اجلمهورية التونسية

وزارة الفالحة واملوارد املائية
والصيد البحري
ديـوان احلـبوب

بالغ مناظرة خارجية النتداب
14مهندس أول و  59تقني و  01واضع برامج و 07ملحقي إدارة و  01مستكتب إدارة
بديوان الحبوب
يعلن ديوان الحبوب عن فتح مناظرة خارجية النتداب 14مهندس أول و  59تقني و  01واضع برامج و 07ملحقي إدارة
و  01مستكتب إدارة وذلك وفقا للبيانات التالية:

 .Iالخطط واالختصاصات املطلوبة :
الخطة

مهندس أول

تقني

اإلختصاص المطلوب

عدد الخطط
المفتوحة للتناظر

مهندس في علوم اإلنتاج النباتي
مهندس في الصناعات الغذائية
هندسة كهروميكانيك (االلكتروميكانيكية)
األنظمة و الشبكات اإلعالمية
هندسة تحليل المعلومات واإلحصاء
هندسة مدنية
هندسة ميكانيكية
هندسة كهروبائية
علوم فالحية
المجموع
التصرف في المؤسسات الفالحية

1
1
4
2
1
2
1
1
1
14
6

الصناعات واألساليب الغذائية

5

تقنيات اإلنتاج الفالحي

12

ميكانيك السيارات

1

هندسة ميكانيكية أو الكتروميكانيك أو
صيانة صناعية

6
16

هندسة كهربائية أو كهرباء صناعية

1

المستوى العلمي /
الشهادة العلمية
المطلوبة

الشهادة الوطنية لمهندس

شهادة الباكالوريا و
شهادة تقني سامي أو
شهادة الباكالوريا وشهادة
تكوينية منظرة بالمستوى
الرابع من سلم الوظائف
الوطني.

مراكزالعمل األولية(*)

المقر اإلجتماعي بتونس،
بنزرت ،قابس ،رادس

تونس ،أريانة ،بن
عروس ،زغوان ،بنزرت
جندوبة،سوسة،صفاقس،
القيروان ،سليانة ،قفصة،
الدهماني ،باجة ،زغوان،
الكاف ،قابس ،رادس،
القلعة الصغرى ،بئر
القصعة،

الخطة

اإلختصاص المطلوب
تقني في المواد الغذائية أو تقني في العلوم
والتكنولوجيا الفالحية والصناعات الغذائية

تقني

المستوى العلمي /
عدد الخطط
المفتوحة للتناظر الشهادة العلمية المطلوبة
2
7

اإللكترونيك واإلعالمية أو اآللية
واإلعالمية الصناعية أو البنى التحتية و
الشبكات اإلعالمية.

1
1
2
59

هندسة مدنية
الملتيمديا والواب
الكيمياء
المجموع

ملحق إدارة

1
2
1
1
1
1

االدارة والتصرف
التوثيق وعلوم المكتبات واألرشيف
اقتصاد النقل واللوجستية :نظم النقل
تقنيات تجارة دولية
التصرف في الموارد البشرية
علوم الشغل أو قانون إجتماعي

واضع برامج

مستكتب إدارة

المجموع

7

أنظمة اإلعالمية والبرمجيات

1

المجموع

1

اإلجراءات القمرقية
المجموع

1
1

المجموع العام

شهادة الباكالوريا و شهادة
تقني سامي أو شهادة
الباكالوريا وشهادة
تكوينية منظرة بالمستوى
الرابع من سلم الوظائف
الوطني .

شهادة الباكالوريا و شهادة
تقني سامي أو شهادة
الباكالوريا وشهادة
تكوينية منظرة بالمستوى
الرابع من سلم الوظائف
الوطني.

شهادة الباكالوريا و شهادة
تقني سامي أو شهادة
الباكالوريا و شهادة
تكوينية منظرة بالمستوى
الرابع من سلم الوظائف
مؤهل تقني مهني

مراكزالعمل األولية(*)
تونس ،أريانة ،بن
عروس ،زغوان،
بنزرت جندوبة ،سوسة،
صفاقس ،القيروان،
سليانة ،قفصة،
الدهماني،باجة ،الكاف،
قابس ،رادس ،القلعة
الصغرى ،بئر القصعة،

