اجلمهورية التونسية

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابية

بــالغ انتداب
تعتزم وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية فتح مناظرة خارجية النتداب تقني أول اختصاص مصور فوتوغرافي حسب الجدول التالي:
الخطة المعروضة للتناظر

عدد الخطط

تقني أول اختصاص
مصور فوتوغرافي
)(photographe
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نوعية االختبار

شروط المشاركة

تفتح المناظرة الخارجية باالختبارات النتداب تقني أول بالسلك  .1االختبار الكتابي
التقني المشترك لإلدارات العمومية للمترشحين البالغين من اختبار في الثقافة العامة وفي مادة
العمر أربعين ( )40سنة على األكثر والمحرزين على:
االختصاص بواسطة تقنية األسئلة
متعددة االختيارات.
 الشهادة الوطنية لألستاذية في مادة االختصاص،المدة :ساعة واحدة
 أو شهادة معادلة في مادة االختصاص،الضارب1 :
 أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى السالف الذكر.ويتم تقدير السن القصوى بداية من تاريخ التسجيل بمكتب
التشغيل وذلك بالنسبة إلى المناظرات المفتوحة خالل الخمس  .2االختبار الشفاهي
اختبار في مادة االختصاص
سنوات التي تلي تاريخ هذا التسجيل.
وفي صورة عدم تسجيل المترشح في مكتب التشغيل يتم تقدير المدة:
السن القصوى يوم أول جانفي من السنة التي تفتح فيها التحضير 20 :دقيقة
العرض 10 :دقائق
المناظرة.
المناقشة 10 :دقائق
الضارب4 :

تاريخ غلق الموقع
الخاص بالمناظرات

 09سبتمبر  2016على
الساعة الرابعة بعد
الزوال

تاريخ غلق قائمة
الترشحات

 09سبتمبر 2016

تاريخ إجراء المناظرة

 09أكتوبر  2016واأليام
الموالية

يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعاله التسجيل عن بعد عبر موقع الواب ( www.equipement.tnالرابط )https://intranet.mehat.gov.tn/gconcour.nsf :وطباعة استمارة الترشح ثم إيداعها مباشرة
بمكتب الضبط المركزي للوزارة أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى العنوان التالــي :وزارة التجهيــــز واإلسكان والتهيئة الترابية شارع الحبيب شريطة – حي الحدائق  – 1002تونس – (مكتب الضبط المركزي) .ويجب
التنصيص على الظرف الخارجي على ذكر المناظرة واالختصاص مصحوبة وجوبا بالوثائق التالية:
 .1استمارة الترشح عن بعد،
 .2نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،
 .3سيرة ذاتية للمترشح،
 .4نسخة مصورة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة للشهائد األجنبية أو الشهائد المسلمة من مؤسسات التعليم العالي الخاص بشهائد المعادلة.
وال يشترط أن تكون االمضاءات معرفة أو أن تكون النسخ المصورة مشهودا بمطابقتها ل ألصل تلك الوثائق .وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية ،يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو
الترسيم بمكتب تشغيل.
مالحضة :يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات أو ال يتضمن الوثائق المطلوبة ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليال على معرفة تاريخ اإلرسال أو الوصول .
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