بالغ انتداب

تعتـــزم الوكالة العقــارية الفالحية تنظيم مناظرات خارجية بامللفات مشفوعة باختبار كتابي وآخرشفاهي النتداب " 10متصرف
يف املوارد البشرية "و" 10حملل إعالمية" و مناظرة خارجية بامللفات مشفوعة باختبار تطبيقي وآخر شفاهي النتداب" 10سائق "وفــــقــــا

للبيانات التالية:

عدد اخلطط
املراد س ّد شغورها

الشهادة العلمية املطلوبة

اإلختصاص

طريقة الرتشح

الرتبة

مكان العمل

شهادة األستاذية أو اإلجازة

املوارد البشرية

اختبار
كتابي+اختبار
شفاهي

متصرف
(قار)

اإلدارة املركزية
بتونس

10

حملل
إعالمية
(قار)
سائق (قار)

اإلدارة املركزية
بتونس

10

شهادة األستاذية أو اإلجازة

اإلعالمية املطبقة يف
التصرف

الدائرة اجلهوية
بالقريوان

10

السنة السادسة أساسي

-

اختبار
كتابي+اختبار
شفاهي
اختبار
تطبيقي+اختبار
شفاهي

 .1يتعني على كل املرتش ني إرسال ملفاتهم و إيــداعـها مبكتب ضبــط الوكــالة العقــارية الفـــالحية  4،نهـــج الروصايف متيال

فيل  1001تونس أو إرساهلا عن طريق الربيد السريع أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع التنصيص على اسم عنوان املناظرة على الظرف
املرسل و تتضمن الوثائق التالية :
 -مطلب ترشح باسم السيد املدير العام للوكالة العقارية الفالحية

 استمارة الرتشح مستخرجة من موقع املناظرات www.concours.gov.tn : نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سرية ذاتية تتضمن وجوبا العنوان الكامل للمرتشح و رقم هاتفه نسخة من الشهادة العلمية املطلوبة نسخة من الشهادة املدرسية بالنسبة لرتبة سائق على أن حتمل ختم املندوبية اجلهوية للرتبية يف صورة ماإذا كانت الشهادةمسلمة من مؤسسة تربوية خاصة.
 نسخة من رخصة السياقة بالنسبة لرتبة سائق نسخ من الشهائد املثبتة للخربة املهنية يف جمال السياقة بالنسبة خلطة سائق تبني مدة خربة املرتشح يف السياقة مربرة بوثائقمن الصناديق اإلجتماعية بالنسبة للعمل بالقطاع اخلاص
 -شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلمة من قبل مكتب التشغيل و العمل املستقل مل ميض على تاريخ تسليمها أكثر من

 00أشهر يف تاريخ ختم الرتش ات و تتضمن تاريخ أول تسجيل بالنسبة للمرتش ني لرتبة متصرف يف املوارد البشرية و حملل
إعالمية و الذين جتاوزوا سن  40سنة على أن ال يتجاوز سن املرتشح  44سنة يف كل احلاالت بتاريخ  01جانفي 1012

 .1يتعني على كافة املرتش ني التسجيل عرب موقع املناظرات www.concours.gov.tn

 .0تلتزم الوكالة العقارية الفالحية باإلتصال و التواصل مع املرتش ني حسب العناوين الشخصية املنصوص عليها باستمارة الرتشح.
 .4جيب أن حتمل الظروف إسم املرتشح و املناظرة املرتشح هلا

 .4تقصى مجيع املطالب اليت ترد بعد آجال ختم الرتش ات ،اليت ال حتمل استمارة الرتشح ،اليت ال حتمل اسم املناظرة املرتشح هلا ،و اليت تكون
املعطيات املضمنة باالستمارة خمالفة للواقع.
 .2جيب على املرتشح أن يكون مؤهال للعمل بكامل تراب اجلمهورية.

 .7يرتتب عن كل تصريح مغالط منع املرتشح من املشاركة يف املناظرة ويف صورة إكتشاف املغالطة بعد عملية اإلنتداب فإنه يتم عزله عن
الوظيفة.
 .8عدم االستدعاء إلجراء االختبارات يعترب إجابة بالرفض على املطلب.

