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 التسييرفي سلك  أعوانإلنتداب  الشفاهيةو اإلختبارات الكتابية بخارجية  ةمناظر

 بالشركة التونسّية للكهرباء و الغاز

 
  و الشفاهيةاإلختبارات الكتابية بالشركة التونسية للكهرباء والغاز مناظرة خارجّية  تفتح

 :طبقا للبيانات التالية  في خطط مختلفة التسييرعونا تابعين لسلك  345إلنتداب 

 الجنس عدد الخطط جهة العمل  اإلختصاصات   الشهادة الخطة 

 تقني في الكتابة مؤهل تقني مهني كاتبة إدارة

 ــ 8 تونس

 ــ 1 سوسة

 ــ 1 المنستير 

 تصّرف مساعد
 أو الباكالوريا

  مؤهل تقني مهني

ف أو تصّرو  إقتصاد

 مؤهل تقني مهني

 في مجال التصّرف

 ــ 5 القيروان 

 ــ 3 القصرين

 ــ 4 الكاف

 ــ 4 باجة

 ــ 6 بنزرت

 ــ 3 تطاوين  

 ــ 52 تونس

 ــ 4 جندوبة

 ــ 4 زغوان

 ــ 8 سوسة

 ــ 3 سليانة

 ــ 2 توزر 

 ــ 19 صفاقس

 -- 6 قابس

 ــ 1 ليقب

 ــ 3 قفصة

 ــ 2 مدنين

 ــ 2 جربة

 ــ 1 جرجيس

 ــ 10 نابل

 ــ 3 سيدي بوزيد
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 الجنس عدد الخطط جهة العمل  اإلختصاصات  الشهادة الخطة 

 تقنية  الباكالوريا مساعد فني

 ذكر 9 المنستير 

 ذكر 38 تونس

 ذكر 19 صفاقس

 ذكر 7 قابس

 ذكر 9 نابل

 ذكر 3 القيروان

 ذكر 3 الكاف

 ذكر 1 المهدية

 ذكر 3 باجة

 ذكر 5 بنزرت

 ذكر 1 جرجيس

 ذكر 1 زغوان

 ذكر 11 سوسة

 ذكر 2 قفصة

 ذكر 5 تونس إتصاالت مؤهل تقني مهني مساعد فني

 إلكترونيك صناعي  مؤهل تقني مهني مساعد فني

 ذكر 5 تونس

 ذكر 1 زغوان

 ذكر 1 نابل

 ذكر 1 سوسة

 ذكر 1 صفاقس

 ذكر 2 قابس

 ذكر 2 قفصة

  مؤهل تقني مهني مساعد فني
آلية وإعالمية 

 صناعية

 ذكر 5 تونس

 ذكر 8 سوسة

 مهنيمؤهل تقني  مساعد فني
تقني في اللحام و 

 التركيب

 ذكر 3 تونس

 ذكر 7 سوسة
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 الجنس عدد الخطط جهة العمل  اإلختصاصات  الشهادة الخطة 

  مؤهل تقني مهني مساعد فني

تقني في صناعة 

االنظمة الكهربائية 

أو تقني في تركيب 

المعدات الكهربائية 

 وااللكترونية

 ذكر 21 تونس

 ذكر 9 صفاقس

 ذكر 3 زغوان

 ذكر 10 سوسة

 ذكر 2 قابس

 ذكر 1 قصرينال

 ذكر 1 جربة

 صيانة صناعية  مؤهل تقني مهني مساعد فني

 ذكر 2 القيروان

 ــ 6 القصرين

 ذكر 1 الكاف

 ذكر 4 المنستير 

 ــ 2 المهدية

 ذكر 4 باجة

 ذكر 15 بنزرت

 ذكر 2 سليانة

 ــ 4 توزر 

 ذكر 9 تونس

 ذكر 7 جندوبة

 ذكر 14 زغوان

 ــ 1 قبلي

 ــ 6 سيدي بوزيد

 ــ 2 سوسة

 ــ 6 صفاقس

 ذكر 8 قابس

 ــ 3 قفصة

 ــ 5 مدنين

 ذكر 5 جربة

 ذكر 5 نابل
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 الجنس عدد الخطط جهة العمل  اإلختصاصات  الشهادة الخطة 