تونس /رادس

المقر اإلجتماعي بتونس

المقر اإلجتماعي بتونس

82

 تاريخ فتح الترشحات  01 :جويلية 2019 تاريخ غلق الترشحات  21 :جويلية  2019بدخول الغاية.الشروط العامة للترشح للمشاركة في املناظرة:
تضبط الشروط العامة الجتياز املناظرة على النحو التالي:
 أن يكون املترشح حامال للجنسية التونسية .ّ
 أن يكون املترشح متمتعا بكامل حقوقه املدنية .ّ
ّ
ّ
والبصرية للخطة املترشح إليها.
والسمعية
 يجب على املترشح أن تتوفر فيه املؤهالت البدنية -أن يلتزم املترشح بالعمل في كامل تراب الجمهورية .

2

تنظيم املناظرة :

.II

أ -خطة مهندس أول:
 .1شكل املناظرة:

مناظرة خارجية عبر امتحان كتابي مشفوع باختبار شفاهي.

 .2شروط الترشح إلجتيازاملناظرة:

 توفر املستوى التعليمي املطلوب. السن القصوى للمترشح  40سنة في تاريخ  01جانفي  2019مع مراعاة أحكام األمر عدد  1031لسنة 2006املؤرخ في  13افريل  2006واملتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط
كيفية إحتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من املشاركة في املناظرات الخارجية حيث يجب
على املترشح الذي تجاوز السن القانونية االستظهار في ملف ترشحه بشهادة تثبت إنجاز خدمات
مدنية فعلية بصفة عون متربص أو مترسم أو متعاقد أو وقتي باإلدارات واملؤسسات أو املنشآت
العمومية أو بشهادة ترسيم بمكتب التشغيل .
 الترشح لخطة عمل واحدة من بين الخطط املفتوحة للتناظر. إلتزام املترشح في حالة قبوله بالعمل بالجهة التي يتم تعيينه فيها من طرف ديوان الحبوب. .3التسجيل :
 يتم تسجيل الترشحات على موقع الواب الخاص بديوان الحبوب  www.oc.com.tnمن خاللإستمارة ترشح معدة للغرض و ذلك حسب الخطة املعنية بالتناظر يقع تعميرها واستخراجها.
 املترشح مسؤول عن املعطيات التي يدرجها بهذه االستمارة التي يقع اعتمادها عند تقييم ملفه. ال تؤخذ بعين االعتبار جميع املطالب وامللفات الواردة على ديوان الحبوب قبل صدور هذا البالغ أوالتي لم تحترم شروط املناظرة بما في ذلك التسجيل الوجوبي بموقع واب ديوان الحبوب
.www.oc.com.tn
 .4الوثائق املطلوبة:

-

إستمارة ترشح تسحب من موقع الواب الخاص باملناظرة  www.oc.com.tnبعد تعميرها وطباعتها.
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
سيرة ذاتية.
نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوريا.
نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية مصحوبة ،بالنسبة إلى الشهائد األجنبية أو املسلمة من
هياكل خاصة ،بنسخة من شهادة املعادلة.
ّ
نسخة من شهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية لطرح مدة هذه الخدمات في صورة تجاوز السن
القانونية.
مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من  03أشهر.
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مالحظة  :يمكن للجنة املناظرة عند االقتضاء دعوة املترشحين لتقديم وثائق إضافية أو التثبت من املعطيات
املصرح بها لدى الهياكل املعنية.
إذا ثبت للجنة أي إخالل بمقتضيات وشروط االنتداب من طرف املترشح فإنه يتم إقصاؤه نهائيا.
 يتم إيداع ملف الترشح مباشرة بعد التسجيل بموقع الواب  www.oc.com.tnمرفوقا باالستمارةاملستخرجة من نفس املوقع بمكتب الضبط املركزي بديوان الحبوب  30نهج االن سفاري  1002تونس في أجل
أقصاه  15أوت 2019
 .5مراحل تنظيم املناظرة :
املرحلة األولى:

 يتولى كل مترشح ايداع ملفه مرفوقا باستمارة الترشح املستخرجة من موقع وابالديوان www.oc.com.tnعند التسجيل بمكتب الضبط املركزي لديوان الحبوب  30شارع أالن
سفاري  1002تونس.
 يتم التثبت من امللفات الواردة من حيث استيفاء شروط الترشح للمناظرة وتوفر كل الوثائقاملطلوبة قصد ضبط قائمة املترشحين الذين ستتم دعوتهم إلى اجتياز االختبارات الكتابية .هذا
ويترتب عن كل تصريح مغالط اإلقصاء اآللي ملطلب الترشح ومنعه من املشاركة في املناظرة.
  -يتم نشر قائمة املترشحين الذين ستتم دعوتهم إلى اجتياز االختبارات الكتابية عن طريق موقعالواب  www.oc.com.tnالخاص بديوان الحبوب و بصفة موازية على موقع البوابة الخاصة
بالقطاع العمومي  www.concours.gov.tnويفتح باب قبول االعتراضات ملدة  5ايام مفتوحة بداية
من تا يخ نشر القائمة مع العلم أنه ال تقبل أي اعتراضات بعد اآلجال ّ
املحددة.
ر
 ويتم تقديم االعتراضات إما مباشرة بمكتب الضبط املركزي لديوان الحبوب أو عبر البريد من خاللمراسلة مضمونة الوصول على العنوان التالي :ديوان الحبوب العنوان 30 :شارع أالن سفــاري 1002
تونس .
 ويتم البت في االعتراضات الواردة في اآلجال من قبل لجنة املناظرة.يرفض كل ملف:
ّ
 ال يحتوي على كافة الوثائق املطلوبة للترشح. ال يحتوي على شهادة تستجيب للمستوى التعليمي واالختصاص املطلوبين بقائمة الخطة املفتوحةللتناظر.
 مخالف ألحد النقاط املبينة بشروط الترشح.املرحلة الثانية:

تتم دعوة املترشحين املقبولة ملفاتهم في املرحلة األولى من املناظرة الجتياز اختبار كتابي يسند لكل مترشح
على إثره عدد من  0الى .20
ويكون االختبار الكتابي في شكل استمارة أسئلة ذات خيارات متعددة (  ) Q C Mفي االختصاص وفي
الثقافة العامة .
اإلختبار
مادة اإلختصاص
الثقافة العامة

الضارب
03
01

عدد األسئلة
30
10

ّ
مدة اإلختبار
 60دقيقة

 يرفض آليا كل مترشح ّتحصل على عدد أقل من  10على  20في االختبار الكتابي .
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املرحلةالثالثة:

 تتم دعوة املترشحين الذين اجتازوا بنجاح املرحلة الثانية من املناظرة الجتياز اختبار شفاهي يتمثلفي اجراء حوار مع اللجنة حول مؤهالت املترشح يسند له على إثره عدد من  0الى .20
 يتم ترتيب املترشحين بالنسبة لكل خطة آليا ترتيبا تفاضليا حسب املعدل الشخص ي املتحصل عليهوالذي يحتسب على النحو التالي :
الحاصل النهائي = (حاصل اإلختبارالكتابي)* ( + % 60العدد الشفوي)*. % 40
املرحلة الرابعة:

-

-

يتم عرض الناجحين على الفحص الطبي لتحديد قائمة املقبولين نهائيا في املناظرة ويعتبر القبول في
االختبار الطبي شرطا اساسيا للقبول النهائي في املناظرة.
تنظر لجنة املناظرة في النتائج النهائية وتقترح على اإلدارة العامة قائمة الناجحين نهائيا وقائمة
تكميلية في حدود  % 50من عدد الخطط املفتوحة للتناظر في كل اختصاص متى توفر ذلك والتي
يتم اعتمادها عند الحاجة.
 يتم نشر نتائج املناظرة عن طريق موقع الواب الخاص بديوان الحبوب  www.oc.com.tnو بصفةموازية على موقع البوابة الخاصة بالقطاع العمومي  www.concours.gov.tnو يفتح باب قبول
االعتراضات ملدة  5ايام مفتوحة بداية من تاريخ نشر النتائج مع العلم أنه ال تقبل أي اعتراضات بعد
اآلجال ّ
املحددة.
ويتم تقديم االعتراضات إما مباشرة بمكتب الضبط املركزي لديوان الحبوب أو عبر البريد من خالل
مراسلة مضمونة الوصول على العنوان التالي  :ديوان الحبوب العنوان 30 :شارع أالن سفــاري 1002
تونس .
ويتم البت في االعتراضات الواردة في اآلجال من قبل لجنة املناظرة .
يتم نشر النتائج النهائية للمناظرة عن طريق موقع الواب الخاص بديوان الحبوب www.oc.com.tn
و بصفة موازية على موقع البوابة الخاصة بالقطاع العمومي . www.concours.gov.tn
يتم إعالم الناجحين عن طريق البريد مضمون الوصول إلتمام الوثائق اإلدارية.
الوثائق املطلوبة عند اإلنتداب:
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من  03أشهر.
عدد  02مضمون والدة.
عدد  02صور شمسية.
شهادة إقامة.
نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية .
شهادة ترسيم بعمادة املهندسين حديثة العهد  2018أو  2019بالنسبة لخطط اإلنتداب الخاصة
باملهندسين.

