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حسب اإلختصاصات واملعايري واإلجراءات املبّينة وذلك ، شفاهّيةنفسّية تقنّية أو  بامللّفات مشفوعة بإختباراتارجّية خناظرات مفتح يعتزم ديوان البحريّة التجاريّة واملوانئ  

  :رــــالتأطيسلك  - /I   :باجلدول الّتايل

 الخطة 
عدد الخطط 

 المطلوبة
 المستوى العلمي المطلوب *   مكان التعيين   

القصوى السّن 

   للترّشح
وبـــاوج ةــــــائق المطلوبـــــــالوث  نوعّية اإلختبار  

OMMP 01   

مهندس 

  إعالمّية أّول

  

  

  اإلدارة العاّمة حبلق الوادي  5

جيب أن يكون املرتّشح 

متحّصال على الّشهادة 

الوطنّية ملهندس 

  .إختصاص إعالمّية

هندسة الربجميات أو (

الشبكات أو اإلّتصاالت 

  أو نظم اإلعالمّية

 ).دون سواها 

  سنة 40

بتاريخ غرّة 

   2016جانفي 
ق مع تطبي(

مقتضيات األمر 

 1031عدد 

 2006لسنة 

 13املؤرّخ يف 

  )2006أفريل 

مناظرة خارجّية 

بامللّفات 

مشفوعة 

بإختبار 

  شفاهي

من قبل  ممضاةإستمارة الرتّشح اليت مت تعمريها و طباعتها عن بعد  - 

  :ترسل صحبة الوثائق الّتالية على العنوان املذكور بالبالغ املرتشح

  .يف الوطنيةنسخة من بطاقة التعر  - 

  .سرية ذاتية للمرتّشح - 

مصحوبة املطلوبة نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمّية  - 

أو تلك  املعادلة دةبالنسبة للشهائد األجنبّية بنسخة من شها

  .الّصادرة عن مؤّسسات التعليم اخلاّصة بنسخة من قرار املعادلة

  .نسخة مطابقة لألصل لشهادة الباكالوريا - 

  .أعداد الباكالوريا كشفطابقة لألصل من  نسخة م - 

  .أعداد سنة التخرّج كشفنسخة مطابقة لألصل من   - 
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 الخطة 
عدد الخطط 

