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 بالشركة التونسّية للكهرباء و الغازإطارات خارجية إلنتداب وطنية  اتمناظر

 
 282إلنتداب  الشفاهية اإلختبارات الملفات و بخارجّية  اتالشركة التونسية للكهرباء والغاز مناظر تفتح

 :طبقا للبيانات التالية  في خطط مختلفة اإلطارعونا تابعين لسلك 

 : 1المناظرة رقم 

 اإلختصاص الشهادة الخطة
الخطط المفتوحة 

 للتناظر

 الشهادة الوطنية لمهندس أّول مهندس

 1 إتصاالت 

 2 إحصاء

 1 إعالمية  صناعية 

 2 سالمة معلوماتية : إعالمية 

 2 شبكات إعالمية : إعالمية 

 3 هندسة البرمجيات :إعالمية 

 4 هندسة الطاقة 

 3 هندسة األساليب

 3 هندسة صناعية 

 30 هندسة كهربائية

 19 هندسة ميكانيكية 

 2 هندسة آلية

  
 33 إلكتروميكانيك

  
 2 كيمياء

 

 

  : 2 المناظرة رقم

 اإلختصاص الشهادة الخطة
الخطط المفتوحة 

 للتناظر

معين 

تصرف 

 أول 

 شهادة الماجستير

 أو

 المهني  الماجستير

 11 أو ما يعادلهاتصرف 

 1 خاص قانون

 2 قانون عام 

 1 مالية 
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 : 3المناظرة رقم 

 اإلختصاص الشهادة الخطة
الخطط المفتوحة 

 للتناظر

 ملحق فني

 أو 

 معين فني 

  شهادة اإلجازة

 أو 

  ساميالشهادة التقني 

 أو

 مؤهل التقني السامي 

 

 (كحّد أقصى)

 6 إتصاالت 

 1 شبكات إعالمية

 7 إعالمية صناعية 

 9 إلكترونيك

 51 إلكتروميكانيك 

 5 صيانة صناعية 

 5 طاقة

 3 قيس األراضي ومسح الخرائط

 5 كيمياء

 6 ميكانيك 

 21 ءكهربا

  :ات هامةمالحظ

  سامي منظرة بالمستوى الرابع من سّلم الوظائف الوطني المؤهل التقني شهادة يجب أن تكون 

  في هذه و لن يقع قبولهم  الترشح لهذه الخطة همال يمكن مايعادله ما تير المهني  أوسالماجستير أو الماج شهادةأصحاب

 .الخطط في صورة مشاركتهم

 

 

 : 5 المناظرة رقم

 اإلختصاص الشهادة الخطة
الخطط المفتوحة 

 للتناظر

ملحق 

 تصرف 

 أو

معين  

  تصرف

 شهادة اإلجازة 

 أو

 شهادة األستاذية

 

 (كحّد أقصى)

 3 أو ما يعادلها التدخل اإلجتماعي

 2 أرشيف

 31 أو ما يعادلها  تصرف

 3 مالية

 1 محاسبة 

 3 إعالمية التصرف
  :ات هامةمالحظ

  و لن يقع قبولهم في هذه  الترشح لهذه الخطة همال يمكن اميعادله ما تير المهني أوسالماجستير أو الماج شهادةأصحاب

 .الخطط في صورة مشاركتهم
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 :اتالشروط العامة للمشاركة في المناظر 
 

 بالقطاع لإلنتداب العاّمة الشروط فيهم تتوفر الذين المترشحون اتالمناظر هذه في يشارك أن يمكن

 :التالية للشروط إضافة العمومي

حسب  أعالهول االمحدد بالجد اإلختصاصالمطلوبة في  الشهادةمحرزا على لمترشح ا أن يكون (1

 منع المترشح من المشاركة في المناظرةكل تصريح مغالط كل مناظرة و يترّتب عن 

 و متمّتعا بحقوقه المدنّية أن يكون المترشح تونسي الجنسّية (2

 كامل تراب الجمهورية أن يلتزم المترشح بالعمل على  (3

 2412في غّرة جانفي سنة  44 المترشح سّن أن ال يتجاوز (4

ن القانونية من اإلنتفاع باإلستثناء المنصوص عليه سيتّم تمكين المترشحين الذين تجاوزوا ال

المتعلق بظبط أحكام خاصة  2442أفريل  13المؤرخ في  2442لسنة  1431الألمر عدد ب

 لتحديد السن القصوى

 مسّجال بمكتب التشغيل و العمل المستقل أن يكون المترشح (2

ال تقبل الشهادات األجنبية و الشهادات المسّلمة من طرف المؤّسسات الجامعّية الخاّصة إاّل إذا  (2

 كانت مصحوبة بقرار معادلة

 يمكن الترشح لمن له مستوى علمي أعلى من المستوى المطلوب ال (7

 دةال يمكن الترشح إاّل في مناظرة واحدة و لخطة واح (8

 