يرفض كل مترشح:
5

-

لم يتمكن من اجتياز مرحلة الفحص الطبي.
ّ
قدم وثائق غير مطابقة.
ّ
تخلف عن االلتحاق ملباشرة عمله في األجل األقص ى ّ
املحدد من قبل ديوان الحبوب.
في إحدى حاالت الرفض املبينة أعاله ّ
يتم املرور مباشرة إلى املترشح املوالي حسب الترتيب املضبوط
بالقائمة التكميلية التي يتم اعتمادها ملدة اقصاها ستة ( )06أشهر من تاريخ االعالن على نتائج
املناظرة.

ب -الخطط  :تقني  -ملحق إدارة  -مستكتب إدارة  -واضع برامج:
 .1شكل املناظرة:

مناظرة خارجية بامللفات مشفوعة باختبار كتابي واختبار شفاهي.

 .2شروط الترشح إلجتيازاملناظرة:

-

-

توفر املستوى التعليمي املطلوب.
السن القصوى للمترشح  40سنة في تاريخ 01جانفي  2019مع مراعاة أحكام األمر عدد  1031لسنة
 2006املؤرخ في  13افريل  2006واملتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط
كيفية إحتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من املشاركة في املناظرات الخارجية حيث يجب
على املترشح الذي تجاوز السن القانونية االستظهار في ملف ترشحه بشهادة تثبت إنجاز خدمات
مدنية فعلية بصفة عون متربص أو مترسم أو متعاقد أو وقتي باإلدارات واملؤسسات أو املنشآت
العمومية أو بشهادة ترسيم بمكتب التشغيل .
الترشح لخطة عمل واحدة من بين الخطط املفتوحة للتناظر.
إلتزام املترشح في حالة قبوله بالعمل بالجهة التي يتم تعيينه فيها من طرف ديوان الحبوب.

.3التسجيل :
 يتم تسجيل الترشحات على موقع الواب الخاص بديوان الحبوب  www.oc.com.tnمن خاللإستمارة ترشح معدة للغرض و ذلك حسب الخطة املعنية بالتناظر يقع تعميرها واستخراجها.
 املترشح مسؤول عن املعطيات التي يدرجها بهذه االستمارة التي يقع اعتمادها عند تقييم ملفه. ال تؤخذ بعين االعتبار جميع املطالب وامللفات الواردة على ديوان الحبوب قبل صدور هذا البالغ أوالتي لم تحترم شروط املناظرة بما في ذلك التسجيل الوجوبي بموقع واب ديوان الحبوب
.www.oc.com.tn
.4مراحل تنظيم املناظرة:
املرحلة األولى:
 يتم استخراج قائمة املترشحين لكل خطة بعد تاريخ ختم الترشحات عبر موقع واب ديوان الحبوب.www.oc.com.tn
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 يتم الترتيب األولي للمترشحين آليا ترتيبا تفاضليا حسب املجموع الشخص ي املتحصل عليه والذييتم احتسابه حسب الخطة املعنية بالتناظر على النحو التالي :
• بالنسبة لخطة تقني أو ملحق إدارة أو واضع برامج  :يكون املجموع الشخص ي ( على  20نقطة)
= ( معدل شهادة البكالوريا ( + ) % 50معدل سنة التخرج .) %50
• بالنسبة لخطة مستكتب إدارة يكون املجموع الشخص ي ( على  20نقطة) = معدل سنة
التخرج ملؤهل التقني املنهي .
ّ
 تتم دعوة  10أضعاف عدد الخطط املفتوحة للتناظر لكل خطة من املرتبين تفاضليا متى توفر ذلكلتقديم ملفاتهم التي يجب أن تتضمن كل الوثائق املطلوبة.
 التثبت من امللفات الواردة من حيث استيفاء شروط الترشح للمناظرة وتوفر كل الوثائق املطلوبةقصد ضبط قائمة املترشحين الذين ستتم دعوتهم إلى اجتياز االختبارات الشفوية .هذا ويترتب عن كل
تصريح مغالط اإلقصاء اآللي ملطلب الترشح ومنعه من املشاركة في املناظرة.
.الوثائق املطلوبة:
-