 المطلوبة
 المستوى العلمي المطلوب *    مكان التعيين   

السّن القصوى 

  للترّشح
وجوبـــا ةــــــائق المطلوبـــــــالوث  نوعّية اإلختبار  

OMMP 02   

 مهندس أّول

صاص إخت

  هندسة مدنّية

7  

اإلدارة العاّمة حبلق  3

جيب أن يكون املرتّشح   الوادي

متحّصال على الّشهادة 

الوطنّية ملهندس 

  .إختصاص هندسة مدنّية

  سنة 40

بتاريخ غرّة 

   2016جانفي 
مع تطبيق (

مقتضيات 

األمر عدد 

لسنة  1031

املؤرّخ  2006

أفريل  13يف 

2006(  

مناظرة خارجّية 

بامللّفات 

وعة مشف

 بإختبار 

  شفاهي

من قبل  ممضاةإستمارة الرتّشح اليت مت تعمريها و طباعتها عن بعد  - 

  :ترسل صحبة الوثائق الّتالية على العنوان املذكور بالبالغ املرتشح

  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - 

  .سرية ذاتية للمرتّشح - 

ة نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمّية مصحوبة بالنسب - 

أو تلك الّصادرة عن  املعادلة دةشهائد األجنبّية بنسخة من شهالل

  .مؤّسسات التعليم اخلاّصة بنسخة من قرار املعادلة

  .نسخة مطابقة لألصل لشهادة الباكالوريا - 

  .أعداد الباكالوريا كشفنسخة مطابقة لألصل من   - 

 .التخرّجنة سأعداد  كشفنسخة مطابقة لألصل من   - 
  

  يناء صفاقسإدارة م 2

إدارة ميناء حلق  1

  إدارة ميناء رادس 1  الوادي

OMMP 03   

 مهندس أّول

إختصاص 

  جغرفة رقمّية

  اإلدارة العاّمة حبلق الوادي  1

جيب أن يكون املرتّشح 

متحّصال على الّشهادة 

الوطنّية ملهندس 

  جغرفة رقمّيةإختصاص 

 أو 

شهادة املاجستري حبث أو 

جغرفة ختصاص إمهين 

.رقمّية   

OMMP 04   

  مهندس أّول

  إختصاص

 هندسة مدنّية

  )تقنيةجيو (

  اإلدارة العاّمة حبلق الوادي  1

جيب أن يكون املرتّشح 

متحّصال على الّشهادة 

الوطنّية ملهندس 

هندسة مدنّية إختصاص 

.جيوتقنية  
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 الخطة 
عدد الخطط 

 المطلوبة
 مي المطلوبالمستوى العل *   مكان التعيين  

السّن القصوى 

  للترّشح
  نوعّية اإلختبار

  

وجوبـــا ةــــــائق المطلوبـــــــالوث  
 

OMMP 05   

  متصّرف

  إختصاص

 مــــــــالّية

  

4  

اإلدارة العاّمة حبلق   2

جيب أن يكون املرتّشح   الوادي

 هادةشمتحّصال على 

يف  دون سواهااألستاذيّة 

  .إختصاص مالّية
  سنة 40

ة بتاريخ غرّ 

   2016جانفي 
مع تطبيق (

مقتضيات األمر 

 1031عدد 

 2006لسنة 

 13املؤرّخ يف 

  )2006أفريل 

مناظرة خارجّية 

بامللّفات 

مشفوعة 

بإختبار 

  تقين - نفسي

من قبل  ممضاةإستمارة الرتّشح اليت مت تعمريها و طباعتها عن بعد  - 

  :لبالغترسل صحبة الوثائق الّتالية على العنوان املذكور با املرتشح

  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - 

  .سرية ذاتية للمرتّشح - 

نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمّية مصحوبة بالنسبة  - 

أو تلك الّصادرة عن  املعادلة دةشهائد األجنبّية بنسخة من شهالل

  .مؤّسسات التعليم اخلاّصة بنسخة من قرار املعادلة

  .باكالوريانسخة مطابقة لألصل لشهادة ال - 

  .أعداد الباكالوريا كشفنسخة مطابقة لألصل من   - 

 .التخرّج سنةأعداد  كشفنسخة مطابقة لألصل من   - 
  

إدارة ميناء حلق  1

  الوادي

  إدارة ميناء رادس 1

OMMP 06  

  متصّرف

إختصاص 

  تصّرف في

الموارد 

  البشريّة

  اإلدارة العاّمة حبلق الوادي  1

رتّشح جيب أن يكون امل

 هادةشمتحّصال على 

يف  دون سواهااألستاذيّة 

إختصاص التصّرف يف 

   .املوارد البشريّة

OMMP 07  

  متصّرف

إختصاص 

  حقـــــوق 

3  

اإلدارة العاّمة حبلق   2

  الوادي

جيب أن يكون املرتّشح 

 هادةشمتحّصال على 

يف  دون سواهااألستاذيّة 

  سإدارة ميناء راد 1  .إختصاص احلقوق
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 الخطة 
عدد الخطط 

