
 

 

 

  انتدابإعالن      
 

للتكوين المهني تنظيم مناظرة خارجية على مرحلتين: المرحلة األولى حسب الملفات  التونسيةتعتزم الوكالة 
 للبيانات التالية:طبقا مساندة وتسيير أعوان  النتداب باالختباراتوالمرحلة الثانية 

 عدد الخطط مجال االختصاص والشهادة المطلوبة الخطة
 20 مؤهل التقني المهني في اختصاص محاسب منشأة )شهادة منظرة(. حافظ مغازة

 عون حراسة
أو الّسابعة أساسي نظام جديد على منهاة الّسنة األولى ثانوي نظام قديم 

أو الثّالثة ثانوي نظام قديم أو التّاسعة أساسي نظام جديد  منهاة األقلّ 
 على األكثر.
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 سائق

منهاة أساسي نظام جديد  أو التاسعة منهاة الّسنة الثالثة ثانوي نظام قديم
على  قديم أو الرابعة ثانوي نظام جديدعلى األقّل أو السابعة ثانوي نظام 

منذ سنة على األقل في ومتحصل على رخصة سياقة صنف "د" األكثر 
 .5102جانفي  10تاريخ 
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 02 مؤهل التقني المهني )شهادة منظرة( أو شهادة البكالوريا قيم بالليل
 90 مؤهل التقني المهني )شهادة منظرة( أو شهادة البكالوريا قيمة بالليل

شهادة الكفاءة المهنية في الطبخ أو في المطبخ والمرطبات )شهادة  مساعد طباخ
 منظرة(

20 

 01 شهادة منظرة((مؤهل التقني المهني في الطبخ  طباخ

مؤهل التقني سامي في المحاسبة والمالية )شهادة منظرة( أو تقني سامي  مفوض ميزانية
 في المحاسبة أو تقني سامي في المالية.
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 تجرى المناظرة على مرحلتين: :طريقة تنظيم المناظرة
 الفرز األولي مرحلة أولى:  .0

  كامل  هتتوّفر فيوالذي  5102جانفي  10سنة في تاريخ  01 تجاوز سنهيلم الذي على المترشح
يقوم بعملية النفاذ إلى موقع الواب أن  وبكامل تراب الجمهورية، المؤّهالت البدنّية للعمل بالليل والّنهار

www.atfp.tn  الخاص بالوكالة التونسية للتكوين المهني وتعمير استمارة مطلب الترشح بكل دقة
 ،رقم تسجيل في الغرضويتحصل لقاء ذلك على 



 

 

  دخول الغايةب 5102 أوت 10 حدد آخر أجل للترشح يوم، 
  كل مترشح مدعو للتثبت من صحة البيانات ودقة المعلومات المصرح بها باستمارة الترشح قبل تأكيد

 ،(imprime écran )ال يمكن قبول استمارة طباعة الشاشة تسجيله بالمنظومة وطباعة االستمارة
 والذين  بالنسبة للمترشحين لخطة مفوض ميزانية الحاصلين على مؤهل التقني السامي والتقني السامي

 لسنة 0100، فإنه سيقع تطبيق مقتضيات األمر 5102جانفي  10سنة في تاريخ  01تجاوز سنهم 
المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية  5112أفريل  00المؤرخ في  5112

احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى 
 . مراحل التكوين لالنتداب في القطاع العمومي

 تونس"، عن طريق  0115نهج ليبيا  50الجتماعي للوكالة "ترسل ملفات الترشح إلى عنوان المقر ا
 رجي:االخ الظرفعلى العبارة التالية مع التنصيص على  البريد السريع

 
 يفتح إال من طرف لجنة المناظرة ال مناظرة خارجية

 ( بــــــ)الجهة المترشح إليها(الخطة المترشح إليها) لخطة)االسم واللقب(  باسم مطلب ترشح
 (المتواجد بأعلى استمارة التسجيلالرقم التسجيل )رقم 

