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  في سلك التنفيذ أعوان النتدابخارجية  اتمناظر

 بالشركة التونسّية للكهرباء و الغاز

 

 هيةاالشف الكتابّية و االختباراتالملفات و بخارجّية  اتالشركة التونسية للكهرباء والغاز مناظر تفتح

 :التاليةطبقا للبيانات  التنفيذتابعين لسلك عونا  077 النتداب

 : 1المناظرة رقم 

 االختصاصات ةالمطلوب الوثيقة التعليميالمستوى  الخطة
التعيين جهة 

 حسب الوالية
عدد 

 الخطط
 الجنس

عون 

 تصّرف

 يجب أن يكون المترشح 

متحّصال على مستوى 

 : تعليمي أدنى
 

 ثانوي الثالثة السنة

منهاة  (جديد نظام)

 السنة أو بنجاح أو دونه

 نظام) ثانوي الّسادسة

منهاة بنجاح أو  (قديم

 دونه

يجب أن يكون المترشح  

متحّصال على مستوى 

 : تعليمي أقصى

 

 ثانويالسنة الّرابعة 

 دون نجاح (جديد نظام)

 السابعةالسنة  أو

دون  (قديم نظام)ثانوي

 نجاح

أن يكون المترشح أو  

 شهادة متحّصال على

 الكفاءة المهنية

 شهادة مدرسّية

 أو

شهادة الكفاءة 

 المهنية

 اقتصاد وتصرف 

 أو آداب و إعالميةأ

 

 أو 

 

 شهادة الكفاءة المهنية 

 مجال التصرف في

 3 القصرين

-- 

 4 القيروان

 1 فاالك

 1 المنستير

 3 المهدية

 3 باجة

 1 تطاوين

 34 الكبرى تونس

 2 توزر

 2 جندوبة

 4 زغوان

 1 سليانة

 3 سوسة

 3 سيدي بوزيد

 10 صفاقس

 1 قابس

 1 قبلي

 3 قفصة

 9 مدنين

 4 نابل
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 : 2مناظرة رقم لا

  االختصاصات المطلوبة الوثيقة  التعليميالمستوى  الخطة 
التعيين جهة 

  حسب الوالية
عدد 

 الخطط
 الجنس

 فنيعون 

يجب أن يكون المترشح  

متحّصال على مستوى 

 : تعليمي أدنى
 

 ثانوي الثالثة السنة

منهاة  (جديد نظام)

 السنة أو بنجاح أو دونه

 نظام) ثانوي الّسادسة

بنجاح أو  منهاة (قديم

 دونه

 

 

يجب أن يكون المترشح  

متحّصال على مستوى 

 : تعليمي أقصى

 

 ثانويالسنة الّرابعة 

 دون نجاح (جديد نظام)

 السابعةالسنة  أو

دون  (قديم نظام)ثانوي

 نجاح

 

 

أن يكون المترشح أو  

 شهادة متحّصال على

 الكفاءة المهنية

 شهادة مدرسّية

 أو

شهادة الكفاءة 

 المهنية

 تقنية أو رياضيات 

 أو علوم تجريبية 

 

 أو

 

 شهادة الكفاءة المهنية 

مجال التجهيز  في

الصّحي أو الكهرباء أو 

 اللحام أو الميكانيك

 11 القصرين

 ذكر

 20 القيروان

 14 الكاف

 22 المنستير

 13 المهدية

 10 باجة

 18 بنزرت

 11 تطاوين

 9 توزر

 118 الكبرى تونس

 22 جندوبة

 7 زغوان

 12 سليانة

 31 سوسة

 12 سيدي بوزيد

 38 صفاقس

 23 قابس

 9 قبلي

 21 قفصة

 18 مدنين

 31 نابل
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 : 3المناظرة رقم 

 المطلوبة الوثيقة  التعليميالمستوى  الخطة 
التعيين جهة 

  حسب الوالية
 الجنس عدد الخطط

مساعد 

 ممرض

يجب أن يكون المترشح متحّصال  

 : على مستوى تعليمي أدنى
 

 (جديد نظام) ثانوي الثالثة السنة

 السنة أو منهاة بنجاح أو دونه

منهاة  (قديم نظام) ثانوي الّسادسة

 بنجاح أو دونه

 

