مقرر
ٌتعلق

من وزٌر الفالحة و الموارد المائٌة و الصٌد البحري مإرخ فً

بضبط كٌفٌة تنظٌم المناظرة الخارجٌة باإلختبارات إلنتداب مساعدٌن تقنٌٌن بالسلك التقنً المشترك لإلدارات
العمومٌةبوزارة الفالحة.
إن وزير الفالحة و الموارد المائية و الصيد البحري ،
بعد اإلطالع على الدستور
وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المإرّ خ فً  12دٌسمبر  1983المتعلّق بضبط النظام األساسً
العام ألعوان الدولة والجماعات المحلٌّة والمإسّسات العمومٌّة ذات الصبغة اإلدارٌة وعلى جمٌع ال ّنصوص
التٌن ّقحته أو تمّمته وخاصّة المرسومعدد  89لسنة  2011المإرخ فً  23سبتمبر . 2011

وعلىاألمرعدد

1229

لسنة

1982

المإرخفً

سبتمبر

2

المتعلقبضبطؤحكاماستثنائٌةخاصةبالمشاركةفٌمناظراتاإلنتدابالخارجٌةالمتممباألمرعدد

1551

1982
لسنة

 1992المإرخفً  28أوت. 1992
وعلى األمر عدد  821لسنة  1999المإرخ فً  12أفرٌل  1999المتعلق بضبط النظام
األساسً الخاص بالسلك التقنً المشترك لإلدارات العمومٌة ,المنقح باألمر عدد

 2633لسنة 2003

المإرخ
فً  23دٌسمبر 2003؛.
وعلىاألمرالحكومٌعدد

 372لسنة

 2016المإرخفً

 21مارس

2016

المتعلقبضبطؤحكاماستثنائٌةلإلنتدابفٌقطاعالوظٌفةالعمومٌةبعنوانسنة 2016
و على األمر الرئاسً عدد  107لسنة  2016المإرخ فً  27أوت  2016المتعلق بتسمٌة رئٌس
الحكومة و أعضائها،

قرر مــــــــــــــــ ا يــــــلي:
الفصل األول ـ تفتح المناظرة الخارجٌة باإلختبارات إلنتداب مساعدٌن تقنٌٌن بالسلك التقنً المشترك لإلدارات
العمومٌةللمترشحٌن البالغٌن من العمر خمسا و ثالثٌن (  )35سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر المشار
إلٌه أعاله عدد  1229لسنة  1982المإرخ فً  2سبتمبر 1982و المحرزٌن على :
–شهادةالباكالورٌا ( رٌاضٌات أو علوم تجرٌبٌة أو تقنٌة أو اقتصاد و تصرف )
أوشهادةمعترفبمعادلتهالها.

–أوشهادةتكونٌةمنظرةبالمستوٌالمشارإلٌهابالفقرةاألولىؤعاله .
وٌتمتقدٌرالسنالقصوىبداٌةمنتارٌخالتسجٌلبمكتبتشغٌلوذلكبالنسبةإلىالمنـــاظراتالمفتوحةخالاللخمسسنواتالتٌتلٌتارٌخال
تسجٌل.
وفٌصورةعدمتسجٌاللمترشحفٌمكتبتشغٌلٌتمتقدٌرالسنالقصوىٌومغرةجـــانفً منالسنةالتٌتفتحفٌهاالمناظرة.
الفصل2ـ تفتحالمناظرةالخارجٌةباإلختباراتالمشارإلٌهاأعالهبمقررمنوزٌرالفالحةوالمواردالمائٌةوالصٌدالبحرٌوٌضب
طهذاالمقرر:
ـعددالخططالمعروضةللتناظروتوزٌعهاعلىمختلفمراكزالعملعنداالقتضاء.
ـتارٌخغلققائمةالترشحات.
ـتارٌخ و مكان إجراءاإلختبارات.
الفصل3ـٌجبعلىالمترشحٌنللمناظرةالمشارإلٌهاأعالهتقدٌمملفاتترشحهمإلىوزارةالفالحة
والمواردالمائٌةوالصٌدالبحرٌؤوإرسالهابواسطةرسالةمضمونةالوصولمعالتنصٌصعلىاالختصاصواناقتضىاالمربٌان
االختٌارمرفوقةبالوثائقالتالٌة:
أ  /-عندالترشحللمناظرة :
1ـمطلبترشح،
2ـنسخةمصورةمنبطاقةالتعرٌفالوطنٌة،
3ـنسخةمصورةمنالشهادةالعلمٌةمصحوبةبالنسبةإلىالشهائداألجنبٌةبشهادةمعادلة.
والٌشترطؤنتكوناإلمضاءاتمعرفةوأنتكونالنسخالمصورةمشهودابمطابقتهاألصلتلكالوثائق.
وبالنسبةإلىالمترشحالذٌتجاوزالسنالقانونٌةٌجبإرفاقالوثائقسابقةالذكربشهادةتثبتإنجازخدماتمدنٌةفعلٌةأوالترسٌمبمكاتب
التشغٌلوالعماللمستقل.
ب  /-بعدالنجاحفيالمناظرةوقباللتعيينبمركزالعمل:
ٌجبعلىالمترشحإضافةالوثائقاألساسٌةالالزمةوخاصة:
1ـمضمونمنسجاللسوابقالعدلٌةلمٌمضعلىتارٌختسلٌمهؤكثرمنسنة.
2ـمضمونوالدةلمٌمضعلىتارٌختسلٌمهؤكثرمنسنة.
3ـشهادةطبٌة (

