الجمهوريت الخووسيت
وسارة الخجارة

جووس ،في

الديوان الخووس ي للخجارة

إعــالن مىاظزاث خارجيت
في إػاع إهجاػ بغهامج الاهخضاباث لؿىتي  2015و  2016والخؼؽ املخبقيت مً بغهامج ؾىت  ،2013يعلً الضيىان
الخىوس ي للخجاعة عً فخذ مىاؿغاث زاعجيت بامللفاث والازخباعاث الهخضاب  69عىن جىفيظ ػبقا للبياهاث الخاليت:
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شهاصة النفاءة املهىيت (  )C.A.Pفي الازخصاص
ؤو مؿخىي حعليمي B
مؿخىي حعليمي C
شهاصة النفاءة املهىيت (  )C.A.Pفي الازخصاص
ؤو مؿخىي حعليمي B
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مؿخىي حعليمي صون املؿخىي الخعليمي C
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مؿخىي حعليمي C

مالحظاث حول املؤهالث املطلوبت:
 مسخوى حعليمي  : Aمؿخىي حعليمي يتراوح في مىـىمخه الحاليت بين:
 املؿخىي صون املقبىى :الؿىت  2مً الخعليم الثاهىي منهاة بىجاح املؿخىي ععل املقبىى :الؿىت الغابعت مً الخعليم الثاهىي منهاة بصون الحصىى شهاصة البهالىعيا ؤو ما يعاصى طلو في هـام الخعليم اىقضيم مسخوى حعليمي  : Bمؿخىي حعليمي يتراوح في مىـىمخه الحاليت بين:
 املؿخىي صون املقبىى :الؿىت الخاؾعت مً الخعليم ؾاس ي منهاة بىجاح املؿخىي ععل املقبىى :الؿىت ولل مً الخعليم الثاهىي منهاة بىجاح ؤو ما يعاصى طلو في هـام الخعليم اىقضيم مسخوى حعليمي  : Cمؿخىي حعليمي يتراوح في مىـىمخه الحاليت بين:
 املؿخىي صون املقبىى :الؿىت الؿاصؾت مً الخعليم ؾاس ي املؿخىي ععل املقبىى :الؿىت الثامىت مً الخعليم ؾاس ي منهاة بىجاح ؤو ما يعاصى طلو في هـام الخعليم اىقضيم مسخوى حعليمي دون املسخوى الخعليمي  : Cمؿخىي حعليمي صون الؿىت الؿاصؾت مً الخعليم ؾاس ي
منهاة بىجاح ؤو ما يعاصى طلو في هـام الخعليم اىقضيم

.I

الشزوط العامت للمشاركت:

يفخذ باب املشاعلت في َظٍ املىاؿغاث للمترشحين الظيً جخىفغ فيهم الشغوغ الخاليت:
 ؤن يهىن املترشح مخدصال ععل شهاصة الخهىيً املنهي املؼابقت لالزخصاص ؤو املؿخىي الضعاس ي املؼلىب ؤواملؤَالث املدضصة باليؿبت لهل مىاؿغة.
 ؤال جخجاوػ ؾً املترشح  35ؾىت بخاعيش ّػغة جاهفي  .2016في صىعة ججاوػ املترشح َظٍ الؿً ،يجب
الاؾخـهاع بشهاصاث جثبذ حسجيله بمنخب الدشؼيل والعمل املؿخقل بعىىان ػالب شؼل ؤو قيامه بتربص
جإَيل لإلعضاص للحياة املهىيت شغيؼت جديين الدسجيل .لما يمنً الاؾخـهاع بما يثبذ قيام املترشح بعمل
مضوي فععي بصفت عىن متربص ؤو مترؾم ؤو وقتي ؤو مخعاقض باإلصاعاث العمىميت ؤو بالجماعاث املدليت ؤو
باملؤؾؿاث وامليشأث العمىميت وطلو لؼغح مضة َظٍ الخضماث في خضوص  5ؾىىاث مً ؾً املترشح والتي
ال يمنً ؤن جخجاوػ في مل الحاالث  40ؾىت بخاعيش ّ
ػغة جاهفي .2016
 ؤن جهىن للمترشح مؤَالث صحيت مالبمت ملا جقخظيه الخؼت املؼمع الترشح لها ، -ؤن يلتزم املترشح بالعمل بمغلؼ الخعيين املدضص بالغ املىاؿغة و بهامل جغاب الجمهىعيت عىض الاقخظاء.
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.II

