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  شركة النقل بواسطة ا�نابيب  
   خارجية منــاظـرةفتح إعـــ�ن عن  ب�غ 

  
  : بيانات الجدول التالي  1ك حسبـــــ في مختلف ا!س عونا16 تعلن شركة النقل بواسطة ا!نابيب عن فتح مناظرة خــارجية بالملفات و ا�ختبارات �نتداب

  .2006 أفريل 13 المؤرخ في 2006 لسنة 1031المحدد استثناء للمشاركة في المناظرة طبق أحكام ا�مر عددقصى يمنح للمترشحين الذين تجاوزوا السن ا�(*) (*) (*) (*)  -

    .كما يقصى كل مترشح مخالف للشروط المنصوص عليھا بالب+غ أع+ه -
  .الذكور جنس من المترشح يكون أن ا�فضل من و بالنھار أو بالليل الحضور و بدني مجھود  ميدانية تتطلب فھي تتعلق بأعمال11 و 10بالنسبة للمناظرات عدد  -

  شروط المشاركة
 الخطط عدد مستوى التعليمي المطلوبالالشھادة أو  ا8ختصاص المطلوب 

 عدد ھيكل التعيين الخطة المفتوحة
 المناظرة

   محاسبة ومراقبة وتدقيق- 
   علوم المحاسبة- 
  المحاسبة وأنظمة المعلومات- 

 شھادة  (  أو شھادة معادلةلBستاذية    الوطنية شھادة المتحصل على 
 P 1/2017 مصلحة المحاسبة  متصرف 1  )أربعة سنوات تعليم عالي مكللة بالنجاح +الباكالوريا 

  
  (*) 2018 جانفي 01سنة في تاريخ  40:  السن ا!قصى -
الوطنية  شھادة العلى  متحص1 المترشح يكون أن يجب -

أربعة سنوات تعليم عالي مكللة (   أو ما يعادلھالBستاذية 
  شريةھندسة الموارد الب -  .لمذكور دون سواه ا اJختصاص في) بالنجاح

 التصرف في موارد بشرية  -
 شھادة (  أو شھادة معادلةلBستاذية   متحصل على الشھادة  الوطنية 

 P 2/2017 مصلحة الموارد البشرية   متصرف 1 )أربعة سنوات تعليم عالي مكللة بالنجاح +الباكالوريا 

  مھندس 1   لمھندس الوطنية متحصل على الشھادة ھندسة ميكانكية   -
 أول

   P 3/2017 مصلحة الصيانة الميكانكية 
  (*) 2018 جانفي 01سنة في تاريخ  40:  السن ا!قصى-
 لمھندس الوطنية الشھادة على متحص1 حالمترش يكون أن يجب -

  .المذكور دون سواه  اJختصاص في
   شبكات اع1مية - 
  مھندس  1  لمھندس الوطنية متحصل على الشھادة  برمجيات - 

 أول
- وا!نظمة  للشبكات يّةالفرع اJدارة

 اJع1مية المصلحة
P 4/2017 

  (*) 2018 جانفي 01 سنة في تاريخ 40:  السن ا!قصى-
أو ا�جازة  شھادة على  متحص1 المترشح يكون أن  يجب-

في ) ث1ث سنوات تعليم عالي مكللة بالنجاح (  شھادة معادلة
 . دون سواها�ختصاص المذكور

  
 شھادة الباكالوريا   ( أو شھادة معادلة ا�جازةشھادة متحصل على  موارد بشرية

 ) ث1ث سنوات تعليم عالي مكللة بالنجاح +
  
1  

 ملحق إدارة
  درجة ثانية

 P 5/2017 الفرعيّة للموارد البشرية  اJدارة

   2018 جانفي 01 سنة في تاريخ 35:  السن ا!قصى- 
�ختصاص قد زاول تعليمه العالي في ا المترشح يكون أن  يجب-

 . دون سواهالمذكور

  
   بجميع اختصاصاتھاءالكيميا

سنتين تعليم عالي مكللتين + متحصل على شھادة الباكالوريا 
 بالنجاح

  
1  

فني سامي 
 درجة ثانية

  مصلحة الس1مة والمحيط
 ) المخبر(

P 6/2017 

  2018 جانفي 01سنة في تاريخ  35:  السن ا!قصى-
أو تخصل على يمه الجامعي زاول تعل المترشح يكون أن يجب -

