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

  :رــــالتأطيسلك  - /I   :واإلجراءات املبّينة باجلدول الّتايل

 الخطة 
عدد الخطط 

 المطلوبة
 المستوى العلمي المطلوب *   مكان التعيين   

القصوى السّن 

   للترّشح
وجوبـــا ةــــــوبائق المطلـــــــالوث  نوعّية اإلختبار  

OMMP 01   

مهندس أّول    

للعمل بخطّة (

قائد جّرار 

  )بحري

  

3  

  إدارة ميناء صفاقس 1
جيب أن يكون املرتّشح 

على شهادة متحّصال 

 األوىلربّان من الرتبة 

دون  للبحريّة التجاريّة

 .سواها

  سنة 40

بتاريخ غرّة 

   2017جانفي 
مع تطبيق (

مقتضيات األمر 

 1031عدد 

 2006ة لسن

 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

  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - 

  .رتّشحسرية ذاتية للم - 

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 البكالوريا - 

  .البكالورياحان إمتأعداد  بياننسخة مطابقة لألصل من  - 

  .أعداد سنة التخرّج كشفنسخة مطابقة لألصل من   - 

  

اإلدارة العاّمة حبلق  2

  الوادي
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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     

للعمل بخطّة (

ضابط 

  )ميكانيكي

1  
اإلدارة العاّمة حبلق  1

  الوادي

جيب أن يكون املرتّشح 

شهادة  متحّصال على

من  ضابط ميكانيكي

للبحريّة  األوىلالرتبة 

  .دون سواها التجاريّة

  سنة 40

بتاريخ غرّة 

   2017جانفي 
مع تطبيق (

مقتضيات 

األمر عدد 

لسنة  1031

خ املؤرّ  2006

أفريل  13يف 

2006(  

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

  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - 

  .سرية ذاتية للمرتّشح - 

ة مطابقة لألصل من الشهادة العلمّية مصحوبة بالنسبة نسخ - 

أو تلك الّصادرة عن  املعادلة دةشهائد األجنبّية بنسخة من شهالل

  .مؤّسسات التعليم اخلاّصة بنسخة من قرار املعادلة

  .نسخة مطابقة لألصل لشهادة البكالوريا - 

  .البكالورياإمتحان أعداد  بيان نسخة مطابقة لألصل من - 

 .التخرّجنة سأعداد  كشفة مطابقة لألصل من  نسخ - 
  

OMMP 03   

مهندس 

أشغال 

للعمل بخطّة (

قائد جّرار 

  )بحري

12  

إدارة ميناء حبلق 3

جيب أن يكون املرتّشح   الوادي

شهادة  متحّصال على 

 الثانيةربّان من الرتبة 

دون  للبحريّة التجاريّة

.سواها  

 

  إدارة ميناء بنزرت 1

  رة ميناء سوسةإدا  2

  إدارة ميناء صفاقس  1

  إدارة ميناء قابس 3

  إدارة ميناء جرجيس 2
OMMP 04   

مهندس 

  أشغال    

للعمل بخطّة (

ضابط 

  )ميكانيكي

7  

جيب أن يكون املرتّشح   إدارة ميناء سوسة  2

شهادة  متحّصال على

ضابط ميكانيكي من 

للبحريّة  الثّانيةالرتبة 

. سواهادون  التجاريّة  

  إدارة ميناء صفاقس  2

  إدارة ميناء قابس 1

  إدارة ميناء جرجيس 2
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 الخطة 
عدد الخطط 

 المطلوبة
 المستوى العلمي المطلوب *   مكان التعيين  

السّن القصوى 

  للترّشح
  نوعّية اإلختبار

  