إستمارة ترشح تسحب من موقع الواب الخاص باملناظرة بعد تعميرها وطباعتها. www.oc.com.tn
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
سيرة ذاتية.
نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوريا (باستثناء خطة مستكتب )،
نسخة مطابقة لألصل من شهادة مؤهل تقني مهني ( بالنسبة لخطة مستكتب )
نسخة مطابقة لألصل من كشف االعداد املتحصل عليها خالل امتحان الباكالوريا (باستثناء خطة
مستكتب ) .
نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية مصحوبة ،بالنسبة إلى الشهائد األجنبية أو املسلمة من
هياكل خاصة ،بنسخة من شهادة املعادلة.
نسخة مطابقة لألصل من كشف االعداد املتحصل عليها خالل سنة التخرج.
نسخة من شهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية لطرح ّ
مدة هذه الخدمات في صورة تجاوز السن
القانونية.
مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من  03أشهر.

مالحظة  :يمكن للجنة املناظرة عند االقتضاء دعوة املترشحين لتقديم وثائق إضافية أو التثبت من املعطيات
املصرح بها لدى الهياكل املعنية ,إذا ثبت لديها أي إخالل بمقتضيات وشروط االنتداب من طرف املترشح فإنه يتم
إقصائه نهائيا .ويرفض كل ملف:
ّ
• ال يحتوي على كافة الوثائق املطلوبة للترشح.
• ال يحتوي على شهادة تستجيب للمستوى التعليمي واالختصاص املطلوبين بقائمة الخطة
املفتوحة للتناظر.
• مخالف ألحد النقاط املبينة بشروط الترشح.
-

 يتم نشر النتائج األولية لهذه املرحلة من املناظرة في حدود  6أضعاف عدد الخطط املفتوحةّ
حسب الترتيب التفاضلي متى توفر ذلك عن طريق موقع واب ديوان الحبوب www.oc.com.tn
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و بصفة موازية على موقع البوابة الخاصة بالقطاع العمومي . www.concours.gov.tn

 ويفتح باب قبول االعتراضات ملدة  5أيام مفتوحة بداية من تاريخ نشر النتائج مع العلم أنه ال تقبل أيّ
املحددة .ويتم تقديم االعتراضات إما مباشرة بمكتب الضبط املركزي لديوان
اعتراضات بعد اآلجال
الحبوب أو عبر البريد من خالل مراسلة مضمونة الوصول على العنوان التالي :ديوان الحبوب
العنوان 30 :شارع أالن سفــاري 1002تونس.
 -ويتم البت في االعتراضات الواردة في اآلجال من قبل لجنة املناظرة .

املرحلة الثانية:
تتم دعوة املترشحين الذين تجاوزوا بنجاح املرحلة األولى من املناظرة الجتياز اختبار كتابي يسند لكل مترشح
على إثره عدد من  0الى .20
ويكون االختبار الكتابي في شكل استمارة أسئلة ذات خيارات متعددة (  ) Q C Mفي االختصاص وفي
الثقافة العامة .
اإلختبار
مادة اإلختصاص
الثقافة العامة

الضارب
02
01

عدد األسئلة
20
10

ّ
مدة اإلختبار
 45دقيقة

يرفض آليا كل مترشح ّ
تحصل على عدد أقل من  10على  20في االختبار الكتابي.
املرحلة الثالثة :
 تتم دعوة املترشحين الذين تجاوزوا بنجاح املرحلة الثانية من املناظرة الجتياز االختبار الشفاهياملتمثل في اجراء حوار مع اللجنة حول مؤهالت املترشح يسند له على إثره عدد من  0الى .20
 يتم ترتيب املترشحين بالنسبة لكل خطة آليا ترتيبا تفاضليا حسب املعدل الشخص ي املتحصل عليهوالذي يحتسب على النحو التالي:
الحاصل النهائي = (حاصل االختبار الكتابي) * ( + % 40العدد الشفاهي) *( + % 40املجموع
الشخص ي للملف) * .%20

