بﻼغ انتداب

تعلن شركة النهوض بالمساكن اﻻجتماعية عن فتح مناظرة خارجية بالملفّات مشفوعة
باختبارات شفاهيّة ﻻنتداب  17عونا حسب الخطط واﻻختصاصات والشروط المبيّنة
بالجدول التّالي:
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المؤهﻼت المطلوبة

الشهادة الوطنية لمهندس في
اﻻختصاص المطلوب أو ما يعادلها
شهادة اﻷستاذيّة أو اﻹجازة نظام
"إمد" أو ما يعادلهما في اﻹختصاص
المطلوب.

شهادة الدراسات العليا التكنولوجية
أو شهادة تقني سامي أو شهادة مؤهل
ّ
)منظرة( في
التقني السامي
اﻹختصاص أو ما يعادل الشهادات
المذكورة.

الوثائق المطلوبة

 استمارة الترشح تسحب منالمنظومة
 نسخة من بطاقة التعريفالوطنية
 نسخة من الشهادة العلميةالمطلوبة مرفقة بشهادة معادلة
بالنسبة للشهادات المتحصل عليها
من جامعات أجنبية أو خاصة.
 نسخة مطابقة لﻸصل من بطاقةاﻷعداد لسنة التخرج
 شهادة ترسيم بمكتب التشغيل -سيرة ذاتية ممضاة
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شح ال ّ
الشروط العامة للترشح :يجب أن تتوفّر في المتر ّ
شروط العا ّمة المطلوبة لﻺنتداب في القطاع العمومي.

سن المتر ّ
عﻼوة عن ذلك ،يشترط أن ﻻ يتجاوز ّ
شح  40سنة في غرة جانفي  2015مع مراعاة أحكام اﻷمر عدد 1031
لسنة  2006المؤرخ في  13أفريل  2006ويجب اﻻستظهار في صورة تجاوز  40سنة بشهادة ترسيم في مكتب
سن القصوى للمترشح  45سنة
التشغيل محينة أو ما يفيد القيام بعمل مدني فعلي .وفي كل الحاﻻت يجب أن ﻻ تتجاوز ال ّ
في أول جانفي .2015

طريقة الترشح للمناظرة:
 -1التﺳجيل بالمنظومة )موقع الواب( :يجب على كل من يرغب في الترشح والذي تتوفر فيه
الشروط المطلوبة النفاذ إلى موقع الواب  www.sprols.com.tnوتعمير استمارة الترشح
وإرسالها عبر الواب في أجل أقصاه يوم  30نوﻓمبر .2015
المصرح بها في
مﻼحظة هامة :كل مترشح مدعو إلى التثبت من صحة المعطيات والبيانات
ّ
استمارة التّر ّ
شح عبر موقع الواب وكل اختﻼف بين المعطيات والبيانات
المصرح بها في موقع الواب وتلك المضمنة بالملف ينجر عنه إقصاء الترشح
آليا.
 -2إرﺳال ملف الترشح :يجب على كل مترشح قام بالتسجيل عبر موقع الواب إرسال ملف الترشح
الذي يتكون وجوبا من الوثائق التالية:
 استمارة الترشح تسحب من موقع الواب بعد إمضائها،
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
 نسخة من الشهادة العلمية المطلوبة مرفقة بشهادة معادلة بالنسبة للشهادات المتحصل عليها من
جامعات أجنبية أو خاصة،
 نسخة مطابقة لﻸصل من بطاقة اﻷعداد لسنة التخرج،
 شهادة ترسيم بمكتب التشغيل،
 سيرة ذاتية ممضاة.

 -ترسل ملفات الترشح وجوبا في ظروف مغلقة يكتب عليها :

مناظرة انتداب  -مع ذكر اﻻختصاص والخطة المترشح لها ورقم التﺳجيل بموقع الواب
) ﻻ يفتح إﻻ من قبل لجنة المناظرة(

إلى العنوان التالي:
شركة النهوض بالمﺳاكن اﻻجتماعية زنقة عدد  1شارع محﻲ الدين القليبﻲ
المنار الثانﻲ  2092تونس.
وذلك ﻓﻲ أجل أقصاه يوم  03ديﺳمبر  2015حصريّا عن طريق البريد مضمون الوصول
أو البريد الﺳريع.
وتقصى بصفة آلية كل الملفات التﻲ ت ّم إرﺳالها بعد اﻷجل المحدد ويعتمد ﻓﻲ ذلك ختم
مكتب البريد كدليل على معرﻓة تاريخ اﻹرﺳال.
وﻻ تعتمد الترشحات التﻲ تم إيداعها قبل صدور هذا البﻼغ.

