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 إعالن عن طلب ترّشحات

 لطباعة الكتب المدرسّية الموّجهة إلى التلميذ الكفيف

 2222-2222للعودة المدرسية 

 

 

 

 

 درسّيةلطباعة الكتب الم فرق عمل الختيار فتح باب الترّشح  يعتزم المركز الوطني البيداغوجي        

في جميع مستويات التعليم  2222-2222للعودة المدرسية  الموّجهة إلى التلميذ الكفيف بتقنية البراي

 وذلك بوحدة الطباعة بتقنية البراي بمقّره. وإعدادي وثانوي( ابتدائي)

 وذلك للقيام باألعمال التالية:مترشحين يتقنان البراي قراءة وكتابة  يتكّون كل فريق عمل من 

 ،بالطباعة بتقنية البراي الخاصة تالطباعة على اآلال   -

  وطّيها وتجميعها. بتقنية البراي المطبوعةالنسخ  تدقيق  -

        

ى شروط عل العاالطّ وفي هذا السياق يدعو المركز الوطني البيداغوجي الّراغبين في المشاركة إلى 

 بالمالحق المصاحبة لهذا اإلعالن. االختيار وعلى معايير  الترّشح

 
 

  



 

 شروط الترّشح:

 

 .تكون الترّشحات ثنائية ضمن فريق متجانس يرأسه منّسق وال تقبل الترّشحات الفردّية 

  .ال يمكن ألّي مترّشح المشاركة في أكثر من فريق 

 

 

:ملّف الترّشح  

 (.1)حسب المثال بالملحق تركيبة الفريق  

  (2 المترّشح )حسب المثال بالملحقالفريق مطلب ترّشح ممضى من قبل. 

 لعضوي الفريق السيرة الذاتّية. 

 نسخ من الشهائد العلمية.  

  .نسخ من شهائد التكوين 

 تثبت الخبرة. شهادات ترّبص أو عمل 

 



                 ..........................،فيتونس                                                                            1ملحق عدد 

 

 

 تركيبة الفريق

 

و اللقب االسم   

 المترشح األّول 

 المترشح الثاني 

 

 

الفريق ب عملّية التنسيقويتولّى 

...........................................................................................................)ة(:السيد  

      

المتفق  واآلجال التعاقدّية تراتيب العملفريق بإنجاز العمل المطلوب حسب العضوي  يتعّهد و      

.المركز الوطني البيداغوجيمع  عليها  

 

الفريق عضو إمضاء                                                                            المنّسق إمضاء    



.............................،تونس في                                                                                     2ملحق عدد   

 

 

 بتقنية البرايالكتب  لطباعة وتدقيقمطلب ترّشح                            

 

المترّشح األول                         المترّشح الثاني                  

                                                   

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

........................................................................... ........................................................ :اللّقب  

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

......................................................................................... ........................... :البريد اإللكتروني  

........................................................... .................................................................. رقم الهاتف:  

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

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

........................................................... .................................................................. :تكوين مهني  

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

                                                                                 

  اإلمضاء                                                                                          

 

 

  



 

                2 ملحق عدد

المترّشحين اختيار معايير   

:تينحلمر المترّشحين على  واختيار تجرى عملّيات فرز الترّشحات   

  .بعضوي الفريقيتّم فيها احتساب مجموع النقاط الخاصة  المرحلة األولى:

  بطريقة البرايوالتدقيق ّصي الطباعة بمختجدول مقاييس الفرز الخاصة 

عدد ال المعايير المعتمدة

 نقطة 22 والمهنية : الشهادة العلمية1المعيار عدد  النقاط

 22 أو شهادة معادلة أو اإلجازةاألستاذية 

 شهادة ختم التكوين بالمعاهد العليا لتكوين المعّلمين أو سامي تقني

 

11 

 ح المعّلمينشهادة ختم دروس ترشي

 

12 

 12 (BTSشهادة المؤّهل التقني السامي )

 21 شهادة البكالوريا

 نقطة 12  تدقيق النسخ المطبوعة بتقنية البرايالطباعة و  : الخبرة في2المعيار عدد 

 12 سنوات  12أكثر من 

 02 سنوات 12إلى  21من 

 22 شهرا11سنوات و 20إلى  22 من

 22 سنوات 22 من أقّل 

 نقطة 11 )تطويع وتحويل( : إنتاجات تربوية بطريقة البراي2المعيار عدد 

 11 إنتاجات فما فوق  22

 12 إنتاجان

 نقطة 11  مجال البراي )قراءة وكتابة، إعالمية(في  : المشاركة في دورات تكوينية0المعيار عدد 

 11 المشاركة في أكثر من دورة تكوينية 

 12 المشاركة في دورة تكوينية

 122 مجموع النقاط

 

 



 

طرف عضوي من المتحّصل عليها  مجموع النقاطحسب تنازلّيا  يتّم ترتيب الفرق: الثانيةالمرحلة 

:الفريق  

 المراتب األولى بإنجاز العمل المطلوب. صاحبةو تكلّف الفرق 

 

 تقديم ملّف الترّشح:

موقع من باشرة ميمكن للراغبين في الترّشح مّمن تتوّفر فيهم الّشروط المنصوص عليها بسحب الملّفات 

  الخاص بالوزارة أو عن طريق الرابط بموقع الواب   www.cnp.com.tnللمركز الوطني البيداغوجيالواب 

education.gov.tn  البّوابة التربوّيةمن و edunet.tn. 

 

 يوضع ملف الترّشح في ظرف مغلق يكتب عليه:

 

 

 المركز الوطني البيداغوجي

1201 -تونس –على طراد مونفلوري  شارع 02  

(2222-2222 الكفيفالخاصة ب المدرسية كتبال)ترّشح لطباعة   

 

 

الضبط باإلدارة العامة للمركز الوطني البيداغوجي أو يرسل عن طريق البريد بالعنوان  ويودع بمكتب

دق،  22و 11 الساعة على 2222 جوان 22حّدد تاريخ آخر أجل لقبول الترشحات يوم المذكور أعاله و 

 مكتب الضبط إلثبات تاريخ وصول الترّشحات.يعتمد ختم و 