 دون ةالمذكور ا�ختصاصاتإحدى  فيالمطلوبة شھادة تكوينية 
 .سواھا

: تعليم عالي في أحد ا�ختصاصات 
  العربية أو الفرنسية أو اJنقليزية

  اختصاص مساعد مديرية ) BTS( أو 
  

سنتين تعليم عالي مكللتين + متحصل على شھادة الباكالوريا 
ملحق ادارة    BTS (   1( تكوينية  أو شھادة بالنجاح 

  درجة أولى
 P 7/2017  ا�دارة العامة

  2018 جانفي 01سنة في تاريخ  35:  السن ا!قصى-
 تحصل على شھادة التكوين المھني  المترشح يكون أن يجب -

 .المذكور دون سواه اJختصاص فيالمطلوبة 

  
  التصرفاع1مية

 

  
 )BTP(متحصل على المؤھل التقني المھني 
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 مستكتب

 مصلحة(ادارة الشؤون ا�دارية 
  )البشريّة الموارد

 ا�دارة التقنية برادسو

 

  

P 8/2017 

  2018 جانفي 01سنة في تاريخ  35:  السن ا!قصى-
  

  
  سائق 3   التعليم ا!ساسيبنجاح ختم    ب صنف سياقة رخصة

  ادارة الشؤون ا�دارية
  وا�دارة التقنية 

  

P 09/2017 

  
 2018 جانفي 01سنة في تاريخ  35: ا!قصى السن -

    
 السنة السادسة تعليم أساسيمستوى 
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  حارس

  ادارة الشؤون ا�دارية
  وا�دارة التقنية

  

P 10/2017 

 
  2018 جانفي 01سنة في تاريخ  35:  السن ا!قصى-
  

    
    السنة التاسعة  تعليم أساسي مستوى 

  

  
1  

عامل 
  مختص

 
 P 11/2017  ادارة الشؤون ا�دارية
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    ::::الرشوط العامة للمشاركة يف املناظراتالرشوط العامة للمشاركة يف املناظراتالرشوط العامة للمشاركة يف املناظراتالرشوط العامة للمشاركة يف املناظرات ----1111

  .خطة واحدةال ميكن الرتحش ٕاال يف  -

 .طلوبة لRرس باكمل تراب امجلهورية الوظيفة اليت يرتحش لهاجيب عىل املرتحش ٔان يكون تونيس اجلنسـية و ممتتعا حبقوقه املدنية ؤان تتوفر فيه املؤهالت امل -

  سواه عىل الشهادة املطلوبة يف إالختصاص احملدد دون رزا تحصل عىل املسـتوى التعلميي املطلوب ٔاو حمٔان يكون املرتحش م  -

 .  ذا اكنت مصحوبة بقرار معادkال تقبل الشهادات أالجنبية و الشهادات املسلّمة من طرف املؤّسسات اجلامعيّة اخلاّصة ٕاالّ إ  -
        

    ::::التسجيل يف للمناظرةالتسجيل يف للمناظرةالتسجيل يف للمناظرةالتسجيل يف للمناظرة ----2222

للتسجيل إاللكرتوين و ذx بتعمري      www.concours.gov.tn بوابة املناظرات العموميةواب ٕاىل موقع  وجوtوجوtوجوtوجوt        النفاذالنفاذالنفاذالنفاذ جيب عىل املرتحش اsي تتوفر فيه الرشوط املطلوبة -

{سـ�رة اخلاصة tخلطة تعمري   ل    www.sotrapil.com.tnرشكة النقل بواسطة {|بيب ٕاىل موقع واب  وجوtوجوtوجوtوجوt    النفاذالنفاذالنفاذالنفاذو و و و  ٕالحدى اخلطط املفتوحة للتناظر مطلب الرتحش
  .ربيدوال يمت يف هذه املرح� قبول امللفات الواردة عن طريق الاملراد الرتحش لها 

 ).ال ميكن الرتحش ٕاالّ خلطة واحدة ( بلك دقة www.sotrapil.com.tnرشكة النقل بواسطة {|بيبموقع واب  إالسـ�رة املوجودة عىل يقوم املرتحش بتعمري -

 .   آليا عىل رمق تسجيل يف املناظرة ٕاثر مصادقة املرتحش عىل البيا|ت اليت مت ٕادرا�ا tالسـ�رة يتحصل -