مراحل المناظرة:
تجرى المناظرة حسب المراحل التالية:
 -1المرحلة اﻷولى :اﻻنتقاء اﻷ ّولﻲ

 يتم ترتيب المترشحين آليا عبر موقع الواب تفاضليا حسب المجموع الشخصي المتحصل
عليه على أساس المعايير :ﺳنة التخرج ،الﺳن ومعدل ﺳنة التخرج وفقا للمنهجية التالية:

المعايير

سنة التخرج

العدد اﻷقصى
 06نقاط
 04نقاط

س ّن
ال ّ

خرج
معد ّل سنة الت ّ ّ

المجموع

 10نقاط
 20ﻧقﻄة

طريقة إسناد اﻷعداد

إسناد  06نقاط كعدد أقصى للمترشحين المتحصلين على الشهادة
المطلوبة سنة  2010وما قبلها مع تنقيص نقطة واحدة لكل سنة من
 2011إلى .2015
غرة جانفي  2015وفقا
إسناد النقاط للمترشحين حسب سنّهم في ّ
للصيغ التالية :
 02 نقاط من  18سنة إلى أق ّل من  25سنة،
 03 نقاط من  25سنة إلى أق ّل من  30سنة،
 04 نقاط من  30سنة إلى أقل من  35سنة،
 02 نقاط من  35سنة إلى أق ّل من  40سنة،
 01 نقطة من  40سنة إلى  45سنة .
إسناد العدد حسب الصيغة التالية) :معدل سنة التخرج –  ( 10مع
إسناد صفر كعدد أدنى.

يتم فرز الملفّات والتّثبّت من المعطيات المدرجة باستمارة الترشح عبر موقع الواب حسب التّرتيب
التّفاضلي للمتر ّ
شحين على أساس المعايير المذكورة إلى حين الحصول على عدد من المترشحين
المقبولين ﻹجراء اﻹختبار الشفاهﻲ يﺳاوي خمﺳة ) (05أضعاف عدد الخطط المفتوحة للتناظر
بالنﺳبة لخ ّ
طة ﻓنّﻲ ﺳامﻲ و عشرة ) (10أضعاف عدد الخطط المفتوحة بالنﺳبة لبقية اﻹختصاصات:
مع التأكيد على أنه في هذه المرحلة:

 ﻻ يمكن تصحيح المجموع الشخصي للمترشحين.
 يت ّم اﻻقصاء اﻵلﻲ للتّرشحات في الحاﻻت التالية:
 .1عدم التسجيل عبر موقع الواب
ملف الترشح خارج اﻵجال المحددة.
 .2إرسال ّ
ملف التّرشح لجميع الوثائق المطلوبة.
 .3عدم استيفاء ّ

.4
.5
.6
.7
.8
.9

المصرح بها في استمارة
الملف والمعطيات
التصريح الخاطئ )عدم التطابق بين
ّ
ّ
الترشح عبر موقع الواب(.
تجاوز السن القصوى.
الترشح ﻷكثر من خطة )يتم اﻹقصاء من المناظرة كليا(.
إيداع التّرشح مباشرة لدى مصالح الشركة أو عبر البريد العادي.
عدم مطابقة المؤ ّهﻼت المقترحة من حيث ال ّ
شهادة العلميّة أو اﻻختصاص
للمؤهﻼت المطلوبة.
الحصول على شهادة علميّة تفوق المستوى المطلوب.

شفاهﻲ
 -2المرحلة الثانية :اﻹختبار ال ّ

يتم دعوة المترشحين المقبولين في المرحلة اﻷولى ) خمسة ) (05أضعاف عدد الخطط المعروضة
للتناظر بالنسبة لخطة فني سامي وعشرة ) (10أضعاف عدد الخطط المفتوحة بالنسبة لبقية
اﻹختصاصات( ﻹجراء اﻻختبارات ال ّ
شفاهيّة  .وتسند لهم أعداد من  0إلى  20نقطة.

 -3المرحلة الثالثة والنهائية :اختيار المترشحين:

 يتم ترتيب المترشحين في كل اختصاص تفاضليا على أساس العدد النهائي المتحصل
عليه والذي يت ّم احتسابه باعتماد الصيغة التالية:





العدد النهائي = المجموع ال ّ
شخصي  + % 50 Xعدد اﻹختبار الشفاهي % 50 X
في حالة التساوي تعطى اﻷولوية لﻸكبر سنّا.
يت ّم اﻹعﻼن عن نتائج المناظرة عبر موقع واب الشركة www.sprols.com.tn
وذلك بالنسبة لنتائج المرحلة اﻷولى وبالنسبة لنتائج المرحلة النهائية.
يمنح أجل بـ  10أيام لتقديم الطعون بداية من تاريخ نشر كل نتيجة.
تقدم الطعون وجوبا عبر البريد السريع أو البريد مضمون الوصول.

