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  إطارات النتدابخارجية  ةمناظر

 بالشركة التونسّية للكهرباء و الغاز

 الشفاهية الكتابّية و اإلختباراتالملفات و بخارجّية  اتالشركة التونسية للكهرباء والغاز مناظر تفتح

 :طبقا للبيانات التالية  اإلطارتابعين لسلك عونا  835 النتداب

 : 1المناظرة رقم 

 عدد الخطط اإلختصاص الشهادة المطلوبة الخطة

 مهندس أول
الشهادة الوطنية 

 لمهندس

  

 60 هندسة مدنية

 60 إحصاء

 60 إتصاالت

 10 طاقة

 05 هندسة كهربائية

 60 صيانة صناعية

 60 هندسة األساليب أو كيمياء

 هندسة ميكانيكية أو
 ميكاترونيك إلكتروميكانيك أو

05 

هندسة اإللكترونيك أو 

 اإللكتروتكنيك
60 

 65 آلية إعالمية  صناعية أو

 60 سالمة معلوماتية  

 60 النظم اإلعالمية و الشبكات 

 60 هندسة البرمجيات
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 : 0المناظرة رقم 

 عدد الخطط اإلختصاصات الشهادة المطلوبة الخطة

 معين تصرف أول
 شهادة الماجستير

 أو

 الماجستير المهني

 اإلقتصاد والتصرف الكمي 

 و النمذجة
61 

 61 إعالمية التصرف

 60 تصرف

 61 التصرف في الجودة

 61 التصرف في المخاطر

 

 : 0المناظرة رقم 

 عدد الخطط اإلختصاصات الشهادة المطلوبة الخطة

 معين تصرف

 شهادة اإلجازة

 

 أو

 

 شهادة األستاذية

 05 التوثيق واألرشيف

 01 إعالمية التصرف

 02 تسويق

 110 تصرف

 05 مالية

 10 محاسبة

 02 نللييية و العالقات الدولي ةاإل

 02 قانون خاص

 06 قانون عام

 01 الشؤون العلاريةقانون 

  :ات هامةمالحظ

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

 .الخطط في صورة مشاركتهم
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 : 4المناظرة رقم 

 عدد الخطط اإلختصاصات الشهادة المطلوبة الخطة

 معين فني

 

 او

 

 ملحق فني

 شهادة اإلجازة

 او

شهادة التلني 

 السامي

 64 نظم اإلعالمية والبرمجيات

 60 صيانة المنظومات اإلعالمية  

 61 تكنولوجيات الملتميديا والواب

تكنولوجيات اإلعالمية 

 واإلتصاالت
61 

 11 صيانة صناعية

 61 التوبوغرافيا و الجغرفة الرقمية

 06 هندسة كهربائية

 02 هندسة مدنية

 04 هندسة األساليب أو كيمياء

هندسة ميكانيكية أو 

 إلكتروميكانيك أوميكاترونيك
00 

هندسة اإللكترونيك أو 

 اإللكتروتكنيك
10 

  :ات هامةمالحظ

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

 .الخطط في صورة مشاركتهم

 

 : 0المناظرة رقم 

 عدد الخطط اإلختصاصات الشهادة المطلوبة الخطة

 مؤهل التلني السامي ملحق فني

 02 إتصاالت

 02 شبكات

 07 التركيب المعدني

آلية وإعالمية 

 صناعية
14 

 01 اللوجستيك

  :ات هامةمالحظ

  سامي منظرة بالمستوى الرابع من سل م الوظائف الوطني المؤهل التلني شهادة يجب أن تكون 

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

  .الخطط في صورة مشاركتهم
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  اتالمناظرإحدى الشروط العامة للمشاركة في: 
 

 : التالية الشروط فيهم تتوفر الذين المترشحون اتالمناظر هذه في يشارك أن يمكن

 .سابقا ةل المذكورالجداوبالمحدد أن يكون المترشح محرزا على الشهادة المطلوبة في اإلختصاص  (1

 المطلوبة المؤهالت فيه تتوفر أن و المدنية بحقوقه متمتعا و الجنسية تونسي المترشح يكون أن (2

 .لها لممارسة الخّطة المترشح

 أن يلتزم المترشح بالعمل على كامل تراب الجمهورية (3

 اإلجتماعّيةمنخرطا بالصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة  المترشح أن ال يكون (4

يتم تمكين المترشحين الذين  .في تاريخ غلق باب الترشحاتسنة  44 المترشح أن ال يتجاوز سّن (5