 المطلوبة
*   مكان التعيين  المستوى العلمي المطلوب 

السّن القصوى 

 للترّشح
وجوبـــا ةــــــائق المطلوبـــــــالوث  نوعّية اإلختبار  

OMMP 08  

  متصّرف

إختصاص 

  محاسبة

3  

إدارة ميناء حلق  1

جيب أن يكون املرتّشح   الوادي

 هادةشمتحّصال على 

يف  دون سواها األستاذيّة

  سنة 40  .إختصاص حماسبة

بتاريخ غرّة 

   2016جانفي 
مع تطبيق (

مقتضيات األمر 

 1031عدد 

 2006لسنة 

 13املؤرّخ يف 

)2006أفريل   

مناظرة خارجّية 

بامللّفات 

مشفوعة 

بإختبار 

  تقين - نفسي

من قبل  ممضاةإستمارة الرتّشح اليت مت تعمريها و طباعتها عن بعد  - 

  :صحبة الوثائق الّتالية على العنوان املذكور بالبالغ ترسل املرتشح

  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - 

  .سرية ذاتية للمرتّشح - 

نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمّية مصحوبة بالنسبة  - 

أو تلك الّصادرة عن  املعادلة دةشهائد األجنبّية بنسخة من شهالل

  .قرار املعادلة مؤّسسات التعليم اخلاّصة بنسخة من

  .نسخة مطابقة لألصل لشهادة الباكالوريا - 

  .أعداد الباكالوريا كشفنسخة مطابقة لألصل من   - 

  .سنة التخرّجأعداد  كشفنسخة مطابقة لألصل من   - 
  

اإلدارة العاّمة حبلق  2

 الوادي
  

OMMP 09  

  متصّرف

إختصاص 

تصّرف في 

  الجودة

3  

  إدارة ميناء بنزرت 1
كون املرتّشح جيب أن ي

 هادةشمتحّصال على 

يف  دون سواهااألستاذيّة 

تصّرف يف إختصاص 

اإلدارة العاّمة حبلق  2  .اجلودة

  الوادي
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II/ -  التسيــيـــــرسلك:   

