
  وزارة البيئة والتنمية المستدامة
  مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة

  

  إعالن فتح مناظرة انتداب

) 02) مھندس أول و(06( عدد يعتزم مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفاھي النتداب

  وذلك حسب البيانات التالية: ) عامل، 01) موثق مساعد و(01) ملحق إدارة و(01) تقني و(04) متصّرف و(03تقني أول و(

  الخطط المعروضة للتناظر: )1

  رمز الخطة
عدد الخطط 
المعروضة 
  للتناظر

 رتبة االنتداب
  المطلوبة الشھادة العلمية

 أو المستوى التعليمي
  المقبولةاالختصاصات 

  الشھادة الوطنية لمھندس  مھندس أول  01 01/2016
 ھندسة الطاقة

génie énergétique  

  الشھادة الوطنية لمھندس  مھندس أول  01 02/2016
 آلية ھندسة كھربائية

génie électrique-automatique  

  الشھادة الوطنية لمھندس  مھندس أول  01 03/2016
 ةبيولوجيھندسة 

génie biologique 

  الشھادة الوطنية لمھندس  مھندس أول  01 04/2016
  المواد والبيئة جيولوجيا

géo‐ressources et environnement  

  الشھادة الوطنية لمھندس  مھندس أول  01 05/2016
 شبكات إعالمية

réseaux informatique  

  الشھادة الوطنية لمھندس  مھندس أول  01 06/2016
 البرمجيات ھندسة

génie logiciel 

  قانون خاص  أو اإلجازة األستاذية  متصّرف  01 07/2016

 المالية  أو اإلجازة األستاذية  متصّرف  01 08/2016

 المحاسبة  أو اإلجازة األستاذية  متصّرف  01 09/2016

 ملحق إدارة  01 10/2016
المرحلة األولى  أو شھادة تقني ساميشھادة 

من التعليم العالي
 التصّرف

 التوثيق المرحلة األولى من التعليم العالي شھادة موّثق مساعد  01 11/2016

 عالمية والملتيميديااإل األساسية اإلجازة  تقني أول  01 12/2016

 اللغات المطبقة والملتيميديا التطبيقية اإلجازة  تقني أول  01 13/2016

 تقني سامي شھادة  تقني  01 14/2016
  على البيئة أو قةمطبّ  تحاليل كيميائية

 فيزياء كيميائية تحاليل

 تقني سامي شھادة  تقني  01 15/2016
  أو كيمياء صناعيةتحاليل 

chimie fine 

 صيانة السيارات شھادة التقني الساميأو  مؤّھل  تقني  01 16/2016

 تقني سامي شھادة  تقني  01 17/2016
  آلية -كھرباء

Électromécanique 

18/2016 01  
 عامل
  1صنف

مستوى سنة سادسة تعليم أساسي وما 
يعادلھا نظام قديم  كحد أدنى، وسنة ثامنة 
 أساسي وما يعادلھا نظام قديم كحد أقصى.

 حراسة

 



  الشروط العامة للمشاركة في المناظرة: )2

  يفتح باب المشاركة في ھذه المناظرة لألشخاص الذين تتوّفر فيھم الشروط التالية:  

 متحّصال على الشھادة العلمية المطابقة للرتبة واالختصاص المطلوب والمحّدد ضمن الجدول المبّين أعاله، أن يكون المترّشح 

  ھذه السن، يجب عليه االستظھار  ، وفي صورة تجاوز المترّشح2016) سنة في غّرة جانفي 40األربعين (أال تتجاوز سن المترّشح

بشھادة تثبت تسجيله بمكتب التشغيل والعمل المستقل بعنوان طالب شغل أو قيامه بترّبص تأھيل لإلعداد للحياة المھنية شريطة تحين 

اقد باإلدارات التسجيل. كما يمكن االستظھار بما يثبت قيام المترّشح بعمل مدني فعلي بصفة عون مترّبص أو مترّسم أو وقتي أو متع

سنوات من سن  5العمومية أو بالجماعات المحلّية أو بالمؤسسات والمنشآت العمومية وذلك لطرح مّدة ھذه الخدمات في حدود 

