العدد المطلوب 2 :
الخطة المطلوبة  :مراقب دخول وخروج
عنوان المناظرة  :إنتداب عملة إطار (الوحدة الثانٌة ) فً خطة مراقبً دخول وخروج بدٌوان األراضً الدولٌة بعنوان الموسم
.2017/ 2016
االختصاص المطلوب  :مراقب دخول وخروج
الشهادة المطلوبة  :مستوى تعلٌمً ال ٌقل عن مستوى السنة التاسعة أساسً نظام جدٌد أو مستوى الثالثة ثانوي نظام قدٌم:
مكان العمل  :تونس
تارٌخ فتح المناظرة 2017-10-11 :
تارٌخ غلق الترشح على الخط 2017-10-27 :
تارٌخ غلق المناظرة 2017-10-31 :
شروط الترشح  :تفتح هذه المناظرة الخارجٌة للمترشحٌن المتوفرة فٌهم الشروط العامة لإلنتداب وهم حاملً الجنسٌة التونسٌة مع
مراعاة المقتضٌات المنصوص علٌها بمجلة الجنسٌة التونسٌة والمتمتعٌن بكامل حقوقهم المدنٌة وحسن السٌرة واألخالق والمتوفرة
فٌهم المؤهالت المطلوبة لممارسة وظائفهم  .هذا إضافة للشروط الخاصة وذلك على النحو التالً:
أن ٌتوفر فً المترشحٌن لهذه المناظرة مستوى تعلٌمً ال ٌقل عن مستوى السنة التاسعة أساسً نظام جدٌد أو مستوى الثالثة ثانوي
نظام قدٌم.
أن ال تتجاوز أعمارهم الــ 40سنة على أقصى تقدٌر فً تارٌخ ختم الترشحات مع األخذ بعٌن اإلعتبار لمقتضٌات األمر عدد 1229لسنة  1982المــــــــــؤرّخ فً  2سبتمبر  1982الذي تم إتمامه باألمر عـدد 1551لسنة  1992المؤرّخ فً  22أوت . 1992
مراحل المناظرة :
تجرى المناظرة حسب المراحل التالٌة:
 1المرحلة األولى ٌ :جب على المترشح الذي تتوفر فٌه الشروط المطلوبة أن ٌقوم بعملٌة النفاذ إلى موقع البوابة الوطنٌة للمناظراتالعمومٌة  www.concours.gov.tnوٌقوم وجوبا بتعمٌر إستمارة الترشح اإللكترونً الخاصة بالمناظرة المعنٌة و المعدة فً
الغرض بكل دقة مع العمل على طباعتها وإستخراجها قبل تارٌخ غلق الترشحات على الخط واإلحتفاظ بها حتى ٌتمكن من إرفاقها
بملف الترشح.
بحلول أجل ختم باب الترشحات ٌ ،توقف آلٌا قبول عملٌات التسجٌل عن بعد.
حددت آجال التسجٌل اإللكترونً بموقع المناظرات المذكور أعاله بداٌة من:
ٌوم األربعاء  11أكتوبر  2017إلى غاٌة ٌوم الجمعة  27أكتوبر  2017على الساعة منتصف النهار ()12.00

مع المالحظ أنه:
ّ
_كل متر ّشح مدعو للتثبت من صحة البٌانات التً ٌص ّرح بها صلب إستمارة الترشح اإللكترونً عند تسجٌله بالمنظومة وٌتحمل
مسؤولٌة كاملة عن المعطٌات التً ٌدرجها بهذه اإلستمارة والتً ٌتم إعتمادها عند تقٌٌم ملفه كما ال ٌمكن طلب تعدٌل أو تصحٌح
البٌانات بعد تأكٌد التسجٌل بالمناظرة.
– 2المرحلة الثانٌة:
ّ
إرسال الملفات ٌ :جب على كل مترشح قام بالتسجٌل عبر موقع " الواب " الخاص بالمناظرة المعنٌة إرسال ملف ترشحه وجوبا فً
ظرف مغلق ٌكتب علٌه " مناظرة إنتداب عامل إطار فً خطة مراقب دخول وخروج " مع التنصٌص فوق الظرف على رقم
التسجٌل بموقع الواب وذلك إلى العنوان التالً:
دٌوان األراضً الدولٌة  60شارع آالن سافاري  1003تونس
وٌكون ذلك حصرٌا عن طرٌق البرٌد السرٌع أو مباشرة بمكتب الضبط المركزي للدٌوان
وقد حد ّد آخر أجل لقبول الملفات ٌوم الثالثاء  31أكتوبر  2017على الساعة الرابعة مساءا 16.00
وٌعتمد فً ذلك ختم مكتب الضبط المركزي للدٌوان كدلٌل على وصولها فً اآلجال.