 الخطة 

عدد 

الخطط 

 المطلوبة

*    مكان التعيين  المستوى العلمي المطلوب 
السّن القصوى 

 للترّشح
  وجوبـــا ةــــــائق المطلوبـــــــالوث  نوعّية اإلختبار

OMMP 10  

  محـــــّرر

إختصاص 

 تصّرف 

7  

اإلدارة العاّمة حبلق  4

  الوادي

جيب أن يكون املرتّشح 

 هادةشمتحّصال على 

ختم املرحلة األوىل من 

التعليم العايل أو شهادة 

التقين السامي أو شهادة 

اإلجازة التطبيقّية أو 

يف  دون سواهااألساسّية 

  .اص تصّرفإختص

  سنة 40

بتاريخ غرّة 

   2016جانفي 
مع تطبيق (

مقتضيات األمر 

 1031عدد 

 2006لسنة 

 13املؤرّخ يف 

)2006أفريل   

مناظرة خارجّية 

بامللّفات 

مشفوعة 

بإختبار 

  تقين - نفسي

من قبل  ممضاةإستمارة الرتّشح اليت مت تعمريها و طباعتها عن بعد  - 

  :لية على العنوان املذكور بالبالغترسل صحبة الوثائق الّتا املرتشح

  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - 

  .سرية ذاتية للمرتّشح - 

نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمّية مصحوبة بالنسبة  - 

أو تلك الّصادرة عن  املعادلة دةشهائد األجنبّية بنسخة من شهالل

  .مؤّسسات التعليم اخلاّصة بنسخة من قرار املعادلة

  .سخة مطابقة لألصل لشهادة الباكالوريان - 

  .أعداد الباكالوريا كشفنسخة مطابقة لألصل من   - 

  .سنة التخرّجأعداد  كشفنسخة مطابقة لألصل من   - 
  

  إدارة ميناء حلق الوادي 1

  إدارة ميناء رادس 1

  إدارة ميناء بنزرت 1

OMMP 11  

  محـــــّرر

إختصاص 

  تصّرف في

رد الموا

  البشريّة

  اإلدارة العاّمة حبلق الوادي  2

جيب أن يكون املرتّشح 

 هادةشمتحّصال على 

ختم املرحلة األوىل من 

التعليم العايل أو شهادة 

اإلجازة التطبيقّية أو 

يف  دون سواهااألساسّية 

إختصاص تصّرف يف 

  .املوارد البشريّة
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 الخطة 

عدد 

الخطط 

 المطلوبة

*  مكان التعيين  توى العلمي المطلوبالمس 
السّن القصوى 

 للترّشح
  وجوبـــا ةــــــائق المطلوبـــــــالوث  نوعّية اإلختبار

OMMP 12  

مهندس 

  مساعد

إختصاص  

  هندسة مدنّية

3  

اإلدارة العاّمة حبلق   1

  الوادي

جيب أن يكون املرتّشح 

 هادةشمتحّصال على 

ختم املرحلة األوىل من 

التعليم العايل أو شهادة 

لتقين السامي أو شهادة ا

اإلجازة التطبيقّية أو 

يف  دون سواهااألساسّية 

  .إختصاص هندسة مدنّية

  سنة 40

بتاريخ غرّة 

   2016جانفي 
مع تطبيق (

مقتضيات األمر 

 1031عدد 

 2006لسنة 

 13املؤرّخ يف 

)2006أفريل   

مناظرة خارجّية 

بامللّفات 

مشفوعة 

 بإختبار 

  شفاهي

من قبل  ممضاة مت تعمريها و طباعتها عن بعد إستمارة الرتّشح اليت - 

  :ترسل صحبة الوثائق الّتالية على العنوان املذكور بالبالغ املرتشح

  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - 

  .سرية ذاتية للمرتّشح - 

نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمّية مصحوبة بالنسبة  - 

أو تلك الّصادرة عن  دلةاملعا دةشهائد األجنبّية بنسخة من شهالل

  .مؤّسسات التعليم اخلاّصة بنسخة من قرار املعادلة

  .نسخة مطابقة لألصل لشهادة الباكالوريا - 

  .أعداد الباكالوريا كشفنسخة مطابقة لألصل من   - 

  .سنة التخرّجأعداد  كشفنسخة مطابقة لألصل من   - 
  

  إدارة ميناء رادس 1

  إدارة ميناء قابس 1

OMMP 13  

مهندس 

  مساعد

إختصاص   

كهرباء 

 صناعّية
Electro- 

Industriel 

  إدارة ميناء بنزرت  1

جيب أن يكون املرتّشح 

 هادةشمتحّصال على 

ختم املرحلة األوىل من 

التعليم العايل أو شهادة 

التقين السامي أو شهادة 

اإلجازة التطبيقّية أو 

 دزون سواهااألساسّية 

يف إختصاص كهرباء 

  .ّيةصناع
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 الخطة 

عدد 

الخطط 

 المطلوبة

*  مكان التعيين  المستوى العلمي المطلوب 
السّن القصوى 

 للترّشح
  وجوبـــا ةــــــائق المطلوبـــــــالوث  نوعّية اإلختبار

