مقرر
من وزٌر الفالحة و الموارد المائٌة و الصٌد البحري مؤرخ فً
بضبط كٌفٌة تنظٌم المناظرة الخارجٌة باإلختبارات إلنتداب أعوان تقنٌٌن

ٌتعلق
بالسلك التقنً المشترك لإلدارات

العمومٌة
إن وزير الفالحة و الموارد المائية و الصيد البحري ،
بعد اإلطالع على الدستور
و على القانون عدد  112لسنة  1983المؤرّ خ فً  12دٌسمبر  1983المتعلّق بضبط النظام األساسً
العام ألعوان الدولة والجماعات المحلٌّة والمؤسّسات العمومٌّة ذات الصبغة اإلدارٌة وعلى جمٌع ال ّنصوص
التٌن ّقحته أو تمّمته وخاصّة المرسومعدد  89لسنة  2011المؤرخ فً  23سبتمبر . 2011

وعلىاألمرعدد

لسنة

1229

1982

المؤرخفً

سبتمبر

2

المتعلقبضبطأحكاماستثنائٌةخاصةبالمشاركةفٌمناظراتاإلنتدابالخارجٌةالمتممباألمرعدد
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1982
لسنة

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

 2633لسنة 2003

المؤرخ
فً  23دٌسمبر 2003؛
وعلى األمر الحكومً عدد  372لسنة  2016المؤرخ فً  21مارس  2016المتعلق بضبط
أحكام استثنائٌة لإلنتداب فً قطاع الوظٌفة العمومٌة بعنوان سنة 2016
و على األمر الرئاسً عدد

 107لسنة  2016المؤرخ فً 27أوت 2016المتعلق بتسمٌة رئٌس

الحكومة و أعضائها،

قرر مــــــــــــــــ ا يــــــلي:
الفصل

األول ـ

تفتح المناظرة الخارجٌة باإلختبارات إلنتداب أعوان تقنٌٌن

بالسلكالتقنٌالمشتركلإلداراتالعمومٌة للمترشحٌن البالغٌن من العمر خمسا و ثالثٌن (

 )35سنة على األكثر

تحتسب وفق أحكام األمر المشار إلٌه أعاله عدد  1229لسنة  1982المؤرخ فً  2سبتمبر 1982و الذٌن
– 1تابعوا مرحلة التعلٌم اإلبتدائً و أتموا السنة السادسة على األقل من التعلٌم الثانوي رٌاضٌات
أو تقنٌة أو علوم تجرٌبٌة أو إقتصاد و تصرف

 أو تحصلوا على شهادة ختم التعلٌم األساسً و أتموا السنة الثالثة على األقل من التعلٌم الثانويرٌاضٌات أو تقنٌة أو علوم تجربٌبة أو إقتصاد و تصرف
 –2أو تحصلوا على أوشهادةتكونٌةمنظرةبالمستوٌالمشارإلٌهابالفقرةاألولىأعال
وٌتمتقدٌرالسنالقصوىبداٌةمنتارٌخالتسجٌلبمكتبتشغٌلوذلكبالنسبةإلىالمنـــاظراتالمفتوحةخالاللخمسسنواتالتٌتلٌتارٌخال
تسجٌل.
وفٌصورةعدمتسجٌاللمترشحفٌمكتبتشغٌلٌتمتقدٌرالسنالقصوىٌومغرةجـــانفً منالسنةالتٌتفتحفٌهاالمناظرة.
الفصل2ـ تفتحالمناظرةالخارجٌةباإلختباراتالمشارإلٌهاأعالهبمقررمنوزٌرالفالحةوالمواردالمائٌةوالصٌدالبحرٌوٌضب
طهذاالمقرر:
ـعددالخططالمعروضةللتناظروتوزٌعهاعلىمختلفمراكزالعملعنداالقتضاء.
ـتارٌخغلققائمةالترشحات.
ـتارٌخ و مكان إجراءاإلختبارات.
الفصل3ـٌجبعلىالمترشحٌنللمناظرةالمشارإلٌهاأعالهتقدٌمملفاتترشحهمإلىوزارةالفالحة
والمواردالمائٌةوالصٌدالبحرٌأوإرسالهابواسطةرسالةمضمونةالوصولمعالتنصٌصعلىاالختصاصواناقتضىاالمربٌان
االختٌارمرفوقةبالوثائقالتالٌة:
أ  /-عندالترشحللمناظرة :
1ـمطلبترشح،
2ـنسخةمصورةمنبطاقةالتعرٌفالوطنٌة،
3ـنسخةمصورةمنالشهادةالعلمٌةمصحوبةبالنسبةإلىالشهائداألجنبٌةبشهادةمعادلة.
والٌشترطأنتكوناإلمضاءاتمعرفةوأنتكونالنسخالمصورةمشهودابمطابقتهاألصلتلكالوثائق.
وبالنسبةإلىالمترشحالذٌتجاوزالسنالقانونٌةٌجبإرفاقالوثائقسابقةالذكربشهادةتثبتإنجازخدماتمدنٌةفعلٌةأوالترسٌمبمكاتب
التشغٌلوالعماللمستقل.
ب  /-بعدالنجاحفيالمناظرةوقباللتعيينبمركزالعمل:
ٌجبعلىالمترشحإضافةالوثائقاألساسٌةالالزمةوخاصة:
1ـمضمونمنسجاللسوابقالعدلٌةلمٌمضعلىتارٌختسلٌمهأكثرمنسنة.
2ـمضمونوالدةلمٌمضعلىتارٌختسلٌمهأكثرمنسنة.
3ـشهادةطبٌة (