وجوبـــا ةــــــائق المطلوبـــــــالوث  
 

OMMP 05   

مهندس أّول 

للعمل بخطّة (

)   مرشد بحري

4  

جيب أن يكون املرتّشح   إدارة ميناء قابس 3

  هادةشمتحّصال على 
األوىل    ربّان من الرتبة 

دون  للبحريّة التجاريّة

  سنة 40  .سواها

بتاريخ غرّة 

   2017جانفي 
مع تطبيق (

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

  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - 

  .سرية ذاتية للمرتّشح - 

من الشهادة العلمّية مصحوبة بالنسبة  نسخة مطابقة لألصل - 

أو تلك الّصادرة عن  املعادلة دةشهائد األجنبّية بنسخة من شهالل

  .مؤّسسات التعليم اخلاّصة بنسخة من قرار املعادلة

  .نسخة مطابقة لألصل لشهادة البكالوريا - 

  .البكالورياإمتحان أعداد  بيان نسخة مطابقة لألصل من - 

 .التخرّج سنةأعداد  كشفمن   نسخة مطابقة لألصل - 
  

  إدارة ميناء جرجيس 1

OMMP 06  

ضابط 

للبحريّة 

التجاريّة 

  والموانئ

3  

اجلهة البحريّة 1
  بصفاقس

جيب أن يكون املرتّشح 

 هادةشمتحّصال على 

 دون سواها األستاذيّة 

   يف جمال الّنقل البحري

  .ال غير

مناظرة خارجّية 

بامللّفات 

مشفوعة 

بإختبار 

  تقين - فسين
اإلدارة العاّمة حبلق  2

  الوادي

OMMP 07  

مهندس 

أشغال 

للعمل بخطّة (

  )مرشد بحري

1  
إدارة ميناء حلق   

  الوادي

جيب أن يكون املرتّشح 

  هادةشمتحّصال على 
الثّانية    ربّان من الرتبة 

دون  للبحريّة التجاريّة

  .سواها

مناظرة خارجّية 

بامللّفات 

مشفوعة 

 ار بإختب

  شفاهي
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 الخطة 
عدد الخطط 

 المطلوبة
*   مكان التعيين  المستوى العلمي المطلوب 

السّن 

القصوى 

 للترّشح

وجوبـــا ةــــــائق المطلوبـــــــالوث  نوعّية اإلختبار  

OMMP 08  

ضابط   

للبحريّة 

التجاريّة 

  والموانئ
OFFICIER 

VTS  

  إدارة ميناء حلق الوادي  1

ح جيب أن يكون املرتشّ 

 هادةشمتحّصال على 

األستاذيّة يف التكنولوجيا 

دون  إختصاص مالحة حبريّة

  سنة 40  .سواها

بتاريخ غرّة 

جانفي 
2017   

مع تطبيق (

مقتضيات 

األمر عدد 

لسنة  1031

املؤرّخ  2006

أفريل  13يف 

2006(  

مناظرة خارجّية 

بامللّفات 

مشفوعة 

 بإختبار 

من قبل  ممضاةعمريها و طباعتها عن بعد إستمارة الرتّشح اليت مت ت -   تقين - نفسي

  :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  - 

تلك الّصادرة عن  أو املعادلة دةشهائد األجنبّية بنسخة من شهالل

  .مؤّسسات التعليم اخلاّصة بنسخة من قرار املعادلة

  .نسخة مطابقة لألصل لشهادة البكالوريا - 

  .البكالورياإمتحان أعداد  بيان نسخة مطابقة لألصل من - 

  .سنة التخرّجأعداد  كشفنسخة مطابقة لألصل من   - 
  

OMMP 09  

مهندس 

  إعالمّية
  إدارة ميناء رادس  1

ون املرتّشح جيب أن يك

 هادةشمتحّصال على 

يف  دون سواهااألستاذيّة 

  .ال غيرإختصاص إعالمّية 

مناظرة خارجّية 

بامللّفات 

مشفوعة 

  شفاهيبإختبار 

OMMP 10  

  متصّرف

إختصاص 

علوم وتقنيات 

الّنقل 

  والّلوجستيك

1  
اإلدارة العاّمة حبلق 

  الوادي

جيب أن يكون املرتّشح 

 هادةشمتحّصال على 

يف علوم  دون سواهاذيّة األستا

وتقنيات الّنقل والّلوجستيك 

يف إحدى اإلختصاصات 

  :الّتالية

   .التصّرف يف الّنقل والّلوجستيك - 

  .إعالمّية الّنقل - 

  .تقنيات الّنقل - 

مناظرة خارجّية 

بامللّفات 

مشفوعة 

بإختبار 

  تقين - نفسي
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 الخطة 
عدد الخطط 

 المطلوبة
*    مكان التعيين  لعلمي المطلوبالمستوى ا 

السّن القصوى 

 للترّشح
  وجوبـــا ةــــــائق المطلوبـــــــالوث  نوعّية اإلختبار

OMMP 11  

متصّرف 

إختصاص 

 إعالمّية 

  اإلدارة العاّمة حبلق الوادي  1

جيب أن يكون املرتّشح 

 هادةشمتحّصال على 

يف  دون سواهااألستاذيّة 

      عالمّيةإإختصاص 

  .ال غير

  سنة 40

يخ غرّة بتار 

   2017جانفي 
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  - 

  :ور بالبالغترسل صحبة الوثائق الّتالية على العنوان املذك املرتشح

  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - 

  .سرية ذاتية للمرتّشح - 

شهائد للنسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمّية مصحوبة بالنسبة  - 

أو تلك الّصادرة عن مؤّسسات  املعادلة دةاألجنبّية بنسخة من شها

  .التعليم اخلاّصة بنسخة من قرار املعادلة

  .دة البكالوريانسخة مطابقة لألصل لشها - 

  .البكالورياإمتحان أعداد  بيان نسخة مطابقة لألصل من - 

  .سنة التخرّجأعداد  كشفنسخة مطابقة لألصل من   - 
   

OMMP 12  

رئيس 

  محاسب
  اإلدارة العاّمة حبلق الوادي  2

جيب أن يكون املرتّشح 

 هادةشمتحّصال على 

يف  دون سواهااألستاذيّة 

       اسبةحمإختصاص 

   .ال غير



6 
 

 الخطة 
عدد الخطط 

 المطلوبة
*    مكان التعيين  المستوى العلمي المطلوب 

السّن القصوى 

 للترّشح
  وجوبـــا ةــــــائق المطلوبـــــــالوث  نوعّية اإلختبار

OMMP 13  

  محّلل أّول

إختصاص 

  إعالمّية

  اإلدارة العاّمة حبلق الوادي  1

جيب أن يكون املرتّشح 

 هادةشمتحّصال على 

ّدراسات املعّمقة أو ال

الّدراسات العليا 

أو شهادة  املتخّصصة

 املاجستري حبث أو مهين

يف إختصاص  دون سواها

  .ال غير عالمّيةإ

  سنة 40

بتاريخ غرّة 

   2017جانفي 
مع تطبيق (

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

  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - 

  .سرية ذاتية للمرتّشح - 

شهائد للنسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمّية مصحوبة بالنسبة  - 

أو تلك الّصادرة عن مؤّسسات  املعادلة دةجنبّية بنسخة من شهااأل

  .التعليم اخلاّصة بنسخة من قرار املعادلة

  .نسخة مطابقة لألصل لشهادة البكالوريا - 

  .البكالورياإمتحان أعداد  بيان نسخة مطابقة لألصل من - 

  .سنة التخرّجأعداد  كشفنسخة مطابقة لألصل من   - 
  

OMMP 14  

محّلل 

اص إختص

 إعالمّية 

  إدارة ميناء حلق الوادي  1

جيب أن يكون املرتّشح 

 هادةشمتحّصال على 

يف  دون سواهااألستاذيّة 

إختصاص اإلعالمّية أو 

اإلعالمّية املطّبقة يف 

  .ال غير التصّرف
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II/ -  التسيــيـــــرسلك:   