األصل)

لمٌمضعلىتارٌختسلٌمهاأكثرمنثالثةأشهرتثبتؤنالمترشحتتوفرفٌهالمإهالتالبدنٌةوالذهنٌةالمفروضةلٌمارسوظٌفتهبكام
لترابالجمهورٌة.
4ـنسخةمشهودبمطابقتهالألصلمنالشهادةالعلمٌة.
الفصل4ـٌرفضوجوباكلمطلبترشحٌصلبعدتارٌخغلققائمةالترشحاتوٌكونختمالبرٌد
أوتارٌخالتسجٌلبمكتبالضبطالمركزٌدلٌالعلىمعرفةتارٌخاإلرساألوالوصول.
الفصل5ـتشرفعلىالمناظرةالمشارإلٌهاأعالهلجنةٌتمتعٌٌنؤعضائهابمقررمنوزٌرالفالحةوالمواردالمائٌةوالصٌدالبح
ري.
وتتولىهذهاللجنةبالخصوص:

ـاقتراحقائمةالمترشحٌنالمخوللهمحقالمشاركةفٌالمناظرة.
 اإلشراف على سٌر االختبارات. ترتٌبالمترشحٌنحسبالجدارة. إقتراح قائمة المترشحٌن الذٌن ٌمكن قبولهمٌمكنلرئٌسلجنةالمناظرةانٌكونعدةلجانفرعٌةحسباالختصاصاتتتولىاجراءاالختبارالشفاهً.
الفصل6ـتضبطقائمةالمترشحٌنالمخوللهمحقالمشاركةفٌالمناظرةالمشارإلٌهاأعالهبصفةنهائٌة
منقبلوزٌرالفالحةوالمواردالمائٌةوالصٌدالبحريو بإقتراح من لجنةالمناظرة.
الفصل7ـتشتماللمناظرةالخارجٌةالمشارإلٌهاأعالهعلىاختبارشفاهٌٌتمثل فً سإال ٌتعلق
بموضوع ٌإخذ من البرنامج الملحق بهذا المقرر ٌلٌه نقاش مع أعضاء لجنة المناظرة.
ٌتم اختٌار السإال عن طرٌق السحب وفً صورة ما إذا رغب المترشح فً إبدال السإال ٌقسم العدد الذي أسند
إلٌه على إثنٌن.
تحدد المدةوالضواربلالختبار الشفاهً وفق الجدول التالً:

نوعٌةاإلختبار

المدة

اختبارشفاهً :
 التحضٌر العرض -المناقشة

 30دقٌقة
 15دقٌقة
 15دقٌقة

الضارب
1

الفصل8ـٌجرىاالختباربدونمٌزباللغةالعربٌةأوباللغةالفرنسٌةحسباختٌارالمترشح،
الفصل9ـٌسندلإلختبارالشفاهٌعددٌتراوحبٌنالصفر( )0والعشرٌن ()20
الفصل10ـالٌمكنالتصرٌحبالقبواللنهائٌألٌمترشحكانإذالمٌحرزعلىمجموعمنالنقاطٌساوٌعشرة (
نقاطعلىاألقلوإذاتحصلعدةمترشحٌنعلىنفسالمجموعمنالنقاطبالنسبةلكالالختباراتتكوناألولوٌةللمترشحاألكبرسنا.

)10

الفصل11ـالٌمكنؤنٌوجدتحتتصرفالمترشحٌنطٌلةمدةإجراءاالختبارالشفاهٌالكتبوالنشرٌاتوالمذكراتوالأٌمستندمهماك
اننوعهمالمتقررلجنةالمناظرةخالفذلك.
الفصل12ـٌ،نتجعنكلغشؤومحاولةغشتمضبطهابصفةقطعٌةزٌادةعلىالتتبعاتالجزائٌةللحقالعامطردالمترشححاالمنقاع
)5
ةاالمتحانوإلغاءاالختبارالذٌؤجراهوحرمانهمنالمشاركةلمدةخمس (
سنواتفٌكلمناظرةأوامتحانإدارٌالحق،وٌتمهذاالحرمانبمقتضىقرارمنوزٌرالفالحةوالمواردالمائٌةوالصٌدالبحريوباقتر
احمنلجنةالمناظرة،وٌتمإعدادتقرٌرمفصلمنطرفالقٌمؤوالممتحنالذٌتفطن
إلىالغشؤومحاولةالغش.
الفصل13ـتتولىلجنةالمناظرةترتٌبالمترشحٌنحسبالجدارةوتقترحقائمتٌنفٌالمترشحٌنالذٌنٌمكنقبولهمبصفةنهائٌة:
أـالقائمةاألصلية.
بـالقائمةالتكميلية :
%50
ٌتمإعدادهذهالقائمةفٌحدود
علىؤقصىتقدٌرمنعددالمترشحٌنالمسجلٌنبالقائمةاألصلٌةوحسبكالختصاصلتمكٌناإلدارةعنداالقتضاءمنتعوٌضالمترش
حٌنالمسجلٌنبالقائمةاألصلٌةالذٌنلمٌلتحقوابمراكزعملهم.
الفصل

