
 

 إعالن

 مناظرة خارجية لإلنتداب

 2022سنة 
-*- 

تنظيم مناظرة خارجية على الملفات  BTS Bankيعتزم البنك التونسي للتضامن 

 ختبارات كتابية وشفاهية إلنتداب:مشفوعة بإو

 ( إطار28ثماني وعشرون )

وكذلك على كيفية التسجيل، يرجى في المناظرة شروط المشاركة  نلمزيد المعلومات ع

 www.concours-أو  www.bts.com.tn اإلتصال بالبنك على مواقع الواب )

btsbank.com.tn( وعلى صفحاته )BTS BANK على منصات التواصل االجتماعي )

 (.LinkedIn( ولينكيد إن )Facebookالفيسبوك )

 تاريخ فتح باب التسجيل على الخط:

 بداية من الساعة منتصف النهار 2023مارس  10الجمعة يوم 

 

 تاريخ غلق باب التسجيل على الخط:

 على الساعة منتصف النهار 2023أفريل  10اإلثنين يوم 

 الرابط التالي: بريتم التسجيل في المناظرة حصريا على الخط خالل المدة المشار إليها أعاله ع

www.concours-btsbank.com.tn 

 

 

 

 

http://www.bts.com.tn/
http://www.bts.com.tn/


 

 إعالن فتح مناظرة خارجية لإلنتداب 

 2022بعنوان سنة 
ختبارات كتابية مشفوعة بإتنظيم مناظرة خارجية على الملفات و BTS Bankيعتزم البنك التونسي للتضامن 

 متعاقد حسب الشروط التالية: ( إطار28ثماني وعشرون ) وشفاهية إلنتداب

رمز 

 الخطة
 مكان التعيين إسم الخطة

عدد 

 الخطط

الشهادة الجامعية 

 المطلوبة
 اإلختصاصات المطلوبة

BTS-1 تحليل المعلومات -اإلحصاء  شهادة مهندس 1 تونس متصرف في المخاطر 

BTS-2 شبكات –سالمة معلوماتية -أنظمة  -إعالمية  شهادة مهندس 1 تونس مهندس في السالمة المعلوماتية 

BTS-3 سالمة معلوماتية -شبكات  -أنظمة  –إعالمية  شهادة إجازة  1 تونس مختص في السالمة المعلوماتية 

BTS-4 شهادة إجازة  3 تونس محلل برمجي 
إعالمية  -إعالمية إختصاص تحليل وبرمجة 

 في التصرف

BTS-5 التصرف في الموارد البشرية شهادة إجازة  1 تونس متصرف في الموارد البشرية 

BTS-6 التمويل اإلسالمي أو االقتصاد اإلسالمي شهادة إجازة  1 تونس متصرف في التمويل اإلسالمي 

BTS-7 األرشيف والتوثيق شهادة أستاذية 2 تونس متصرف في األرشيف والتوثيق 

BTS-8 1 تونس متصرف في الشؤون القانونية والنزاعات 
 علوم قانونية شهادة أستاذية

BTS-9 1 تونس متصرف في التأمين البنكي والضمانات 

BTS-10 1 تونس متصرف في الشؤون القانونية والنزاعات 
 علوم قانونية شهادة إجازة 

BTS-11 1 تونس متصرف في التأمين البنكي والضمانات 

BTS-12 1 تونس متصرف في مراقبة التصرف 
 شهادة إجازة 

إدارة األعمال والمؤسسات  -علوم التصرف 

علوم  -تصرف مالي  -تصرف بنكي  -

 التصرف في المحاسبة - إقتصادية

BTS-13 1 تونس متصرف في اإلستغالل البنكي 

BTS-14 1 تونس متصرف في اإلستغالل البنكي 

 شهادة أستاذية

BTS-15 3 2تونسفرع  متصرف 

BTS-16 3 2أريانةفرع  متصرف 

BTS-17 1 باجةفرع  متصرف 

BTS-18 1 سوسةفرع  متصرف 

BTS-19 1 1تونسفرع  اإلختصاصات عون نافذة متعدد 

 1 نابلفرع  عون نافذة متعدد اإلختصاصات BTS-20 شهادة إجازة 

BTS-21 1 سوسةفرع  عون نافذة متعدد اإلختصاصات 

     28   مجموع الخطط  

 