 الخطة 

عدد 

الخطط 

 المطلوبة

*  مكان التعيين  وبالمستوى العلمي المطل 
السّن القصوى 

 للترّشح
  وجوبـــا ةــــــائق المطلوبـــــــالوث  نوعّية اإلختبار

OMMP 15  

ضابط مساعد 

للبحريّة 

التجاريّة 

 والموانئ

5 

  اجلهة البحريّة بتونس 2

جيب أن يكون املرتّشح 

 هادةشمتحّصال على 

ختم املرحلة األوىل من 

التعليم العايل أو شهادة 

دون اإلجازة التطبيقّية 

يف جمال الّنقل  سواها

  .ال غير البحري

  سنة 40

بتاريخ غرّة 

   2017جانفي 
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 دةشهائد األجنبّية بنسخة من شهالل

  .ّصة بنسخة من قرار املعادلةمؤّسسات التعليم اخلا

  .نسخة مطابقة لألصل لشهادة البكالوريا - 

  .البكالورياإمتحان أعداد  بيان نسخة مطابقة لألصل من - 

  .سنة التخرّجأعداد  كشفنسخة مطابقة لألصل من   - 
  

  اجلهة البحريّة باملنستري 2

  اجلهة البحريّة بصفاقس 1

OMMP 16  
*  

ضابط مساعد 

بحريّة لل

التجاريّة 

  والموانئ

للعمل بخطّة (

  )آمـــــر مينــــاء

  إدارة ميناء سوسة 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 16�ظ�ة ر�* 
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 الخطة 

عدد 

الخطط 

 المطلوبة

*  مكان التعيين  المستوى العلمي المطلوب 
السّن القصوى 

 للترّشح
  وجوبـــا ةــــــائق المطلوبـــــــالوث  نوعّية اإلختبار

OMMP 17 

  محاسب أّول
3 

اإلدارة العاّمة حبلق  2
  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

  .ال غير

  سنة 40

بتاريخ غرّة 

   2017جانفي 
مع تطبيق (

مقتضيات األمر 

لسنة  1031عدد 

املؤرّخ يف  2006

  )2006أفريل  13

مناظرة خارجّية 

بامللّفات 

وعة مشف

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 - 

لنسبة نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمّية مصحوبة با - 

أو تلك الّصادرة عن  املعادلة دةشهائد األجنبّية بنسخة من شهالل

  .مؤّسسات التعليم اخلاّصة بنسخة من قرار املعادلة

  .نسخة مطابقة لألصل لشهادة البكالوريا - 

  .البكالورياإمتحان أعداد  بيان نسخة مطابقة لألصل من - 

  .سنة التخرّجأعداد  كشفنسخة مطابقة لألصل من   - 
  

  إدارة ميناء بنزرت 1

OMMP 18 

  محـــــّرر

إختصاص 

 تصّرف

4 

اإلدارة العاّمة حبلق  3

  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 

      إختصاص تصّرف

  .ال غير

  إدارة ميناء رادس 1
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 الخطة 

عدد 

الخطط 

 المطلوبة

*  مكان التعيين  المستوى العلمي المطلوب 
السّن القصوى 

 للترّشح
  وجوبـــا ةــــــائق المطلوبـــــــالوث  نوعّية اإلختبار

OMMP 19  

 مهندس مساعد
إختصاص 

  إعالمّية

4 

اإلدارة العاّمة حبلق  3
  الوادي

ب أن يكون املرتّشح جي

 هادةشمتحّصال على 

ختم املرحلة األوىل من 

التعليم العايل أو شهادة 

التقين السامي أو شهادة 

اإلجازة التطبيقّية أو 

يف  دون سواهااألساسّية 

      عالمّيةإإختصاص 

  .ال غير

  سنة 40

بتاريخ غرّة 

   2017جانفي 
مع تطبيق (

مقتضيات األمر 

لسنة  1031عدد 

ملؤرّخ يف ا 2006

  )2006أفريل  13

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 - 

  .حسرية ذاتية للمرتشّ  - 

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

  .نسخة مطابقة لألصل لشهادة البكالوريا - 

  .ياالبكالور إمتحان أعداد  بيان نسخة مطابقة لألصل من - 

  .سنة التخرّجأعداد  كشفنسخة مطابقة لألصل من   - 
  

  إدارة ميناء سوسة 1

OMMP 20  

مهندس مساعد 

إختصاص  

 هندسة مدنّية

2 

اإلدارة العاّمة حبلق  1

  الوادي

جيب أن يكون املرتّشح 

 هادةشمتحّصال على 

ختم املرحلة األوىل من 

التعليم العايل أو شهادة 

دة التقين السامي أو شها

اإلجازة التطبيقّية أو 

يف  دون سواهااألساسّية 

 دنّيةمإختصاص هندسة 

  .ال غير

  إدارة ميناء سوسة 1
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 الخطة 

عدد 

الخطط 

 المطلوبة

*  مكان التعيين  المستوى العلمي المطلوب 
السّن القصوى 

 للترّشح
  وجوبـــا ةــــــائق المطلوبـــــــالوث  نوعّية اإلختبار

OMMP 21  

 مهندس مساعد
إختصاص   

  ميكانيكو كهر 

5 

اإلدارة العاّمة حبلق  1
  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 

إختصاص كهرباء 

  .ال غير ميكانيكّية

  ةسن 40

بتاريخ غرّة 

   2017جانفي 
مع تطبيق (

مقتضيات األمر 

لسنة  1031عدد 

املؤرّخ يف  2006

  )2006أفريل  13

مناظرة خارجّية 

بامللّفات 

مشفوعة 

بإختبار 

  تقين - نفسي

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

  :املذكور بالبالغ ترسل صحبة الوثائق الّتالية على العنوان 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