مزاحل إهجاس املىاظزة:
يخظمً اهجاػ املىاؿغاث زمـ مغاخل مخخاليت مفصلت لما يعي:
 oاملغخلت ولل  :الدسجيل عً بعض
ّ
املصغح بها
 oاملغخلت الثاهيت :جغجيب املترشحين خؿب املعؼياث
 oاملغخلت الثالثت  :جقضيم امللفاث
 oاملغخلت الغابعت  :صعاؾت امللفاث
 oاملغخلت الخامؿت :إجغاء الازخباعاث والقبىى النهاةي.
املزحلت ألاولى :مزحلت الدسجيل عً بعد:

www.oct.gov.tn/concours_exec
يقىم املترشح وجىبا بخعمير اؾخماعة الترشح الالنترووي عبر الغابؽ الخالي:
وجدضيض زؼت الاهخضاب املغػىب الترشح إليها والخإلض مً إجغاء عمليت املصاصقت ععل البياهاث املضعجت ( )validation
ويخدصل آليا ععل عقم حسجيل في املىاؿغة.
يخعين ععل املترشح اؾخسغاج اؾخماعة الترشح في املىاؿغة مً الغابؽ الالنترووي قبل جاعيش زخم الترشحاث والاخخفاؾ
بها ختى يخمنً مً إعفاقها بملف الترشح عىض الؼلب.
بدلىى ؤجل زخم باب الترشحاث ،يخىقف آليا قبىى عملياث الدسجيل عً بعض وال يمنً للمترشح إعاصة اؾخسغاج
اؾخماعة الدسجيل.
مً يوم الجمعت  15جويليت  2016على الساعت 10صباحا
آجال الدسجيل الالكترووي بموقع الديوان:
إلى غايت يوم الجمعت  5أوث  2016على الساعت 10صباحا
مالحظاث هامت:
 يغفع مل مؼلب جغشح لم يخم حسجيله عبر الغابؽ املظمىع. ال يخم قبىى مؼالب املترشحين الظيً يخجاوػ مؿخىاَم الضعاس ي املؿخىي املؼلىب ؤو يقل عىه. يجب ععل مل مترشح جدضيض عمؼ املىاؿغة التي يغػب في الترشح لها وطلو اعخباعا للخؼت ومغلؼ الخعييناللظيً جم ازخياعَما مً قبل املترشح .وال يدق للمخىاؿغيً الترشح أللثر مً مىاؿغة واخضة وبالخالي ازخياع
عمؼ مىاؿغة واخضة ويخم إلؼاء مل املؼالب الصاصعة عً املترشحين الظيً ال يلتزمىن بهظا الشغغ.
 يترجب عً مل جصغيذ زاػئ صلب املعؼياث املضعجت باالؾخماعة (ؾً ،مؿخىي حعليمي ،شهاصة جهىيً)...إلؼاء ملف الترشح بصفت نهابيت.
 مل مترشح مضعى للخثبذ مً صحت البياهاث التي يصغح بها صلب اؾخماعة الترشح الالنترووي عىض حسجيلهباملىـىمت ويخدمل مؿؤوليت ماملت عً صقت املعؼياث التي يضعجها بهظٍ الاؾخماعة والتي يخم اعخماصَا عىض
جقييم ملفه ،لما ال يمنً حعضيل البياهاث بعض املصاصقت (

 .)validation d'inscriptionمع الخإليض ععل

طغوعة إيالء العىايت الالػمت عىض إصزاى البياهاث الخاصت بالعىىان البريضي.
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املزحلت الثاهيت :مزحلت جزجيب املترشحين:
باهتهاء آجاى الدسجيل الالنترووي ،يخم اعخماص املعؼياث املصغح بها في جقييم اىجغشحاث وجغجيب املترشحين لهل مىاؿغة
جفاطليا مً زالى إؾىاص مجمىع شخص ي في خضوص  50هقؼت لهل ملف وػبقا ملعايير ؤؾاؾيت وؤزغي جنميليت :
املعايير ألاساسيت
املعايير

العدد ألاقص ى
مً الىقاط

املعايير الخكميليت

املؿخىي الخعليمي
املؼلىب باليؿبت لهل
زؼت اهخضاب

ؾً املترشح في
ػغة جاهفي 2016

شهاصة الخضمت
العؿنغيت

شهاصة جهىيً
منهي

عزصت ؾياقت ؤو شهاصة
جهىيً في إلاؾعافاث
وإلاػفاء

 20هقؼت

 15هقؼت

 5هقاغ

 5هقاغ

 5هقاغ

كيفيت إسىاد الىقاط لكل معيار:


