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تفاصيل المناظرة

مرجع المناظرة : 03 - 2020

الهيكل : ديوان قيس األراضي و المسح العقاري

العدد المطلوب : 2

الخطة المطلوبة : (02) مساعد فني في اختصاص الطباعة.

عنوان المناظرة : مناظرة خارجّية بالملفات مشفوعة بإختبارات كتابّية وشفاهّية لحاملي الجنسّية التونسّية النتداب (02) مساعد فني
في اختصاص الطباعة.

االختصاص المطلوب : الطباعة

الشهادة المطلوبة : شهادة مؤهل التقني المهني في اختصاص الطباعة أو ما يعادلها

شهائد أخرى :

مكان العمل : كامل تراب الجمهورية

تاريخ فتح المناظرة : 2020-09-17

تاريخ غلق الترشح على الخط : 2020-10-09

تاريخ غلق المناظرة : 2020-10-12

شروط الترشح : - الجنسية التونسية
-السن القصوى أربعين (40) سنة في تاريخ 01 جانفي 2020 ، 

-الحصول على شهادة مؤهل التقني المهني في اختصاص الطباعة أو ما يعادلها.
• مراحل المناظرة: 

1ـ المرحلة األولى: التسجيل عن بعد
يجب على المترشح الذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة أن يقوم بعملية النفاذ إلى موقع واب البوابة الوطنية التابعة لوزارة التكوين المهني

والتشغيل www.concours.gov.tn وتعمير استمارة الترشح اإللكتروني المعدة للغرض.
يتعّين على المترشح استخراج استمارة الترشح للمناظرة من الرابط اإللكتروني قبل تاريخ ختم الترشحات وإرفاقها بملف ترشحه.
بحلول أجل ختم باب الترشحات يتوقف آليا قبول عمليات التسجيل عن بعد وال يمكن للمترشح إعادة استخراج استمارة التسجيل

• حّددت آجال التسجيل اإللكتروني بموقع واب البوابة الوطنية التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل www.concours.gov.tn من
يوم 17 سبتمبر 2020 إلى غاية يوم 9 أكتوبر 2020 

*
2ـ المرحلة الثانية:إرسال الملفات ودراستها

ـ يودع ملف الترشح في ظرف مغلق يحمل عبارة ـ اليفتح ـ "مناظرة خارجّية بديوان قيس األراضي والمسح العقاري" مع ذكر الخطة ومعّرف
المناظرة فوق الظرف وترسل وجوبا إّما عن طريق البريد السريع أو مضمون الوصول على العنوان التالي: ديوان قيس األراضي والمسح

العقاري 03 شارع محمد علي عقيد الحّي األولمبي المنزه تونس 1003.
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ـ يقصى كل مطلب يودع مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي أو عبر البريد العادي.
ـ حدد آخر أجل إليداع ملفات الترشح عبر البريد مرفقة بالوثائق المطلوبة يوم 12 أكتوبر 2020. 

* يتم ترتيب المترشحين تفاضلّيا حسب مجموع النقاط المتحصل عليها طبقا للمقاييس التالية:
معّدل كشف الكفايات لشهادة مؤهل التقني المهني (relevé des compétences) : 50 نقطة كسقف أعلى.

الخبرة في اإلختصاص المطلوب: 30 نقطة كسقف أعلى (3 نقاط عن كل ستة أشهر عمل مسترسلة)
التكوين في اإلختصاص المطلوب: 10 نقاط كسقف أعلى (نقطتان عن كل دورة تكوينية في اإلختصاص المطلوب)

رخصة سياقة : 10 نقاط
كما يتم نشر قائمة المترشحين المقبولين الجتياز اإلختبارين الكتابي والشفاهي عبر موقع واب الديوان. ويمكن اإلعتراض على هذه القائمة