  .ل لشهادة البكالوريانسخة مطابقة لألص - 

  .البكالورياإمتحان أعداد  بيان نسخة مطابقة لألصل من - 

  .سنة التخرّجأعداد  كشفنسخة مطابقة لألصل من   - 
  

  إدارة ميناء حلق الوادي 1

  إدارة ميناء رادس 1

  إدارة ميناء صفاقس 1

  إدارة ميناء قابس 1

OMMP 22  

مهندس مساعد 

  صاص  إخت

 كهرباء

2 

  إدارة ميناء سوسة 1

جيب أن يكون املرتّشح 

 هادةشمتحّصال على 

ختم املرحلة األوىل من 

التعليم العايل أو شهادة 

التقين السامي أو شهادة 

اإلجازة التطبيقّية أو 

يف  دون سواهااألساسّية 

       إختصاص كهرباء

   .ال غير

  قابسإدارة ميناء  1
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 الخطة 

د عد

الخطط 

 المطلوبة

*  مكان التعيين  المستوى العلمي المطلوب 
السّن القصوى 

 للترّشح
  وجوبـــا ةــــــائق المطلوبـــــــالوث  نوعّية اإلختبار

OMMP 23  

مهندس مساعد 

إختصاص   

  تكييف 

  أو تبريد

  إدارة ميناء حلق الوادي 1

جيب أن يكون املرتّشح 

شهادة  علىمتحّصال 

تقدمي مع البكالوريا 

التقين السامي  هادةش

يف إختصاص  دون سواها

  .تكييف أو تربيد

  سنة 40

بتاريخ غرّة 

   2017جانفي 
مع تطبيق (

مقتضيات األمر 

لسنة  1031عدد 

املؤرّخ يف  2006

  )2006أفريل  13

مناظرة خارجّية 

بامللّفات 

مشفوعة 

بإختبار 

  تقين - نفسي

من قبل  ممضاةعن بعد  إستمارة الرتّشح اليت مت تعمريها و طباعتها - 

  :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 دةشهائد األجنبّية بنسخة من شهالل

  .مؤّسسات التعليم اخلاّصة بنسخة من قرار املعادلة

  .نسخة مطابقة لألصل لشهادة البكالوريا - 

  .البكالورياإمتحان أعداد  بيان نسخة مطابقة لألصل من - 

  .سنة التخرّجأعداد  كشفنسخة مطابقة لألصل من   - 

OMMP 24  

  مساعد تقني

للعمل بخطّة (

 )بّحار

4 

يكون املرتّشح جيب أن   إدارة ميناء بنزرت 2

شهادة  متحّصال على

البكالوريا مع تقدمي مؤّهل 

 ّحبار للبحريّة التجاريّة

  .دون سواه

  سنة 40

بتاريخ غرّة 

  2017جانفي 

مناظرة خارجّية 

بامللّفات 

مشفوعة 

بإختبار 

  يتطبيق

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

  :ائق الّتالية على العنوان املذكور بالبالغترسل صحبة الوث املرتشح

  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - 

  .سرية ذاتية للمرتّشح - 

  .نسخة مطابقة لألصل لشهادة الباكالوريا - 

  .نسخة مطابقة لألصل من املؤّهل املطلوب - 

مطابقة لألصل من بطاقة أعداد شهادة ختم الّدراسة نسخة  - 

  .ؤّهل املطلوباملستوجبة للحصول على امل

  إدارة ميناء قابس 2
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 الخطة 

عدد 

الخطط 

 المطلوبة

*  مكان التعيين  المستوى العلمي المطلوب 
السّن القصوى 

 للترّشح
  وجوبـــا ةــــــائق المطلوبـــــــالوث  نوعّية اإلختبار

OMMP 25  

  مساعد تقني

للعمل بخطّة (

ميكانيكي 

 )مبحر

12 

  يإدارة ميناء حلق الواد 3

جيب أن يكون املرتّشح 

شهادة  متحّصال على

البكالوريا مع تقدمي مؤّهل 

ّحبار ميكانيكي للبحريّة 

  .دون سواه التجاريّة

  سنة 40

بتاريخ غرّة 

  2017جانفي 

مناظرة خارجّية 

بامللّفات 

مشفوعة 

بإختبار 

  يتطبيق

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

  :ترسل صحبة الوثائق الّتالية على العنوان املذكور بالبالغ شحاملرت 

  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - 

  .سرية ذاتية للمرتّشح - 

  .نسخة مطابقة لألصل لشهادة البكالوريا - 

  .نسخة مطابقة لألصل من املؤّهل املطلوب - 

مطابقة لألصل من بطاقة أعداد شهادة ختم الّدراسة نسخة  - 

  .بة للحصول على املؤّهل املطلوباملستوج

  إدارة ميناء بنزرت 4

  إدارة ميناء سوسة 1

  إدارة ميناء قابس 4

III/-  التنفيــــــذسلك:   

