
 

 

 2014دیسمبر  01تـونس في 

 
  تنظیـم مناظـرة إجراءات 

  بالمجمع الكیمیائي التونسي علیا إطارات انتـداب
  

  ینظم المجمع الكیمیائي التونسي مناظرة باالختبار النتداب إطارات علیا مختصة حسب اختصاصات محددة.
  
  شكـل المناظـرة -  1

 
كتابیة حسب االختصاص  ختباراتالمناظرة انتداب وطنیة تعتمد على المؤھالت العلمیة وذلك باجتیاز المترشحین 

  . لناجحین منھم في االختبارات الكتابیةل ) TEST PSYCHOTECHNIQUEتقني (بسیكواختبار ثم 
بوكالة تونس إفریقیا لألنباء وبمكاتب التشغیل كما ینشر بالصحف التونسیة ویتضمن ما  عبر الواب و یتم نشر البالغ

  یلي :
 تحدید شكل المناظرة 
  قائمة في الخطط المعروضة للتناظر مع تحدید المستوى العلمي واالختصاصات 
  اختصاصعدد البقاع المخصصة لكل  
 شروط الترشح الجتیاز المناظرة 
 حتاریخ غلق قائمات الترش 
 كیفیة التسجیل وإعداد ملف التسجیل 

  
وذلك في مختلف   gct.concours.gov.tnیتم اعتماد وسیلة االنترنات للتواصل مع المترشحین عبر موقع واب

 مراحل المناظرة.
  
 المعروضة للتناظر  قائمة االختصاصات -  2
 

  ".gct.concours.gov.tnالواب " القائمة المبینة في موقععروضة للتناظربیمكن االطالع على االختصاصات الم

  
  شروط الترشح الجتیاز المناظرة -  3

 
  2014جانفي  في غرةسنة  40السن القصوى. 
  الوثائق المطلوبة للترشح مع توفیر لالختصاص المرشح لھ الشھادة العلمیة المطلوبةتوفر . 
  من بین االختصاصات المبینة بالقائمة المذكورةفحسب الترشح الختصاص واحد. 
 قبولھفي حالة  المترشح بالعمل بالجھة التي یتم تعیینھ فیھا من طرف المجمع الكیمیائي التونسي إلتزام. 
 إلغاؤھا. تم  نإالمترشح بقبول نتائج المناظرة حتى و إلتزام 
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 الوثائق المطلوبة للترشح -  4
 

  على نفس الصفحة (وجھ وظھر من بطاقة التعریف الوطنیةرقمیة نسخة(. 
  من الشھادة العلمیةرقمیة نسخة. 
  األجنبیة أو المسلمة من طرف المؤسسات الجامعیة التونسیة  اتمن المعادلة بالنسبة للشھادرقمیة نسخة

 .الحرة
  في صورة تجاوز السن  من شھادة تثبت انجاز خدمات مدنیة فعلیة لطرح مدة ھذه الخدماترقمیة نسخة

 القانونیة 
  

  دراسة مطالب الترشح : - 5
 

  مدى إستجابتھا  اعتمادا علىومترشح  ضمنة بملف كللوثائق المعلى ضوء اتتم دراسة مطالب الترشح
یترتب عن كل تصریح مغالط عدم قبول مطلب الترشح و منع المترشح من المشاركة  و وط الترشح.لشر

في المناظرة. وفي صورة اكتشاف أي مغالطة بعد عملیة اإلنتداب، فإنھ یتم عزل المعني باألمر مع تطبیق 
  .اإلجراءات المنصوص علیھا بالتشریع الجاري بھ العمل

 : یرفض كل ملف  
 الوثائق المطلوبة للترشح. كافة ال یحتوي على 
  یحتوي على شھادة تستجیب للمستوى العلمي واالختصاص المطلوبین بقائمة الخطط ال

 المعروضة للترشح.
  المبینة بشروط الترشح. النقاط ألحدمخالف 

  ویتم التنصیص بالنسبة لھذه األخیرة على الغیر مقبولة  الترشحاتالمقبولة و الترشحات یتم إعداد قائمة
 أسباب رفضھا .

 .یتولى المترشح اإلطالع على مآل ملفھ عبر موقع الواب  
  تم تثم مع إعالم المعنیین باألمر  و تدرسھا و تبدي رأیھا فیھاواردة علیھا ال الطعونتتقبل لجنة االنتدابات

 .الكتابي االختبار جتیازاللمقبولین دعوة ا
  
  المناظـرة : مراحل تنظیـم -  6
  

  :طور منھا إلى مراحلنقسم كل یأطوار  4تشتمل المناظرة على 
 و دراسة الترشحات الطور األول : قبول -
  كتابي للمترشحین المقبولة مطالب ترشحاتھم.الإجراء االختبار الطور الثاني : -
للناجحین  )TEST PSYCHOTECHNIQUEتقني ( البسیكوجراء االختبار الطور الثالث :إ -

