الإعلان عن فتح مناظرة خارجية

الترقيم FO/GRH/09 :
المراجعة 04:
الصفحة 1/1:
م.سPU : .

تعتزم الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية تنظيم مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفاهي لانتداب
مهندسين أول بعنوان سنة  2019وذلك على النحو التالي:
مهندس أول

الخطة
الشهادة الوطنية لمهندس اعلامية
المستوى الدراسى المطلوب
الاختصاص فى الشهادة هندسة إدارة الشبكات أو المنظومات
المطلوبة
3
الخطط المعروضة للتناظر
مكان العمل
المقاييس (*)

الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية
السن دون  20سنة عند الحصول على شهادة البكالوريا
من  10إلى 20/12
معدل شهادة الباكالوريا
أكثر من  12إلى 20/14
أكثر من  14إلى 20/16
أكثر من 20/16
مطابقة الشهادة للاختصاص المطلوب (مهندس اعلامية)

 2نقاط
1نقاط
2نقاط
3نقاط
4نقاط

متابعة الدراسة الجامعية بدون رسوب متابعة الدراسة الجامعية (  2نقاط)
بدون رسوب
 1نقاط
معدل الشهادة الوطنيّة من  10إلى 20/12
لمهندس
2نقاط
أكثر من  12إلى 20/14

التخرج
مشروع ختم
ّ

التربص أو الخبرة (**)
مدة ّ
ّ

أكثر من  14إلى 20/16
أكثر من 20/16
من  10إلى 20/12
أكثر من  12إلى 20/14
أكثر من  14إلى 20/16
أكثر من 20/16
من شهر إلى  3أشهر

 3نقاط
 4نقاط
 1نقاط
 2نقاط
 3نقاط
 4نقاط
0.5نقطة

من  4أشهر إلى  6أشهر

 1نقاط

من  7أشهر إلى  9أشهر

 1.5نقاط

من  10أشهر إلى  12شهر
من  13شهر إلى  15شهر
من  16شهر إلى  18شهر
من  19شهر إلى  24شهر
أكثر من  24شهر

 2نقاط
 2.5نقاط
 3نقاط
 3.5نقاط
4نقاط

(*)في صورة غياب الوثائق المدعمة للملف يتم اسناد  0نقاط.
(**) يتم احتساب التربص المنجز أثناء الدراسة الجامعية أوبعدها ويستثنى من ذلك التربص المنجز في إطار
إعداد مشروع ختم التخرج.
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 .Iالشروط العامة للمشاركة في المناظرة:
 يجب أن يكون المترشح تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية وأن تتوفر فيه المؤهلات المطلوبةلممارسة الخطة المترشح لها.
 يجب على المترشح أن يكون محرزا على الشهادة الوطنية لمهندس في الاعلامية. لا تقبل الشهادات الاجنبية والشهادات المسلمة من الجامعات الخاصة إلا اذا كانت مصحوبة بقرار معادلة. لا يمكن ان يتجاوز المترشح سن  40سنة على الاكثر في أول جانفي .2019 تطرح من سن المترشح المدة المساوية لفترة العمل المدني الفعلي والمقضات بصفة عون متربصمترسم او وقني او متعاقد بالإدارات العمومية او الجماعات المحلية بمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الادارية او بالمنشات العمومية او بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية كما تطرح مدة
التسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل بعنوان طالب شغل شريطة تحيين التسجيل او مدة القيام
بتربص تأهيل للحياة المهنية ولا يمك ن في جميع الحالات ان تتجاوز السن القصوى  45سنة في أول جانفي
من سنة  ،2019تحتسب طبقا للشريع الجاري به العمل.
 .IIإجراءات المشاركة في المناظرة :
• يتعين على المترشح الذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة أن يقوم بسحب مطلب المشاركة واستمارة الترشح
من موقع الوكالة  www.tuntrust.tnوإرسالها مع الوثائق التالية :
 نسخة من الشهادة الوطنية لمهندس ونسخة من قرار المعادلة عند الاقتضاء، نسخة من بطاقة أعداد شهادة الباكالوريا، نسخ من بطاقات الاعداد لجميع السنوات الجامعية، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخ من المؤيدات لإثبات الخبرة والتربص في مجال الاختصاص، وثيقة تثبت انجاز المترشح الذي تجاوز سن  40سنة في أول جانفي  2019خدمات مدنية فعلية او ترسيمهبإحدى مكاتب التشغيل.
إلى العنوان التالي  :مدينة تكنولوجيا المواصلات طريق رواد كم  2083 – 3,5أريانة عن طريق البريد أو
ايداعها مباشرة بمكتب الضبط للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية مع التنصيص على الظرف الخارجي
للعبارة التالية