 الخطة 
عدد 

الخطط 

 المطلوبة

*  مكان التعيين  المستوى العلمي المطلوب 
السّن القصوى 

 للترّشح
  وجوبـــا ةــــــمطلوبائق الـــــــالوث  نوعّية اإلختبار

OMMP 26  

  بّحار
15 

  إدارة ميناء بنزرت 5
جيب أن يكون املرتّشح 

مؤّهل ّحبار  متحّصال على

دون  للبحريّة التجاريّة

 أن ال يكون و سواه

متحّصال على شهادة 

  .البكالوريا

  سنة 40

بتاريخ غرّة 

   2017جانفي 

مناظرة خارجّية 

بامللّفات 

مشفوعة 

بإختبار 

  يتطبيق

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 املؤّهل املطلوب - 

شهادة ختم الّدراسة  مطابقة لألصل من بطاقة أعدادنسخة  - 

  .املستوجبة للحصول على املؤّهل املطلوب

  إدارة ميناء سوسة 7

  إدارة ميناء جرجيس 3
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 الخطة 

عدد 

الخطط 

 المطلوبة

*  مكان التعيين  المستوى العلمي المطلوب 
السّن القصوى 

 للترّشح
  وجوبـــا ةــــــائق المطلوبـــــــالوث  نوعّية اإلختبار

OMMP 27  

سائق زورق 

  بمحّرك

6 

  إدارة ميناء بنزرت 1

جيب أن يكون املرتّشح 

مستوى  متحّصال على

الّسنة الّسابعة ثانوي نظام 

قدمي أو الرّابعة ثانوي 

نظام جديد منهاة دون 

جناح مع تقدمي مؤّهل 

ة أو رايس سفينة ساحليّ 

مؤّهل رايس سفينة مالحة 

) صيد يف األعماق(دولّية 

أو مؤّهل ّحبار للبحريّة 

  .التجاريّة

  سنة 40

بتاريخ غرّة 

   2017جانفي 

مناظرة خارجّية 

بامللّفات 

مشفوعة 

بإختبار 

  يتطبيق

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

  :الّتالية على العنوان املذكور بالبالغترسل صحبة الوثائق  املرتشح

  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - 

  .سرية ذاتية للمرتّشح - 

نسخة مطابقة لألصل من الّشهادة املدرسّية بالنسبة خلّرجيي املعاهد  - 

مؤّشرا عليها من قبل املندوبّية اجلهويّة للتعليم بالنسبة (العمومّية 

  .)املعاهد اخلاّصة للشهائد املدرسّية املسّلمة من

  .نسخة مطابقة لألصل من املؤّهل املطلوب - 

مطابقة لألصل من بطاقة أعداد شهادة ختم الّدراسة نسخة  - 

  .املستوجبة للحصول على املؤّهل املطلوب

  

  

  اجلهة البحريّة بتونس 2

  اجلهة البحريّة بسوسة 1

  اجلهة البحريّة باملنستري 1

  ة البحريّة جبربةاجله 1
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 الخطة 

عدد 

الخطط 

 المطلوبة

*  مكان التعيين  المستوى العلمي المطلوب 
السّن القصوى 

 للترّشح
  وجوبـــا ةــــــائق المطلوبـــــــالوث  نوعّية اإلختبار

OMMP 28  
*  

  مراقب مينـــــاء

 

8 

جيب أن يكون املرتّشح   إدارة ميناء حلق الوادي 3

ى مستو  متحّصال على

الّسنة الّسابعة ثانوي 

أو الرّابعة  )نظام قدمي(

 )نظام جديد(ثانوي 

  .منهاة دون جناح
  سنة 40

بتاريخ غرّة 

2017جانفي   

مناظرة خارجّية 

بامللّفات 

مشفوعة 

بإختبار 

  تقين - نفسي

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

  :الية على العنوان املذكور بالبالغترسل صحبة الوثائق التّ  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 (العمومّية 

  .)عاهد اخلاّصةللشهائد املدرسّية املسّلمة من امل

اخلاّص (بيان أعداد إمتحان البكالوريا نسخة مطابقة لألصل من  - 

  .)ه من قبل وزارة الرتبيةمؤّشرا عليباملرفوضني 

  إدارة ميناء سوسة 5

OMMP 29  

 أمين مخزن
 إدارة ميناء حلق الوادي 1

جيب أن يكون املرتّشح 

مستوى  متحّصال على

الّسنة الّتاسعة أساسي 

أو الّسنة ) م جديدنظا(

) نظام قدمي(الثّالثة ثانوي 

  . منهاة بنجاح

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

  :ترسل صحبة الوثائق الّتالية على العنوان املذكور بالبالغ املرتشح

  .سرية ذاتية للمرتّشح /.نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - 

 املدارساملدرسّية بالنسبة خلّرجيي ة لألصل من الشهادة نسخة مطابق - 

مؤّشرا عليها من قبل املندوبّية اجلهويّة للتعليم بالنسبة (العمومّية 

  .)اخلاّصة املدارسللشهائد املدرسّية املسّلمة من 

حّىت يف ( بطاقة النتائج السنويّة املدرسّيةنسخة مطابقة لألصل من  - 

  ).درسّية على املعّدل الّسنويصورة إحتواء الشهادة امل

  . �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 28�ظ�ة ر�* *
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 الخطة 

عدد 

الخطط 

 المطلوبة

*  مكان التعيين  مستوى العلمي المطلوبال 
السّن القصوى 

 للترّشح
  وجوبـــا ةــــــائق المطلوبـــــــالوث  نوعّية اإلختبار

OMMP 30  

  عون إداري
  إدارة ميناء رادس 1

جيب أن يكون املرتّشح 

مستوى  متحّصال على

الّسنة الّسابعة ثانوي 

أو الرّابعة ) نظام قدمي(

) نظام جديد(ثانوي 

  .منهاة دون جناح

  سنة 40 

بتاريخ غرّة 

2017جانفي   

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 - 

  .مرتّشحسرية ذاتية لل - 

املدرسّية بالنسبة خلّرجيي املعاهد نسخة مطابقة لألصل من الشهادة  - 

مؤّشرا عليها من قبل املندوبّية اجلهويّة للتعليم بالنسبة (العمومّية 

  .)للشهائد املدرسّية املسّلمة من املعاهد اخلاّصة

اخلاّص (بيان أعداد إمتحان البكالوريا نسخة مطابقة لألصل من  - 

  .)ه من قبل وزارة الرتبيةمؤّشرا عليني باملرفوض

OMMP 31  

 عامل مختصّ 

إختصاص  

 كهرباء

  إدارة ميناء سوسة 1

جيب أن يكون املرتّشح 

مستوى  متحّصال على

الّسنة الّسابعة ثانوي 

أو الرّابعة ) نظام قدمي(

) نظام جديد(ثانوي 

مع  منهاة دون جناح

تقدمي شهادة الكفاءة 

املهنّية يف إختصاص  

   .ءكهربا

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 (لعمومّية ا

  .)للشهائد املدرسّية املسّلمة من املعاهد اخلاّصة

  .شهادة الكفاءة املهنّية يف الكهرباء مطابقة لألصل مننسخة  - 

اخلاّص (بيان أعداد إمتحان البكالوريا نسخة مطابقة لألصل من  - 

  .)من قبل وزارة الرتبيةه مؤّشرا عليباملرفوضني 
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 الخطة 