 .www.sotrapil.com.tnجيب اسـتخراج اسـ�رة التسجيل من موقع الواب السابق اsكر -

رتتيب التفاضيل و ذx قصد تقدمي ملفاهتم للتثبت من حصة املعطيات املرصح  tسـ�رة التسجيل ٕاىل حني دعوة املتحصلني مهنم عىل املراتب أالوىل عىل ٕاثر ال{حتفاظ{حتفاظ{حتفاظ{حتفاظجيب عىل املرتحشني  -
 .هبا tلتسجيل {لكرتوين

 
 :  :  :  :   مالحظات هامة مالحظات هامة مالحظات هامة مالحظات هامة                                                

 و هو مسؤول عن املعطيات اليت يدر�ا www.sotrapil.com.tnموقع الواب من ّحصة البيا|ت ودقّة املعلومات اليت يّرصح هبا عند تسجي¤ للتثبّت  ّلك مرتحش مدعو  -
  tٕسـ�رة الرتحش واليت يمت ٕاع�دها عند تقيمي ملفه

  . ميكن للمرتحش تعديل البيا|ت اليت ّمت تسجيلها و ذx قبل ¬رخي غلق tب الرتحشات و يعمتد عند تقيمي ملف املرتحش، آخر حتيني متّت املصادقة عليه -

 .ٕاقصاء املرتحش آليّا من املناظرة دمة tمللف، مع الو¯ئق املقمبوقع واب الرشكة عدم تتطابق املعطيات املّرصح هبا عند التسجيل ب عن لك يرتتّ  -

 . من الرشكةاملشاركة يف املناظرة و يف صورة اكتشاف املغالطة بعد معلية {نتداب فٕانه يمت عز³مواص� يرتتب عن لك ترصحي مغالط منع املرتحش من  -

 مسج� مبوقع ال ميكن تعديل البيا|ت بعد ¬رخي غلق tب الرتحشات وال تؤخذ بعني إالعتبار املطالب الواردة عىل رشكة النقل بواسطة أال|بيب قبل صدور هذا البالغ وكذx املطالب الغري -

  www.sotrapil.com.tn :  الرشكة واب
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 .للتعرف عىل املسـتجّدات خبصوص توارخي  ومراحل ٕاجناز املناظرات ونتاجئها  www.sotrapil.com.tn: رشكة النقل بواسطة أال|بيبعىل لك مرتحش متابعة موقع واب  -

 موقع واب بوابة املناظرات العمومية ال تأخذ بعني {عتبار الرتحشات اليت تمت عىل موقع واب الرشكة واليت مل يقم ٔاحصاهبا tلتسجيل {لكرتوين يف -

www.concours.gov.tn   .  
  

    ::::السن أالقىص للرتحشالسن أالقىص للرتحشالسن أالقىص للرتحشالسن أالقىص للرتحش ----3333
   سـنة40 :  بــحيتسب السن {قىص  : t1111 - - - -2222----3333 - - - -4444 - - - -5555لنسـبة للخطط tلنسـبة للخطط tلنسـبة للخطط tلنسـبة للخطط  -

  .2006 ٔافريل 13 املؤرخ يف 2006 لسـنة 1031  طبق ٔاحاكم أالمر عدداحملدد اسـتثناء للمشاركة يف املناظرةقىص مينح للمرتحشني اsين جتاوزوا السن االٔ 
        .2018 سـنة يف ¬رخي غرة جانفي 35: حيتسب السن أالقىص بـ: t     6666 - - - -    7777----8888----9999 - - - -    10101010 - - - -11111111لنسـبة للخطط tلنسـبة للخطط tلنسـبة للخطط tلنسـبة للخطط- - - - 
        

