الجمهوريّة التونسيّة
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أول في إختصاص شبكات وسﻼمة معلوماتيّة
تعتزم شركة شبكة تونس للتجارة تنظيم مناظرة خارجيّة بالملفّات مشفوعة باختبارات كتابيّة وشفاهيّة ﻹنتداب مهندس ّ
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رمز المناظرة 2021/01
بيانات حول خ ّطة الترشح

شـــروط الترشــــــح
 1ـ الشهادة العلم ّ ــة :

عدد
الخطط
المفتوحة
 (1عند قبول ال شح

المرحلة اﻷو يتع ّ تقد م الملف التا :

ــ استمارة ترشح تُسحب من موقع الواب الخاص بالشركة  www.tradenet.com.tn:8082/concoursيت ّم إمضاؤها من قِبل المترشح وإرفاقها بالوثائق التالية :

 اﻹختصاص  :شبكات وسﻼمة معلوماتيةصﻼ على الشهادة الوطنيّة لمهندس في اﻹختصاص المطلوب أو شهادة معادلة
ــ يجب أن يكون المترشح متح ّ
بالنسبة لشهائد التعليم الخاص أو الشهائد اﻷجنبية

ــ نسخة مطابقة لﻸصل من الشهادة العلميّة أو نسخة مطابقة لﻸصل من شهادة المعادلة بالنسبة للشهائد ال ُمسلّمة من القطاع الخاصّ أو اﻷجنبي

ــ يجب أن يكون المترشح مرسما بعمادة المهندسين في تاريخ غلق سجل الترشحات

ــ نسخة مطابقة لﻸصل من كشف اﻷعداد لشهادة البكالوريا

ّ
 2ـ الس ــن :

ــ نسخة مطابقة لﻸصل من كشوفات اﻷعداد للثﻼث سنوات اﻷخيرة المكللة بالنجاح بما في ذلك سنة التخرج
ــ نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة
ــ نسخة من شهادة الترسيم بعمادة المهندسين في تاريخ غلق سجل الترشحات
ــ شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلّمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثﻼثة أشهر أو شهادة تثبت العمل المدني الفعلي بصفة

ــ يجب أن ﻻ يتجاوز سنّ المترشح أربعون ) (40سنة في ّأول جانفي  .2021أما بالنسبة للمترشح الذي تجاوز
سنه أربعون ) (40سنة ،فيتعين عليه تقديم شهادة ترسيم من مكتب التشغيل ﻻ يتجاوز تاريخها  3أشهر في تاريخ
غلق سجل الترشحات وفي جميع الحاﻻت يجب أﻻ تتجاوز السن القصوى للمترشح خمسة وأربعون ) (45سنة في
ّأول جانفي  2021طبقا ﻷحكام اﻷمر عدد  1031لسنة  2006المؤرخ في  13أفريل 2006

أول
مهندس ّ

الوثائق المطلوبة

ــ كما تطرح من سن المترشح المدّة المساوية لفترة العمل المدني الفعلي والمقضاة بصفة عون متربص أو مترسم
أو وقتي أو متعاقد باﻹدارات العمومية أو بالجماعات المحلية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية أو
بالمنشآت العمومية أو بالمؤسسات العمومية التي ﻻ تكتسي صبغة إدارية
 3ـ يجب أن يكون المترشح تونسي الجنسيّة ومتمتّعا بجميع حقوقه المدنيّة وأن تتوفّر فيه المؤهّﻼت البدنيّة
والذهنيّة المطلوبة ليمارس بكافة تراب الجمهوريّة الوظائف الّتي ترشح لها
4ــ يجب أن يكون سج ّل المترشح خاليا من السّوابق العدليّة

عون متربّص أو مترسّم أو متعاقد باﻹدارات العموميّــة )بالنّسبة للمترشح الّذي تﺟاوز  40سنة فﻲ تاريخ  01ﺟانفﻲ (2021

(2عند التقدم ﻹجراء اﻹخت ار الشفا

02

:

ــ وصل إيداع في الحصول على البطاقة عدد 3
ــ سيرة ذاتية

مراحـــل المناظرة
 (1التثبت في المعطيات ال ُمض ّمنة باستمارة الترشح
التخرج
يتكون من  :معدّل البكالوريا )ضارب  + (2معدّل الثﻼث سنوات الجامعيّة اﻷخيرة وال ُمكلّلة بالنجاج باعتبار سنة
 (2العدد ال ُمسند
ّ
ّ
للملف ّ