OMMP 14  

 محاسب أّول
  

9 

اإلدارة العاّمة حبلق  5

  الوادي

جيب أن يكون املرتّشح 

 هادةشمتحّصال على 

وىل من ختم املرحلة األ

التعليم العايل أو شهادة 

التقين السامي أو شهادة 

اإلجازة التطبيقّية أو 

يف  دون سواهااألساسّية 

  . إختصاص حماسبة

  سنة 40

بتاريخ غرّة 

   2016جانفي 
مع تطبيق (

مقتضيات األمر 

 1031عدد 

 2006لسنة 

 13املؤرّخ يف 

)2006أفريل   

مناظرة خارجّية 

بامللّفات 

مشفوعة 

بإختبار 

  تقين - نفسي

من قبل  ممضاةإستمارة الرتّشح اليت مت تعمريها و طباعتها عن بعد  - 

  :ترسل صحبة الوثائق الّتالية على العنوان املذكور بالبالغ املرتشح

  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - 

  .سرية ذاتية للمرتّشح - 

نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمّية مصحوبة بالنسبة  - 

أو تلك الّصادرة عن  املعادلة دةد األجنبّية بنسخة من شهاشهائلل

  .مؤّسسات التعليم اخلاّصة بنسخة من قرار املعادلة

  .نسخة مطابقة لألصل لشهادة الباكالوريا - 

  .أعداد الباكالوريا كشفنسخة مطابقة لألصل من   - 

  .سنة التخرّجأعداد  كشفنسخة مطابقة لألصل من   - 
  

  الوادي إدارة ميناء حلق 2

  إدارة ميناء رادس 1

  إدارة ميناء قابس 1

OMMP 15   
*  

ضابط مساعد 

للبحريّة 

التجاريّة 

  والموانئ

للعمل بخطّة (

 )اءــــر مينـــــآم

18 

جيب أن يكون املرتّشح   إدارة ميناء حلق الوادي 7

 هادةشمتحّصال على 

ختم املرحلة األوىل من 

هادة التعليم العايل أو ش

دون اإلجازة التطبيقّية 

يف جمال الّنقل  سواها

  .البحري

  إدارة ميناء رادس 3

  إدارة ميناء بنزرت 1

  إدارة ميناء سوسة 1

  إدارة ميناء صفاقس 1

  إدارة ميناء قابس 5

  . �رــــ��1ّ ��7�?0 �& 	�< ا ّ=>. ��رج أو'�ت ا 5�4 وأ"ّ�م ا9-�د وا��8�د وا 5�4 �� (�4ّ أو �� �ّ/�ر ا��1ّ 5�7(6ّ �5�4 ���ا�3 �� ����ء "�1(0ّ �#/�دا ����� و-,�ر :��OMMP 15�ظ�ة ر�* *
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 الخطة 

عدد 

الخطط 

 المطلوبة

*  مكان التعيين  المستوى العلمي المطلوب 
السّن القصوى 

 للترّشح
  وجوبـــا ةــــــائق المطلوبـــــــالوث  ختبارنوعّية اإل

OMMP 16  

ضابط مساعد 

للبحريّة 

التجاريّة 

  والموانئ

 
  

21 

اإلدارة العاّمة حبلق  3

  الوادي

جيب أن يكون املرتّشح 

 هادةشمتحّصال على 

ختم املرحلة األوىل من 

التعليم العايل أو شهادة 

دون اإلجازة التطبيقّية 

ل يف جمال الّنق سواها

  .البحري

  سنة 40

بتاريخ غرّة 

   2016جانفي 
مع تطبيق (

مقتضيات األمر 

 1031عدد 

 2006لسنة 

 13املؤرّخ يف 

)2006أفريل   

مناظرة خارجّية 

بامللّفات 

مشفوعة 

بإختبار 

  تقين - نفسي

من قبل  ممضاةإستمارة الرتّشح اليت مت تعمريها و طباعتها عن بعد  - 

  :لية على العنوان املذكور بالبالغترسل صحبة الوثائق الّتا املرتشح

  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - 

  .سرية ذاتية للمرتّشح - 

نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمّية مصحوبة بالنسبة  - 

أو تلك الّصادرة عن  املعادلة دةشهائد األجنبّية بنسخة من شهالل

  .مؤّسسات التعليم اخلاّصة بنسخة من قرار املعادلة

  .سخة مطابقة لألصل لشهادة الباكالوريان - 

  .أعداد الباكالوريا كشفنسخة مطابقة لألصل من   - 

  .سنة التخرّجأعداد  كشفنسخة مطابقة لألصل من   - 
  

  اجلهة البحريّة بتونس 3

  اجلهة البحريّة ببنزرت 3

  اجلهة البحريّة بسوسة 2

  اجلهة البحريّة باملنستري 3

  اجلهة البحريّة بصفاقس 3

  اجلهة البحريّة بقابس 1

  اجلهة البحريّة جبربة 3
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III/-  التنفيــــــذسلك:   

 الخطة 

عدد 

الخطط 

 المطلوبة

*  مكان التعيين  المستوى العلمي المطلوب 
السّن القصوى 

 للترّشح
  ـاوجوبــ ةــــــائق المطلوبـــــــالوث  نوعّية اإلختبار

OMMP 17  
*  

  مراقب مينـــــاء

 
  

