إعــــــــالن إنتـــــــداب
كتابية
تعتزم الهيئة العامة للتأمين تنظيم مناظرة خارجية باالختبارات للعموم مشفوعة باختبارات
ّ

شفاهية إلنتداب إطار في رتبة "محلل مركزي" وفقا للشروط المذكورة في الجدول التالي:
و ّ
مرجع

المناظرة

الرتبة

عدد

مكان

اإلختصاص والمهارات المطلوبة

الخطط

العمل

 اإلختصاص :دراسة وتطوير األنظمة المعلوماتية (هندسة البرمجيات)solutions

des

développement

et

Conception

(Etude,

informatiques (Génie Logiciel).

تحصل على ماجستير.
 الشهادة العلمية :مهندس في اإلعالمية أو م ّ -الخبرة :سنتين أقدمية على األقل في اإلختصاص المطلوب.

محلل

 2021/01مركزي
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الفنية المطلوبة:
 -المهارات ّ

*Maîtrise de Symfony 2.8 / 3.*/ 4.
Sql Server 2016
Transact Sql
Full PHP7 / MySQL / POO / JSON / Outils de développement
web
HTML 5 / CSS 3 / Javascript (jQuery) / Bootstrap / Twig /
Webpack.
API REST
Maitrise des tests unitaires sous PHP
)Modèles de développement (MVC
Méthodologie de gestion de projet: AGILE
Conception : UML 2
Git, gitlab

 /Iشروط المشاركة:
 -1أن يكون المترشح تونسي الجنسية،
المترشحين،
 -2أن ال يتجاوز سن المشارك  35سنة عند آخر أجل لقبول ملفات
ّ

 -3أن يكون
المحدد بالجدول أعاله.
متحصال على الشهادة المطلوبة واإلختصاص
ّ
ّ
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تون ــس

 /IIالوثائق المطلوبة:
ترشح يقع تحميلها من الموقع االلكتروني للهيئة على العنوان
يتم تعميرها من طرف الم ّ
 -1استمارة ّ
التاليwww.cga.gov.tn :
 -2نسخة من بطاقة التّعريف الوطنية.
 -3نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية (أو الديبلوم) المطلوبة للمشاركة في المناظرة (مصحوبة،
إجبارّيا ،بنسخة مطابقة لألصل لقرار المعادلة بالنسبة للشهادات األجنبية أو لشهادات التعليم
الخاص).
الترشحات) أو وصل
 -4بطاقة عدد  3جديدة (ال يتجاوز تاريخ إصدارها  3أشهر عند تاريخ غلق باب ّ
يثبت ايداع مطلب في الغرض.

 -5سيرة ذاتية ممضاة تحمل صورة حديثة للمترشح وتذكر فيها األنشطة المهنية والتربصات المنجزة.
 -6شهائد العمل تثبت الخبرة المطلوبة.
 -7نسخة من بطاقة األعداد للسنة األخيرة من الشهادة الجامعية المتحصل عليها.
على المرشحين الذين يستوفون الشروط المذكورة أعاله إرسال طلبهم ،عن طريق البريد أو مباشرة إلى

مكتب الضبط بمعهد تمويل التنمية في المغرب العربي " ،"IFIDعلى العنوان التالي 8" :نهج الطاهر

بن عمار المنار  II- 2092تونس" ،في موعد ال يتجاوز يوم االثنين  5جويلية  2021ويعتمد في ذلك

المترشح التنصيص
ويتعين على
ختم البريد أو ختم مكتب ضبط معهد تمويل التنمية بالمغرب العربي.
ّ
ّ
على الظرف الخاص بطلبه على مرجع المناظرة التي يشارك فيها.
 / IIIإختبارات المناظرة:
 -1اختبارات الجدارة (اختبارات كتابية):
المبين في الجدول
 اختبار نظري في االختصاص يتعلق بالمهارات التقنية المطلوبة على النحوّ
أعاله.
تم إختيارهم إثر إختبار التخصص النظري
 اختبار تطبيقي في اإلختصاص بالنسبة للمترشحين الذين ّمعدل يساوي أو يفوق ( 20/10في حدود عشرة أضعاف عدد
حسب الجدارة و
المتحصلين على ّ
ّ

سيتم دعوتهم الجتيازه في التاريخ والمكان
الوظيفة ( )01الشاغرة ،إذا كان هذا العدد ً
متاحا) والذين ّ
برقية وعبر البريد اإللكتروني .وفي حالة التساوي في
الل ّذين سيتم إعالمهم بهما الحًقا بواسطة ّ
األعداد ،يتم اختيار المترشح األكبر سنا.
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 -2اختبار القبول (إختبار شفوي):
سيتم دعوة المترشحين الذين اجتازوا اختبار الجدارة في اإلختصاص المطلوب والذين تحصلوا على
ّ
معدل يساوي أو يفوق  20/10والمرتبين حسب الجدارة (في حدود خمسة أضعاف عدد الوظيفة
ّ
متاحا) إلجراء االختبار الشفوي في التاريخ والمكان الل ّذين سيتم
( )01الشاغرة إذا كان هذا العدد
ً
برقية وعبر البريد اإللكتروني .وفي حالة التساوي في األعداد ،يتم
إعالمهم بهما الحًقا بواسطة ّ
اختيار المترشح األكبر سنا.

 /IVتوضيحات هامة:
 – 1تعتبر مرفوضة:
 المطالب التي ال تستوفي جميع شروط المشاركة أو تلك المنقوصة من الوثائق المذكورة أعاله.المحدد بيوم االثنين  5جويلية  .2021ويعتمد
 المطالب المرسلة بعد الموعد النهائي لتقديم الترشحاتّ
في ذلك ختم البريد أو ختم مكتب ضبط معهد تمويل التنمية بالمغرب العربي.
للمترشحين المؤهلين الجتياز
 -2بعد دراسة الملفات والتحقق من مطابقتها ،سيتم نشر قائمة أولية
ّ
االختبارات الكتابية على الموقع اإللكتروني للهيئة العامة للتأمين.

قدموا مطالبهم والذين لم يقع اختيارهم ،تقديم اعتراض عبر البريد اإللكتروني على
يمكن للمترشحين الذين ّ
العنوان التالي concours@cga.gov.tn :في غضون  5أيام من تاريخ نشر القائمة المذكورة.
في غضون فترة ال تتجاوز  10أيام من نشر القائمة األولية ،سيتم نشر القائمة النهائية للمترشحين
المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية على الموقع اإللكتروني للهيئة العامة للتأمين.

 -3سيتم دعوة المترشحين المؤهلين الجتياز االختبارات الكتابية عن طريق برقية وعبر البريد إلكتروني
لتحديد تاريخ ومكان االختبار.
يتم إعالن قبول أي مترشح بصفة نهائية إال بعد القيام بفحص طبي من قبل طبيب الهيئة العامة
 -4ال ّ
يقر أنه مؤهل ألداء الواجبات الموكولة إليه.
للتأمين الذي ّ
 -5أي مترشح يرفض االلتحاق بمركز عمله سيتم حذفه من قائمة المقبولين في المناظرة.
مؤهل،
 -6إذا رفض أي مترشح االلتحاق بمركز عمله أو أعلن طبيب الهيئة العامة للتأمين أّنه غير ّ
المرسم األول في القائمة التكميلية.
ستقوم الهيئة باستدعاء المترشح
ّ
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