األصل)

لمٌمضعلىتارٌختسلٌمهاأكثرمنثالثةأشهرتثبتأنالمترشحتتوفرفٌهالمؤهالتالبدنٌةوالذهنٌةالمفروضةلٌمارسوظٌفتهبكام
لترابالجمهورٌة.
4ـنسخةمشهودبمطابقتهالألصلمنالشهادةالعلمٌة.
الفصل4ـٌرفضوجوباكلمطلبترشحٌصلبعدتارٌخغلققائمةالترشحاتوٌكونختمالبرٌد
أوتارٌخالتسجٌلبمكتبالضبطالمركزٌدلٌالعلىمعرفةتارٌخاإلرساألوالوصول.

الفصل5ـتشرفعلىالمناظرةالمشارإلٌهاأعالهلجنةٌتمتعٌٌنأعضائهابمقررمنوزٌرالفالحةوالمواردالمائٌةوالصٌدالبح
ري.
وتتولىهذهاللجنةبالخصوص:
ـاقتراحقائمةالمترشحٌنالمخوللهمحقالمشاركةفٌالمناظرة.
 اإلشراف على سٌر االختبارات. ترتٌبالمترشحٌنحسبالجدارة. إقتراح قائمة المترشحٌن الذٌن ٌمكن قبولهمٌمكنلرئٌسلجنةالمناظرةانٌكونعدةلجانفرعٌةحسباالختصاصاتتتولىاجراءاالختبارالشفاهً.
الفصل6ـتضبطقائمةالمترشحٌنالمخوللهمحقالمشاركةفٌالمناظرةالمشارإلٌهاأعالهبصفةنهائٌة
منقبلوزٌرالفالحةوالمواردالمائٌةوالصٌدالبحريو بإقتراح من لجنةالمناظرة.
الفصل7ـتشتماللمناظرةالخارجٌةالمشارإلٌهاأعالهعلىاختبارشفاهٌٌتمثل فً سؤال ٌتعلق
بموضوع ٌؤخذ من البرنامج الملحق بهذا المقرر ٌلٌه نقاش مع أعضاء لجنة المناظرة.
ٌتم اختٌار السؤال عن طرٌق السحب وفً صورة ماإذا رغب المترشح فً إبدال السؤال ٌ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