بواسطة مكتوب يوجه إلى اإلدارة العامة للديوان، خالل أجل 10 أيام بداية من تاريخ نشرها.
3ـ المرحلة الثالثة: اإلختبار الكتابّي والشفاهّي والتصريح بالنتائج

ـ يتم استدعاء المترشحين الثالثين (30) المرتبين األوائل المقبولة ملفاتهم إلى إجراء اإلختبار الكتابّي والشفاهّي.
يجرى االختبار الكتابي (أسئلة متعددة الخيارات QCM) والشفاهي حول المعارف النظرية والتطبيقّية المرتبطة بالخطة المفتوحة للتناظر

ويسند لكّل مترشح عدد من 00 إلى 20 . 
ويحتسب معّدل األعداد الجملي المسند لكل مترشح في هذين المناظرتين على النحو التالي:

ـ 60 % بعنوان إختبار كتابي 
ـ 40 % بعنوان اختبار شفاهي

ـ ال يمكن التصريح بنجاح مترشح، إجتاز اإلختبارين الكتابي والشفاهي، ما لم يتحّصل على معّدل يساوي أو يفوق 20/10. 
ـ يسند العدد 00 لكل مترشح لم يجر أحد اإلختبارين الكتابي أو الشفاهي رغم إستدعائه بعنوانه المذكور باستمارة الترشح. 

ـ تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا وفي صورة تساوي مترشحين أو أكثر في الرتبة يتم اختيار المترشح األكبر سّنا منهم.
ـ ويقع التصريح بالنتائج على موقع الديوان ويفتح باب اإلعتراض خالل أجل 10 أيام بداية من تاريخ اإلعالن عن النتيجة األّولّية بواسطة

مكتوب يوجه على اإلدارة العامة للديوان.
* حاالت اإلقصاء اآللي: 

ـ ورود مطلب الترشح بعد اآلجال المنصوص عليها 
ـ إيداع مطلب الترشح مباشرة بمكتب الضبط المركزي

ـ ملف منقوص من الوثائق المطلوبة
ـ تجاوز السن القصوى المنصوص عليها 

الوثائق المطلوبة : ـ إستمارة الترشح اإللكتروني يتم سحبها بعد تأكيد عملية التسجيل بالبوابة الوطنية للمناظرات وذلك قبل غلق باب
الترشحات.

ـ نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنّية.
ـ نسخة مجردة من شهادة المؤهل التقني المهني أو ما يعادلها في الطباعة.

ـ نسخة مجردة من كشف الكفايات لشهادة المؤهل التقني المهني ( يدعى المترشحون الذين لم تتضمن شهاداتهم المعدل السنوي العام
إلى اإلتصال بمراكز التكوين التي يرجعون إليها بالنظر للحصول على بطاقة أعداد تتضمن وجوبا المعدل المذكور).

ـ نسخة مجردة من شهادة العمل أو الخبرة في اإلختصاص المطلوب والمتحصل عليها بعد اإلحراز على الشهادة التكوينية المطلوبة، إن
توفرت، مع ضرورة التنصيص على تحديد فترات العمل الفعلّية والخطة التي تم شغلها. 

ـ نسخة من شهادات الدورات التكوينّية المنجزة في مجال اإلختصاص المطلوب، إن توفرت.
ـ سيرة ذاتية.

ـ نسخة من رخصة سياقة، إن توفرت.

مكان إيداع الترشح : ـ يودع ملف الترشح في ظرف مغلق يحمل عبارة ـ اليفتح ـ "مناظرة خارجّية بديوان قيس األراضي والمسح
العقاري" مع ذكر الخطة ومعّرف المناظرة فوق الظرف وترسل وجوبا إّما عن طريق البريد السريع أو مضمون الوصول على العنوان التالي:

ديوان قيس األراضي والمسح العقاري 03 شارع محمد علي عقيد الحّي األولمبي المنزه تونس 1003.
ـ يقصى كل مطلب يودع مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي أو عبر البريد العادي.


