مقرر
ٌتعلق

من وزٌر الفالحة و الموارد المائٌة و الصٌد البحري مؤرخ فً

بضبط كٌفٌة تنظٌم المناظرة الخارجٌة باإلختبارات إلنتداب تقنٌٌن 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

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؛
و على األمر عدد  1031لسنة  2006المؤرخ فً 13أفرٌل 2006المتعلق بضبط أحكام خاصة
لتحدٌد السن القصوى و ضبط كٌفٌة احتسابها لتمكٌن حاملً الشهادات العلٌا
من المشاركة فً المناظرات الخارجٌة أو مناظرات مرحلة التكوٌن لإلنتداب فً القطاع العمومً.
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
الحكومة و أعضائها،

 107لسنة  2016المؤرخ فً 27أوت 2016المتعلق بتسمٌة رئٌس

قرر مــــــــــــــــ ا يــــــلي:
الفصل األول ـتفتح المناظرة الخارجٌة باإلختبارات إلنتداب تقنٌٌن بالسلك التقنً المشترك لإلدارات
العمومٌةللمترشحٌن البالغٌن من العمر أربعٌن ( )40سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر عدد 1031
لسنة  2006المؤرخ فً  13أفرٌل  2006و المحرزٌن على :
–

1

شهادةفنٌسامٌمسندةمنقباللمعاهدالعلٌاللدراساتالتكنولوجٌةأومنقباللمعهدالوطنٌللعلومالتطبٌقٌةوالتكنولوجٌاأوشهادةمع
ترفبمعادلتهالهاأوشهادةالدراساتالجامعٌةللمرحلةاألولىفٌاختصاصتقنٌأوشهادةمعترفبمعادلتها
– 2أوشهادةتكونٌةمنظرةبالمستوٌالمشارإلٌهابالفقرةاألولىأعاله .
وٌتمتقدٌرالسنالقصوىبداٌةمنتارٌخالتسجٌلبمكتبتشغٌلوذلكبالنسبةإلىالمنـــاظراتالمفتوحةخالاللخمسسنواتالتٌتلٌتارٌخال
تسجٌل.
وفٌصورةعدمتسجٌاللمترشحفٌمكتبتشغٌلٌتمتقدٌرالسنالقصوىٌومغرةجـــانفً

منالسنةالتٌتفتحفٌهاالمناظرة.

الفصل

2

ـ تفتحالمناظرةالخارجٌةباإلختباراتالمشارإلٌهاأعالهبمقررمنوزٌرالفالحةوالمواردالمائٌةوالصٌدالبحرٌوٌضبطهذاال
مقرر:
ـعددالخططالمعروضةللتناظروتوزٌعهاعلىمختلفمراكزالعملعنداالقتضاء.
ـتارٌخغلققائمةالترشحات.
ـتارٌخ و مكان إجراءاإلختبارات.
الفصل3ـٌجبعلىالمترشحٌنللمناظرةالمشارإلٌهاأعالهتقدٌمملفاتترشحهمإلىوزارةالفالحة
والمواردالمائٌةوالصٌدالبحرٌأوإرسالهابواسطةرسالةمضمونةالوصولمعالتنصٌصعلىاالختصاصواناقتضىاالمربٌان
االختٌارمرفوقةبالوثائقالتالٌة:
أ  /-عندالترشحللمناظرة :
1ـمطلبترشح،
2ـنسخةمصورةمنبطاقةالتعرٌفالوطنٌة،
3ـنسخةمصورةمنالشهادةالعلمٌةمصحوبةبالنسبةإلىالشهائداألجنبٌةبشهادةمعادلة.
والٌشترطأنتكوناإلمضاءاتمعرفةوأنتكونالنسخالمصورةمشهودابمطابقتهاألصلتلكالوثائق.
وبالنسبةإلىالمترشحالذٌتجاوزالسنالقانونٌةٌجبإرفاقالوثائقسابقةالذكربشهادةتثبتإنجاز
خدماتمدنٌةفعلٌةأوالترسٌمبمكاتبالتشغٌلوالعماللمستقل.
ب  /-بعدالنجاحفيالمناظرةوقباللتعيينبمركزالعمل:
ٌجبعلىالمترشحإضافةالوثائقاألساسٌةالالزمةوخاصة:
1ـمضمونمنسجاللسوابقالعدلٌةلمٌمضعلىتارٌختسلٌمهأكثرمنسنة.
2ـمضمونوالدةلمٌمضعلىتارٌختسلٌمهأكثرمنسنة.