 :مراحل إنجاز المناظرات 

 

 المراحــــــــل 

  التسجيـــــــل  -1

  القبــول األّولــي  -2

  تكويـــن الملفـــــات  -3

  دراســــة الملفـــات  -5

 اإلختبــــارات الشفـاهيــة  -1

 التصريـــح بالنتــــائج النهــائيــــة  -6

 للتعرف على المستجّدات بخصوص تواريخ  على المترشح متابعة موقع الواب بإنتظام*

 اتمراحل إنجاز المناظر  
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 التسجيــــل  .1

 الواب موقع إلى النفاذ المطلوبة الشروط فيه تتوفر الذي المترشح على يجب

concours.steg.com.tn  لتعمير إستمارة مطلب الترشح اإللكتروني و التسجيل قصد

يتحصل آليا و ( ال يمكن الترشح إاّل لخطة واحدة )الترشح إلحدى الخطط المعروضة للتناظر 

 .ح بهاعلى رقم تسجيل في المناظرة ومجموع شخصي حسب المعطيات المصّر

 

 :هامة مالحظات

 بإستمارة بها التي يصّرح المعلومات دّقة و البيانات صّحة من للتثّبت مدعو مترشح كّل 

 ت التي يدرجها بهذه او هو مسؤول عن المعطي بالمنظومة تسجيله عند الترشح

 اليمكن تعديل البيانات  بعد المصادقة ) اإلستمارة و التي يتم إعتمادها عند تقييم ملفه 

Validation d’inscription.) 

 بها  اإلحتفاظ و  الترشحات ختم تاريخ قبل الترشح مطلب إستمارة بطباعة المترشح يقوم 

  .إلرفاقها بملفه عند الطلب

 ال يمكن ) اإللكتروني الموقع على الترشحات قبول يتوقف التسجيل باب ختم أجل بحلول

 (.إستخراج إستمارة الترشح بعد تاريخ ختم الترشحات

 

 

 2311جويلية  33إلى غاية  11من  : الواب بموقع لتسجيلا لاجآ

 

 :القبول األّولي .2

 

للمناظرة ترتيبا تفاضليا حسب المجموع الشخصي المتحصل عليه  لي للمترشحينيتم الترتيب األّو

 : على النحو التاليعند التسجيل في المناظرة والذي يحتسب 

 

 

 عدد مقياس السن+  (x3 التخّرجمعدل سنة ) + (x1 ل شهادة الباكالوريامعّد( = )نقطة133على )المجموع الشخصي 
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 المقاييس العدد األقصى الصيغة

نقطة x 1 23 ل شهادة الباكالوريامعّد  معدل شهادة الباكالوريا 

نقطة x 3 63 التخّرجل سنة معّد  

 دون إحتساب األعداد المسندة ) جمعدل سنة التخّر
 (لمشاريع ختم الدراسات                        

 
 : هاّمة مالحظة

العدد  يتّم إعتماد آخر بطاقة أعداد و دون إعتبار

 PFEالمسند لمشروع ختم الدراسات 

نقطة بإعتبار  23و  1يتم إسناد عدد من النقاط  يترواح بين 

 :لمترشح على النحو التاليالتي ينتمي إليها االشريحة العمرية 

 سنة 26و سنة  23بين للمترشح الذي سّنه نقطة   23 *

 سنة 31و سنة  22بين للمترشح الذي سّنه نقطة   11* 

 سنة 39و سنة  32بين للمترشح الذي سّنه  اطنق  13* 

 سنة 53فوق للمترشح الذي سّنه ي نقاط 31 *

نقطة 23  سن المترشح 

نقطة 133  وعــالمجم   

 

 :تكويـــن الملــــفات .3

 

  في الخطط المفتوحة للتناظر  (او أكثر عند اإلقتضاء)أضعاف  14دعوة المترشحين في حدود  يتّم

 بين التساوي حالة في) مجموعهم الشخصي ل اب التفاضلي للمترشحين وفقيحسب الترت كل إختصاص

 (.شهادة البكالوريا في ل معّدل عطى األولوية لصاحب أفضت المترشحين

 قصيرة إرسالّيات طريق عن أو فردّية بمكاتيب دعوتهم تّمي SMS فيها للتثّبت ملفاتهم لتقديم  

 .الترشح بإستمارة المضّمنة البيانات مع مقارنتها و

 قصيرة إرسالية أو فردية مكاتيب تلقوا الذين)يتّم تقديم الملفات من طرف المترشحين : هام جّدا SMS 

 :إلى( دون سواهم

 

