
 2019مناظرة الوكـالة العقــارية الفالحية 
 تنتدب مهندس أول و متصرف : الوكـالة العقــارية الفالحية -1

اختصاص هندسة ريفية و متصرف حقوق اختصاص شؤون عقارية  مهندس أولتنتدب  الوكـالة العقــارية الفالحية
 وفــــقــــا للبيانات التالية : 

الخطة المراد 
 تسديد شغورها

 مكان العمل
عدد الخطط 
المراد سدّ 
 شغورها

 طريقة اإلختبار االختصاص الشهادة العلمية المطلوبة

مهندس أول ) 
 قار (

الدائرة الجهوية 
توزر  –بقفصة 
 قبلي -

 هندسة ريفية الشهادة الوطنية لمهندس 01
اختبار كتابي+اختبار 

 شفاهي

 متصرف

 )قار(

الدائرة الجهوية 
توزر  –بقفصة 
 قبلي -

01 
شهادة األستاذية أو اإلجازة 

 في الحقوق
 شؤون عقارية

اختبار كتابي+اختبار 
 شفاهي

 الوثائق المطلوبة : -1-1

 مطلب ترشح باسم السيد المدير العام للوكالة العقارية الفالحية; -

 ; www.concours.gov.tn :  استمارة الترشح مستخرجة من موقع المناظرات -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية; -

 بكل دقة و رقم هاتفه;  سيرة ذاتية تتضمن وجوبا العنوان الكامل للمترشح -

 نسخة من الشهادة العلمية المطلوبة; -

سنة، يتعين تقديم شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلمة من قبل مكتب التشغيل  40بالنسبة للمترشحين الذين تجاوزو سن  -
أشهر في تاريخ ختم الترشحات و تتضمن تاريخ أول تسجيل  03و العمل المستقل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من 

 . 2019جانفي  01سنة في كل الحاالت بتاريخ  45على أن ال يتجاوز سن المترشح 

 جراء المناظرة :مراحل إ -2-1

 المرحلة األولى : -1-2-1 مراحل : 2تجرى المناظرة على 

كتابي لكــافة المترشحيــن الذين تم قبول ملفاتهـم باعتمـاد صيغة األسئــلة متعددة االختيــارات   * يتم إجـراء اختبـار
( QCM  . )  بالنسبة لالختبارات الكتابية. 20و يتم إسناد عدد على 

إثر ذلك اإلعالن عن قائمة الناجحين في اإلختبار الكتابي بموقع الواب الخاص بالوكالة و الذين يشترط في قبولهم * يتم على 
 10لالختبار الكتابي مع فتح باب االعتراضات لمدة   أن يتحصلوا على عدد يساوي أو يفوق نصف العدد األقصى  األولي

 تحديد القائمة النهائية.أيام يتم على إثرها النظر فيها من طرف اللجنة ل

http://www.concours.gov.tn/


 المرحلة الثانية : -2-2-1

أضعاف الخطط المعروضة للتناظر بعد ترتيب المترشحين حسب األعداد المتحصل عليها في االختبار الكتابي  10يتم دعوة 
تبار من أجل اجتياز االختبار الشفوي و يتم ترتيب المترشحين حسب العدد الجملي المتحصل عليه )اختبار كتابي + اخ

 شفوي (.

   مالحظات :

في صورة تساوي عدد االختبار الكتابي مع   أضعاف الخطط المعروضة للتناظر 10  * يمكن للجنة دعوة أكثر من
 المترشحين الموالين له و ذلك بدعوتهم الجتياز االختبار الشفاهي.

 اييس التالية :نقطة طبقا للمق 30ال يتجاوز   يتم إسناد عدد  لالختبار الشفاهي  * بالنسبة

 المقاييس المتعلقة بالمؤهالت و المعارف : -1

 نقاط; 05القدرة على التعبير باللغة العربية :  -

 نقاط; 05:   القدرة على التعبير باللغة الفرنسية -

 نقاط. 05المعارف :  -

 : المقاييس المتعلقة بالحضور و الحوافز  -2

 نقاط; 05الهندام و الحضور :  -

 نقاط; 05:   فهم و التجاوبجودة ال -

 نقاط. 05 مدى مالءمة مؤهالت المترشح لمركز العمل( : –الحوافز ) االهتمام بالعمل و بالمركز  -

(  30+ العدد الشفاهي /   20) العدد الكتابي /   50و تبعا لذلك يتم ترتيب المترشحين طبقا للعدد النهائي المتحصل عليه /
بهذه النتائج األولية و نشرها على موقع البوابة الوطنية لالنتدابات بالقطاع حسب الجدارة و يتم التصريح 

