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
مهندس أول ( )03بعنوان سنة  2018وذلك على النحو التالي:
الخطة
المستوى الدراسى المطلوب
الاختصاص فى الشهادة
المطلوبة
الخطط المعروضة للتناظر
مكان العمل
المقاييس (*)

مهندس أول
الشهادة الوطنية لمهندس اعلامية
 2هندسة برمجيات
 1هندسة إدارة شبكات
3
الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية
السن دون  20سنة عند الحصول على شهادة البكالوريا ( 2نقاط)
من  10إلى 20/12
معدل شهادة الباكالوريا
أكثر من  12إلى 20/14
أكثر من  14إلى 20/16
أكثر من 20/16
(مهندس اعلامية) مطابقة الشهادة للاختصاص المطلوب
(  2نقاط) متابعة الدراسة الجامعية بدون رسوب
معدل الشهادة الوطنية من  10إلى 20/12
لمهندس
أكثر من  12إلى 20/14
أكثر من  14إلى 20/16
أكثر من 20/16
من  10إلى 20/12
مشروع ختم التخرج
أكثر من  12إلى 20/14
أكثر من  14إلى 20/16
أكثر من 20/16
مدة التربص أو الخبرة من شهر إلى  3أشهر
(**)
من  4أشهر إلى  6أشهر
من  7أشهر إلى  9أشهر

نقاط 1
نقاط 2
نقاط 3
نقاط 4

نقاط 1
نقاط 2
نقاط 3
نقاط 4
نقاط 1
نقاط 2
نقاط 3
نقاط 4
نقطة 0.5
نقاط 1
نقاط 1.5
نقاط 2
نقاط 2.5
نقاط 3
نقاط 3.5
نقاط 4

من  10أشهر إلى  12شهر
من  13شهر إلى  15شهر
من  16شهر إلى  18شهر
من  19شهر إلى  24شهر
أكثر من  24شهر
(*)في صورة غياب الوثائق المدعمة للملف يتم اسناد  0نقاط في المرحلة الثانية من المناظرة.
(**) يتم احتساب التربص المنجز أثناء الدراسة الجامعية أوبعدها ويستثنى من ذلك التربص المنجز في إطار
إعداد مشروع ختم التخرج.
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 .Iإجراءات المشاركة في المناظرة :
بجب على المترشح الذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة أن يقوم بسحب مطلب المشاركة واستمارة الانتقاء الأولي من
موقع الوكالة  www.tuntrust.tnوإرسالهما وجوبا:
• عن طريق البريد أو ايداعها مباشرة بمكتب الضبط للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية العنوان مدينة
تكنولوجيا المواصلات طريق رواد كم  2083 – 3,5أريانة مع التنصيص على الظرف الخارجي للعبارة التالية
» مناظرة خارجية لانتداب مهندس أول بعنوان سنة « 2018
• وعن طريق البريد الالكتروني للوكالة (version PDF + Word) concours@tuntrust.tn

•
•
•

ملاحظات هامة:
يتم اعتماد الوثائق التي تم ارسالها أو ايداعها بمكتب الضبط للوكالة في حالة عدم تطابق المعلومات
المرسلة عن طريق البريد الالكتروني.
كل مترشح مدعو للتثبت من صحة البيانات ودقة المعلومات المصرح بها بمطلب المشاركة واستمارة
الانتقاء الأولي
بحلول أجل ختم الترشحات يتوقف قبول الترشحات.
.II

تاريخ ختم الترشحات  :يوم  20جويلية  2018على الساعة 13:00

 .IIIمراحل المناظرة الخارجية
• المرحلة الأولى  :الانتقاء الأولي
 -1يقع ترتيب المترشحين في هذه المرحلة تفاضليا وفقا للمقاييس المذكورة بالجدول أعلاه.
 -2يتم إقصاء المترشح عند عدم مطابقة الشهادة المقدمة للاختصاص المطلوب( .مهندس في الإعلامية)،
 -3يتم دعوة المترشحين الستين ( )60الأوائل لتقديم ملفاتهم بمقتضى مكاتيب فردية،
ترسل الوثائق المكونة لملف الترشح في ظرف مغلق على العنوان التالي :
الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية -مدينة تكنولوجيا المواصلات،
طريق رواد كم  2083 – 3,5أريانة.
مع التنصيص على الظرف الخارجي للعبارة التالية:
"مناظرة خارجية لانتداب مهندس أول بعنوان سنة " 2018
عن طريق البريد أو تودع مباشرة لدى مكتب الضبط بالوكالة في أجل أقصاه عشرين ( )20يوما من تاريخ نشر
قائمة المترشحين المقبولين على موقع الواب للوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية.

يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية :
 نسخة من الشهادة الوطنية لمهندس ونسخة من قرار المعادلة عند الاقتضاء، نسخة من شهادة التسجيل بعمادة المهندسين، 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، بالنسبة للمترشحين الذين تتجاوز سنهم  40سنة في تاريخ  01جانفي  ،2018على ألا تتجاوز السنالقصوى للمترشح خمسا وأربعين ( )45سنة في  01جانفي  ،2018فإنه بجب تضمين ملفاتهم بشهادة
تسجيل بمكتب التشغيل لم يمضى على تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر او ما يفيد قيامهم بعمل مدني فعلي
بالإدارات العمومية أو بالجماعات المحلية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو بالمنشآت
العمومية أو بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وذلك طبقا للأمر عدد  1031لسنة 2006
المؤرخ في  13أفريل . 2006
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ملاحظات هامة :
• 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 بالمكتوب الفردي ويعتمد تاريخ ختم مكتب الضبط
للوكالة كدليل على ذلك.
في حالة إيداع ملف الترشح مباشرة بمكتب الضبط يتم تسليم وصل في الغرض.
يعتبر لاغ يا كل ملف ترشح يقدم منقوصا من إحدى الوثائق المذكورة أعلاه أو يتضمن معطيات تتضارب مع
ما تم التصريح به بمطلب المشاركة واستمارة الانتقاء الأولي.
لا ترجع الملفات المرفوضة إلى أصحابها.
• المرحلة الثانية  :فتح وفرز الملفات
 بعد التثبت من مطابقة المل فات لشروط المناظرة ومقارنتها مع البيانات المضمنة باستمارة الانتقاء الأوليتتولى لجنة المناظرة تحديد قائمة المترشحين المقبولين لإجراء الاختبار الشفاهي.
• المرحلة الثالثة  :الاختبار الشفاهى
 يتم دعوة المترشحين المقبولين لإجراء الاختبار الشفاهي وإسنادهم عدد يتراوح بين  0و  20نقطة،حسب جدارتهم.
 .IVالتصريح بالنتائج :
يتم ترتيب المترشحين تفاضليا وفقا للأعداد المتحصل عليها في الاختبار الشفاهي .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 تعيينهم وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها
العمل.
 .Vقائمة الناجحين النهائية :
 تتولى الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية التصريح بالنتائج ونشر إسم الناجحين النهائيين على الموقعالإلكتروني للوكالة ويتم استدعاؤهم للالتحاق بمركز عملهم.
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