الترشح للمناظرة

ّ
للخطتين المفتوحتين للتناظر ﻹرسال ملفاتهم
صلين على المراتب اﻷولى وفي حدود الخمسين ) (50ضعفا
 (3يتم ،عبر البريد مضمون الوصول مع اﻹعﻼم بالبلوغ ،دعوة المترشحين المتح ّ
بواسطة البريد السريع أو مضمون الوصول مصحوبة بالوثائق المذكورة أعﻼه وال ُمدعمة للبيانات الّتي ت ّم تسجيلها عبر موقع الواب الخاص بالشركة :
www.tradenet.com.tn:8082/concours

ــ للولوج إلى استمارة الترشح إضغط هنا )  :إستمارة الترشح(

 (4إستدعاء المترشحين المقبولين في المرحلة اﻷولى ﻹجتياز إختبار كتابي على تقنية اﻷسئلة متعددة اﻹختيارات )(QCM

ــ لﻺطﻼع على شروط الترشح وكيفيّة تنظيم المناظرة ودليل المترشح إضغط هنا )  :دليل المترشح(

 (5استدعاء الـ 25مترشحا اﻷوائل المرتبين تفاضليا حسب العدد المتحصل عليه في اﻹختبار الكتابي ﻻجراء إختبار شفاهي في اﻹختصاص المطلوب وفي الثقافة العامة ،غير أنه ﻻ يمكن
المرور إلى اﻹختبار الشفاهي إذا كان عدد المترشحين الذين اجتازوا اﻹختبار الكتابي يقل عن ضعف عدد الخطط المفتوحة للتناظر

ــ يمكن للمترشح متابعة جميع مراحل المناظرة على موقع الواب الخاص بالشركة :
www.tradenet.com.tn:8082/concours

المﻼحظــــات :

ــ ترفض ملفّات الترشح غير المتضمنّة لنسخ من الشهائد العلمية ونسخ من كشوفات اﻷعداد
ــ بعد مرحلة القبول اﻷولي وعند طلب ملفات الترشح ،ترفض الملفّات ال ُمرسلة بعد اﻵجال المحددة ويكون ختم البريد الدليل الوحيد على معرفة تاريخ اﻹرسال
ّ
الخطة المطلوبة أو تض ّمن الظرف الخارجي معطيات خاطئة
ــ يُرفض كل ملف ترشح ﻻ ينص في الظرف الخارجي على
ــ يُرفض كل ملف ترشح صاحبه إلى أكثر من مناظرة واحدة
ــ يُرفض كل ملف ترشح يتضمن مؤيدات متضاربة مع المعطيات المصرح بها في استمارة الترشح
ــ ك ّل مترشح مدعو للتثبت من صحّة البيانات ودقة المعلومات المصرح بها باستمارة الترشح عند تسجيله بالمنظومة وهو مسؤول على المعطيات الّتي يُدرجها والّتي يت ّم اعتمادها عند تقييم ملفّه وﻻ يمكنه تحيين هذه المعطيات بعد ال ُمصادقة النهائيّة عليها
ــ ﻻ يمكن قبول مترشح تحصل على مجموع نهائي أقل من 100/50
ــ تعدّ اللجنة ،قائمة المقبولين بصفة نهائيّة وقائمة تكميلية لكل خطة مفتوحة للتناظر حسب ترتيبهم التفاضلي وذلك في حدود  % 50من عدد الخطط المدرجة بالقائمة اﻷصلية
الرجوع إلى القائمة التكميليّة في حالة عدم التحاق المقبولين بصفة نهائيّة بمقر العمل بعد إعﻼمهم والتنبيه عليهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل
ــ يتم ّ
ــ ينتهي العمل بهذه القائمة التكميلية بعد انقضاء أجل ستة ) (06أشهر من اﻹعﻼن على النتائج النهائية
ــ يرسل ملف الترشح في ظرف مغلق يحمل عبارة "ﻻ يفتح-مناظرة خارجية-شركة شبكة تونس للتجارة  /مهندس أول في اختصاص شبكات وسﻼمة معلوماتية" عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع على العنوان التالي  :نهج بحيرة مﻼران ،تقسيم الخليج ،ضفاف البحيرة،
 ،1053تونس