  مؤهل تقني مهني مساعد فني
تقني في الصناعة 

 الميكانيكية

 ذكر 7 المنستير

 ذكر 1 بنزرت

 ذكر 2 تطاوين

 ذكر 38 تونس

 ذكر 2 جندوبة

 ذكر 2 زغوان

 ذكر 1 سليانة

 ذكر 13 سوسة

 ذكر 8 قابس

 ذكر 2 قفصة

 ذكر 1 نابل
 

 :الشروط العامة للمشاركة في المناظرة 
 

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

 :التالية للشروط إضافة العمومي

 .و اإلختصاص المذكور أعاله أن يكون للمترشح الشهادة (1

 يمكنهم ال ، مايفوقها أو يعادلها أوما سامي التقني مؤهل شهادةإّن المتحّصلين على  :هام جّدا

 .  المناظرة هذه في المشاركة

 هذا في العمل بها الجاري للقوانين طبقا وذلكتصريح مغالط يعّرض صاحبه إلى عقوبات  كل 

 .المجال

 أن يكون المترشح تونسي الجنسّية (2

 :هو مبّين بالجدول التالي ما 2112المترشح في غّرة جانفي  أن ال يتجاوز سّن (3

 السن القصوى الخّطــــة

 سنة 30 كاتبة إدارة
مولودا  أي يجب أن يكون المترشح

 1984ديسمبر  13بعد 
 سنة 30 تصّرف مساعد

 سنة 28 فني مساعد
أي يجب أن يكون المترشح مولودا 

 1986ديسمبر  13بعد 
 

 أن يكون الجنس مطابقا لما هو مبّين بالجدول أعاله (4

 أن يكون المترشح مسّجال بمكتب التشغيل و العمل المستقل (2
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 مراحل إنجاز المناظرة:

 الــــــــــاآلج لــــــــالمراح 

 2112فيفري  05آخر أجل يوم  التسجيل  -3

 2112 فيفري 22و  22و  22أيام  تأكيد المشاركة  -2

 2112 أفريل 21إبتداء من يوم  اإلستدعاء  -1

 2112أفريل  22يوم  تاريخ المناظرة الكتابية  -4

 ةـــــــــج األوليــــالنتائـــ  -5

 تكويــــــن الملفـــــــــات   -6

 اإلختبـــارات الشفاهّيــــة  -7

 التصريح بالنتائج النهائّية  -8

 واب بإنتظام للتعرف على المستجّدات بخصوص تواريخ مراحل إنجاز المناظرةالعلى المترشح متابعة موقع *

 

 التسجيــــل .3

 موقع إلى النفاذ المطلوبة الشروط فيه تتوفر الذي المترشح على يجب

 قصد التسجيل و اإللكتروني الترشح مطلب إستمارة تعميرل  concours.steg.com.tnالواب

 .(واحدة خطةل إاّل الترشح يمكن ال) للتناظر المعروضة الخطط إلحدى الترشح

 :هامة مالحظات

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

 .بالمنظومة تسجيله عند الترشح

 اإللكتروني الموقع على الترشحات قبول يتوقف التسجيل باب ختم أجل بحلول 

 أعاله المبّينة المناظرة في للمشاركة العامة للشروط وفقا المسّجلين المترشحين إنتقاء يقع. 
 

 

 2535فيفري  55 يـــوم  : الواب بموقع للتسجيل أجل آخر

 

 :تأكيــــد المشاركــــة .2

 يقوم أن المطلوبة للشروط ترشحه يستجيب الذي و التسجيل بعملّية قام مترشح كّل على يجب (1

 .أسفله المذكورة و لذلك المخّولة اآلجال فيمشاركته  تأكيد بعملّية

 

 2535 فيفري 27 و 26 و 25 أّيام :الواب بموقع المشاركة تأكيد آجال

 .لذلك المخّولةلم يقم بعملّية تأكيد مشاركته في اآلجال  إستبعاد كل مترشحآلّيا يتّم  :هام جّدا
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  اإلحتفاظ و المشاركة تأكيد آجال ختم تاريخ قبل الترشح مطلب إستمارة بطباعة المترشح يقوم (2

 .لإلدالء بها عند الحاجة بها

 