 .9تم تحديد منهجية المناظرة كما يلي :بالنسبة خلطة حملل إعالمية و متصرف يف املوارد البشرية
+مرحلة أوىل
يتم إجـراء اختبـار كتابي لكــافة املرتش يــن املقبولـة ملفاتهـم باعتمـاد صيغة األسئــلة متعددة االختيــارات (  ) QCMعلما أن عدد
األسئلة جيب أن ال يقل على  01سؤاال يشمل جزئني :
 أسئلة يف االختصاص أسئلة ثقافة عامة متصلة بنشاط الوكالةو سيتم إسناد عدد على  01بالنسبة لالختبارات الكتابية.
يتم على إثر ذلك اإلعالن عن قائمة الناج ني يف اإلختبار الكتابي و الذين ستتم دعوتهم إلجتياز اإلختبار الشفوي مع فتح باب اإلعرتاضات
ملدة  01أيام يتم على إثرها النظر فيها من طرف اللجنة لت ديد القائمة النهائية.
 +مرحلة ثانية
يتم دعوة  01أضعاف اخلطط املعروضة للتناظر بعد ترتيب املرتش ني حسب األعداد املت صل عليها يف االختبار الكتابي من أجل اجتياز
االختبار الشفوي و يتم ترتيب املرتش ني حسب العدد اجلملي املت صل عليه ( اختبار كتابي  +اختبار شفوي ).
مالحظة :
ميكن للجنة دعوة أكثر من  01مرتش ني يف صورة تساوي عدد االختبار الكتابي للمت صل على الرتبة العاشرة مع املرتش ني املوالني له
و ذلك بدعوتهم الجتياز االختبار الشفاهي.
بالنسبة لالختبار الشفاهي سيتم ضبط معايري علمية و دقيقة لتقييم املرتش ني و إسنادهم عددا ال يتجاوز  01نقطة حسب املقاييس
التالية :
 - 0املقاييس املتعلقة باملؤهالت :
+القدرة على التعبري باللغة العربية  10:نقاط
 +القدرة على التعبري باللغة الفرنسية  10 :نقاط
 - 0املقاييس املتعلقة باالجتاهات السيكولوجية :
 +اهلندام  :نقطتان ()0
 +احليوية و النشاط  0 :نقاط
 +جودة الفهم و التعبري  8 :نقاط
 +احلوافز ( االهتمام بالعمل و باملركز – مؤهالت املرتشح و مد مالءمته للعمل )  6 :نقاط
و تبعا لذلك يتم ترتيب املرتش ني طبقا للعدد النهائي املت صل عليه  ( 01/العدد الكتابي  + 01 /العدد الشفاهي  ) 01 /حسب اجلدارة
و يتم التصريح بهذه النتائج و فتح باب اإلعرتاضات ملدة  01أيام تقوم اللجنة بدراستها بعد إنقضاء املدة و التصريح بالقبول النهائي للمرتشح
املت صل على أكرب عدد من النقاط .و يف صورة التساوي يتم ترجيح األكرب سنا و يف صورة ختلي املرتشح الذي مت التصريح بنجاحه ،فإنه
يتم تعويضه باملرتشح الذي يأتي مباشرة ضمن القائمة النهائية و التكميلية للناج ني.
بالنسبة خلطة سائق
 مركز العمل  :الدائرة اجلهوية للوكالة بالقريوان. يتم ترتيب املرتش ني املقبولة ملفاتهم حسب عدد يسند للملف اإلداري طبقا للمعايري التالية : السن (  01نقطة )
السن
00≥ >20
01≥ >25
00≥ >30
01≥ >35
>40

 األقدمية يف رخصة السياقة (  01نقطة ) :

عدد النقاط
 01نقطة
 00نقطة
 01نقطة
 00نقطة
 01نقاط

اعتماد التدرج يف النقاط حسب أقدمية السائق يف امتالكه لرخصة السياقة على أن ال يتجاوز احلد األقصى  01نقطة بإسناد
نقطتني عن كل سنة أقدمية .
 اخلربة يف السياقة (  01نقطة )
اعتماد شهائد العمل تثبت مدة خربة املرتشح يف السياقة مربرة بوثائق من الصناديق اإلجتماعية بالنسبة للعمل بالقطاع اخلاص
على أن ال يتجاوز العدد املسند  01نقطة و ذلك بإسناد نقطة عن كل شهر عمل و يست سن يف املرتشح أن تكون له خربة يف
ميكانيك أو كهرباء السيارات.
بعد ترتيب امللفات حسب األعداد املسندة يتم اإلعالن عن قائمة املرتش ني املزمع دعوتهم إلجتياز اإلختبار التطبيقي مع فتح باب اإلعرتاضات
ملدة  01أيام يتم على إثرها حتديد القائمة النهائية من طرف اللجنة.
 تتم دعوة عشرة أضعاف اخلطة املعروضة للتناظر من أجل إجراء اختبار تطبيقي ( )01/و حمادثة مع جلنة املناظرة (.)01/و تبعا لذلك يتم ترتيب املرتش ني طبقا للعدد النهائي املت صل عليه  ( 01/امللف  + 01 /اإلختبار التطبيقي  + 01/الشفاهي  )01 /حسب
اجلدارة و يتم التصريح بهذه النتائج و فتح باب اإلعرتاضات ملدة  01أيام تقوم اللجنة بدراستها بعد إنقضاء املدة و التصريح بالقبول النهائي
للمرتشح املت صل على أكرب عدد من النقاط و يف صورة التساوي يتم ترجيح األكرب سنا و يف صورة ختلي املرتشح الذي مت التصريح
بنجاحه ،فإنه يتم تعويضه باملرتشح الذي يأتي مباشرة ضمن القائمة النهائية و التكميلية للناج ني .
 .01ال ميكن ألي مرتشح أن يطالب اإلدارة بإعادة ترتيبه طبقا للشهادة العلمية املت صل عليها(ان كانت اعلى من املطلوب للخطة)
و ميضي إلتزاما يف ذلك فور مباشرته للعمل
ـــدد ليوم  13أوت  7132و يتم إعتماد ختم مكتب الضبط المركزي للوكالة.
آخـر أجـل الستالم الترشحــات ُح ّ

