
 الجمهورية التونسية                                                

 والتخـطـيــطاد ـــاالقتص  وزارة    

 الغ ـــــــــــــــــــــــــــب                                                                           املعهد الوطني لإلحصاء          
 

 

لإلحصاء   يعتزم الوطني  إشراف    المعهد  خارجية  والتخطيط    قتصاداالوزارة  تحت  مناظرة  لمهندس  أولين  ينمهندس   النتداب  باالختباراتفتح  المشترك  العمومية    ي بالسلك  حسب  اإلدارات 

 (2021نوفمبر  26بتاريخ  110الرسمي للجمهورية التونسية عدد  )الرائد  التّالية:الذين تتوفّر فيهم الّشروط والمبوبة بالجدول  االختصاصات
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 :ح ان يكون على المترش يجب 
لممت  الوطنية  الشهادة  ندس أو شهادة هحصال على 

 معادلة لها
 مرسما بجدول عمادة المهندسين   -

  1031)األمر عدد  القصوى  سن  اللم يتجاوز سنه    -
 ( 2006أفريل  13المؤرخ في  2006لسنة 

 باسم المدير العام للمعهد الوطني لإلحصاءترشح  مطلب .1

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  .2

األجنبية  .3 الشهائد  إلى  بالنسبة  مصحوبة  العلمية  الشهادة  من  نسخة 
 بشهادة المعادلة

 عمادة المهندسين جدول  نسخة من شهادة الترسيم ب .4

تجاوز   .5 الذي  للمترشح  القصوى بالنسبة  الوثائق السن  إرفاق  يجب   ،
ب الذكر  تثبتسابقة  والعمل ب  محيناا  ترسيم  شهادة  التشغيل  مكتب 

 .إنجاز خدمات مدنية فعلية او المستقل
 

 هامة: مالحظات  
 

إليها    وإيداعها  استيفاؤهاو  www.ins.tnللمعهد    اإللكترونيالموقع    تحميلها منترشح يتم    استمارة • الوثائق المشار  وطني إما مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي للمعهد الصحبة 

 .تونس 1002 البلفيديرنهج الشام  70  – المعهد الوطني لإلحصاء :العنوان التاليعلى لإلحصاء أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول 

 :يتجرى اختبارات مرحلة القبول األول  •

 01/ الضارب:  ةساع  01المدة : اراتيكتابي يعتمد تقنية األسئلة متعددة االخت اختبار  -

 .03الضارب:  ساعات / 03: المدة باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح في المحاور المدرجة ببرنامج المناظرة ة كتابياختبارات  اختبار أو عدة  -

 :تجرى اختبارات مرحلة القبول النهائي •

   .01الضارب:  والمناقشة / دقيقة للعرض 15وتحضير لل دقيقة 15دقيقة:  30 مدتهشفاهي  اختبار - 

 تاريخ اإلرسال أو الوصول.يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق سجل الترشحات. ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليال على  •

   www.ins.tn للمعهد:الموقع االلكتروني يتم تضمينه على محاور برنامج االختبار الكتابي للمناظرة  •
 