و ٌتكون ملف الترشح وجوبا من الوثائق التالٌة:
نسخة من إستمارة الترشح المستخرجة من موقع المناظرات www.concours.gov.tn.نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المدرسٌة أو التكوٌنٌة المثبتة للمستوى التعلٌمً المطلوب  ( .وبالنسبة للشهائد المدرسٌة المسلمةمن مؤسّسات تربوٌة خاصة ٌجب أن تكون مختومة من طرف المندوبٌة الجهوٌة للتربٌة وبالنسبة لشهائد التكوٌن المهنً ٌجب أن
تكون منظرة بالمستوى المطلوب )
وبالنسبة للمتر ّشح الذي تجاوز السن القانونٌة فً تارٌخ ختم الترشحات ٌجب إرفاق الوثائق المطلوبة أعاله بشهادة تثبت إنجازهلخدمات مدنٌة فعلٌة بإحدى اإلدارات أو المؤسّسات العمومٌة أو ترسٌمه بأحد مكاتب التشغٌل والعمل المستقل تحتسب وفقا لمقتضٌات
األمر عدد  1229لسنة  1982المؤرّخ فً  2سبتمبر  1982الذي تم إتمامه باألمر عـدد 1551لسنة  1992المؤرّخ فً  22أوت
.1992
ٌقع إثر تارٌخ غلق المناظرة العمل على التثبت من صحة الوثائق المكونة للملفات  ،حٌث ٌتم فرز ها والتثبت من المعطٌات المدرجة
بإستمارة الترشح عبر موقع " الواب" .
تقصى بصفة آلٌة كل الملفات التً لم تصل فً األجل المحدّد وٌعتمد فً ذلك ختم مكتب الضبط المركزي للدٌوان كدلٌل على التثبتمن تارٌخ الورود  ،وال تعتمد الترشحات التً تم إٌداعها قبل صدور هذا البالغ.
 ٌترتب عن كل تصرٌح خاطئ صلب المعطٌات المصرّح بها والمدرجة باإلستمارة إلغاء ملف الترشح بصفة نهائٌة ( عدم التطابقبٌن الملف والمعطٌات المص ّرح بها فً إستمارة التر ّشح عبر موقع "الواب" ) .
ال ٌمكن قبول أي ملف تر ّشح ال ٌتضمن كل الوثائق المستوجبة.ٌرفض كل ملف تر ّشح لم ٌتم تسجٌله عبر موقع " الواب " المذكور. ال تقبل ملفات الترشح التً تتضمن شهائد مدرسٌة أو تكوٌنٌة ال تستجٌب للشروط المذكورة أعاله. ٌتم اإلقصاء من المناظرة فً حالة تجاوز المترشح السن القانونً المسموح به حسب ما هو منصوص علٌه بالتشرٌع الجاري بهالعمل.
المقاٌٌس المعتمدة فً مناظرة إنتداب عملة إطار فً خطة مراقب دخول وخروج:
•المقٌاس األول :تقٌٌم المستوى التعلٌمً ( العدد األقصى  10:نقاط)
طرٌقة اإلحتساب
مستوى التاسعة أساسً نظام جدٌد أو الثالثة ثانوي نظام قدٌم ( بدون نجاح )  6 ( .نقاط) من التاسعة أساسً نظام جدٌد أو الثالثة ثانوي نظام قدٌم بنجاح إلى مستوى األولى ثانوي نظام جدٌد أو الرابعة ثانوي نظام قدٌم (بدون نجاح )  7 ( .نقاط)
 من األولى ثانوي نظام جدٌد أو الرابعة ثانوي نظام قدٌم بنجاح إلى مستوى الثانٌة ثانوي نظام جدٌد أو الخامسة ثانوي نظام قدٌمبدون نجاح  8 ( .نقاط )
 من الثانٌة ثانوي نظام جدٌد أو الخامسة ثانوي نظام قدٌم بنجاح فما فوق إلى حدود الرابعة ثانوي نظام جدٌد أو السابعة ثانوي نظامقدٌم  10 ( .نقاط)
•المقٌاس الثانً  :تقٌٌم السن فً تارخ غلق باب التسجٌل ّ ( العدد األقصى  10نقاط)

طرٌقة اإلحتساب
إلى حدود  30سنة تمنح للمترشح  10نقاطفوق  30سنة وإلى حدود  35سنة تمنح للمترشح  8نقاطفوق  35سنة وإلى حدود السن القانونٌة المسموح بها تمنح للمترشح  6نقاطكٌفٌة القبول األولً:
بعد دراسة الملفات المقدمة وبعد التثبت من مطابقتها للمعطٌات المصرّح بها ٌ ،تم الترتٌب األولً للمترشحٌن تفاضلٌا على أساس
المجموع الشخصً بمنح نقاط وفقا للمقاٌٌس المذكورة وفً حـــالة التساوي تعطى األولوٌة لألكبر سنا.
