نًٛاسط انٕظائف انّر ٙذششّخ نٓا
 انز ٍٚنى ذرجأص سُّٓى  40سُح ف 1 ٙجاَف.2015 ٙ
 ال ًٚكٍ انرّششّخ إالّ ف ٙخطّح ٔادذج ٔيكاٌ عًم ٔادذ
 ال ًٚكٍ انرّششّخ نًٍ نّ يسرٕٖ ذعه ًٙٛأعهٗ يٍ انًسرٕٖ انًطهٕب
ٚ رشذّة عٍ ك ّم ذصشٚخ يغانظ يُع انًرششّخ يٍ انًشاسكح ف ٙانًُاظشج ٔف ٙصٕسج
اكرشاف انًغانطح تعذ عًهّٛح االَرذاب فئَّّ ٚر ّى عضنّ عٍ انٕظٛفح.
ذجش٘ انًُاظشاخ عهٗ يشدهر:ٍٛ
 انًشدهح األٔنٗٚ :ر ّى ذشذٛة انًرششّذ ٍٛذفاضهّٛا ث ّى دعٕذٓى تًكاذٛة فشدّٚح عهٗ أساط
انعششج األٔائم يٍ ك ّم خطّح يٍ انخطظ انًشاد سذّْا نرمذٚى يهفّاذٓى لصذ انرّثثّد يٍ
صذح انًعطٛاخ انًص ّشح تٓا تاسرًاسج انرّششّخ اإلنكرشَّٔٛح انًٕجٕدج عهٗ يٕلع انٕاب
ّ
نهشّشكح أٔ انٕكانح انٕطُّٛح نهرّشغٛم ٔانعًم انًسرمم.
 انًشدهح انثّاَٛح:ذر ّى دعٕج انًرششّذ ٍٛانًمثٕن ٍٛيٍ ت ٍٛانعششج األٔائم انًشذّثٍٛ
صذح انًعهٕياخ ٔانٕثائك انًمذّيح الجرٛاص
ذفاضهّٛا نهرُّاظش تعذ أٌ ٔلع انرّثثّد يٍ ّ
االخرثاس انشّفاْٙ
صم عهٓٛا تعذ دساسح انًهفّاخ ٔاالخرثاس
ٚر ّى ذشذٛة انًرششّذ ٍٛذفاضهّٛا ٔفما نألعذاد انًرذ ّ
انشّفأْ ٙف ٙدانح انرّسأ٘ ت ٍٛانًرششّذ ٍٛذعطٗ األٔنّٕٚح نألكثش سُّا.
ٚ جة اسرخشاج اسرًاسج انرّششّخ انًٕجٕدج عهٗ يٕلع انٕاب نهشّشكح www.sc-
 hippique.tnأٔ يٕلع انٕاب نهٕكانح انٕطُّٛح نهرّشغٛم www.emploi.nat.tn
ٚر ّى ذعًٛش اسرًاسج انرّششّخ تعذ اسرخشاجٓا تك ّم دلّح يع إيكاَّٛح االدرفاظ تُسخح يُٓا إنٗ
صه ٍٛيُٓى عهٗ انًشاذة األٔنٗ عهٗ إثش انرّشذٛة انرّفاضهٔ ٙرنك لصذ
د ٍٛدعٕج انًرذ ّ
صذح انًعطٛاخ انًص ّشح تٓا عهٗ االسرًاسج انرٚ ٙر ّى إسسانٓا يٍ
ذمذٚى يهفّاذٓى نهرّثثّد يٍ ّ
سشٚع ( ششكح سثاق انخٛم،
لثم انًرششّخ عٍ طشٚك انثشٚذ يضًٌٕ انٕصٕل أٔ انثشٚذ ان ّ
سعٛذ  2086د ّٔاس ْٛشش ) "يُاظشج اَرذاب  ........أٔ إٚذاعٓا يثاششج نذٖ
يٛذاٌ لصش ان ّ
ضثظ أٔ ذاسٚخ خرى انثشٚذ
ضثظ يماتم ٔصم ذسهٛى ٔٚعرًذ ذاسٚخ انرّسجٛم تًكرة ان ّ
يكرة ان ّ
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كذنٛم عهٗ ٔصٕل يهفّاخ انرششّخ ف ٙاٜجال.
ذفرخ انًُاظشج نهًرششّذ ٍٛانهّز ٍٚذرٕفّش فٓٛى انشّشٔط انرّانٛح:
ّ
ٚ جة عهٗ انًرششّخ أٌ ٚكٌٕ ذَٕس ٙانجُسّٛح ٔيرًرّعا تذمٕلّ انًذَّٛح ٔأٌ ذرٕفش فّٛ
انًؤّْالخ انًطهٕتح نًٛاسط انٕظائف انّر ٙذششّخ نٓا
 انز ٍٚنى ذرجأص سُّٓى  40سُح ف 1 ٙجاَف.2015 ٙ
 ال ًٚكٍ انرّششّخ إالّ ف ٙخطّح ٔادذج ٔيكاٌ عًم ٔادذ
 ال ًٚكٍ انرّششّخ نًٍ نّ يسرٕٖ ذعه ًٙٛأعهٗ يٍ انًسرٕٖ انًطهٕب

عايم
دّْاٌ
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ٚ جٛذ انمشاءج ٔانكراتح.