باليؿبت للىقاغ املؿىضة بعىىان املؿخىي الخعليمي املؼلىب:

مسخوى حعليمي A

مجموع الىقاط

مسخوى حعليمي B

مجموع الىقاط

ؾىت عابعت اهىي
ؾىت  3اهىي بىجاح
ؾىت  3اهىي بؼير هجاح
ؾىت اهيت اهىي
مسخوى حعليمي C
ؾىت  8ؤؾاس ي بىجاح
ؾىت  7ؤؾاس ي بىجاح
ؾىت  6ؤؾاس ي
مؿخىي  6ؤؾاس ي بىجاح

 20هقؼت
 15هقاغ
 10هقاغ
 5هقاغ
مجموع الىقاط
 20هقؼت
 15هقؼت
 10هقاغ
 05هقاغ

ؾىت اهيت اهىي بؼير هجاح
ؾىت ؤولل اهىي منهاة بىجاح
ؾىت ؤولل اهىي بؼير هجاح
ؾىت جاؾعت ؤؾاس ي
دون مسخوى حعليمي C
ؾىت  6ؤؾاس ي بؼير هجاح
ؾىت  5ؤؾاس ي بىجاح
ؾىت  4ؤؾاس ي بىجاح
صون مؿخىي  4ؤؾاس ي بىجاح

 20هقؼت
 15هقؼت
 10هقؼت
 5هقاغ
مجموع الىقاط
 20هقؼت
 15هقؼت
 10هقاغ
 05هقاغ



باليؿبت للىقاغ املؿىضة بعىىان ؾً املترشح:
 oؤقل مً  25ؾىت  10 :هقاغ
 oبين  25و 30ؾىت  15 :هقؼت
 oبين  30و 35ؾىت 8 :هقاغ
 oؤلثر مً  35ؾىت  5 :هقاغ

 باليؿبت للىقاغ املؿىضة بعىىان املعايير الخنميليت:
 يؿىض للمترشح  5هقاغ في خالت خصىله ععل شهاصة الخضمت العؿنغيت ؤو شهاصة جهىيً منهي مؿلمت مًالىمالت الىػىيت للدشؼيل والعمل املؿخقل .وال يؿىض له ؤيت هقؼت في خالت عضم خصىله ععل الشهاصة طاث
الصلت.
 يؿىض للمترشح لخؼؽ ؾياقت الؿياعاث الخفيفت والشاخىاث الثقيلت  5هقاغ إطافيت في خالت خصىلهععل شهاصة جهىيً في إلاؾعافاث وإلاػفاء مؿلمت مً الحمايت املضهيت.
 يؿىض للمترشح لؼير زؼؽ ؾياقت الؿياعاث الخفيفت والشاخىاث الثقيلت  5هقاغ إطافيت في خالت خصىلهععل عزصت ؾياقت.
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املزحلت الثالثت  :مزحلت جقديم امللفاث:
 بعض جغجيب املترشحين الظيً جخىفغ فيهم الشغوغ المهصىص عليها باليؿبت لهل زؼت مفخىخت للخىاؿغ  ،جخمً
املخدصلين منهم ععل املغاجب ولل في خضوص  30مترشح عً مل زؼت وطلو ىجقضيم ملفاتهم والخثبذ
صعىة
مً صقت املعلىماث المصغح بها صلب الاؾخماعة.
 جخم صعىة املترشحين املعىيين بىاؾؼت بغقيت بغيضيت بعىاوينهم المصغح بها و يمنً إعفاقها بئعؾاليت قصيرةث إشعاعَم في الؼغض.
 . SMSوال جقبل امللفاث املقضمت مً ػير املترشحين الظيً م
 يخعين ععل مل مترشح جمذ صعىجه جقضيم ملف يخهىن مً و ابق ؤؾاؾيت وو ابق جنميليت .وال جقبل امللفاثاملىقىصت مً الى ابق ؾاؾيت خؿب زصىصيت مل زؼت اهخضاب.
الوثائق ألاساسيت:
 )1وسخت مً بؼاقت الخعغيف الىػىيت.