25 

  إدارة ميناء حلق الوادي 2

جيب أن يكون املرتّشح 

مستوى  متحّصال على

الّسنة الّسابعة ثانوي نظام 

قدمي أو الرّابعة ثانوي 

نظام جديد منهاة دون 

  جناح

  سنة 40

بتاريخ غرّة 

   2016جانفي 
 

مناظرة خارجّية 

بامللّفات 

مشفوعة 

بإختبار 

  تقين - نفسي

من قبل  ممضاةإستمارة الرتّشح اليت مت تعمريها و طباعتها عن بعد  - 

  :ترسل صحبة الوثائق الّتالية على العنوان املذكور بالبالغ املرتشح

  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - 

  .سرية ذاتية للمرتّشح - 

املدرسّية بالنسبة خلّرجيي املعاهد نسخة مطابقة لألصل من الشهادة  - 

مؤّشرا عليها من قبل املندوبّية اجلهويّة للتعليم بالنسبة (مّية العمو 

  .)للشهائد املدرسّية املسّلمة من املعاهد اخلاّصة

  .بطاقة النتائج السنويّة املدرسّيةنسخة مطابقة لألصل من  - 
  

  إدارة ميناء رادس 16

  إدارة ميناء بنزرت 2

  إدارة ميناء سوسة 1

  رة ميناء قابسإدا 3

  إدارة ميناء جرجيس 1

  . �رــــ��1ّ ��7�?0 �& 	�< ا ّ=>. ��رج أو'�ت ا 5�4 وأ"ّ�م ا9-�د وا��8�د وا 5�4 �� (�4ّ أو �� �ّ/�ر ا��1ّ 5�7(6ّ �5�4 ���ا�3 �� ����ء "�1(0ّ �#/�دا ����� و-,�ر :��OMMP 17�ظ�ة ر�* *

  .الّديوان حاجة مقتضياتّنهائي حسب يتّم تحديد مكان التعيين ال* 

    .2016أوت  15املؤرّخ يف  14عمال مبقتضيات منشور رئاسة احلكومة عدد ، اإللكرتوين الّتابع لوزارة الّتكوين املهين والتشغيل باملوقعينشر هذا البالغ وجوبا  -
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  *ّدا ـــــــام جــــــه*

مع وجوب ، www.ommp.nat.tn: عرب املوقع اإللكرتوين هترّشح أن يقّدم ه الشروط املطلوبةيف املشاركة، و الذي تتوّفر في كّل من يرغبعلى   -

 بدخول الغاية 6201أكتوبر  30أجل أقصاه يوم  في  بواسطة رسالة مضمونة الوصولالّسريع أو عن طريق الربيد  هترّشح ملفّ ) بصفة موازية(إرسال 

  :على العنوان التايل، وذلك با بالوثائق املطلوبة واملدّعمة للبيانات اليت ّمت تسجيلها عرب موقع الواب الّتابع للّديوانمصحو 

  – 2060 حلق الوادي -ديوان البحريّة الّتجاريّة و الموانئ، المبنى اإلداري -                                             

  "......الخطّة – مناظرة إنتداب"ال يفتح                                                                

     *مالحظات عامّ ـــــة:  

املنصوص م الّشروط أو املتطلّبات ال تؤخد بعني اإلعتبار مجيع املطالب وامللّفات الواردة على ديوان البحريّة التجاريّة واملوانئ قبل صدور هذا البالغ أو اليت ال حترت  •

 .اتعليها ذه املناظر 

 .يرفض آلّيا كّل ملّف يرد بعد الّتاريخ احملّدد خلتم الرتّشحات ويعترب ختم الربيد دليال على تاريخ اإلرسال أو الوصول •

 :يتّم رفض امللّفات غري املطابقة حسب احلاالت الّتالية •

 ،ملّف منقوص -

 ، 2016غرّة جانفي لنسبة لكّل خطّة وذلك بتاريخ املرتّشحني الذين جتاوزا السّن القصوى احملّددة با -

 ،املطلوباملستوى مستوى تعليمي أعلى أو دون  -

 ،شهادة علمّية غري مطابقة -

 ،إختصاص غري مطابق -

 خرّج ؛معّدل سنة الت معّدل الباكالوريا، ،رقم بطاقة التعريف الوطنّية(تدوين املرتّشح صلب إستمارة الرتّشح ملعطيات مغايرة حملتوى امللّف  -
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 ،)نظام قدمي أو الرّابعة الثانوي نظام جديد منهاة دون جناحالّسنة الّسابعة ثانوي معّدل 

 ،ال ترجع امللّفات املرفوضة ألصحاا •

غيل       ، جيب اإلستظهار بشهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسّلمة من قبل مكتب التش2016سنة يف غرّة جانفي  40بالنسبة للمرتّشحني الذين جتاوزوا سّن  •