وذلك مراعاة ألحكام الفصل الثالث من  2016سنة في تاريخ غّرة جانفي  45المترّشح والتي ال يمكن أن تتجاوز في كل الحاالت 

 .2006أفريل  13المؤّرخ في  2006نة لس 1031األمر عدد 

  اآلجال ومكان إيداع ملفات الترّشح: )3

  2016جويلية  13الترشحات: باب تاريخ فتح،  

  على الساعة منتصف النھار. 2016 أوت 03الترشحات: باب تاريخ غلق  

والمستجيبين للشروط المبّينة أعاله، المطلوبة يجب على الراغبين في الترّشح للمناظرة المشار إليھا أعاله والحاصلين على الشھادات واالختصاصات 

الضبط ، إما مباشرة بمكتب في ظروف مغلقة تحمل عبارة "مناظرة االنتداب" مع ضرورة ذكر رمز الخطة المترّشح لھاإيداع ملفات ترّشحھم، 

أو إرسالھا  الغرض مع تسلّم وصل إيداع في ،تونس 1080المركزي لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، العنوان: شارع الزعيم ياسر عرفات 

  بواسطة البريد المضمون الوصول على العنوان السالف الذكر.

 :ما عدى خطة عامل في اختصاص حراسةبالنسبة للترّشح لكافة الخطط والمنھجية  الوثائق المكّونة لملف الترّشح )4

 ) الوثائق المكّونة لملف الترّشح:4-1

  

عدد 
  بيان الوثيقة  الوثيقة

   citet.nat.tn‐www.concoursاإللكتروني العنواناستمارة ترّشح يتم تعميرھا وسحبھا من   01

  التعريف الوطنيةنسخة مجّردة من بطاقة   02

  نسخة مجّردة من الشھادة العلمية مصحوبة بنسخة من شھادة المعادلة بالنسبة للشھائد األجنبية   03

04  

  نسخة مطابقة لألصل من كشوفات أعداد:
  سنوات األخيرة دراسة جامعية بنجاح بالنسبة لحاملي شھادة مھندس أو اإلجازة أو األستاذية، 3
  ،التقني الساميمؤّھل و  المرحلة األولى من التعليم العالي بنجاح لحاملي شھادةسنوات دراسة جامعية  2
  المسلّمة من المعاھد العليا للدراسات التكنولوجية. سداسيات بالنسبة لحاملي شھادة التقني السامي 5

05  
تربص إعداد للحياة المھنية، تربص : الغير مندرجة ضمن سنوات الدراسة نسخة مطابقة لألصل من الشھادات والوثائق المثبتة للتربصات
  و الجامعيةنيابات بالمؤسسات التربوية أ)، (صيغة قديمة 21-21تأھيل وإدماج، تربص في إطار آلية الصندوق الوطني للتشغيل 

06  
طرف مة من منظّ و ير مندرجة ضمن سنوات الدراسةدورات تكوينية غللمشاركة في نسخة مطابقة لألصل من الشھادات والوثائق المثبتة 

دورات )، أو غيرھا CREE ،CEFEدفع روح المبادرة (دورات ، (إعالمية أو لغات أو غيرھا) 21 -21دورات : مؤسسات عمومية
  ھياكل عموميةتكوينية أخرى مع 

07  

الخاص  بالنسبة للذين سبق لھم العمل بالقطاعين العام أوشھادة عمل أو عقد عمل أو شھادة في الخبرة المھنية نسخة مطابقة لألصل من 
(ترفق ھذه الشھائد إن وجدت وجوبا بالنسبة للذين لھم خبرة مھنية بالقطاع الخاص بقائمة في الخدمات مطابقة لھذه الخبرة مسلمة من 

أو عدم مطابقة قائمة الخدمات للوثائق  ذلك إتمامالصندوق الوطني للضمان االجتماعي ليتسنى اعتمادھا عند التقييم وفي صورة عدم 
  ح).مة من المترشّ المقدّ  ال تحتسب الخبرة موضوع الوثائقالمقدمة 