عدد 

الخطط 

 المطلوبة

*  مكان التعيين  المستوى العلمي المطلوب 
السّن القصوى 

 للترّشح
  وجوبـــا ةــــــائق المطلوبـــــــالوث  نوعّية اإلختبار

OMMP 32  

  عامل يدوي
*  

عمل يدوي 

يتطّلب مجهود 

وخطّة بدني 

تتناسب مع 

  كورذّ الجنس 

  ادسإدارة ميناء ر  4

جيب أن يكون املرتّشح 

مستوى  متحّصال على

الّسنة الّتاسعة أساسي 

أو الّسنة ) نظام جديد(

) نظام قدمي(الثّالثة ثانوي 

  .منهاة دون جناح

  سنة 40

بتاريخ غرّة 

  2017جانفي 

مناظرة خارجّية 

بامللّفات 

مشفوعة 

بإختبار 

  تقين - نفسي

من قبل  ممضاةن بعد إستمارة الرتّشح اليت مت تعمريها و طباعتها ع - 

  :ترسل صحبة الوثائق الّتالية على العنوان املذكور بالبالغ املرتشح

  .سرية ذاتية للمرتّشح /.نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - 

املدرسّية بالنسبة خلّرجيي املدارس نسخة مطابقة لألصل من الشهادة  - 

تعليم بالنسبة مؤّشرا عليها من قبل املندوبّية اجلهويّة لل(العمومّية 

  .)للشهائد املدرسّية املسّلمة من املدارس اخلاّصة

حّىت يف ( بطاقة النتائج السنويّة املدرسّيةنسخة مطابقة لألصل من  - 

  .)صورة إحتواء الشهادة املدرسّية على املعّدل الّسنوي

OMMP 33  

  سائق عربات
*  

عمل ميداني 

يتطّلب مجهود 

بدني والحضور 

ر بالّليل أو بالّنها

وخطّة تتناسب 

مع جنس 

 الذّكور

5 

اإلدارة العاّمة حبلق  3

  الوادي
جيب أن يكون املرتّشح 

مستوى  متحّصال على

الّسنة الّتاسعة أساسي 

أو الّسنة ) نظام جديد(

) نظام قدمي(الثّالثة ثانوي 

منهاة بنجاح وحامل 

صنف لرخصة سياقة 

  ." ب"

من قبل  ممضاةا عن بعد إستمارة الرتّشح اليت مت تعمريها و طباعته - 

  :ترسل صحبة الوثائق الّتالية على العنوان املذكور بالبالغ املرتشح

  .سرية ذاتية للمرتّشح /.نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - 

املدرسّية بالنسبة خلّرجيي املدارس نسخة مطابقة لألصل من الشهادة  - 

للتعليم بالنسبة  مؤّشرا عليها من قبل املندوبّية اجلهويّة(العمومّية 

  .)للشهائد املدرسّية املسّلمة من املدارس اخلاّصة

حّىت يف ( نسخة مطابقة لألصل من بطاقة النتائج السنويّة املدرسّية - 

  ).صورة إحتواء الشهادة املدرسّية على املعّدل الّسنوي

  . "ب"من رخصة سياقة صنف  نسخة مطابقة لألصل - 

  إدارة ميناء بنزرت1

  إدارة ميناء سوسة1
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 الخطة 

عدد 

الخطط 

 المطلوبة

*  مكان التعيين  المستوى العلمي المطلوب 
السّن القصوى 

 للترّشح
  وجوبـــا ةــــــائق المطلوبـــــــالوث  نوعّية اإلختبار

OMMP 34  

سائق نقل 

 عمومي

*  
عمل ميداني 

يتطّلب مجهود 

بدني والحضور 

بالّليل أو بالّنهار 

سب وخطّة تتنا

مع جنس 

  الذّكور

2 

جيب أن يكون املرتّشح   إدارة ميناء قابس1

مستوى  متحّصال على

الّسنة الّسابعة ثانوي 

أو الرّابعة ) نظام قدمي(

) نظام جديد(ثانوي 

منهاة دون جناح وحامل 

لرخصة سياقة من صنف 

  .الّنقل العمومي
  سنة 40

بتاريخ غرّة 

  2017جانفي 

مناظرة خارجّية 

بامللّفات 

عة مشفو 

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 - 

ّرجيي املعاهد املدرسّية بالنسبة خلنسخة مطابقة لألصل من الشهادة  - 

مؤّشرا عليها من قبل املندوبّية اجلهويّة للتعليم بالنسبة (العمومّية 

  .)للشهائد املدرسّية املسّلمة من املعاهد اخلاّصة

اخلاّص (نسخة مطابقة لألصل من بيان أعداد إمتحان البكالوريا   - 

  ).باملرفوضني مؤّشرا عليه من قبل وزارة الرتبية

  .الّنقل العموميصنف من من رخصة سياقة  نسخة مطابقة لألصل - 

  إدارة ميناء جرجيس1

OMMP 35  

  عون خدمات 

  )فــــــتنظي( 

*  
عمل يدوي 

وخطّة تتناسب 

مع جنس 

 اإلناث

  اإلدارة العاّمة حبلق الوادي 10

جيب أن يكون املرتّشح 

مستوى  متحّصال على

الّسنة الّتاسعة أساسي 

أو الّسنة ) نظام جديد(

) نظام قدمي(الثة ثانوي الثّ 

  .منهاة بنجاح

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

  :ترسل صحبة الوثائق الّتالية على العنوان املذكور بالبالغ املرتشح

  .سرية ذاتية للمرتّشح/.نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - 

سّية بالنسبة خلّرجيي املدارس املدر نسخة مطابقة لألصل من الشهادة  - 

مؤّشرا عليها من قبل املندوبّية اجلهويّة للتعليم بالنسبة (العمومّية 

  .)للشهائد املدرسّية املسّلمة من املدارس اخلاّصة

حّىت يف ( بطاقة النتائج السنويّة املدرسّيةنسخة مطابقة لألصل من  - 

  .)ويصورة إحتواء الشهادة املدرسّية على املعّدل الّسن
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 الخطة 