 .2006أفريل  13املؤرّخ يف  2006لسنة  1031األمر عدد  مبقتضياتأشهر، وذلك عمال  3مل ميض عن تسليمها أكثر من 

   . www.ommp.nat.tn للتعّرف على منهجّية الفرز يرجى الّنفاذ إىل املوقع اإللكرتوين الّتابع للّديوان •

I. إجراءات المشاركة: 

 www.ommp.nat.tn : الّتايل تسجيل على الموقع اإللكتروني بعملّية أّواليقوم  الشروط املطلوبة أن ه، والذي تتوّفر فياركةيف املش كّل من يرغبعلى   -1

  : تباعا مبا يلي هوذلك بقيام

 لمة عبور يقوم املرتّشح باختيارها؛فتح حساب شخصي على املوقع اإللكرتوين باستعمال رقم بطاقة التعريف الوطنّية وك  - أ

  .تسجيل يف الغرض رقمويتحّصل املرتّشح لقاء ذلك على  )ممضاة من قبل املرتّشح(وتأكيد تسجيله وطباعة اإلستمارة عن بعد لكرتوين اإلرتّشح إستمارة التعمري   -  ب

  :مالحظات هامة     

  .مية جيب على كّل مرتّشح أن حيرتم شروط االنتداب يف الوظيفة العمو  •

و هو مسؤول عن املعطيات اليت يدرجها ذه عند تسجيله باملنظومة كل مرتشح مدعو  للتثبت من صحة البيانات ودقة املعلومات املصرّح ا باستمارة الرتشح  •

 .)ال ميكن تعديل البيانات بعد تاريخ غلق باب الرتّشحات(  تقييم ملّفه عنداإلستمارة و اليت يتم اعتمادها 

 )validation(رتشح بتثبيت املعطياتيقوم امل •

 .)ممضاة من قبل املرتّشح( إستمارة الرتشح يف املوقع اإللكرتوين قبل تاريخ ختم الرتشحات و االحتفاظ ا حىت يتمكن من إرفاقها مبلّفه بطباعةيقوم املرتشح  •

 .حات ويعتمد عند تقييم ملّف الرتّشح، آخر حتيني للبيانات ّمتت املصادقة عليهللمرتّشح تعديل البيانات اليت ّمت تسجيلها وذلك قبل تاريخ غلق باب الرتشّ ميكن  •

 .www.ommp.nat.tnحبلول أجل ختم الرتشحات يتوّقف قبول الرتشحات على املوقع اإللكرتوين  •
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بواسطة رسالة الّسريع أو عن طريق البريد  هترّشح ملفّ بإرسال  ثانيايقوم  ، أناركةيف املش كّل من يرغبعن بعد، جيب على   هتسجيل ترّشحإىل جانب  -2

وذلك بداية من تاريخ فتح املناظرة إىل تاريخ ختم  "2060 حلق الوادي - ديوان البحريّة الّتجاريّة و الموانئ، المبنى اإلداري"على العنوان الّتايل  مضمونة الوصول

  .اإلعالن عن املناظرةالرتّشحات طبقا حملتوى نّص 

II. منهجّية المناظرات الخارجّية بالملّفات: 

 :ايلـيتّم تنظيم املناظرات اخلارجّية على ثالث مراحل كالتّ 

 )الفرز األّولي( :المرحلة األولى  -1

ملّف (وإقصاء امللّفات غري املطابقة خصي املصرّح به طبقا لرتتيبهم التفاضلي حسب اموع الشاملرتّشحني املسّجلني باملوقع اإللكرتوين تتمّثل يف التثّبت يف ملّفات 

ّمث ترتيب املرتّشحني املقبولني أّوليا ترتيبا تفاضليّا حسب ....) منقوص، ملّف وارد بعد اآلجال، شهادة علمّية غري مطابقة، مستوى تعليمي أعلى أو أدىن من املطلوب،

  :ريقة الّتاليةاملتحّصل عليه والذي يتّم احتسابه بالطّ امللّف موع جم

  :للمرتّشحني وفق القاعدة الّتالية ، يتّم الرتتيب األّويلبالنسبة للخطط اليت تنتمي إىل سلكي التأطري والتسيري* 