األصل)

3ـشهادةطبٌة (

لمٌمضعلىتارٌختسلٌمهاأكثرمنثالثةأشهرتثبتأنالمترشحتتوفرفٌهالمؤهالتالبدنٌةوالذهنٌةالمفروضةلٌمارسوظٌفتهبكام
لترابالجمهورٌة.
4ـنسخةمشهودبمطابقتهالألصلمنالشهادةالعلمٌة.
الفصل

ـٌرفضوجوباكلمطلبترشحٌصلبعدتارٌخغلققائمةالترشحاتوٌكونختمالبرٌد

4

أوتارٌخالتسجٌلبمكتبالضبطالمركزٌدلٌالعلىمعرفةتارٌخاإلرساألوالوصول.
الفصل

5

ـتشرفعلىالمناظرةالمشارإلٌهاأعالهلجنةٌتمتعٌٌنأعضائهابمقررمنوزٌرالفالحةوالمواردالمائٌةوالصٌدالبحري.
وتتولىهذهاللجنةبالخصوص:
ـاقتراحقائمةالمترشحٌنالمخوللهمحقالمشاركةفٌالمناظرة.
 اإلشراف على سٌر االختبارات. ترتٌبالمترشحٌنحسبالجدارة. إقتراح قائمة المترشحٌن الذٌن ٌمكن قبولهمٌمكنلرئٌسلجنةالمناظرةانٌكونعدةلجانفرعٌةحسباالختصاصاتتتولىاجراءاالختبارالشفاهً.
الفصل

ـتضبطقائمةالمترشحٌنالمخوللهمحقالمشاركةفٌالمناظرةالمشارإلٌهاأعالهبصفةنهائٌة

6

منقبلوزٌرالفالحةوالمواردالمائٌةوالصٌدالبحريو بإقتراح من لجنةالمناظرة.
الفصل 7ـتشتمل المناظرة الخارجٌة المشار إلٌها أعاله على اختبار شفاهً ٌتمثل فً سؤال ٌتعلق
بموضوع ٌؤخذ من البرنامج الملحق بهذا المقرر ٌلٌه نقاش مع أعضاء لجنة المناظرة.
ٌتم اختٌار السؤال عن طرٌق السحب وفً صورة ما إذا رغب المترشح فً إبدال السؤال ٌقسم العدد الذي أسند
إلٌه على إثنٌن.
تحدد المدة والضوارب لالختبار الشفاهً وفق الجدول التالً:

الفصل

نوعٌةاإلختبار

المدة

اختبارشفاهً :
 التحضٌر العرض -المناقشة

 30دقٌقة
 15دقٌقة
 15دقٌقة

8

الضارب
1

ـٌجرىاالختباربدونمٌزباللغةالعربٌةأوباللغةالفرنسٌةحسباختٌارالمترشح،

الفصل  9ـٌسندلإلختبارالشفاهٌعددٌتراوحبٌنالصفر( )0والعشرٌن ()20
10ـالٌمكنالتصرٌحبالقبواللنهائٌألٌمترشحكانإذالمٌحرزعلىمجموعمنالنقاطٌساوٌعشرة (
الفصل
نقاطعلىاألقلوإذاتحصلعدةمترشحٌنعلىنفسالمجموعمنالنقاطبالنسبةلكالالختباراتتكوناألولوٌةللمترشحاألكبرسنا.
الفصل