" لا يفتح مناظرة خارجية لانتداب
مهندسين أول بعنوان سنة "2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ملاحظات هامة:
يتم اعتماد ختم مكتب الضبط المركزي بالنسبة للملفات التي بتم ايداعها مباشرة بمكتب الضبط بالوكالة
ويعتمد ختم البريد بالنسبة للملفات التي ترسل عن طريق البريد لإثبات تاريخ الإيداع.
كل مترشح مدعو للتثبت من صحة البيانات ودقة المعلومات المصرح بها بمطلب المشاركة واستمارة
الترشح.
ترفض الملفات الواردة بعد آجال ختم الترشحات.
ترفض الملفات التي لا تتوفر فيها شهادة مهندس في الاعلامية.
تاريخ ختم الترشحات  :يوم  17جويلية  2019على الساعة13:30:
لا تؤخذ بعين الاعتبار جميع المطالب والملفات الواردة على الوكالة قبل صدور هذا البلاغ أو التي لم تحترم
الشروط أو المتطلبات المنصوص عليها بهذه المناظرة.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد التاريخ المحدد.
في حالة إيداع ملف الترشح مباشرة بمكتب الضبط يتم تسليم وصل في الغرض.
يعتبر لاغيا كل ملف ترشح يقدم منقوصا من إحدى الوثائق المذكورة أعلاه أو يتضمن نسخ غير واضحة.
لا ترجع الملفات المرفوضة إلى أصحابها.
 .IIIمراحل المناظرة :
• المرحلة الأولى  :فتح وفرز الملفات
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يتم فرز الملفات واقصاء المترشحين الذين لا يستجيبون للشروط التالية :
 السن الأقصى للترشح، مطابقة الشهادة العلمية للاختصاص المطلوب(مهندس في الإعلامية)، إحترام آجال ايداع الملفات لدى الوكالة. بعد التثبت من مطابقة الملفات لشروط المناظرة ومقارنتها مع البيانات المضمنة بالاستمارة يقع ترتيبالمترشحين في هذه المرحلة تفاضليا وفقا للمقاييس المذكورة بالجدول أعلاه.
وعلى اثر ذلك تتولى لجنة المناظرة تحديد قائمة المترشحين المقبولين أوليا لإجراء الاختبار الشفاهي (تقني
نفسي).
 يتم دعوة المترشحين الستين ( )60الأوائل لإجراء الاختبار الشفاهي(تقني نفسي) بواسطة مكاتيب فرديةعلى عنوانيهم المسجلة باستمارة الترشح.
• المرحلة الثانية  :الاختبار الشفاهى
 يتم دعوة المترشحين المقبولين لإجراء الاختبار الشفاهي (تقني نفسي) وإسنادهم عدد يتراوح بين  0و 20نقطة ،حسب معايير الاختبار الشفاهي ،ويتم اقصاء المترشح المتحصل على عدد أقل من .20/10
 يقع اقصاء المترشحين أليا الذين تغيبوا عن اجراء الاختبار الشفاهي. .IVالتصريح بالنتائج :
يتم ترتيب المترشحين تفاضليا وفقا للأعداد المتحصل عليها في الاختبار الشفاهي(تقني نفسي)  .وفي حالة
التساوي بين المترشحين تعطى الأولوية للأكبر سنا.
تقترح اللجنة اسم المترشحين الثلاثة الأوائل الذي يمكن قبولهم بصفة نهائية وقائمة تكميلية في حدود
المراكز المعروضة للتناظر وذلك حسب الترتيب التفاضلي لتمكين الوكالة ،عند الاقتضاء ،من تعويض
المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية والذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم بعد اعلامهم والتنبيه عليهم وذلك
طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

-

 .Vقائمة الناجحين النهائية :
 تتولى الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية التصريح بالنتائج ونشر القائمة النهائية للناجحين على الموقعالإلكتروني للوكالة ثم يتم استدعاؤهم للالتحاق بمراكز عملهم.
ملاحظات هامة :
 يلتزم كل مترشح تم قبوله اثر التصريح بالنتائج النهائية بتقديم نسخ مطابقة للأصل للوثائق المطلوبةبملف الترشح ويتم اقصاء كل من تبين عدم مطابقة هذه الوثائق لملف الترشح.
 تمنح الوكالة أجل  10أيام من تاريخ التصريح بالنتائج النهائية على موقع الوكالة لقبول الطعون على نتائجالمناظرة.
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