 :اإلستدعـــاء .1

 الشخصيئه إستدعا إستخراج المحّددة اآلجال في مشاركته تأكيد بعملّية على كل مترشح قام (1

 أفريل 25 يوم : من بداية concours.steg.com.tnالموقع من الكتابي اإلختبار إلجتياز

2535 

 

 :المناظرة الكتابية .4

 2535 أفريل 26 األحد يوم:  المنـاظــرة تـــاريخ

 ( في اإلختصاص و إختبار ذهني إختبار) 

 
 :األولّيـــة النتائـــــــج .5

  وفقا تفاضليا ترتيبا إختصاص كل في المترشحين ترتيب يتم الكتابية اإلختبارات بعد إجراء

 .(نقطة 111 إلى 1 من) عليه المتحّصل للعدد

 

 :اتتكويـــن الملــــف .6

 ( أو أكثر عند اإلقتضاء) في حدود ضعف  المترشحين تحديد قائمة يتم الكتابية، اإلختبارات إجتياز إثر

  عليها المتحصل لألعدادللترتيب التفاضلي  وفقا إختصاص كل عدد الخطط المعروضة للتناظر في

 (.سّنا لألكبر األولوّية تعطى المترشحين بين التساوي حالة في) 

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

 .الترشح بإستمارة المضّمنة البيانات مع مقارنتها و

 المناظرة ثّم إستدعاء المترشح الذي  في المشاركة لشروط مطابق غير كّل ملف صاحب إستبعاد يقع

 . إحتل الترتيب الموالي قصد تقديم ملفه

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

SMS )الغاز و للكهرباء التونسية الشركة إلى مباشرة : 

 

 االنتدابات قسم

 تونس 0131 أتاتورك كمال نهج 83
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 :ملفلل المكّونة الوثائق

 إستمارة الترشح 

 4  صور شمسية 

 3  أشهر ثالثة من أكثر تسليمها تاريخ على يمض لممضامين والدة 

 2 الوطنية التعريف بطاقة من نسخ 

 في رةمنّظ) مهنيال تقنيال مؤهل شهادة من أو الباكالوريا شهادة من لألصل مطابقة نسخة 

 .(الوطني الوظائف سلم من III المستوى

 أشهر 2 من أكثر تسليمه تاريخ على يمض لم(  األصل) العدلية السوابق سجل من مضمون 

 ( 3 عدد بطاقة)

 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 و يعتبر صاحبه متخّليا و يحل محله المترشح الموالي في الترتيب التفاضلي. 

 يختار أن يستحسن لذلك الترشح، بإستمارة الواردة العمل جهة حسب الناجحين تعيين يتّم 

 .إقامته مكان و تتالءم التي العمل جهة المترشح

 العمومي القطاع مناظرات في المشاركة من المترشح منع مغالط تصريح كل عن يترتب 

 الوظيفة عن عزله يتم فإنه اإلنتداب عملية بعد المغالطة إكتشاف صورة وفي سنوات 3 لمدة

 .المجال هذا في العمل بها الجاري للقوانين طبقا وذلك

 

 : الشفاهي اإلختبار: .7

يتّم دعوة المترشحين الذين تستجيب ملفاتهم للشروط المطلوبة، في حدود ضعف عدد الخطط المفتوحة 

 111إلى  1كل اختصاص إلجتياز إختبار شفاهي يتحّصل على إثره المترشح على عدد من  يللتناظر ف

 .نقطة
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 :التصريـــح بالنتائـــج النهائيـــة .8

  في مرحلة أولى: 

يتّم ترتيب المترشحين الذين إجتازوا اإلختبار الشفاهي ترتيبا تفاضلّيا على أساس المجموع النهائي الذي 

 :يحتسب كما يلي

 

 

 (x45%عدد اإلختبار الشفاهي (+)x65%عدد اإلختبار الكتابي =)النهائي  المجموع

 

  في مرحلة ثانية: 

واب المذكور اللمناظرة عبر موقع ل بالنتائج النهائّيةتتوّلى الشركة التونسية للكهرباء و الغاز التصريح 

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

 هذا نتيجة تمثل و أجله من سينتدب الذي العمل لطبيعة المفروضة البدنّية و الذهنّية المؤهالت توفر

 .النهائي القبول في أساسّيا شرطا الطّبي الفحص

 