  

 

 )نقطة 20على ( رياالباكالـو شهادة ل دّ مع:  1عدد                                  

  )نقطة 20على ( سنة التخّرج الموافق للمستوى العلمي المطلوب لدّ مع:  2عدد                                 

  

  % 60× ) 2عدد + ( %  40× ) 1عدد ) = (نقطة 20على (مجموع الملّف      
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  :، فسيتّم الرتتيب األّويل للمرتّشحني وفق القاعدة الّتاليةاليت تنتمي إىل سلك الّتنفيذ طّةبالنسبة للخ* 

  

  

  )شفاهيإجراء إختبار نفسي تقني أو إختبار ( :الثّانيةالمرحلة  -2

للتناظر مرّات عدد اخلطط املعروضة  05يف حدود شفاهي  أويتلّقى املرتّشحون الذين ّمت قبول ملّفات ترّشحهم يف اإلنتقاء األّويل، إستدعاء إلجراء إختبار نفسي تقين 

  :على الّنحو الّتايل على أقصى تقدير، وذلك

 .إختبار شفاهي:  13و 12و 4و 3و 2وommp 1اخلطط عدد   - أ

 .إختبار نفسي تقين: 17و 16و 15و 14و  11و 10و 9و  8و 7و 6و ommp 5اخلطط عدد   -  ب

  .نقطة 20و  0ة أعاله عدد مرّقم يرتاوح بني مينح لكّل مرتّشح إجتاز اإلختبارات املذكور 

  .أو اإلختبار الشفاهي التقين -يف اإلختبار النفسي 20على  نقاط 10احلاصلني على عدد أقّل من الذين تغّيبوا أو يتّم إقصاء املرتّشحني 

  )القبول النهائيّ ( :الثّالثةالمرحلة  -3

  :ترتيبا تفاضلّيا على أساس اموع النهائي الذي حيتسب كما يلي الشفاهيالنفسي التقين أو اإلختبار اإلختبار بنجاح يتّم ترتيب املرتّشحني الذين اجتازوا 

  :بالنسبة للخطط اليت تنتمي إىل سلكي التأطري والتسيري* 

  

  

    منهاة دون نجاح) نظام جديد(أو الّسنة الّرابعة ثانوي )نظام قديم(الّسنة الّسابعة ثانوي  لدّ مع ) = نقطة 20على (مجموع الملّف 

  )% x 30أو اإلختبار الشفاهي /التقني   - عدد اإلختبار النفسي) + (% x 70 فّ مجموع المل= (المجموع النهائي       



14 
 

  :اليت تنتمي إىل سلك الّتنفيذ طّةبالنسبة للخ*  

  

  

    

  .طط القائمة األصليةمن عدد خ %50اخلطط املعروضة و قائمة تكميلية يف حدود ال تتجاوز عدد ة للمرتشحني املقبولني حسب يّ تضبط قائمة أصل -

 املستوجبةم بالوثائق ّفاويتم استدعاء املرتشحني املقبولني ائيا إلجراء الفحص الطيب وإمتام ملالّتابع له نشر النتائج على املوقع اإللكرتوين  الّديوانتوىل ي -

  .قصد اإللتحاق مبراكز تعيينهم

رفضا للّتعيني العمل،  طبقا للّرتاتيب اجلاري ا ، يعترب بعد الّتنبيه عليهخلطّة املنتدب ألجلهايف ا عمله كانرفض العون املنتدب اإللتحاق مب يف حال -

  .)قائمة تكميلّية( طبقا ملا جيري به العمل ةاملوالياملرتبة  احتلالذي ّشح رت ويتّم انتداب امل مسه من قائمة الّناجحني يف املناظرة اخلارجّيةإوحيذف 

  .موقع الواب الّتابع للّديوان بانتظام للتعّرف على املستجّدات خبصوص تواريخ مراحل إجناز املناظرة ونتائجها على املرتّشح متابعة -
 

  
  

  )% x 50التقني   - النفسي عدد اإلختبار ) + (% x 50 فّ مجموع المل= (المجموع النهائي         