متحّصال  يجب أن يكون المترشح 

 : على مستوى تعليمي أقصى
 

 (جديد نظام) ثانويالسنة الّرابعة 

 السابعةالسنة  أو دون نجاح

 دون نجاح (قديم نظام)ثانوي

 شهادة مدرسّية

 مع

 شهادة مساعد صّحي

 1 تطاوين

-- 

 6 الكبرى تونس

 1 جندوبة

 4 سوسة

 1 صفاقس

 3 قابس

 1 قفصة

 2 مدنين

 2 نابل

 

 

 : 4المناظرة رقم 

 المطلوبة الوثيقة  التعليميالمستوى  الخطة 
التعيين جهة 

  حسب الوالية
 الجنس عدد الخطط

 سائق

يجب أن يكون المترشح متحّصال  

 : على مستوى تعليمي أدنى
 

 (جديد نظام) ثانوي الثالثة السنة

 السنة أو منهاة بنجاح أو دونه

منهاة  (قديم نظام) ثانوي الّسادسة

 بنجاح أو دونه

يجب أن يكون المترشح متحّصال  

 : على مستوى تعليمي أقصى
 

 (جديد نظام) ثانويالسنة الّرابعة 

 السابعةالسنة  أو دون نجاح

 دون نجاح (قديم نظام)ثانوي

 

أن يكون المترشح متحّصال أو 

 الكفاءة المهنية شهادة على

 أو شهادة مدرسّية

 الكفاءة المهنية شهادة

 

 

 مع

 : صنف رخصة سياقة

 د – ج – ب – أ 

 11 الكبرى تونس

 ذكر

 1 جندوبة

 3 سوسة

 2 قابس
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 : 5المناظرة رقم 

 المطلوبة الوثيقة  التعليميالمستوى  الخطة 
التعيين جهة 

  حسب الوالية
 الجنس عدد الخطط

 عامل

يجب أن يكون المترشح متحّصال  

 : على مستوى تعليمي أدنى
 

 (جديد نظام) أساسي الثامنة السنة

 السنة أو منهاة بنجاح أو دونه

منهاة  (قديم نظام) ثانوي الثانية

 بنجاح أو دونه

 

يجب أن يكون المترشح متحّصال  

 : على مستوى تعليمي أقصى

 

 (جديد نظام) ثانوي األولىالسنة 

 الرابعةالسنة  أو دون نجاح

 دون نجاح (قديم نظام)ثانوي

 شهادة مدرسّية

 1 القصرين

 ذكر

 2 الكاف

 2 المنستير

 1 المهدية

 3 بنزرت

 49 الكبرى تونس

 2 جندوبة

 1 سليانة

 10 سوسة

 4 صفاقس

 16 قابس

 2 قفصة

 1 مدنين

 5 نابل

  اتالمناظرإحدى الشروط العامة للمشاركة في: 

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

 .سابقا ةول المذكوراالمحدد بالجد التعليميمستوى أن يكون المترشح محرزا على ال (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

 منخرطا بالصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة اإلجتماعّيةالمترشح أن ال يكون  (4

غلق سنة في تاريخ  18ال يقل عن  أن سنة على أقصى تقدير و 35 المترشح أن ال يتجاوز سّن (5

 .باب الترشحات

مي أعلى من المستوى المطلوب في جميع مراحل إنجاز يعلتال يمكن الترشح لمن له مستوى  (6

 .المناظرات

 :هامة مالحظات

 ال يمكن الترشح إاّل لخّطة واحدة و لجهة تعيين واحدة. 

 يترّتب عن كل تصريح مغالط إقصاء المترشح آلّيا من المناظرة 
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 إنجاز المناظرات مراحل: 

 

 )*( المراحــــــــل 

  التسجيـــــــل  -1

 القبــول األّولــي حسب المجموع الشخصي  -2

  تكويـــن الملفـــــات  -3

  دراســــة الملفـــات  -4

  و الشفاهّية اإلختبــــارات الكتابّية  -5

 التصريـــح بالنتــــائج النهــائيــــة  -6
 

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

 ونتائجها اتمراحل إنجاز المناظر و

 

 :لتسجيــــلا .1

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

"concours.steg.com.tn" تعمير مطلب الترشح إلحدى الخطط ب كلاإللكتروني و ذ لتسجيلل

و بجهة  يمكن الترشح إاّل لخطة واحدة ال) و بإحدى جهات التعيين المعروضة للتناظر المفتوحة

 .(تعيين واحدة

آليا على رقم تسجيل في على البيانات التي تم إدراجها باالستمارة يتحصل المترشح إثر مصادقة  