تتم فً مرحلة أولى دعوة المقبولة ملفاتهم والمرتبٌن تفاضلٌا األوائل فً حدود الــ  10مرات عدد الخطط المفتوحة للتناظر إلجراء
اإلختبار الشفاهً .
ٌقع نشر قائمة المقبولٌن إلجراء اإلختبارات الشفاهٌة على موقع البوابة الوطنٌة لإلنتداب بالقطاع العمومً
www.concours.gov.tn .
ٌمنح أجل بــ  10أٌام لتقدٌم الطعون بداٌة من تارٌخ نشر النتائج األولٌة للمقبولٌن إلجراء اإلختبارات الشفاهٌة على الموقع المذكور .
وتفدم الطعون وجوبا عبر البرٌد السرٌع وٌعتمد فً ذلك ختم مكتب الضبط المركزي للدٌوان كدلٌل على وصولها فً اآلجال وال
تعتمد اإلعتراضات الواردة بعد ذلك.
فً صورة قبول أي إعتراض ٌعاد ترتٌب القائمة من جدٌد وإصدار قائمة نهائٌة تحتوي على نفس العدد أي فً حدود الــ  10مرات
عدد الخطط المفتوحة للتناظر وذلك إلجراء اإلختبار الشفاهً .
ٌقع نشر القائمة النهائٌة عبر نفس الموقع المذكور أعاله وٌتم إستدعاء المترشحٌن المقبولٌن عن طرٌق العنوان الشخصً المدون
ضمن إستمارة ترشحهم وعبر برٌدهم اإللكترونً إن وجد مع توجٌه إرسالٌة قصٌرة عبر هاتفهم المدون كذلك باإلستمارة وتكون
جمٌع هذه الوسائل اإلتصالٌة إستدعاءات شخصٌة إلجراء اإلختبارات الشفاهٌة.
تتولى لّجنة المناظرة إختبار المترشحٌن شفاهٌا وبالتالً إسنادهم أعدادا من  0إلى  20نقطة.
ٌتم ترتٌب المترشحٌن تفاضلٌا بجمع العددالمسند للملف مع العدد المسند بعنوان اإلختبار الشفاهً لٌكون الحاصل اإلجمالً 40 /
نقطة وفً حال التساوي بٌن المترشحٌن تعطى األولوٌة لألكبر سنا .
المجموع الشخصً حسب المقاٌٌس المحدّدة بهذه الخطة ( + )20 /العدد المسند فً اإلختبار الشفاهً ( )20/
المجموع العام  40 /نقطة
القبول النهائً والتصرٌح بالنتائج:
ّ
تتولى لجنة المناظرة تحدٌد قائمتٌن األولى أصلٌة تضم المترشحٌن مرتبٌن ترتٌبا تفاضلٌا حسب الجدارة والذٌن ٌمكن قبولهم بصفة
نهائٌة لإلنتداب فً حدود الخطط المفتوحة للتناظر فً كل خطة عمل  ،وقائمة إحتٌاطٌة فً نفس العدد تضم المترشحٌن الموالٌن فً
الترتٌب لتمكٌن اإلدارة عند اإلقتضاء من تعوٌض المترشحٌن بالقائمة االصلٌة الذٌن ال ٌلتحقون بمراكز عملهم أو المتخلٌن عن خطة
اإلنتداب التً تر ّشحوا لها .
ٌقع نشر قائمة المقبولٌن نهائٌا على موقع البوابة الوطنٌة لإلنتداب بالقطاع العمومًwww.concours.gov.tn .
الوثائق المطلوبة  - :نسخة من إستمارة الترشح المستخرجة من موقع المناظرات www.concours.gov.tn.
نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المدرسٌة أو التكوٌنٌة المثبتة للمستوى التعلٌمً المطلوب  (.وبالنسبة للشهائد المدرسٌة المسلمةمن مؤسّسات تربوٌة خاصة ٌجب أن تكون مختومة من طرف المندوبٌة الجهوٌة للتربٌة وبالنسبة لشهائد التكوٌن المهنً ٌجب أن
تكون منظرة بالمستوى المطلوب
وبالنسبة للمتر ّشح الذي تجاوز السن القانونٌة فً تارٌخ ختم الترشحات ٌجب إرفاق الوثائق المطلوبة أعاله بشهادة تثبت إنجازهلخدمات مدنٌة فعلٌة بإحدى اإلدارات أو المؤسّسات العمومٌة أو ترسٌمه بأحد مكاتب التشغٌل والعمل المستقل تحتسب وفقا لمقتضٌات
األمر عدد  1229لسنة  1982المؤرّخ فً  2سبتمبر  1982الذي تم إتمامه باألمر عـدد 1551لسنة  1992المؤرّخ فً  22أوت
.1992
مكان إٌداع الترشح  :دٌوان األراضً الدولٌة  60شارع آالن سافاري  1003تونس