: : : : رشكة النقل بواسطة أال|بيبرشكة النقل بواسطة أال|بيبرشكة النقل بواسطة أال|بيبرشكة النقل بواسطة أال|بيبواب واب واب واب وعرب موقع وعرب موقع وعرب موقع وعرب موقع    tn tn tn tn ....govgovgovgov....concoursconcoursconcoursconcours....wwwwwwwwwwww::::عىل اخلط عرب البوابة الوطنية اخلاصة مبناظرات {نتداب اخلارt Òلقطاع العمويمعىل اخلط عرب البوابة الوطنية اخلاصة مبناظرات {نتداب اخلارt Òلقطاع العمويمعىل اخلط عرب البوابة الوطنية اخلاصة مبناظرات {نتداب اخلارt Òلقطاع العمويمعىل اخلط عرب البوابة الوطنية اخلاصة مبناظرات {نتداب اخلارt Òلقطاع العمويمات ات ات ات ــــرحشرحشرحشرحشــــــــ الت الت الت التيفتح tب تقدمي يفتح tب تقدمي يفتح tب تقدمي يفتح tب تقدمي 
tntntntn....comcomcomcom....sotrapilsotrapilsotrapilsotrapil....wwwwwwwwwwww  2018201820182018 ديسمرب  ديسمرب  ديسمرب  ديسمرب 27272727وم وم وم وم ــــداء من يداء من يداء من يداء من يــــابتابتابتابت. . . .             
 جانفي  جانفي  جانفي  جانفي 31313131وم وم وم وم ــــييييل ل ل ل     tntntntn....comcomcomcom....sotrapilsotrapilsotrapilsotrapil....wwwwwwwwwwww: : : : رشكة النقل بواسطة أال|بيبرشكة النقل بواسطة أال|بيبرشكة النقل بواسطة أال|بيبرشكة النقل بواسطة أال|بيبواب واب واب واب وعرب موقع وعرب موقع وعرب موقع وعرب موقع العمويم العمويم العمويم العمويم الوطنية اخلاصة مبناظرات {نتداب اخلارt Òلقطاع الوطنية اخلاصة مبناظرات {نتداب اخلارt Òلقطاع الوطنية اخلاصة مبناظرات {نتداب اخلارt Òلقطاع الوطنية اخلاصة مبناظرات {نتداب اخلارt Òلقطاع عرب البوابة عرب البوابة عرب البوابة عرب البوابة ات ات ات ات ــــرحشرحشرحشرحشــــالتالتالتالتلتقدمي لتقدمي لتقدمي لتقدمي ل ل ل ل ــــر أجر أجر أجر أجــــدد آخدد آخدد آخدد آخــــوحوحوحوح

        ....الثانية عرشة ليالالثانية عرشة ليالالثانية عرشة ليالالثانية عرشة ليال    اعةاعةاعةاعةــــعىل السعىل السعىل السعىل الس    2019201920192019

  
    مراحل ٕاجناز املناظرات مراحل ٕاجناز املناظرات مراحل ٕاجناز املناظرات مراحل ٕاجناز املناظرات  ----4444

  :جترى املناظرات يف اخلطط املفتوحة للتناظر عىل مرحلتني

    ترتيب املرتحشني تفاضلياترتيب املرتحشني تفاضلياترتيب املرتحشني تفاضلياترتيب املرتحشني تفاضليا: : : : املرح� أالوىلاملرح� أالوىلاملرح� أالوىلاملرح� أالوىل �
  :ني تفاضليا عىل النحو التايليمت ترتيب املرتحش

    :    ))))مترصفمترصفمترصفمترصف((((    2222 و  و  و  و t1111لنسـبة للخطط عدد tلنسـبة للخطط عدد tلنسـبة للخطط عدد tلنسـبة للخطط عدد   ....    أ أ أ أ 
        الصيغةالصيغةالصيغةالصيغة        العدد أالقىصالعدد أالقىصالعدد أالقىصالعدد أالقىص        املقاييساملقاييساملقاييساملقاييس

  املعدل املعمتد tلنسـبة للمسـتوى العلمي املطلوب 
  )20عىل (

  x 5املعدل املعمتد    نقطة 100

                نقطةنقطةنقطةنقطة        100100100100        اèموعاèموعاèموعاèموع
         : : : :املعمتد املعمتد املعمتد املعمتد عدل عدل عدل عدل    امل   امل   امل   امل

ٔاو ما يعادلها ويعمتد معدل السـنة الرابعة من التعلمي العايل حىت يف صورة تقدمي شهادة يف مسـتوى  )  أ .م(ه يف سـنة التخرج tلنسـبة للشهادة الوطنية لٔالسـتاذية  حيتسب املعدل السـنوي املتحصل علي -

  ) % x 50ب .م ) + ( % x 50 أ .م  (= اكالٓيت ) ب.م( مع الرتجيح مبعدل شهادة الباكلورì تعلميي ٔاعىل
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        ::::))))ðندس أولðندس أولðندس أولðندس أول((((    4444 و  و  و  و t    3333لنسـبة للخططtلنسـبة للخططtلنسـبة للخططtلنسـبة للخطط  ....    بببب
        الصيغةالصيغةالصيغةالصيغة        العدد أالقىصالعدد أالقىصالعدد أالقىصالعدد أالقىص        املقاييساملقاييساملقاييساملقاييس