الفصل11ـالٌمكنأنٌوجدتحتتصرفالمترشحٌنطٌلةمدةإجراءاالختبارالشفاهٌالكتبوالنشرٌاتوالمذكراتوالأٌمستندمهماك
اننوعهمالمتقررلجنةالمناظرةخالفذلك.
الفصل12ـٌ،نتجعنكلغشأومحاولةغشتمضبطهابصفةقطعٌةزٌادةعلىالتتبعاتالجزائٌةللحقالعامطردالمترشححاالمنقاع
)5
ةاالمتحانوإلغاءاالختبارالذٌأجراهوحرمانهمنالمشاركةلمدةخمس (
سنواتفٌكلمناظرةأوامتحانإدارٌالحق،وٌتمهذاالحرمانبمقتضىقرارمنوزٌرالفالحةوالمواردالمائٌةوالصٌدالبحريوباقتر
احمنلجنةالمناظرة،وٌتمإعدادتقرٌرمفصلمنطرفالقٌمأوالممتحنالذٌتفطن
إلىالغشأومحاولةالغش.
الفصل13ـتتولىلجنةالمناظرةترتٌبالمترشحٌنحسبالجدارةوتقترحقائمتٌنفٌالمترشحٌنالذٌنٌمكنقبولهمبصفةنهائٌة:

أـالقائمةاألصلية.
بـالقائمةالتكميلية :
%50
ٌتمإعدادهذهالقائمةفٌحدود
علىأقصىتقدٌرمنعددالمترشحٌنالمسجلٌنبالقائمةاألصلٌةوحسبكالختصاصلتمكٌناإلدارةعنداالقتضاءمنتعوٌضالمترش
حٌنالمسجلٌنبالقائمةاألصلٌةالذٌنلمٌلتحقوابمراكزعملهم.
14ـتضبطبصفةنهائٌةالقائمةاألصلٌةوالقائمةالتكمٌلٌةللمترشحٌنالمقبولٌننهائٌا
الفصل
فٌالمناظرةالخارجٌةباالختباراتالنتدابتقنٌٌنمنقبلوزٌرالفالحةوالمواردالمائٌةوالصٌدالبحري.
الفصل
15ـتقوماإلدارةبالتصرٌحبالقائمةاألصلٌةواستدعاءالمترشحٌنالناجحٌنلاللتحاقبمراكزعملهم.وبعدانقضاءأجلشهرعلى
15
أقصىتقدٌربداٌةمنتارٌخالتصرٌحبالقائمةاألصلٌةٌتعٌنالتنبٌهعلىالمتخلفٌنبأنعلٌهماالتصالباإلدارةفٌأجألقصاه
ٌوماأوٌعتبرونرافضٌنالتسمٌةوٌحذفون
منقائمةالمترشحٌنالناجحٌنفٌالمناظرةوٌرسلهذاالتنبٌهبواسطةرسالةمضمونةالوصولمعاإلشعاربالتسلٌم.
وٌتمالتشطٌبعلىأسماءالمسجلٌنبالقائمةاألصلٌةالذٌنلمٌلتحقوابمراكزعملهمرغمالتنبٌهعلٌهموتعوٌضهمبالمترشحٌنالمس
جلٌنبالقائمةالتكمٌلٌةوذلكحسبالترتٌبالتفاضلٌبهذهالقائمة.
أشهرعلىأقصىتقدٌربعدالتصرٌحبالقائمةاألصلٌة.
)6
وٌنتهٌالعملبالقائمةالتكمٌلٌةستة (
تونسفًوزٌرالفالحةوالمواردالمائٌةوالصٌدالبحري

ملحق
برنامج المناظرة الخارجٌة باإلختبارات إلنتداب أعوان تقنٌٌن
اإلختصاص :1الصٌد البحري
إختٌار  :1تقنٌات ومعدات الصٌد
 الخٌوط و الوانس للصٌد القاعً :وضع صورة و صفٌة لمكوناتها أهم العقد المستعملة فً قطاع الصٌد البحري -الصٌد باألضواء :الشباك الصٌد الذاكرة  ،أهم خصائصها  ،رسم وصفس لها

 أهم أنواع التقطٌع التً تحدث لشباك الصٌد -التشرٌع البحري

إختٌار  :2المٌكانٌك البحري
 وصفوتسمٌةقطعالمحركالبحري سٌر محرك الدٌازال الرباعً األشواط دارة الوقود دارة الزٌت دارة ال التبرٌد التحضٌرات األولٌة لتشغٌل المحرك -آالت القٌس و المراقبة  :قراءة الحرارة و الضغط