 الغاز و للكهرباء التونسية الشركة

 االنتدابات قسم/ إدارة الموارد البشرية 

 تونس 0131 أتاتورك كمال نهج 83

 ال يفتح 

 ..................إختصاص  ...................مناظرة إنتداب
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 :ملفلل المكّونة الوثائق

 إستمارة الترشح 

 2 الوطنية التعريف بطاقة من نسخ 

 سيرة ذاتية 

 نسخة من شهائد الخبرة و التربصات 

 الباكالوريا شهادة من لألصل مطابقة نسخة  

  بطاقة أعداد شهادة البكالوريا نسخة مطابقة لألصل من 

  نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية المطلوبة أو شهادة المعادلة بالنسبة إلى الشهائد األجنبية

 أو المتحصل عليها من المؤسسات الخاصة

 دون إعتبار بطاقة أعداد)آخر بطاقة أعداد و أ نسخة مطابقة لألصل من بطاقة أعداد سنة التخرج 

 (PFEمشروع ختم الدراسات الخاصة ب

 على يمض لم المستقل العمل و التشغيل مكتب قبل من مةمسّل شغل طالب بصفة ترسيم شهادة 

 الترشحات ختم تاريخ من أشهر ثالثة من أكثر تسليمها تاريخ

 

 :هامة مالحظات

 الغاز و للكهرباء التونسّية الشركة على الواردة المطالب و الملفات اإلعتبار بعين تؤخذ ال 

 عند عدم إحترام أو أعاله إليه المشار لمكتوبل المترشح تسّلم قبل أو البالغ هذا صدور قبل

 البالغ بهذا عليها المنصوص المتطّلبات أو الشروط

 القصيرة اإلرسالّية أو الفردي بالمكتوب المحّدد التاريخ بعد يرد ملف كل وجوبا يرفض 

SMS ،يعتبر صاحبه متخّليا  يعتمد في ذلك ختم مكتب الضبط المركزي للشركة، و و 

 .و يحل محله المترشح الموالي في الترتيب التفاضلي

 

 : فاتلدراسة الم .5

نة بإستمارة الترشح و إستبعاد الملفات التي ال يتّم التثبت في الملفات ومقارنتها مع البيانات المضّم

مغايرة بمعلومات  المترشحين الذين أدلوا صلب إستمارة الترشح إقصاءو تستجيب لشروط المناظرة 

 ....(مقياسي األعداد، تاريخ الوالدة)لمحتوى الملف 

كما يمكن عند اإلقتضاء دعوة المترشحين لتقديم وثائق إضافية أو التثّبت من المعطيات المصّرح بها 

 القطاع مناظرات في المشاركة من المترشح منع مغالط تصريح كل عن يترتب. لدى الهياكل المعنّية
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 طبقا وذلك الوظيفة عن عزله يتم فإنه اإلنتداب عملية بعد المغالطة إكتشاف صورة وفي العمومي

 .المجال هذا في العمل بها الجاري للقوانين

 فيهم تتوفر اللذين للمترشحين وليةاأل القائمة concours.steg.com.tn االلكتروني بالموقع تنشر

 القائمة هذه بخصوص االعتراضات تقديم يمكن و اإلختبارات الشفاهية الجتيازالمطلوبة  الشروط

 . تحّدد الحقا لاجآ في

 

 :اإلختبارات الشفاهية .1

أضعاف الخطط  14الذين تستجيب ملفاتهم للشروط المطلوبة في حدود دعوة المترشحين تم ي

 .في كل إختصاص إلجتياز إختبارات شفاهيةالمفتوحة للتناظر 

 .إجابة بعدم القبول شفاهيةالختبارات اإلإلجتياز دعوة كل مترشح عدم يعتبر 

 14من  أقلنقطة و يعتبر الحصول على عدد  24إلى  4من يتراوح يمنح لإلختبار الشفاهي عدد 

 .سببا لعدم قبول المترشحنقاط 

 

 :التصريـــح بالنتائـــج النهائيـــة .6

  في مرحلة أولى: 

ترتيبا تفاضلّيا على أساس المجموع  الشفاهيةات اإلختبار اجتازوايتّم ترتيب المترشحين الذين 

 :النهائي التالي

 

 (x23% عدد اإلختبار الشفاهي (+)x33%  المجموع الشخصي=) المجموع النهائي 
                                                      1     

 

  في مرحلة ثانية: 

واب اللمناظرة عبر موقع ل النهائّيةبالنتائج تتوّلى الشركة التونسية للكهرباء و الغاز التصريح 

 كل من المترشح سالمة من لتثّبتل الطّبي الفحص جراءإلالناجحين المذكور أعاله و يقع إستدعاء 

  أجله من سينتدب الذي العمل لطبيعة المفروضة البدنّية و الذهنّية المؤهالت توفر مع األمراض

 .النهائي القبول في أساسّيا شرطا الطّبي الفحص هذا نتيجة تمثل و

 