  ن لرتبة مھندس أول فقط)حي(بالنسبة للمترش 2016من شھادة الترسيم بعمادة المھندسين لسنة مطابقة لألصل  نسخة   08

09  
، لغات حّية ... CISCO ،LPIC1 ، LPIC2إن وجدت:  معترف بھا دوليا  Formation certifiante من شھادة التكوين االشھادي  نسخة 

  (بالنسبة للمترشحون لرتبة مھندس أول فقط) د لقبول الترشحاتصالحة عند التاريخ األقصى المحدّ 

10  
من شھادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو شھادة تسجيل بصفة طالب شغل مسلّمة من قبل مكتب التشغيل تتضّمن مطابقة لألصل نسخة 

  كذلك تاريخ أول تسجيل  (بالنسبة للمترشحين الذين تجاوزوا السن القانونية)



  ترّشح :  ملفكل ويرفض بصفة آلية 

  العنوانعبر الموقع أو في صورة عدم تسجيل الترّشح citet.nat.tn-www.concours ، 

 ) بالنسبة الختصاص مھندس أول،8) بالنسبة لكل االختصاصات وتضاف إليھا الوثيقة (3) و (2) و (1ال يتضّمن الوثائق (  

 البريد أو ختم مكتب الضبط المركزي لمركز  ورد بعد األجل األقصى المحّدد لقبول الترشحات، ويعتمد في ذلك حسب الحالة ختم

 تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، 

  أو االختصاص المطلوب للتناظر، للشھادة العلميةيتضّمن شھادة علمية غير مطابقة 

 ) المؤّرخ في  2006لسنة  1031، وذلك مع مراعاة أحكام األمر عدد 2016 ) سنة في غّرة جانفي40تجاوز سن المترّشح األربعين

 ،2006أفريل  13

  ح الواحدألكثر من خطة بالنسبة للمترشّ  الترّشحملفات.  

 ) منھجية ومقاييس ترتيب المترشحين:4-2

  أول بالملفات واختبار ثاني شفاھي: على اختبارحراسة  اختصاصفي تشتمل المناظرة بالنسبة لكل الخطط ماعدى خطة عامل 

  اختبار بالملفات) 2- 4-2

 ) نقطة :60بالملفات حسب المقاييس التالية وفي حدود مجموع ستين ( المترشحينيتم ترتيب 

 : معّدل سنوات الدراسة الجامعية المقياس األول

 التربصات المھنية والدورات التكوينية خارج إطار الدراسة  -أ):  المقياس الثاني

   (بالنسبة للمترشحون لرتبة مھندس أول فقط)  Formation certifianteالتكوين االشھادي -ب) 

 : الخبرة المھنيةالمقياس الثالث

 االختبار الشفاھي: )4-2-3

وذلك بواسطة برقية إلى  شفاھياألوائل في الترتيب حسب الملفات عن كل خطة معروضة للتناظر إلجراء اختبار  ) مترشحين10تتم دعوة العشر (

  ويعتبر عدم دعوة المترّشح الجتياز االختبار الشفاھي إجابة بعدم نجاحه في االختبار بالملفات. العنوان المبّين باستمارة الترّشح.

  ) نقطة.40أقصاه أربعين (ي على عدد يتحّصل كل مترشح في االختبار الشفاھ

 الوثائق المكّونة لملف الترّشح والمنھجية بالنسبة للترّشح لخطة عامل في اختصاص حراسة: )5

 ) الوثائق المكّونة لملف الترّشح:5-1

عدد 
  الوثيقة

  بيان الوثيقة

01  
مطلب ترّشح على ورق عادي باسم أو   citet.nat.tn‐www.concoursاإللكتروني العنواناستمارة ترّشح يتم تعميرھا وسحبھا من

، رمز الخطة كما ورد بإعالن المناظرة، العنوان الخطة المترّشح لھاالتالية:  اتن وجوبا التنصيصالسيدة المديرة العامة للمركز يتضمّ 
  ف الجّوال للمترّشح.الكامل للمترّشح، رقم الھات