 )2وسخت مؼابقت لألصل مً شهاصة الخهىيً املنهي ( )C.A.Pإن ُوجدث.
 )3وسخت مؼابقت لألصل مً الشهاصة املضعؾيت مع وجىب املصاصقت عليها مً قبل املىضوبيت الجهىيت
للتربيت والخعليم باليؿبت للشهااص املؿلمت مً مؤؾؿاث حعليميت زاصت.
 )4وسخت مً عزصت الؿياقت املؼلىبت خؿب الازخصاص باليسبت لخطط أعوان السياقت.
 )5وسخت مً بؼاقت عضص  3ؤو مً وصل إيضاع مؿلم مً قبل املصالح طاث الازخصاص.
 )6شهاصة حسجيل بصفت ػالب شؼل مؿلمت مً

كجب الخابعت للىمالت الىػىيت لل حشؼيل والعمل
الما

املؿخقل باليؿبت للمترشحين الظيً ججاوػث ؤعماعَم  35ؾىت في ػغة جاهفي .2016
الوثائق الخكميليت (إن وجدث):
 )7وسخت مً شهاصة في الخضمت العؿنغيت،
 )8وسخت مً شهاصة جهىيً منهي مؿلمت مً الىمالت الىػىيت للدشؼيل و العمل املؿخقل،
 )9وسخت مً عزصت ؾياقت الؿياعاث الخفيفت باليؿبت لؼير املترشحين لخؼؽ ؤعىان الؿياقت.
 )10وسخت مً شهاصة جهىيً في إلاؾعافاث وإلاػفاء

مؿلمت مً صيىان الحمايت املضهيت باليؿبت لخؼؽ

ؤعىان الؿياقت.

ه ــام ّ
جدا:
 ال جقبل امللفاث الىاعصة بعض آلاجاى التي يخم جدضيضَا صلب هص البرقيت البريضيت ويعخمض في طلو جاعيش زخممنخب البريض.
 جغؾل امللفاث في ؿغوف مؼلقت جدمل عباعة "مىاظزة خارجيت الهخداب أعوان جىفيذ بالديوان الخووس يللخجارة  " 2016مع طلغ عمؼ املىاؿغة والخؼت والازخصاص وعقم الدسجيل الالنترووي وطلو وجىبا عً
ػغيق البريض ععل العىىان الخالي :الديوان الخووس ي للخجارة  ،65ههج سوريا  1002جووس.
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املزحلت الزابعت  :مزحلت دراست امللفاث:
 حشمل َظٍ املغخلت عملياث الخثبذ مً الى ابق املهىهت مللف املترشح ومؼابقتها للمعؼياث املصغح بها .-

جخم صعىة املترشحين اىطيً جم الخإلض مً مقبىليت ملفاتهم في خضوص  10مترشحين عً مل زؼت مفخىخت
للخىاؿغ إلل إجغاء ازخباعاث هـغيت ؤو جؼبيقيت ؤو هفؿيت /جقىيت خؿب الازخصاصاث.

 يجم إعالم املخىاؿغيً املعىيين عً ػغيق بغقيت بغيضيت (ؤو إعؾاليت قصيرة  ) SMSبؼبيعت الازخباع وجاعيشإجغابه مع جدضيض املهان والخىقيذ.
املزحلت الخامست  :مزحلت الاخخباراث والقبول النهائي:
 يمثل العضص املؿىض في إػاع الازخباعاث اىهـغيت ؤو اىجؼبيقيت ؤو الىفؿيت /اىجقىيت خؿب مل ازخصاص 50هقؼت مً املجمىع الجمعي للىقاغ .ويددؿب َظا املجمىع لما يعي:
املجموع الصخص ي للملف ( + )50/العدد املسىد في الاخخباراث الىظزيت أو الخطبيقيت أو الخقىيت الىفسيت (.)50/
 يخم الترجيب النهاةي للمترشحين جفاطليا خؿب المجمىع الجمعي ىلىقاغ. يخم اعخماص الترجيب النهابيي في جدضيض قابمت الىاجحين في مل مىاؿغة خؿب عضص الخؼؽ املفخىخت للخىاؿغ في مغخلت ؤزيرة يخىلل الضيىان الخىوس ي للخجاعة الخصغيذ بالىخابج النهابيت للمىاؿغة عبر مىقعه الغؾمي www.oct.gov.tnؤو عبر مىقع الىمالت الخىوؿيت للدشؼيل والعمل املؿخقل ( .)www.emploi.nat.tn
-

يسظع الىاجحىن لفدص ػبي للخثبذ مً جمخعهم باملؤَالث الظَىيت والبضهيت ا لتي جقخظيها ػبيعت زؼؽ
الاهخضاب ،وجمثل هديجت َظا الفدص الؼبي شغػا ؤؾاؾيا في القبىى النهاةي لهل مترشح.
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