 لادس عهٗ انمٛاو تأعًال ذرطهّة يؤّْالخ
تذَّٛح.
 نّ شٓادج ف ٙانكفاءج انًُّٓٛح اخرصاص
دّْاٌ
انّز ٍٚنٓى يسرٕٖ ذعه ًٙٛال ٚرجأصسُح انثّانثح نثّإَ٘ َظاو لذٚى
ان ّ
أٔ انّز ٍٚنٓى يسرٕٖ ذعه ًٙٛال ٚرجأص
سُح انرّاسعح أساسَ ٙظاو جذٚذ
ان ّ
-2أٔ نٓى ذكٕ ٍٚال ٚرجأص انًسرٕٖ
انًشاس إن ّٛأعالِ

ٚ رشذّة عٍ ك ّم ذصشٚخ يغانظ يُع انًرششّخ يٍ انًشاسكح ف ٙانًُاظشج ٔف ٙصٕسج
اكرشاف انًغانطح تعذ عًهّٛح االَرذاب فئَّّ ٚر ّى عضنّ عٍ انٕظٛفح.
ذجش٘ انًُاظشاخ عهٗ يشدهر:ٍٛ
 انًشدهح األٔنٗٚ :ر ّى ذشذٛة انًرششّذ ٍٛذفاضهّٛا ث ّى دعٕذٓى تًكاذٛة فشدّٚح عهٗ أساط
انعششج األٔائم يٍ ك ّم خطّح يٍ انخطظ انًشاد سذّْا نرمذٚى يهفّاذٓى لصذ انرّثثّد يٍ
صذح انًعطٛاخ انًص ّشح تٓا تاسرًاسج انرّششّخ اإلنكرشَّٔٛح انًٕجٕدج عهٗ يٕلع انٕاب
ّ
نهشّشكح أٔ انٕكانح انٕطُّٛح نهرّشغٛم ٔانعًم انًسرمم.
 انًشدهح انثّاَٛح :ذر ّى دعٕج انًرششّذ ٍٛانًمثٕن ٍٛيٍ ت ٍٛانعششج األٔائم انًشذّثٍٛ
صذح انًعهٕياخ ٔانٕثائك انًمذّيح الجرٛاص
ذفاضهّٛا نهرُّاظش تعذ أٌ ٔلع انرّثثّد يٍ ّ
االخرثاس انشّفأْ ٙانرّطثٛمٙ
صم عهٓٛا تعذ دساسح انًهفّاخ ٔاالخرثاس
ٚر ّى ذشذٛة انًرششّذ ٍٛذفاضهّٛا ٔفما نألعذاد انًرذ ّ
انشّفاْ ٔ ٙانرّطثٛمٔ ٙف ٙدانح انرّسأ٘ ت ٍٛانًرششّذ ٍٛذعطٗ األٔنّٕٚح نألكثش سُّا.
ٚ جة اسرخشاج اسرًاسج انرّششّخ انًٕجٕدج عهٗ يٕلع انٕاب نهشّشكح www.sc-
 hippique.tnأٔ يٕلع انٕاب نهٕكانح انٕطُّٛح نهرّشغٛم www.emploi.nat.tn
ٚر ّى ذعًٛش اسرًاسج انرّششّخ تعذ اسرخشاجٓا تك ّم دلّح يع إيكاَّٛح االدرفاظ تُسخح يُٓا إنٗ
صه ٍٛيُٓى عهٗ انًشاذة األٔنٗ عهٗ إثش انرّشذٛة انرّفاضهٔ ٙرنك لصذ
د ٍٛدعٕج انًرذ ّ
صذح انًعطٛاخ انًص ّشح تٓا عهٗ االسرًاسج انرٚ ٙر ّى إسسانٓا يٍ
يٍ
د
ّ
ذمذٚى يهفّاذٓى نهرّثثّ
سشٚع ( ششكح سثاق انخٛم،
لثم انًرششّخ عٍ طشٚك انثشٚذ يضًٌٕ انٕصٕل أٔ انثشٚذ ان ّ
سعٛذ  2086د ّٔاس ْٛشش ) "يُاظشج اَرذاب عايم دّْاٌ" أٔ إٚذاعٓا يثاششج
يٛذاٌ لصش ان ّ
ضثظ أٔ ذاسٚخ خرى
ضثظ يماتم ٔصم ذسهٛى ٔٚعرًذ ذاسٚخ انرّسجٛم تًكرة ان ّ
نذٖ يكرة ان ّ
انثشٚذ كذنٛم عهٗ ٔصٕل يهفّاخ انرششّخ ف ٙاٜجال.
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