  املعدل املعمتد tلنسـبة للمسـتوى العلمي املطلوب 
  )20عىل (

  x 5املعدل املعمتد    نقطة 100

                نقطةنقطةنقطةنقطة 100100100100        اèموعاèموعاèموعاèموع
         : : : :املعمتد املعمتد املعمتد املعمتد عدل عدل عدل عدل    امل   امل   امل   امل

   :اكالٓيت) ب.م(ع الرتجيح مبعدل شهادة الباكلورì م) م.م(التخرج من مرح� الهندسة  حيتسب املعدل املتحصل عليه يف السدايس أالول من سـنة -
  )  % x 60ب.م) + ( % x 40م .م(

        

        ))))ملحق ٕادارة درجة ¯نيةملحق ٕادارة درجة ¯نيةملحق ٕادارة درجة ¯نيةملحق ٕادارة درجة ¯نية((((    5555ة ة ة ة tلنسـبة للخطtلنسـبة للخطtلنسـبة للخطtلنسـبة للخط      ....    تتتت
        الصيغةالصيغةالصيغةالصيغة        العدد أالقىصالعدد أالقىصالعدد أالقىصالعدد أالقىص        املقاييساملقاييساملقاييساملقاييس

  املعدل املعمتد tلنسـبة للمسـتوى العلمي املطلوب 
  )20عىل (

  x 5املعدل املعمتد    نقطة 100

                 نقطة نقطة نقطة نقطة 100 100 100 100        اèموعاèموعاèموعاèموع
         : : : :املعمتد املعمتد املعمتد املعمتد عدل عدل عدل عدل    امل   امل   امل   امل

  :اكالٓيت  ) ب.م(مع الرتجيح مبعدل شهادة الباكلورì شهادة إالجازة ٔاو السـنة الثالثة من التعلمي العايل tلنسـبة للشهادات املعادk املتحصل عليه يف السـنوي  حيتسب املعدل -
    )  % x 50ب .م ) + ( % x 50 أ .م(

    ))))فين سايم درجة ¯نيةفين سايم درجة ¯نيةفين سايم درجة ¯نيةفين سايم درجة ¯نية((((    6666    ةةةةtلنسـبة للخطtلنسـبة للخطtلنسـبة للخطtلنسـبة للخط  ....    ثثثث
        الصيغةالصيغةالصيغةالصيغة        العدد أالقىصالعدد أالقىصالعدد أالقىصالعدد أالقىص        املقاييساملقاييساملقاييساملقاييس

  املعدل املعمتد tلنسـبة للمسـتوى العلمي املطلوب 
  )20 عىل(

  x 5املعدل املعمتد    نقطة 100

                 نقطة نقطة نقطة نقطة 100 100 100 100        اèموعاèموعاèموعاèموع
         : : : :املعمتد املعمتد املعمتد املعمتد عدل عدل عدل عدل    امل   امل   امل   امل

  املتحصل عليه بشهادة البااكلورìعدل امل حيتسب  -
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        ))))     ملحق ٕادارة  درجة أوىل ملحق ٕادارة  درجة أوىل ملحق ٕادارة  درجة أوىل ملحق ٕادارة  درجة أوىل((((    7777عدد عدد عدد عدد ة ة ة ة tلنسـبة للخطtلنسـبة للخطtلنسـبة للخطtلنسـبة للخط  ....    جججج
        الصيغةالصيغةالصيغةالصيغة        العدد أالقىصالعدد أالقىصالعدد أالقىصالعدد أالقىص        ملقاييسملقاييسملقاييسملقاييساااا

املعدل السـنوي املتحصل عليه يف السـنة الثانية تعلمي عايل 
 )20 عىل( ) BTS( ٔاو يف شهادة 

  x 5املعدل     نقطة100

                 نقطة نقطة نقطة نقطة100100100100        اèموعاèموعاèموعاèموع
         : : : :املعمتد املعمتد املعمتد املعمتد عدل عدل عدل عدل    امل   امل   امل   امل

