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  1041فيفري  41تـونس فـي، 

 بــــــــــــــــالغ

 التونسية التلفزةطلبات ترشح خلطة رئيس مدير عام ملؤسسة 

 

التونسية  التلفزة خطة رئيس مدير عام لمؤسسةلتعلن رئاسة الحكومة عن فتح باب الترشح 

 بدخول الغاية. 6172فيفري  62فيفري إلى يوم  71من يوم 

 شروط الترشح:

 ن يستوفي المترشح للخطة المطلوبة الشروط التالية:جب أي

 الجنسية التونسية. .7

 النزاهة.االستقاللية و .6

 عدم االنخراط او النشاط أو تحمل مسؤولية في أي حزب سياسي. .3

البصري السمعي و لإلعالمال يكون مالكا مساهما في رأس مال مؤسسة خاصة  أن .2

 .لإلشهاراإلعالمي أو  لإلنتاجأو 

 أن يكون متحصال على شهادة االستاذية على األقل او شهادة معادلة. .5

المالي أو في مجال اإلعالم ال تقل عن كفاءة في مجال التصرف اإلداري وخبرة و .2

التصرف تعتبر الكفاءة في مجال التسيير والترشحات وفتح  تاريخسنة في  75

 اإلداري في القطاع العمومي ميزة إضافية.

تعتبر إجادة اللغة االنجليزية ميزة و ،محادثةالفرنسية كتابة وإجادة اللغة العربية و .1

 إضافية.

 



 الوثائق المطلوبة:

 يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:

لبيانات الشخصية للمعني باألمر لمذكورة يتضمن خاصة امطلب ترشح للخطة ا -

 أعلى شهادة علمية متحصل عليها و خطته الحالية.و

 سيرة ذاتية مرفقة بمؤيدات الكفاءة و الخبرة. -

 مطابقة لألصل من الشهادات العلمية. ةنسخ -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. -

 أو وصل إيداع لها. 3بطاقة السوابق العدلية عدد  -

 صورة شمسية. -

ط الترشح الواردة لشروالمترشح  باستيفاء ،معرف باإلمضاء ،تصريح على الشرف -

 من هذا االعالن. 2و  3و  6بالنقاط 

 إيداع الترشحات:

يوجه ملف الترشح إلى رئاسة الحكومة بمقرها الكائن بساحة الحكومة بالقصبة تونس 

و عبر البريد عن طريق رسالة بواسطة اإليداع المباشر بمكتب الضبط المركزي أ 7111

ذلك في ظرف مغلق يحمل و ،مضمونة الوصول مع االعالم بالبلوغ أو بالبريد السريع

التونسية" في أجل أقصاه  اإلذاعة العبارة التالية: "الترشح لخطة رئيس مدير عام لمؤسسة

لضبط بدخول الغاية. )يعتمد في احتساب األجل تاريخ التسجيل بمكتب ا 6172فيفري  62

 المركزي لرئاسة الحكومة أو التاريخ المضمن بالطابع البريدي(.

البصري فرز تتولى رئاسة الحكومة بمشاركة الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي وو

 البت فيها.ملفات الترشح و

 يتم عند االقتضاء دعوة المترشحين المستوفين للشروط المبينة أعاله إلجراء محادثة.