 .ح بهاصّر تيالمناظرة 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 عند  الترشح بإستمارة و هو مسؤول عن المعطيات التي يدرجها بالمنظومة

  .تقييم ملفه

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

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

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

  .بملفه عند الطلب

 ال يمكن تعديل البيانات  بعد تاريخ غلق باب الترشحات. 
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 هذا صدور قبل الغاز و للكهرباء التونسّية الشركة على الواردة المطالب اإلعتبار بعين تؤخذ ال 

 .و الغير مسجلة بموقع الواب البالغ

 

 
 2116 نوفمبر 09إلى غاية أكتوبر  20من  : الواب بموقع لتسجيلا لاجآ

 

 

 :األّويل القبول .2

 

لمجموع ل وفقاترتيبا تفاضليا  حسب جهات التعيين،مناظرة بكل لي للمترشحين يتم الترتيب األّو

 .صل عليه عند التسجيل في المناظرةالمتح الشخصي

 : حسب المعايير و عدد النقاط المسندة المبّينة بالمالحق التالية لمجموع الشخصييتّم إحتساب ا

 

  إلنتداب أعوان في خّطة عون تصرف 1عدد التنفيذ بمناظرة  خاص 1الملحق عدد 

  يإلنتداب أعوان في خّطة عون فن 2عدد بمناظرة التنفيذ خاص  2الملحق عدد 

 إلنتداب أعوان في خّطة مساعد ممرض 3عدد بمناظرة التنفيذ خاص  3الملحق عدد 

 سائقإلنتداب أعوان في خّطة  4عدد بمناظرة التنفيذ  خاص 4الملحق عدد 

 إلنتداب أعوان في خّطة عامل 5خاص بمناظرة التنفيذ عدد  5الملحق عدد 

 

 :تكويـــن امللــــفات .3

 

  جهة تعيين وذلك في كل مّرات عدد الخطط المفتوحة للتناظر  8دعوة المترشحين في حدود  يتّم

 المترشحين بين التساوي حالة في) مجموعهم الشخصي حسب الترتيب التفاضلي للمترشحين وفقا ل

 (.تعطى األولوية لألكبر سّنا 

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

 .الترشح بإستمارة

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

الملحــــق%20عـــــــــدد%20%201%20تنفيذ.docx
الملحــــق%20عـــــــــدد%20%202%20تنفيذ.docx
الملحــــق%20عـــــــــدد%20%203%20تنفيذ.docx
الملحــــق%20عــــــــــدد%204%20تنفيذ.docx
الملحــــق%20عـــــــــدد%20%205%20تنفيذ.docx


/8 7 
 

 
 
 

 :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 بعدالواردة

 .للشركة

 

 :دراسة امللفات .4

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

و إقصاء المترشحين الذين أدلوا صلب إستمارة الترشح بمعلومات مغايرة تستجيب لشروط المناظرة 

 .لمحتوى الملف من شأنها الترفيع في المجموع الشخصي

 

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

 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 

 

و الذي  شفاهيةو ال الكتابّيةاإلختبارات  في صورة عدم توّفر العدد المطلوب من المترشحين إلجتياز

يتّم تحديد قائمة إضافّية تكميلّية ، مّرات عدد الخطط المفتوحة للتناظر في كل جهة 33يمثل 

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

 .شفاهيةالكتابّية و الاإلختبارات  الجتياز

 

 :الشفاهيةو  الكتابّيةاإلختبارات  .5

 33في حدود  شفاهيةال الكتابّية و ختباراتاإلجتياز إل المترشحين أصحاب الملفات المقبولةدعوة تم ي

 .المفتوحة للتناظر في كل جهةمّرات عدد الخطط 

و يقع إقصاء  نقطة 133إلى  3من يتراوح عدد الكتابي لإلختبار لكّل مترشح إثر إجتيازه  يمنح

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

 . نقطة 133إلى  3من 

 

 

 :التصريـــح بالنتائـــج النهائيـــة .6

 

 

  في مرحلة أولى: 

تفاضلّيا حسب جهات الشفاهية ترتيبا الكتابّية و  يتّم ترتيب المترشحين الذين إجتازوا اإلختبارات

 :التاليعلى أساس المجموع النهائي التعيين،

 

 

 (% x 61عدد اإلختبار الشفاهي ( + )x41% عدد اإلختبار الكتابي= )المجموع النهائي 
 

 

نقطة أو الذين  133من  43دون  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 لقبولل أساسّيا شرطا الطّبي الفحص هذا نتيجة تمثل و