 
  مرجع لالستدالل على تاريخ إرسال المطلبكيعتمد ختم البريد، 

 الملف المذكور على:ويشتمل 
  بعد من قبل المترشح بموقع الواب الخاص بالوكالة  بعد التسجيل عنسحبها التي وقع ترشح الاستمارة

 ،التونسية للتكوين المهني
  بطاقة التعريف الوطنيةنسخة من، 
  أو شهادة تكوين مهني منظرة أو نسخة من الشهادة المدرسية بالنسبة المطلوبة نسخة من الشهادة العلمية

الجهوية للتربية بالنسبة للشهادات المدرسية المسلمة من المندوبية والحراس مختومة من طرف  للسواق
 مؤسسات تعليمية خاصة،

  للسواق " بالنسبةرخصة سياقة صنف "دنسخة من، 
 ومرفقة بالكشوفات  بكل دقة شهادة تثبت الخبرة المهنية للمترشح )إن وجدت( تتضمن الفترة والخطة

 الالزمة من أحد الصناديق االجتماعية،
أال ، على 5102جانفي  10سنة في تاريخ  01تجاوز سنهم بالنسبة للمترشحين لخطة مفوض ميزانية والذين 
، فإنه يجب تضمين ملفاتهم 5102( سنة في أول جانفي 02تتجاوز السن القصوى للمترشح خمسا وأربعين )

باإلدارات أعمال لم يمض على تاريخ تسليمها ثالثة أشهر أو ما يفيد قيامهم ب شهادة تسجيل بمكتب تشغيل
دارية أو بالمنشآت العمومية أو العمومية أو بالجماعات المحلية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإل

 بالمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية.



 

 

  جتياز االختبارات بعد ترتيبهم طبقا لمقاييس حددت المقبولين اللمترشحين اتضبط لجنة المناظرة قائمة
 للغرض وذلك باعتماد:

مســـــاعد و  طبـــــا و  حـــــافظ مغـــــازةبالنسااااابة لخطاااااط  الســـــن والخبـــــرة المهنيـــــة وســـــنة التخـــــر مقااااااييس  -أ
 ،مفوض ميزانيةو  طبا 

 تاريخ الشهادة في المجال الخبرة المهنية السن
لكااااااااااال فئاااااااااااة عمرياااااااااااة  طاإساااااااااااناد نقااااااااااا

 كالتالي: 

 نقاط  52-----سنة 52أقل من 

 نقطة 05---سنة 05وأقل من  52بين 

 نقاط 05---نةس 02 أقل منو  05بين 

 نقاط 52---سنة 05أقل منو  02بين 

نقااااااااط عااااااان كااااااال سااااااانة  0إساااااااناد 
فااااااي مجااااااال الخطااااااة خباااااارة معللااااااة 

 05دون تجااااااااوز المترشااااااح إليهاااااااا 
سااااااااااانوات  05نقطاااااااااااة )احتسااااااااااااب 

 خبرة على أقصى تقدير(

نقطاااااااااااة لخريجاااااااااااي  05احتسااااااااااااب 
وحاااااااااااذف نقطتاااااااااااين  0111سااااااااااانة 

عااااان كااااال سااااانة تليهاااااا إلاااااى  اياااااة 
نقطاااااااااااااااااة  5)        5500سااااااااااااااااانة 

 (.5500لخريجي سنة 

 05العدد األقصى:  05العدد األقصى: 05العدد األقصى: 
 

 ،وقيمة قيمبالنسبة لخطة  وتاريخ الشهادة المهنية السن والخبرةمقاييس   -ب

 تاريخ الشهادة الخبرة المهنية سن المترشح
 لكل فئة عمرية كالتالي: طاإسناد نق

 نقاط 55------سنة 52أقل من 

 نقطة 52----سنة 05وأقل من  52بين 

 نقاط 05----سنة  02وأقل من  05بين 

 نقطة 05----سنة  05وأقل من 02بين 

نقاط عن كل سنة خبرة  0إسناد 
نقطة  05معللة دون تجاوز 

سنوات خبرة على  05)احتساب 
 أقصى تقدير(

نقطة لخريجي سنة  05احتساب 
وحذف نقطتين عن كل  0111

             5500سنة تليها إلى  اية سنة 

 (.5500نقطة لخريجي سنة  5)