)10

11

ـ الٌمكنأنٌوجدتحتتصرفالمترشحٌنطٌلةمدةإجراءاالختبارالشفاهٌالكتبوالنشرٌاتوالمذكراتوالأٌمستندمهماكاننوعهمال
متقررلجنةالمناظرةخالفذلك.
ـٌ،نتجعنكلغشأومحاولةغشتمضبطهابصفةقطعٌة
12
الفصل
زٌادةعلىالتتبعاتالجزائٌةللحقالعامطردالمترشححاالمنقاعةاالمتحانوإلغاءاالختبارالذٌأجراهوحرمانهمنالمشاركةلمدة
)5
خمس (
سنواتفٌكلمناظرةأوامتحانإدارٌالحق،وٌتمهذاالحرمانبمقتضىقرارمنوزٌرالفالحةوالمواردالمائٌةوالصٌدالبحريوباقتر
احمنلجنةالمناظرة،وٌتمإعدادتقرٌرمفصلمنطرفالقٌمأوالممتحنالذٌتفطن
إلىالغشأومحاولةالغش.
الفصل  13ـتتولىلجنةالمناظرةترتٌبالمترشحٌنحسبالجدارةوتقترحقائمتٌنفٌالمترشحٌنالذٌنٌمكنقبولهمبصفةنهائٌة:
أـالقائمةاألصلية.
بـالقائمةالتكميلية :
%50
ٌتمإعدادهذهالقائمةفٌحدود
علىأقصىتقدٌرمنعددالمترشحٌنالمسجلٌنبالقائمةاألصلٌةوحسبكالختصاصلتمكٌناإلدارةعنداالقتضاءمنتعوٌضالمترش
حٌنالمسجلٌنبالقائمةاألصلٌةالذٌنلمٌلتحقوابمراكزعملهم.
ـتضبطبصفةنهائٌةالقائمةاألصلٌةوالقائمةالتكمٌلٌةللمترشحٌنالمقبولٌننهائٌا
14
الفصل
فٌالمناظرةالخارجٌةباالختباراتالنتدابتقنٌٌنمنقبلوزٌرالفالحةوالمواردالمائٌةوالصٌدالبحري.
15
الفصل
ـتقوماإلدارةبالتصرٌحبالقائمةاألصلٌةواستدعاءالمترشحٌنالناجحٌنلاللتحاقبمراكزعملهم.وبعدانقضاءأجلشهرعلىأق
15
صىتقدٌربداٌةمنتارٌخالتصرٌحبالقائمةاألصلٌةٌتعٌنالتنبٌهعلىالمتخلفٌنبأنعلٌهماالتصالباإلدارةفٌأجألقصاه
ٌوماأوٌعتبرونرافضٌنالتسمٌةوٌحذفون
منقائمةالمترشحٌنالناجحٌنفٌالمناظرةوٌرسلهذاالتنبٌهبواسطةرسالةمضمونةالوصولمعاإلشعاربالتسلٌم.
وٌتمالتشطٌبعلىأسماءالمسجلٌنبالقائمةاألصلٌةالذٌنلمٌلتحقوابمراكزعملهمرغمالتنبٌهعلٌهموتعوٌضهمبالمترشحٌنالمس
جلٌنبالقائمةالتكمٌلٌةوذلكحسبالترتٌبالتفاضلٌبهذهالقائمة.
أشهرعلىأقصىتقدٌربعدالتصرٌحبالقائمةاألصلٌة.
)6
وٌنتهٌالعملبالقائمةالتكمٌلٌةستة (
تونسفًوزٌرالفالحةوالمواردالمائٌةوالصٌدالبحري

ملحق
برنامج المناظرة الخارجٌة باإلختبارات إلنتداب تقنٌٌن
اإلختصاص  :1الصٌد البحري
اإلختٌار1المالحة:
 أضىاء وػالِاخ اٌغفٓ لىاػذ تجٕة اٌتظادَ اإلشاساخ اٌظىتٍح فً داٌح سؤٌح ِذذودجِ -ثذأ إشتغاي اٌشاداس