أيام تقوم اللجنـة بدراستـها بعد انقضاء المدة و  10و فتح باب االعتراضـات لمدة   www.concours.gov.tn  العمومي
 ائي للمترشح المتحصل على أكبر عدد من النقاط و في صورة التساوي يتم ترجيح األكبر سنا .التصريح بالقبول النه

يتم اللجوء للقائمة التكميلية في صورة تخلي المترشح الذي تم التصريح بنجاحه و عدم مباشرته لعمله و ينتهي العمل بها  -3
 أشهر من تاريخ اإلعالن عن القائمة األصلية. 06بمرور 

يمكن ألي مترشح أن يطالب اإلدارة بإعادة ترتيبه طبقا للشهادة العلمية المتحصل عليها)إن كانت أعلى من المطلوبة ال  -4
 فور مباشرته للعمل.  للخطة( و يمضي التزاما في ذلك

 الوكـالة العقــارية الفالحية تنتدب تقني و مساعد تقني و مستكتب إدارة: -2

تنتدب مهندس أول اختصاص هندسة ريفية و متصرف حقوق اختصاص شؤون عقارية  الوكـالة العقــارية الفالحية
 وفــــقــــا للبيانات التالية : 

http://www.concours.gov.tn/


الخطة المراد 
 تسديد شغورها

 مكان العمل
عدد الخطط 
المراد سدّ 
 شغورها

الشهادة العلمية 
 المطلوبة

 طريقة اإلختبار االختصاص

 تقني

 ) قار ( 

الدائرة 
الجهوية 

 –بقفصة 
 قبلي -توزر 

01 
تقني سامي أو 

 إجازة
 جغرفة رقمية

اختبار كتابي+اختبار 
 شفاهي + اختبار تطبيقي

مساعد تقني 
 )قار(

الدائرة 
الجهوية 

 –بقفصة 
 قبلي -توزر 

02 
شهادة المؤهل 
 التقني المهني

  

 مساح في قيس األراضي

اختبار كتابي+اختبار 
 شفاهي + اختبار تطبيقي

مستكتب إدارة 
 () قار 

الدائرة 
الجهوية 

 –بقفصة 
 قبلي -توزر 

01 

سنة سادسة ثانوي 
منهاة ) نظام قديم 

 ( أو

سنة ثالثة ثانوي 
منهاة ) نظام جديد 

) 

- 
اختبار كتابي+اختبار 
 شفاهي+ اختبار تطبيقي

 الوثائق المطلوبة : -1-2

 مطلب ترشح باسم السيد المدير العام للوكالة العقارية الفالحية; -

 ; www.concours.gov.tn :  الترشح مستخرجة من موقع المناظرات استمارة -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية; -

 بكل دقة و رقم هاتفه;  سيرة ذاتية تتضمن وجوبا العنوان الكامل للمترشح -

 نسخة من الشهادة العلمية المطلوبة; -

سنة، يتعين تقديم شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلمة من قبل مكتب التشغيل  40بالنسبة للمترشحين الذين تجاوزو سن  -
أشهر في تاريخ ختم الترشحات و تتضمن تاريخ أول تسجيل  03و العمل المستقل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من 

 . 2019جانفي  01ت بتاريخ سنة في كل الحاال 45على أن ال يتجاوز سن المترشح 

 مراحل إجراء المناظرة : -2-2

 المرحلة األولى : -2-2-1 مراحل : 2تجرى المناظرة على 

كتابي لكــافة المترشحيــن الذين تم قبول ملفاتهـم باعتمـاد صيغة األسئــلة متعددة االختيــارات   * يتم إجـراء اختبـار
( QCM  . )  لنسبة لالختبارات الكتابية.با 20و يتم إسناد عدد على 

* يتم على إثر ذلك اإلعالن عن قائمة الناجحين في اإلختبار الكتابي بموقع الواب الخاص بالوكالة و الذين يشترط في قبولهم 
 10لالختبار الكتابي مع فتح باب االعتراضات لمدة   أن يتحصلوا على عدد يساوي أو يفوق نصف العدد األقصى  األولي
 على إثرها النظر فيها من طرف اللجنة لتحديد القائمة النهائية. أيام يتم

http://www.concours.gov.tn/


 المرحلة الثانية :  -2-2-2

أضعاف الخطط المعروضة للتناظر بعد ترتيب المترشحين حسب األعداد المتحصل عليها في االختبار الكتابي  10يتم دعوة 
الجملي المتحصل عليه )اختبار كتابي + اختبار من أجل اجتياز االختبار الشفوي و يتم ترتيب المترشحين حسب العدد 

 شفوي (.