14ـتضبطبصفةنهائٌةالقائمةاألصلٌةوالقائمةالتكمٌلٌةللمترشحٌنالمقبولٌننهائٌا

فٌالمناظرةالخارجٌةباالختباراتالنتدابتقنٌٌنمنقبلوزٌرالفالحةوالمواردالمائٌةوالصٌدالبحري.
الفصل
15ـتقوماإلدارةبالتصرٌحبالقائمةاألصلٌةواستدعاءالمترشحٌنالناجحٌنلاللتحاقبمراكزعملهم.وبعدانقضاءأجلشهرعلى
15
أقصىتقدٌربداٌةمنتارٌخالتصرٌحبالقائمةاألصلٌةٌتعٌنالتنبٌهعلىالمتخلفٌنبؤنعلٌهماالتصالباإلدارةفٌؤجألقصاه
ٌوماأوٌعتبرونرافضٌنالتسمٌةوٌحذفون
منقائمةالمترشحٌنالناجحٌنفٌالمناظرةوٌرسلهذاالتنبٌهبواسطةرسالةمضمونةالوصولمعاإلشعاربالتسلٌم.
وٌتمالتشطٌبعلىؤسماءالمسجلٌنبالقائمةاألصلٌةالذٌنلمٌلتحقوابمراكزعملهمرغمالتنبٌهعلٌهموتعوٌضهمبالمترشحٌنالمس
جلٌنبالقائمةالتكمٌلٌةوذلكحسبالترتٌبالتفاضلٌبهذهالقائمة.
أشهرعلىؤقصىتقدٌربعدالتصرٌحبالقائمةاألصلٌة.
)6
وٌنتهٌالعملبالقائمةالتكمٌلٌةستة (
تونسفًوزٌرالفالحةوالمواردالمائٌةوالصٌدالبحري

ملحق
برنامج المناظرة الخارجٌة باإلختبارات إلنتداب مساعدٌن تقنٌٌن
اإلختصاص1:الصٌد البحري
إختٌار : 1المالحة
-

الخارطة البحرٌة

 اإلحداثٌات الجغرافٌة على الخارطة ضبط نقطة بواسطة التقٌٌم قواعد المقبض و الطرٌق -مفاهٌم موجزة للرصد الجوي

 المالحة التقدٌرٌة  :اإلتجاه البوصلً ،اإلتجاه الحقٌقً ،إنحراف السطح ،مسار العمق،إتجاه التٌار.
 نقطة ظاهرة بواسطة تقوٌم متزامن البوصلة المغناطٌسٌة :الوصف ،مبادئ و طرق اإلستعمال المالحة التقدٌرٌة :اإلتجاه البوصلً ،اإلتجاه الحقٌقً ،إنحراف السطح ،مسار العمق ،إتجاهالتٌار

إختبار: 2تقنٌات و معدات الصٌد:
 التشرٌع البحري أنواع الصٌد البحري بتونس وصف و مبدا الصٌد بمعدات الصٌد التالٌة:الشبكة الثالثٌة الخٌوط و اللوانس الشباك الدائرة االقفاص و الدراٌن التنارة المصائد الثابتة األخرى اصالح مختلف أنواع التمزق لشباك الصٌد -الصٌد بالشباك المجرورة صنف متوسطً أجهزة كشف األسماك

اختبار : 3المٌكنة البحرٌة
-

تركٌبة المحرك
وظٌفة مكونات المحرك
مبدا اشغال المحرك ذو  4أشواط و شوطٌن دٌزٌل
دارة الوقود
دارة التشحٌم
دارة التبرٌد
دارة هواء التغذٌة
وسائل تشغٌل المحركات البحرٌة
توابع المتن
صٌانة المحركات البحرٌة
الواصل و الفاصل و عمود المروحة

اختبار : 4الكهرباء
 -المولد الكهربائً

-

المحرك الكهربائً
بادئ التشغٌل
حماٌة الدارة الكهربائٌة
البطارٌات المركمة

اختبار : 5التبرٌد
-

أنواع منشآت التبرٌد
تركٌبة منشؤة التبرٌد
صٌانة منشؤة التبرٌد
سوائل التبرٌد

اختبار :6الهٌدرولٌك
 أهمٌة الهٌدرولٌك على المتن تركٌبة الدارة و وظٌفة كل مكوناتها -صٌانة الدارة الهٌدرولٌكٌة