إختٌار2
-

اٌىشج األسضٍح  ،دشوح دوساْ األسع(خط اٌمطثٍٓ ،خط اإلعتٍىاء)
إٌظف اٌشّاًٌ وإٌظف اٌجٕىتً ،خطىط اٌؼشع ،خطىط اٌطىي ،اٌؼشع واٌطىي
اٌخاسطح اٌثذشٌح  ،عٍُ اٌمٍاط (اٌؼشع  ،اٌطىي ،سعُ اٌطشٌك ،لٍظ اٌّغافح تٍٓ ٔمطتٍٓ)
اٌثىطٍح اٌّغٕاطٍغٍح :اٌىطفِ ،ثادئ وطشق اإلعتؼّاي ،تطثٍك خط شّاي جٕىب دمٍمً ،اإلٔذشاف
اٌّغٕاطٍغً ،اٌتغٍٍش اٌثىطًٍ ،اٌثذث ػٓ اإلٔذشاف اٌثىطًٍ
اإلتجاهاخ :اإلتجاٖ اٌذمٍمً واإلتجاٖ اٌثىطًٍ
اٌّذ واٌجضس
اٌّالدح اٌتمذٌشٌح  :اإلتجاٖ اٌثىطًٍ ،اإلتجاٖ اٌذمٍمً ،إٔذشاف اٌغطخِ ،غاس اٌؼّك  ،إتجاٖ اٌتٍاس
تقنٌات ومعدات الصٌد:
اٌتششٌغ اٌثذشي
أهٍّح اٌظٍذ اٌثذشي فً تىٔظ
أٔىاع اٌظٍذ اٌثذشي تتىٔظ
ِؼذاخ اٌظٍذ:
اٌشثان اٌذائشج
اٌخٍىط واٌٍىأظ (اٌثشٔماًٌ)
األلفاص واٌذسآٌ
اٌّظائذ اٌثاتتح
األدواخ واٌخٍىط
تشوٍة لطؼح شثان
إطالح تّضق شثان اٌظٍذ
تشوٍة شثان اٌجش
تشوٍة اٌشثان اٌثاتتح واٌشثان اٌهائّح
ِثذأ إشتغاي اٌّغثش و اٌغىٔاس

اختٌار 3المٌكنة البحرٌة
 ِثذأ إشغاي اٌّذشن اٌذشاسي رو 4أشىاط ِثذأ إشغاي اٌّذشن اٌذشاسي رو شىطٍٓ خاطٍاخ اٌّذشن االدتشاق فً اٌّذشن اٌذشاسي (دٌضي وتٕضٌٓ) اٌىلىد اٌّغتؼًّ اٌتشذٍُ وصٌىخ اٌتشذٍُ اٌتثشٌذ داسج اٌتغزٌح تاٌىلىد فً اٌّذشن اٌثذشي وِٕظىِح اٌذمٓ داسج اٌتثشٌذ داسج اٌتشذٍُ وعائً تشغًٍ اٌّذشواخ اٌثذشٌح ػّىد اٌٍىٌة ؤظاَ اٌىطً ٌٍذشوح تىاتغ اٌّتٓ أػطاي اٌّذشن طٍأح اٌّذشواخ اٌثذشٌح لٍادج اٌّذشن اٌثذشياختٌار 4الكهربــــــــاء

-

اٌّىٌذاخ اٌىهشتائٍح
اٌّذشواخ اٌىهشتائٍح
تادئ اٌتشغًٍ اٌىهشتائً
وعائً دّاٌح اٌذاسج اٌىهشتائٍح
تىصٌغ اٌىهشتاء ػٍى اٌّتٓ
اٌثطاسٌاخ اٌّشوّح

اختٌار 5التبرٌد
 ِثذأ إٔتاج اٌتثشٌذ تشوٍثح ِٕشأج اٌتثشٌذ طٍأح ِٕشأج اٌتثشٌذ عىائً اٌتثشٌذاختٌار 6الهٌدرولٌك
 أهٍّح اٌهٍذسوٌٍه ػٍى اٌّتٓ ِثذأ إٔتاج اٌطالح اٌهٍذسوٌٍىٍح تشوٍثح اٌذاسج ووظٍفح وً ػٕظش -أػطاي اٌذاسج اٌهٍذسوٌٍىً

 اإلختصاص :2إعالمٌةأ -هٌكلة الحواسٌب:
 هٍىٍح اٌذىاعٍة اٌشخظٍح )…PC(UAL, mémoire cache, registresب -مكونات الحواسٌب الشخصٌة:
 أٔىاع اٌزاوشج.Périphériques -

ج -نظم اإلستغالل:
 أٔىاع وخظائض ٔظُ اإلعتغالي)Windows, Unix, Linux..( .د -البرمجة وهٌكلة المعلومات:
 .Algorithmique .Structures des données ٌغاخ اٌثشِجح.ه -قواعد البٌانات:
 ٔظُ اٌتظشف فً لىاػذ اٌثٍأاخ ).(SGBD أٔىاع لىاػذ اٌثٍأاخ.و -اٌشثىاخ اإلػالٍِح:
 -أٔىاع اٌشثىاخ.

.Les couches réseaux -