   مالحظات :

في صورة تساوي عدد االختبار الكتابي مع   أضعاف الخطط المعروضة للتناظر 10  * يمكن للجنة دعوة أكثر من
 المترشحين الموالين له و ذلك بدعوتهم الجتياز االختبار الشفاهي.

 نقطة طبقا للمقاييس التالية : 30ال يتجاوز   إسناد عدديتم   لالختبار الشفاهي  * بالنسبة

 المقاييس المتعلقة بالمؤهالت و المعارف : -1

 نقاط; 05القدرة على التعبير باللغة العربية :  -

 نقاط; 05:   القدرة على التعبير باللغة الفرنسية -

 نقاط. 05المعارف :  -

 : المقاييس المتعلقة بالحضور و الحوافز  -2

 نقاط; 05الهندام و الحضور :  -

 نقاط; 05:   جودة الفهم و التجاوب -

 نقاط. 05 مدى مالءمة مؤهالت المترشح لمركز العمل( : –الحوافز ) االهتمام بالعمل و بالمركز  -

(  30فاهي / + العدد الش  20) العدد الكتابي /   50و تبعا لذلك يتم ترتيب المترشحين طبقا للعدد النهائي المتحصل عليه /
حسب الجدارة و يتم التصريح بهذه النتائج األولية و نشرها على موقع البوابة الوطنية لالنتدابات بالقطاع 

عد انقضاء المدة و أيام تقوم اللجنـة بدراستـها ب 10و فتح باب االعتراضـات لمدة   www.concours.gov.tn  العمومي
 التصريح بالقبول النهائي للمترشح المتحصل على أكبر عدد من النقاط و في صورة التساوي يتم ترجيح األكبر سنا .

يتم اللجوء للقائمة التكميلية في صورة تخلي المترشح الذي تم التصريح بنجاحه و عدم مباشرته لعمله و ينتهي العمل بها  -3
 تاريخ اإلعالن عن القائمة األصلية.أشهر من  06بمرور 

ال يمكن ألي مترشح أن يطالب اإلدارة بإعادة ترتيبه طبقا للشهادة العلمية المتحصل عليها)إن كانت أعلى من المطلوبة  -4
 فور مباشرته للعمل.  للخطة( و يمضي التزاما في ذلك

 طريقة التسجيل في هذه المناظرة : -3

 www.concours.gov.tn* يتعين على كافة المترشحين التسجيل عبر موقع المناظرات 

* بعد القيام بعملية التسجيل, يجب على المترشحين إيداع ملفات الترشح محتوية وجوبا على كّل الوثائق المشار إليها أعاله 
الضبط المركزي للوكالة العقــارية الفـــالحية أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول أو البريد السريع  مباشرة بمكتب

" مع التنصيـص على اسم المناظـرة على الظـرف تونس 1002شـارع الحرية البلفيدير  140على العنوان التالي : "
 المرسـل.

http://www.concours.gov.tn/
http://www.concours.gov.tn/


 مالحظات :

 رشح لها;* يجب أن تحمل الظروف اسم المناظرة المت

* يرفض وجوبا كل ملف ترشح يرد بعد آجال ختم الترشحات، ال يتضمن استمارة الترشح، ال يتضمن اسم المناظرة 
 المترشح لها، ال يتضمن جميع الوثائق المطلوبة، و التي تكون المعطيات المضمنة باالستمارة مخالفة للواقع;

 * يرفض وجوبا كل ملف ترشح يرد عبر البريد العادي.

 .يجب على المترشح أن يكون مؤهال للعمل بكامل تراب الجمهورية* 

 * عدم االستدعاء إلجراء االختبارات يعتبر إجابة بالرفض على المطلب.

 .2019ماي  31 آخـر أجـل الستالم الترشحــات حدد ليوم

 

 

 

 

 

 


	مناظرة الوكـالة العقــارية الفلاحية 2019
	1- الوكـالة العقــارية الفلاحية تنتدب مهندس أول و متصرف :
	1-1- الوثائق المطلوبة :
	2-1- مراحل إجراء المناظرة :
	1-2-1- المرحلة الأولى :
	2-2-1- المرحلة الثانية :
	ملاحظات :



	2- الوكـالة العقــارية الفلاحية تنتدب تقني و مساعد تقني و مستكتب إدارة:
	1-2- الوثائق المطلوبة :
	2-2- مراحل إجراء المناظرة :
	1-2-2- المرحلة الأولى :
	2-2-2-  المرحلة الثانية :

	3- طريقة التسجيل في هذه المناظرة :