 05العدد األقصى:  05العدد األقصى: 05العدد األقصى: 
ــــرةمقياسااااي   -ت ــــة الســــن والخب نقطااااة عاااان كاااال ساااانة فااااوق وذلااااك بإسااااناد  ،حــــار بالنساااابة لخطااااة  المهني

سناد نقطتين ) ،نقطة 55العشرين سنة دون تجاوز   ( عن كل سنة خبرة معللة.55وا 

ـــةالســـن مقااااييس   -ث ـــى رخصـــة الســـياقةوســـنة  والخبـــرة المهني بالنسااابة لخطاااة  "د" نفصـــ الحصـــول عل
  .سائق

 
 



 

 

 سنة الحصول على رخصة السياقة في المجال الخبرة المهنية السن
عاااااان كاااااال  تاااااايننقطإسااااااناد 

سااااانة فاااااوق العشااااارين سااااانة 
 .نقطة 05دون تجاوز 

نقاااااااط عاااااان كاااااال ساااااانة خباااااارة  0إسااااااناد 
فاااااااي مجاااااااال الخطاااااااة المترشاااااااح معللاااااااة 

نقطاااااااااااااااااااة  05دون تجااااااااااااااااااااوز إليهاااااااااااااااااااا 
ساااااااانوات خباااااااارة علااااااااى  05)احتساااااااااب 

 أقصى تقدير(

عااان كااال سااانة بداياااة مااان  ةاحتسااااب نقطااا
تااااااريخ الحصاااااول علاااااى رخصاااااة الساااااياقة 

دون  50/50/5500إلااااااااااااااااااااااااى  ايااااااااااااااااااااااااة 
 .نقطة 55تجاوز 

 55العدد األقصى: 05العدد األقصى: 05العدد األقصى:

 
شاااااهادة عمااااال تااااانص بكااااال : ال يمكااااان اعتباااااار الخبااااارة المهنياااااة إال إذا كانااااات مدعماااااة بمالحظـــــة  امـــــة 

الصاااااااناديق  أحااااااادكشاااااااوفات مسااااااالمة مااااااان والخطاااااااة التاااااااي شاااااااغلها المترشاااااااح وبدقاااااااة علاااااااى فتااااااارة العمااااااال 
 االجتماعية.

 الخطااااااط المعروضااااااة وفااااااي حاااااادود خمسااااااة أضااااااعاف  يقااااااع نشاااااار قائمااااااة المترشااااااحين المقبااااااولين مباااااادئيا
 ، للتناظر

  أياااااام بداياااااة مااااان  سااااابعةولمااااادة  الاااااذين لااااام يقاااااع دعاااااوتهم لالختباااااار، للمترشاااااحينيفاااااتح بااااااب االعتاااااراض
 تاريخ نشر قائمات المقبولين مبدئيا.

 (.حسب خصوصية الخطة): الشفا ية أو التطبيقية وأاالختبارات الكتابية مرحلة ثانية:  .0
  ات الكتابية أو الشفاهية أو التطبيقية.دعوة المترشحين المقبولين مبدئيا إلى إجراء االختبار تتم 

يرفض كما  .مكان عمل واحد، و كثر من خّطة واحدةالترشح ألال يمكن للمترّشح وتجدر اإلشارة إلى أنه 
مرجع لالستدالل على تاريخ إرسال كالبريد يعتمد ختم )يرد بعد التاريخ المحدد ترشح وجوبا كل مطلب 

 .بما في ذلك استمارة الترشح أو ال يتضمن الوثائق المذكورة أعاله( المطلب
موقع على واستدعاء المترشحين  والنهائية( األولية) المناظرة في جميع مراحلها نتائجعن إلعالن هذا ويقع ا

 الواب الخاص بالوكالة.