عدد 

الخطط 

 المطلوبة

*  مكان التعيين  المستوى العلمي المطلوب 
السّن القصوى 

 للترّشح
  وجوبـــا ةــــــائق المطلوبـــــــالوث  نوعّية اإلختبار

OMMP 36  
*  

  حارس

28 

إدارة ميناء حلق  11

الوادي واملبىن اإلداري 

  واجلهة البحريّة بتونس

جيب أن يكون املرتّشح 

مستوى  ال علىمتحصّ 

الّسنة الّتاسعة أساسي 

أو الّسنة ) نظام جديد(

) نظام قدمي(الثّالثة ثانوي 

  .منهاة دون جناح

  سنة 40

بتاريخ غرّة 

  2017جانفي 

مناظرة خارجّية 

بامللّفات 

مشفوعة 

بإختبار 

  تقين - نفسي

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

  :ل صحبة الوثائق الّتالية على العنوان املذكور بالبالغترس املرتشح

  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - 

  .سرية ذاتية للمرتّشح - 

املدرسّية بالنسبة خلّرجيي املدارس نسخة مطابقة لألصل من الشهادة  - 

مؤّشرا عليها من قبل املندوبّية اجلهويّة للتعليم بالنسبة (العمومّية 

  .)ة املسّلمة من املدارس اخلاّصةللشهائد املدرسيّ 

حّىت يف  بطاقة النتائج السنويّة املدرسّيةنسخة مطابقة لألصل من  - 

  .صورة إحتواء الشهادة املدرسّية على املعّدل الّسنوي

  إدارة ميناء رادس 3

  إدارة ميناء بنزرت 2

  إدارة ميناء سوسة 1

  إدارة ميناء صفاقس 2

  إدارة ميناء جرجيس 2

  اجلهة البحريّة ببنزرت 2

  اجلهة البحريّة باملنستري 2

  اجلهة البحريّة بصفاقس 3

  . �رــــ��1ّ ��7�?0 �& 	�< ا ّ=>. /�ر��رج أو'�ت ا 5�4 وأ"ّ�م ا9-�د وا��8�د وا 5�4 �� (�4ّ أو �� �ّ  ا��1ّ 5�7(6ّ �5�4 ���ا�3 "�1(0ّ �#/�دا ����� و-,�ر :��OMMP 36�ظ�ة ر�* *

  .الّديوان حاجة مقتضياتيتّم تحديد مكان التعيين الّنهائي حسب * 
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  *ّدا ـــــــام جــــــه*

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

بدخول  7201 جانفي 18أجل أقصاه يوم  في  بواسطة رسالة مضمونة الوصولالّسريع أو عن طريق الربيد  هترّشح ملفّ ) بصفة موازية(إرسال 

  :على العنوان التايل، وذلك يوانمصحوبا بالوثائق املطلوبة واملدّعمة للبيانات اليت ّمت تسجيلها عرب موقع الواب الّتابع للدّ  الغاية

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

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

     *مالحظات عامّ ـــــة:  

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  •

 .اتاملنصوص عليها ذه املناظر 

 .ّشحات ويعترب ختم الربيد دليال على تاريخ اإلرسال أو الوصوليرفض آلّيا كّل ملّف يرد بعد الّتاريخ احملّدد خلتم الرت  •

 :يتّم رفض امللّفات غري املطابقة حسب احلاالت الّتالية •

 ،ملّف منقوص -

 ، 2017غرّة جانفي املرتّشحني الذين جتاوزا السّن القصوى احملّددة بالنسبة لكّل خطّة وذلك بتاريخ  -

 ،وباملطلاملستوى مستوى تعليمي أعلى أو دون  -

 ،شهادة علمّية غري مطابقة -

 ،إختصاص غري مطابق -
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 معّدل سنة التخرّج ؛ معّدل الباكالوريا، ،رقم بطاقة التعريف الوطنّية(تدوين املرتّشح صلب إستمارة الرتّشح ملعطيات مغايرة حملتوى امللّف  -

نظام قدمي أو الرّابعة الثانوي نظام جديد منهاة دون لّسابعة ثانوي الّسنة امعّدل معّدل شهادة ختم الّدراسة املستوجبة للحصول على املؤّهل املطلوب، 

 ،)، معّدل الّسنة الّتاسعة أساسي منهاة بنجاح أو معّدل الّسنة الّتاسعة أساسي منهاة دون جناحجناح

 ،ال ترجع امللّفات املرفوضة ألصحاا •

، جيب اإلستظهار بشهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسّلمة من قبل مكتب التشغيل       2017سنة يف غرّة جانفي  40بالنسبة للمرتّشحني الذين جتاوزوا سّن  •

 .2006أفريل  13املؤرّخ يف  2006لسنة  1031األمر عدد  مبقتضيات مع اإلثباتات الواردةأشهر، وذلك  3مل ميض عن تسليمها أكثر من 

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

I. إجراءات المشاركة: 

: الّتايل تسجيل على الموقع اإللكتروني بعملّية أّواليقوم  الشروط املطلوبة أن ه، والذي تتوّفر فييف املشاركة كّل من يرغبعلى   -1

 www.ommp.nat.tn ا يليتباعا مب هوذلك بقيام :  

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

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

  :مالحظات هامة     

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

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 عنددها اإلستمارة و اليت يتم اعتما

 )validation(يقوم املرتشح بتثبيت املعطيات •

 .)ّشحممضاة من قبل املرت ( إستمارة الرتشح يف املوقع اإللكرتوين قبل تاريخ ختم الرتشحات و االحتفاظ ا حىت يتمكن من إرفاقها مبلّفه بطباعةيقوم املرتشح  •
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 .ت املصادقة عليهللمرتّشح تعديل البيانات اليت ّمت تسجيلها وذلك قبل تاريخ غلق باب الرتّشحات ويعتمد عند تقييم ملّف الرتّشح، آخر حتيني للبيانات متّ ميكن  •