املرحلة الرابعة:
 يتم عرض الناجحين على الفحص الطبي لتحديد قائمة املقبولين نهائيا في املناظرة ويعتبر القبول فياالختبار الطبي شرطا اساسيا للقبول النهائي في املناظرة.
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-

-

-

تنظر لجنة املناظرة في النتائج النهائية وتقترح على اإلدارة العامة قائمة الناجحين نهائيا وقائمة
تكميلية في حدود  % 50من عدد الخطط املفتوحة للتناظر في كل اختصاص متى توفر ذلك والتي
يتم اعتمادها عند الحاجة.
يتم نشر نتائج املناظرة عن طريق موقع الواب الخاص بديوان الحبوب www.oc.com.tnو بصفة
موازية على موقع البوابة الخاصة بالقطاع العمومي  www.concours.gov.tnويفتح باب قبول
االعتراضات ملدة  5ايام بداية من تاريخ نشر النتائج مع العلم أنه ال تقبل أي اعتراضات بعد اآلجال
ّ
املحددة.
ويتم تقديم االعتراضات إما مباشرة بمكتب الضبط املركزي لديوان الحبوب أو عبر البريد من خالل
مراسلة مضمونة الوصول على العنوان التالي :ديوان الحبوب العنوان 30 :شارع أالن سفــاري 1002
تونس.
ويتم البت في االعتراضات الواردة في اآلجال من قبل لجنة املناظرة.
يتم نشر النتائج النهائية للمناظرة عن طريق موقع الواب الخاص بديوان الحبوب
 www.oc.com.tnو بصفة موازية على موقع البوابة الخاصة بالقطاع العمومي
. www.concours.gov.tn

 يتم إعالم الناجحين عن طريق البريد مضمون الوصول إلتمام الوثائق اإلدارية.الوثائق املطلوبة عند اإلنتداب:
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من  03أشهر. عدد  02مضمون والدة. عدد  02صور شمسية. شهادة إقامة. نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية.يرفض كل مترشح:
 لم يتمكن من اجتياز مرحلة الفحص الطبي. ّقدم وثائق غير مطابقة.
ّ
تخلف عن االلتحاق ملباشرة عمله في األجل األقص ى ّ
املحدد من قبل ديوان الحبوب.
ّ
في أحد حاالت الرفض املبينة أعاله يتم املرور مباشرة إلى املترشح املوالي حسب الترتيب املضبوط بالقائمة
التكميلية.

مالحظات هامة:

 يجب على كل مرشح أن يتثبت من صحة البيانات التي ّيصرح بها ضمن استمارة الترشح عند
التسجيل باملنظومة التي يوفرها موقع واب ديوان الحبوب ، www.oc.com.tnوهو مسؤول عن
كافة املعطيات التي يدرجها بهذه االستمارة والتي ّ
يتم اعتمادها عند تقييم ملفه الشخص ي مع
ّ
التنبيه إلى ّأن أي تصريح غير مطابق للملف الذي يتم إيداعه بديوان الحبوب عند الطلب يترتب
عنه االقصاء اآللي والنهائي من املناظرة.
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ّ
ّ
ّ
يتعين على املترشح استخراج استمارة مطلب الترشح قبل تاريخ ختم الترشحات واالحتفاظ بها حتى
يتمكن من ارفاقها بملفه عند الطلب.
 بحلول أجل ختم باب التسجيل يتوقف قبول الترشحات على موقع واب الديوان. www.oc.com.tn ال تؤخذ بعين االعتبار امللفات واملطالب الواردة على الديوان قبل صدور هذا البالغ أو قبل تسلماملترشح لالستدعاء أو عند عدم احترام الشروط واملتطلبات املنصوص عليها بهذا البالغ.
ّ
املحدد باالستدعاء ويعتمد في ذلك ختم مكتب الضبط
 يرفض وجوبا كل ملف يرد بعد التاريخّ
ّ
املركزي بالديوان أو ختم البريد ويعتبر بالتالي صاحبه متخليا عن الخطة املعنية بمطلب الترشح
ّ
ّ
ويحل محله املترشح املوالي في الترتيب التفاضلي.
كل مترشح مدعو إلى متابعة موقع الواب  www.oc.com.tnبانتظام ّ
للتعرف على املستجدات بخصوص مراحل
املناظرة ونتائجها.
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