  نسخة مجّردة من بطاقة التعريف الوطنية  02

03  
الشھادة المدرسية (مصادق عليھا من قبل اإلدارة الجھوية للتربية بالنسبة للشھادات المسلّمة من مدارس التعليم  من مجّردةنسخة 

  الخاص فقط)

04  
لحماية ل الوطني ديوانالمسلّمة من  اإلسعافات األّوليةمن الشھادات التي تثبت المشاركة في دورات تكوينية في مطابقة لألصل نسخة 

 الشھادات التي تثبت المشاركة في دورات تكوينية في األمن منمطابقة لألصل نسخة من مصالح وزارة الداخلية أو  المدنية أو
  زارة الداخليةتكوين مرّخص من و ھيكلمسلّمة من  والسالمة

أو قائمة في الخدمات مسلمة من  في اختصاص حراسة شھادة عمل أو عقد عمل أو شھادة في الخبرة المھنيةنسخة مطابقة لألصل من   05
  الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية بالنسبة للذين سبق لھم العمل باإلدارات والمؤسسات العمومية

06  

شھادة عمل أو عقد عمل أو شھادة في الخبرة المھنية بالنسبة للذين لھم خبرة مھنية بالقطاع الخاص وترفق نسخة مطابقة لألصل من 
بقائمة في الخدمات مطابقة لھذه الخبرة مسلمة من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ليتسنى اعتمادھا عند  وجوباھذه الوثائق 

ة قائمة الخدمات للوثائق المقدمة ال تحتسب الخبرة موضوع الوثائق المقدمة من التقييم وفي صورة عدم اتمام ذلك أو عدم مطابق
  المترشح.

07  
نسخة مجّردة من شھادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو شھادة تسجيل بصفة طالب شغل مسلّمة من قبل مكتب التشغيل تتضّمن 

  سن القانونية)كذلك تاريخ أول تسجيل  (بالنسبة للمترشحين الذين تجاوزوا ال



  مطلب ترّشح : كل ويرفض بصفة آلية 

 ) 3و ( )2) و (1ال يتضّمن الوثائق،(  

  كل مطلب ورد بعد األجل األقصى المحّدد لقبول الترشحات، ويعتمد في ذلك حسب الحالة ختم البريد أو ختم مكتب الضبط المركزي

وفي كل الحاالت تتولى لجنة المناظرة الشروع في فرز الملفات في أجل أقصاه عشرة أيام من  لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة،

  عبر البريد بعد ھذه الفترة،  المركزتاريخ ختم قبول الترشحات، ويتم رفض أي ملف ترشح يرد على 

 ) المؤّرخ في  2006لسنة  1031عدد ، وذلك مع مراعاة ألحكام األمر 2016) سنة في غّرة جانفي 40تجاوز سن المترّشح األربعين

 .2006أفريل  13

 ) منھجية ومقاييس ترتيب المترشحين:5-2

  أول بالملفات واختبار ثاني شفاھي: خطط عامل في اختصاص حراسة على اختبارلتشتمل المناظرة بالنسبة 

 ) نقطة :60( ستينبالملفات حسب المقاييس التالية وفي حدود مجموع  المترشحينيتم ترتيب  االختبار بالملفات )5-2-1

 الدورات التكوينية: المقياس األول 

   المقياس الثاني : الخبرة المھنّية

وذلك بواسطة برقية إلى العنوان  شفاھي) مترشحين األوائل في الترتيب حسب الملفات إلجراء اختبار 10( العشرتتم دعوة  االختبار السفاھي )5-2-2

 ويعتبر عدم دعوة المترّشح الجتياز االختبار الشفاھي إجابة بعدم نجاحه في االختبار بالملفات. بمطلب الترّشح،المبّين 

  ) نقطة وفقا للمقاييس التالية:40(أربعين ح في االختبار الشفاھي على عدد أقصاه يتحّصل كل مترشّ 

 لجنة المناظرة كما يلي: يتم ضبط المجموع النھائي للنقاط المسندة لكل مترّشح من قبل

  المجموع النھائي للنقاط المسندة للمترّشح =

  للمترّشح في االختبار حسب الملفات + العدد المسند للمترّشح في االختبار الشفاھي العدد المسند