 .www.ommp.nat.tnحبلول أجل ختم الرتشحات يتوّقف قبول الرتشحات على املوقع اإللكرتوين  •

بواسطة رسالة الّسريع أو عن طريق البريد  هترّشح ملفّ بإرسال  ثانيايقوم  ، أنيف املشاركة كّل من يرغبعن بعد، جيب على   هتسجيل ترّشحإىل جانب  -2

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

  .ختم الرتّشحات طبقا حملتوى نّص اإلعالن عن املناظرة

II. منهجّية المناظرات الخارجّية بالملّفات: 

 :ايلـيتّم تنظيم املناظرات اخلارجّية على ثالث مراحل كالتّ 

 )الفرز األّولي( :المرحلة األولى  -1

ملّف (وإقصاء امللّفات غري املطابقة طبقا لرتتيبهم التفاضلي حسب اموع الشخصي املصرّح به املرتّشحني املسّجلني باملوقع اإللكرتوين ات تتمّثل يف التثّبت يف ملفّ 

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

  :املتحّصل عليه والذي يتّم احتسابه بالطّريقة الّتاليةامللّف موع جمحسب 

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

  

 

 )نقطة 20على ( البكالـورياشهادة 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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  الّرتتيب األّويل فيهما يتّم تان لّ ال يف سلك التسيري )خبطّة ميكانيكي مبحرللعمل للعمل خبطّة ّحبار و ( مساعد تقين 25 و ommp 24 عددبإستثناء مناظريت  -

 :القاعدة الّتالية للمرتّشحني وفق

  

  

  :، فسيتّم الرتتيب األّويل للمرتّشحني وفق القاعدة الّتاليةالّتنفيذ اليت تنتمي إىل سلك ططبالنسبة للخ* 

  

  

  

  

  

  :القاعدة التاليةالّرتتيب األّويل للمرتّشحني وفق فيهما تان سيتّم لّ الّحبار وسائق زورق مبحّرك  27و  ommp 26 عدد بإستثناء مناظريت -

  

  

.المستوجبة للحصول على المؤّهل المطلوب معّدل شهادة ختم الّدراسة ) =��1B �20() (�#��ع ا �(ّ@   

   :المستوى التعليمي المطلوب لدّ مع ) = نقطة 20على (مجموع الملّف           
 .منهاة دون نجاح) نظام قديم(الثة ثانوي ثّ للأو ) نظام جديد(ّتاسعة أساسي لل ويمعّدل الّسنال •

 .منهاة بنجاح) نظام قديم(الثة ثانوي ثّ للأو ) نظام جديد(اسي لّتاسعة أسل ويالّسنمعّدل ال •

  .معّدل إجتياز إمتحان البكالوريا دون نجاح •

.معّدل شهادة ختم الّدراسة المستوجبة للحصول على المؤّهل المطلوب ) =��1B �20() (�#��ع ا �(ّ@   
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  )أو إختبار تطبيقي شفاهيإجراء إختبار نفسي تقني أو إختبار ( :الثّانيةالمرحلة  -2

مرّات عدد اخلطط  05يف حدود أو تطبيقي اهي أو شفيتلّقى املرتّشحون الذين ّمت قبول ملّفات ترّشحهم يف اإلنتقاء األّويل، إستدعاء إلجراء إختبار نفسي تقين 

  :على الّنحو الّتايل على أقصى تقدير، وذلكللتناظر املعروضة 

 .إختبار شفاهي:  14و 13و  9و 7و 5و 4و 3و 2وommp 1اخلطط عدد   - أ

 .إختبار نفسي تقين: 36و 35و 34و 33و 32و 31و 30و 29و 28و 23و 22و 21و 20و 19و 18و 17و 16و 15و 12و 11و 10و 8و ommp 6اخلطط عدد   -  ب

 .إختبار تطبيقي:  27و 26و 25و  ommp 24اخلطط عدد   -  ت

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

أو اإلختبار التطبيقي، يف  أو اإلختبار الشفاهي لتقينا -يف اإلختبار النفسي 20على  نقاط 10احلاصلني على عدد أقّل من الذين تغّيبوا أو يتّم إقصاء املرتّشحني 

نظرا حملدودية  نقاط 10إقصاء املرتشحني املتحصلني على عدد أقل من فيها يتم اليت لن  7و 5و 4و 3و 2وommp 1مجيع املناظرات باستثناء املناظرات عدد 

  .تواجد اإلختصاص بسوق الشغل

  )القبول النهائيّ ( :الثّالثةالمرحلة  -3

ترتيبا تفاضلّيا على أساس اموع النهائي الذي حيتسب كما أو اإلختبار التطبيقي  الشفاهيترتيب املرتّشحني الذين اجتازوا اإلختبار النفسي التقين أو اإلختبار  يتمّ 

  :يلي

  :مع مناظريت إنتداب ّحبار وسائق زورق مبحّرك الّلتان تنتميان إىل سلك الّتنفيذ اليت تنتمي إىل سلكي التأطري والتسيري للمناظراتبالنسبة *  

  )% x 30أو اإلختبار التطبيقي /يأو اإلختبار الشفاه/التقني   - عدد اإلختبار النفسي) + (% x 70 فّ مجموع المل= (المجموع النهائي       
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  :اليت تنتمي إىل سلك الّتنفيذ لبقّية املناظراتبالنسبة *  

  

  

  

  .من عدد خطط القائمة األصلية %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 مل الّتابع لهنشر النتائج على املوقع اإللكرتوين  الّديوانتوىل ي -

  .قصد اإللتحاق مبراكز تعيينهم

ضا للّتعيني رفالعمل،  طبقا للّرتاتيب اجلاري ا ، يعترب بعد الّتنبيه عليهيف اخلطّة املنتدب ألجلها 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 

  .از املناظرة ونتائجهاعلى املرتّشح متابعة موقع الواب الّتابع للّديوان بانتظام للتعّرف على املستجّدات خبصوص تواريخ مراحل إجن -
 

  
  

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