  ي.في اإلختبار الكتاب
 .الطور الرابع :اإلعالن عن النتائج النھائیة -

 
  اتاالختبـار - 7
 االختبـار الكتابـي : - 1- 7
 

  :QCM  ارات سؤال بجواب متعدد االختیفي قالب  یحتوي االختبار الكتابي على ثالث مواد
 

 االختبار  عدد األسئلة الضارب مدة االختبار (دق)
60 6 60  مادة االختصاص 
30 1 30  اللغة االنقلیزیة 
30 1 30   الثقافة العامـة 
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 في صورة عدم تقدیم ورقة االختبار. سبب أوالمھما كان یة الكتابات االختبار أحد یرفض كل مترشح لم یجر 
 ) سؤال في مادة االختصاص.60) جواب صحیح من (30یرفض كل مترشح تحصل على عدد أقل من ( 

 
لكل اختصاص حسب العدد الجملي المتحصل علیھ باالعتماد على  متحنین تفاضلیا یتم ترتیب المإثر ذلك 

  .صالمطلوب بكل إختصاعدد التقني بسیكوالضوارب المذكورة أعاله ویمر لالختبار ال
  

تقني بسیكوتساوي في العدد الجملي ألكثر من مترشح في المرتبة األخیرة للمؤھلین الجتیاز اإلختبار الالفي حالة 
  بول المعنیین.یتم ق

  
 ) و النتائج النھائیة :TEST PSYCHOTECHNIQUEتقني (بسیكواالختبار ال - 2 - 7

  
  ن في االختبار الكتابي حسب الشروط المذكورة أعاله.ون المقبولوحنتمیشارك في ھذا االختبار الم

 تقني مھما كان سبب تغیبھ.بسیكوال لم یجر االختبار كتابیا وناجح حن تمیرفض كل م
  
  
  د القائمة النھائیة للمترشحین :ااحتساب العدد الجملي لالختبارین و اعد - 3 - 7

  
  یتم احتساب العدد الجملي لالختبارین كما یلي :

  
 تقني بسیكوال الكتابي االختبـارTEST PSYCHOTECHNIQUE)( 
 1 5 الضـارب 

  
  .تفاضلیاالمترشحین في قائمة حسب العدد الجملي لالختبارین جمیع  یتم ترتیب 

  
  یتم إعتمادھا عند الحاجة.التى االنتظار في النتائج النھائیة وتحدد قائمة الناجحین نھائیا وقائمة  تنظر لجنة االنتداب

 
  مالحظة :

ار أكبرھم سنا، وفي حالة التساوي في یفي المرتبة األخیرة للمقبولین یتم اخت مترشحفي حالة تساوي أكثر من 
(تكون األفضلیة للمتزوجین والذین لھم أكثر عدد من األبناء) و في حالة التساوي السن، یتم إعتماد الحالة المدنیة 

  تحت إشراف لجنة االنتداب وبحضور المعنیین.یتم إجراء قرعة بینھم 
  

 االنتداب: إنطالق عملیة -8
  

و إجراء الفحوصات الطبیة الالزمة قبل مباشرة  اإلداریةإلتمام الوثائق  عن طریق البریدیتم إعالم الناجحین نھائیا 
  العمل.

  إلى فحص طبي یجرى من طرف مجامع طب الشغل قبل مباشرة العمل یخضع كافة الناجحین
  

  كل مترشح  یرفض
 البدنیة أو الصحیة لممارسة العمل  أو اإلمكانیات العقلیة فیھ تتوفر ال عن إجراء الفحص الطبي أو تغیب

  .طب الشغل حسب تقریر لھنتدب الم
 ثائق  غیر مطابقة.قدم و  
  الكیمیائي التونسي.األجل األقصى المحدد من طرف المجمع  فيتحاق لمباشرة عملھ لاإلن عتخلف  
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یتم المرور مباشرة إلى المترشح الموالي فالموالي حسب الترتیب في إحدى حاالت  الرفض المبینة أعاله 
  اإلنتظار. قائمةب طالمضبو

 
  الوثائق المطلوبة عند االنتداب:

 وذلك بمد المجمع الكیمیائي التونسي بعد النجاح في المناظرة وقبل مباشرة العمل یجب على كل مترشح إتمام ملفھ
   : مطلوبة ومن ضمنھا خاصة مایلي بالوثائق ال

  لم یمض على تسلیمھا أكثر من سنة.العدلیة خالیة من السوابق  3بطاقة عدد  
 .مضمون الوالدة لم یمض على تسلیمھ أكثر من سنة  
  األجنبیة أو المسلمة من  اتمن الشھادة العلمیة (مصحوبة بالمعادلة بالنسبة للشھاد مطابقة لالصلنسخة

 .جامعیة التونسیة الحرة)طرف المؤسسات ال
 .صورتین شمسیتین 

  


