
اجلمهورية التونسّية    

  وزارة الرتبية        

  املركز الوطين البيداغوجي

  

  
  

  إعالن عن طلب ترّشحات

  لطباعة الكتب املدرسّية املوّجهة إىل التلميذ الكفيف

  

  

  

 بتقنية الرباي املدرسّيةعة الكتب لطبا فتح �ب الرتّشح إلختيار فرق عمل يعتزم املركز الوطين البيداغوجي        

 يف مجيع مستو�ت التعليم (إبتدائي وإعدادي و�نوي) 2021-2020للعودة املدرسية  التلميذ الكفيفاملوّجهة إىل 

  وذلك بوحدة الطباعة بتقنية الرباي مبقرّه.

  مرتشحني يتقنان الرباي قراءة وكتابة وذلك للقيام �ألعمال التالية: يتكّون كل فريق عمل من 

  ،�لطباعة بتقنية الرباي اخلاصة تالطباعة على اآلال  - 

   وطّيها وجتميعها. بتقنية الرباي املطبوعةالنسخ  تدقيق  - 

         

وعلى  ويف هذا السياق يدعو املركز الوطين البيداغوجي الرّاغبني يف املشاركة إىل اإلّطالع على شروط الرتّشح

  املصاحبة هلذا اإلعالن.�ملالحق  االختيارمعايري 

  
  

   



  

  شروط الرتّشح:

  

 .تكون الرتّشحات ثنائية ضمن فريق متجانس يرأسه منّسق وال تقبل الرتّشحات الفرديّة 

  أكثر من فريقال ميكن ألّي مرتّشح املشاركة يف . 

 

 

:ملّف الرتّشح  

 1(حسب املثال �مللحق تركيبة الفريق.(  

 2 املرتّشح (حسب املثال �مللحقالفريق ممضى من قبل  مطلب ترّشح(. 

 لعضوي الفريق السرية الذاتّية. 

 نسخ من الشهائد العلمية.  

 .نسخ من شهائد التكوين  

 تثبت اخلربة. شهادات ترّبص أو عمل 

  



،................... يفتونس                                                                          1ملحق عدد 

                

 

 

 تركيبة الفريق

 

  اإلسم و اللقب

 املرتشح األّول 

 املرتشح الثاين 

 

 

...........................................................................................................(ة):لفريق السيد� عملّية التنسيقويتوّىل   

      

املركز مع  املتفق عليها واآلجال التعاقديّة تراتيب العملفريق �جناز العمل املطلوب حسب العضوي  يتعّهد و      

.الوطين البيداغوجي  

 

إمضاء العضو                                                                           املنّسق إمضاء   



،...................يفتونس                                                                          2ملحق عدد   

 

 

  بتقنية الربايالكتب  لطباعة وتدقيقمطلب ترّشح                            

  

                                        املرتّشح األول   املرتّشح الثاين

                                                    

....................................................................................................................................:اإلسم   

......................................................................... .......................................................... :الّلقب  

................................................. .......................................................... :رقم بطاقة تعريف وطنّية  

.......................................................... .......................................................... :الربيد اإللكرتوين  

................................................................... .......................................................... رقم اهلاتف:  

......................................................... .......................................................... :الشهادات العلمية  

.................................................................................................................................................  

................................................................... .......................................................... :تكوين مهين  

..................................................................................................................................................  

   اإلمضاء                                                                                

 

 

  

 



                3ملحق عدد 

 معايري إختيار املرتّشحني

:تنيحلمر عملّيات فرز الرتّشحات وإختيار املرتّشحني على  جترى  

  .بعضوي الفريقيتّم فيها احتساب جمموع النقاط اخلاصة  املرحلة األوىل:

   بطريقة الربايوالتدقيق ّصي الطباعة مبختجدول مقاييس الفرز اخلاصة 

عدد   املعايري املعتمدة

  نقطة 20  واملهنية : الشهادة العلمية1املعيار عدد   النقاط

  20  أو شهادة معادلة أو اإلجازة األستاذية

  15  شهادة ختم التكوين �ملعاهد العليا لتكوين املعّلمني أو سامي تقين

  10  ح املعّلمنيشهادة ختم دروس ترشي

  BTS( 10شهادة املؤّهل التقين السامي (

  05  شهادة البكالور�

  نقطة 50  تدقيق النسخ املطبوعة بتقنية الربايالطباعة و  اخلربة يف :2 املعيار عدد

  50  سنوات  10أكثر من 

  40  سنوات 10 إىل 05من 

  30  شهرا11و سنوات 04 إىل 03 من

  20  سنوات 03 من أقلّ 

  نقطة 15  (تطويع وحتويل) إنتاجات تربوية بطريقة الرباي :3 املعيار عدد

  15  إنتاجات فما فوق  03

  10  نإنتاجا

  نقطة 15  جمال الرباي (قراءة وكتابة، إعالمية)يف  املشاركة يف دورات تكوينية :4 املعيار عدد

  15 املشاركة يف أكثر من دورة تكوينية 

  10  املشاركة يف دورة تكوينية

  100  جمموع النقاط

 

 

 



:من طرف عضوي الفريقاملتحّصل عليها  جمموع النقاطحسب تنازلّيا  يتّم ترتيب الفرق: الثانيةاملرحلة   

  املراتب األوىل �جناز العمل املطلوب. صاحبةو تكّلف الفرق 

 

 تقدمي ملّف الرتّشح:

  موقع الواب اخلاص �لوزارة ميكن للراغبني يف الرتّشح ّممن تتوّفر فيهم الّشروط املنصوص عليها بسحب امللّفات من 

education.gov.tn البّوابة الرتبويّةمن و edunet.tn  وطين اللمركز ل موقع الوابمن و

  www.cnp.com.tnالبيداغوجي

 

 يوضع ملف الرتّشح يف ظرف مغلق يكتب عليه:

 

 

 املركز الوطين البيداغوجي
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)2021- 2020 لكفيفاخلاصة � املدرسية كتبال(ترّشح لطباعة   

 
 

و يودع مبكتب الضبط �إلدارة العامة للمركز الوطين البيداغوجي أو يرسل عن طريق الربيد �لعنوان املذكور أعاله 

يعتمد ختم  و  الثانية بعد الزوالالساعة  على 2020 جويلية 24حّدد �ريخ آخر أجل لقبول الرتشحات يوم و 

 إلثبات �ريخ وصول الرتّشحات.مكتب الضبط 


