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   اإلدارة العاّمة لممصالح المشتركة  
 إعـــــــــــــالن إنــــــــــتداب    إدارة الشؤون اإلدارّية والمالّية                                                          

 

 المتعّمق بضبط كيفّية تنظيم المناظرة الخارجّية باإلختبارات 1999 أوت 24تعتزم وزارة الصناعة فتح مناظرة خارجّية باالختبارات النتداب ميندسين أّولين وذلك طبقا ألحكام قرار وزير الصناعة المؤّرخ في 
تمامو بقرار وزير الصناعة والطاقة والمؤّسسات الصغرى والمتوسطة المؤّرخ في   وذلك حسب البيانات 2005 ماي 31النتداب ميندسين أولين بالسمك المشترك لميندسي اإلدارات العمومّية ، كما تّم تنقيحو وا 

 :التالية 
 

 عدد الخطط الشاغرة الرتبة
 التواريخ

غمق قائمة  مكان االنتداب الكفاءات والمهارات الشروط
 فتح المناظرة الترشحات

ميندسين أّولين 
لمسمك المشترك 

لإلدارات 
 العمومّية
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2016 

 :يجب أن تتوّفر في المترشح الشروط التالية  2016 أوت 29
 تونسّية: الجنسّية - 
الشيادة الوطنّية لميندس في : المستوى التعميمي - 

اإلختصاص المطموب أو شيادة معترف بمعادلتيا ليا 
 ومرسما بجدول عمادة الميندسين

سنة عمى األكثر في أّول  (40)أربعون : السن - 
  2016جانفي 

يمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى استثناء 
 1031لممشاركة في المناظرة طبقا ألحكام األمر عدد 

 والمتعّمق 2006 أفريل 13 المؤّرخ في 2006لسنة 
بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط 
كيفّية احتسابيا لتمكين حاممي الشيادات العميا من 

المشاركة في المناظرات الخارجّية ومناظرات الدخول 
 .إلى مراحل التكوين لالنتدابات في القطاع العمومي

التفاني والكفاءة والنزاىة الشخصّية والمينّية - 
 .وميارات القيادة وحسن المسؤولّية

قدرات سميمة لمتحميل وميارات جّيدة - 
 .لمتخطيط والتنظيم

القدرة عمى التفاعل والعمل بروح الفريق - 
وذلك بإنشاء عالقات عمل وتعاون فعالة مع 

 .الزمالء والحفاظ عمييا
القدرة عمى إنجاز الميام المطموبة منو بجودة - 

 .عالية وفي آجال قصيرة
التمكن من أدوات معالجة النصوص - 

(Word, Excel, PPT…) 
القدرة عمى استعمال التكنولوجيات الحديثة - 

 .لمتصال

 تونس

 إختصاص 03
ىندسة الكيمياء 

 أساليب
 إختصاص 01

 ىندسة صناعّية
 إختصاص 01

 صناعات غذائّية
 إختصاص 01

 كيرباء آلّية

 
  : مالحظات

 

 :يجب عمى المترشحين لممناظرة تقديم ممفاتيم متضمنة لموثائق التالية - 



 //:concours.industrie.gov.tn . httpيتّم تعمير وتسجيل استمارة الترشح وجوبا عن بعد عبر موقع الواب - 1
  نسخة مصّورة من بطاقة التعريف الوطنّية- 2
 نسخة مصّورة من الشيادة العممّية مصحوبة بالنسبة لمشيائد األجنبّية بشيائد معادلة- 3
 نسخة من شيادة الترسيم بجدول عمادة الميندسين- 4

 .وال يشترط أن تكون اإلمضاءات معرفة وأن تكون النسخ المصّورة مشيود بمطابقتيا لألصل : مالحظة
 وبالنسبة لممترشح الذي تجاوز السن القانونّية المطموبة يجب إرفاق الوثائق السالفة الذكر بشيادة تثبت إنجاز خدمات مدنّية فعمّية أو الترسيم بمكاتب الشغل- 5
 :يجب عمى المترشحين الناجحين في المناظرة إتمام ممفاتيم بالوثائق التالية قبل التعيين بمراكز العمل - 
 مضمون من سجل السوابق العدلّية لم يمض عمى تاريخ تسميمو أكثر من سنة- 1
 مضمون والدة لم يمض عمى تاريخ تسمميو أكثر من سنة- 2
 شيادة طبّية لم يمض عمى تاريخ تسمميا أكثر من ثالثة أشير تثبت أّن المترشح تتوّفر فيو المؤىالت البدنّية والذىنّية لممارسة وظائفف بكامل تراب الجميورّية التونسّية - 3
 نسخة مصّورة مشيود بمطابقتيا لألصل من الشيادة العممّية- 4
 شيادة ترسيم بجدول عمادة الميندسين- 5
 يقع إعالم المترشحين المصّرح بقبول ممفات ترشحاتيم وبتاريخ إجراء اختبارات المناظرة عن طريق اإلستدعاءات الفردّية- 
 يرفض وجوبا كل مطمب ترشح يصل بعد غمق سجل الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليال عمى معرفة تاريخ اإليداع أو الوصول- 
 تضبط قائمة المترشحين المخّول ليم حق المشاركة بصفة نيائّية من قبل وزير الصناعة- 
وفي صورة . تشتمل المناظرة عمى اختبار شفاىي يتمّثل في سؤال يتعّمق بموضوع يؤخذ من البرنامج الممحق بقرار كيفّية تنظيم المناظرة المشار إليو أعاله ويتّم اختيار موضوع االختبار الشفاىي عن طريق السحب- 

 .ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي أسند إليو عمى إثنين
 :تضبط مّدة االختبار وضواربو كما يمي - 

 

 المّدة نوعية االختبار
  :اختبار شفاىي 

  دقيقة30 التحضير- 
  دقيقة15 العرض- 
  دقيقة15 الحوار- 

 

ثم طبعيا وارساليا مع بقية الوثائق المطموبة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع االشعار بالبموغ //:concours.industrie.gov.tn . http عن بعد عبر موقع واب الوزارة وجوبايتّم تعمير وتسجيل استمارة الترشح - 
 ويجب التنصيص عمى الظرف الخارجي عمى المناظرة واالختصاص (مكتب الضبط المركزي) مونبميزير تونس 1002 نيج سيدي الياني 40وزارة الصناعة : الى العنوان التالي 