  2442لسنة  1431تجاوزوا السن القانونية من اإلنتفاع باإلستثناء المنصوص عليه بالألمر عدد

 .المتعلق بظبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى 2442أفريل  13المؤرخ في 

 .والعمل المستقل مكتب التشغيلب يكون المترشح مسجالأن   (2

( 5و 4و 3المناظرة عدد ) أعلى من المستوى المطلوب علميال يمكن الترشح لمن له مستوى  (7

 .في جميع مراحل إنجاز المناظراتوذلك 

تقبل الشهادات األجنبية و الشهادات المسّلمة من طرف المؤّسسات الجامعّية الخاّصة إاّل إذا  ال (8

 .كانت مصحوبة بقرار معادلة

 
 :هامة مالحظات

 

  ال يمكن الترشح إاّل لخّطة واحدة. 

  يترّتب عن كل تصريح مغالط إقصاء المترشح آلّيا من المناظرة 

 

 مراحل إنجاز المناظرات: 

 

 )*( المراحــــــــل 

  التسجيـــــــل  -1

 القبــول األّولــي حسب المجموع الشخصي  -0

  تكويـــن الملفـــــات  -0

  دراســــة الملفـــات  -4

  و الشفاهّية اإلختبــــارات الكتابّية  -0

 التصريـــح بالنتــــائج النهــائيــــة  -0

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

 ونتائجها اتمراحل إنجاز المناظر و
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 : التسجيــــل .1

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

"concours.steg.com.tn "بتعمير مطلب الترشح إلحدى  للتسجيل اإللكتروني و ذلك

 .(ال يمكن الترشح إاّل لخطة واحدة ) وحة للتناظر الخطط المفت

آليا على رقم تسجيل على البيانات التي تم إدراجها باالستمارة يتحصل  المترشحإثر مصادقة  

 .ح بهاصّرتي في المناظرة ومجموع شخصي حسب المعطيات ال

 

 :هامة مالحظات

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

و التي يتم إعتمادها  الترشح بإستمارةو هو مسؤول عن المعطيات التي يدرجها  بالمنظومة

 . عند تقييم ملفه

 يمكن للمترشح تعديل البيانات التي تّم تسجيلها و ذلك قبل تاريخ غلق باب الترشحات. 

 .آخر تحيين تّمت المصادقة عليه المترشح، و يعتمد عند تقييم ملف 

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

  .إلرفاقها بملفه عند الطلب

 ال يمكن تعديل البيانات بعد تاريخ غلق باب الترشحات. 

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

 .الغير مسجلة بموقع الوابب لالمطا كذلكو البالغ هذا

 

 

 0610 جانفي 25إلى غاية  0610 ديسمبر  30من  : الواب بموقع لتسجيلا لاجآ

 

 :القبول األّويل .2

صل عليه لمجموع الشخصي المتحل وفقاترتيبا تفاضليا  للمناظرة لي للمترشحين يتم الترتيب األّو

 : والذي يحتسب على النحو التالي عند التسجيل في المناظرة

 

 (الجامعّيةسنة الحصول على الشهادة عدد مقياس )+ ( x1.0 التخّرجمعدل سنة ) +( x0 ل شهادة البكالوريامعّد= )المجموع الشخصي 
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 العدد الألقصى المعيار

 نقطة 24 شهادة البكالوريال النهائي معدلال

 نقطة 34 (آخركشف أعداد حسب ) المعدل النهائي لسنة التخّرج 

 اطنق 14 الجامعّيةسنة الحصول على الشهادة 

 نقطة 166 الشخصي المجموع

 

 : يتّم ضبط كيفية إحتساب العدد المسند لكل مترشح بالنسبة لكل معيار على النحو التالي

 نقطة 24العدد األقصى    : المعيار األول 

 3 ×(المعدل النهائي لشهادة البكالوريا)

 نقطة 34العدد األقصى  : ثانيالمعيار ال 

 x1.5 (  المعدل النهائي لسنة التخرج)

 اطنق 14ألقصى العدد ا : لثالثا المعيار 

 عدد النقاط الجامعّية سنة الحصول على الشهادة

 اطنق 14 2412

 اطنق 14 2415

 اطنق 14 2414

 اطنق 14 2413

 اطنق 40 2412

 اطنق 40 2411

 اطنق 40 2414

 اطنق 40 2440

 اطنق 48 2448

 اطنق 48 2447

 اطنق 48 2442

 اطنق 48 2445

 اطنق 47 2444

 اطنق 47 2003

 اطنق 47 2002

 نقاط 47 2001

 اطنق 42 2444

نقاط 42 1000  

نقاط 42 1008  

نقاط 42 1007  

 نقاط 45 و ما قبلها 1002سنة 
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 :تكويـــن امللــــفات .3

 

  مّرات عدد الخطط المفتوحة للتناظر  وذلك حسب الترتيب  14في حدود  دعوة المترشحين يتّم

تعطى األولوية  المترشحين بين التساوي حالة في) مجموعهم الشخصي التفاضلي للمترشحين وفقا ل

 (.لألكبر سّنا 

 البيانات مع مقارنتها و فيها للتثّبتالوثائق المكّونة للملف  لتقديم فردّية بمكاتيب المترشحيندعوة  تّمي 

 .الترشح بإستمارة المضّمنة

  دون سواهم فردية مكاتيب تلقوا الذينيتّم تقديم الملفات من طرف المترشحين.  

 
 :هامة مالحظات

 

  : الملفات اإلعتبار بعين تؤخذ ال 

 المترشح تسّلم قبل أو البالغ هذا صدور قبل الغاز و للكهرباء التونسّية الشركة على الواردة 

 .سابقا إليه المشار لمكتوبا

  البالغ بهذا عليها المنصوص المقتضيات أو الشروط في صورة عدم إحترام. 

 و يعتمد في ذلك ختم مكتب الضبط المركزي ، الفردي بالمكتوب المحّدد التاريخ الواردة بعد

 .للشركة

 

 :دراسة امللفات .4

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

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

 .لمحتوى الملف من شأنها الترفيع في المجموع الشخصي

 

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

 وفي المناظرة من المترشح إقصاء مغالط تصريح كل عن يترتب. لدى الهياكل المعنّيةمن طرفهم، 

  للقوانين طبقا وذلك من الشركة عزله يتم فإنه اإلنتداب عملية بعد المغالطة إكتشاف صورة

 .المجال هذا في العمل بها الجاريو التراتيب 
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و الذي  شفاهيةو ال الكتابّيةفي صورة عدم توّفر العدد المطلوب من المترشحين إلجتياز اإلختبارات 

يتّم تحديد قائمة إضافّية تكميلّية ، الخطط المفتوحة للتناظر في كل إختصاصمّرات عدد  60يمثل 

 .للمترشحين الذين سيتّم دعوتهم لتقديم ملّفاتهم للتثّبت منها

 في الملفات التثبت لعملّية  وليةاأل النتائج concours.steg.com.tn االلكتروني بالموقع تنشر

 .تحّدد الحقا لاجآ في النتائج هذه بخصوص االعتراضات تقديم يمكن و

المطلوبة  الشروط فيهم تتوفر الذينقائمة المترشحين  نشرو على إثر عملّية دراسة اإلعتراضات يتّم 

 .شفاهيةاإلختبارات الكتابّية و ال الجتياز

 :الشفاهيةو  الكتابّيةاإلختبارات  .5

 60في حدود  شفاهيةال الكتابّية و ختباراتاإلجتياز إل المترشحين أصحاب الملفات المقبولةدعوة تم ي

 .المفتوحة للتناظرمّرات عدد الخطط 

و يقع إقصاء  نقطة 144إلى  4من يتراوح عدد الكتابي لإلختبار لكّل مترشح إثر إجتيازه  يمنح

إلى  4من يتراوح لإلختبار الشفاهي عدد لكّل مترشح إثر إجتيازه  يمنحكما  .المترشحين الذين تغّيبوا

 . نقطة 144

 :التصريـــح بالنتائـــج النهائيـــة .6

 

  في مرحلة أولى: 

على أساس ،تفاضلّيا ترتيبا  الشفاهيةالكتابّية و  يتّم ترتيب المترشحين الذين إجتازوا اإلختبارات

 :المجموع النهائي التالي

 

 (% x 06عدد اإلختبار الشفاهي ( + )x06%  عدد اإلختبار الكتابي= )المجموع النهائي 
 

 

نقطة أو الذين  144من  54دون  مجموع نهائييقع إقصاء المترشحين الذين تحّصلوا على و 

 .تغّيبوا

  في مرحلة ثانية: 

 تتوّلى الشركة التونسية للكهرباء و الغاز التصريح بالنتائج النهائّية للمناظرة عبر موقع الواب 

 من المترشح سالمة من لتثّبتل الطّبي الفحص جراءو يقع إستدعاء الناجحين و إستكمال ملفاتهم إل

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

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