   )BTS(  املتحصل عليه يف السـنة الثانية تعلمي عايل ٔاو يف شهادةعدل امل حيتسب  -

        ))))     مسـتكتب  مسـتكتب  مسـتكتب  مسـتكتب ((((    8888عدد عدد عدد عدد ة ة ة ة سـبة للخطسـبة للخطسـبة للخطسـبة للخطtلن tلن tلن tلن   ....    حححح
        الصيغةالصيغةالصيغةالصيغة        العدد أالقىصالعدد أالقىصالعدد أالقىصالعدد أالقىص        املقاييساملقاييساملقاييساملقاييس

شهادة املؤهل التقين املهين املعدل السـنوي املتحصل عليه يف 
)BTP  ( )20 عىل(  

  x 5املعدل     نقطة100

                 نقطة نقطة نقطة نقطة100100100100        اèموعاèموعاèموعاèموع

   ) BTP( املتحصل عليه يف شهادة املؤهل التقين املهينعدل امل حيتسب  -
        

        ))))     سائق  سائق  سائق  سائق ((((    9999دد دد دد دد tلنسـبة للخطة عtلنسـبة للخطة عtلنسـبة للخطة عtلنسـبة للخطة ع  ....    خخخخ
        الصيغةالصيغةالصيغةالصيغة        العدد أالقىصالعدد أالقىصالعدد أالقىصالعدد أالقىص        املقاييساملقاييساملقاييساملقاييس

  
  ٔاقدمية رخصة السـياقة صنف ب

  
   نقطة100

 نقطة tعتبار ٔاقدمية 100 و0يمت اسـناد عدد من النقاط يرتاوح بني 
  :رخصة السـياقة صنف ب كام ييل

  تسـند نصف نقطة عىل لك شهر ٔاقدميه

                نقطةنقطةنقطةنقطة 100100100100        اèموعاèموعاèموعاèموع
        

    مكرجع الحتساب ٔاقدميه رخصة السـياقة2018خي غرة جانفي أالقدميه tلشهر ويعترب ¬رتسب حت   -
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        ))))     حارس  حارس  حارس  حارس ((((    t    10101010لنسـبة للخطة عددtلنسـبة للخطة عددtلنسـبة للخطة عددtلنسـبة للخطة عدد  ....    دددد
        الصيغةالصيغةالصيغةالصيغة        العدد أالقىصالعدد أالقىصالعدد أالقىصالعدد أالقىص        املقاييساملقاييساملقاييساملقاييس

عىل(تعلمي ٔاسايس السادسة املعدل السـنوي املتحصل عليه يف السـنة 
20(  

  
   نقطة50

  x 5املعدل  
        2  

 
 

  سن املرتحش

 
  

   نقطة50

 نقطة tعتبار سن 50 و0نقاط يرتاوح بني يمت اسـناد عدد من ال 
  :املرتحش كام ييل

   نقاط 10 :           سـنة      25  ≤السن 

   نقطة20:  سـنة     29  ≤    السن<  25
   نقطة50:  سـنة              30>   السن  

                 نقطة نقطة نقطة نقطة100100100100        اèموعاèموعاèموعاèموع
        
 

        ))))        عامل خمتصعامل خمتصعامل خمتصعامل خمتص    ((((    t11111111لنسـبة للخطة عدد tلنسـبة للخطة عدد tلنسـبة للخطة عدد tلنسـبة للخطة عدد   ....    ذذذذ
        يغةيغةيغةيغةالص الص الص الص         العدد أالقىصالعدد أالقىصالعدد أالقىصالعدد أالقىص        املقاييساملقاييساملقاييساملقاييس

املعدل السـنوي املتحصل عليه يف السـنة التاسعة تعلمي ٔاسايس ٔاو املعدل 
 املتحصل عليه يف شهادة خمت التعلمي {سايس

  )20عدد من  (

  
   نقطة50

  x 5املعدل  
       2   

 
 

 سن املرتحش
  

 
  

   نقطة50

 نقطة tعتبار سن 50 و0يمت اسـناد عدد من النقاط يرتاوح بني 
  :املرتحش كام ييل

   نقاط 10:  سـنة                25  ≤السن 

   نقطة20:    سـنة   29  ≤السن    <  25
   نقطة50:  سـنة              30>   السن  

                 نقطة نقطة نقطة نقطة100100100100        اèموعاèموعاèموعاèموع
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   مالحظة

 .تعطى أالولوية لالٔكرب سـناtلنسـبة مجليع اخلطط املذكورة ٔاعاله بني املرتحشني يف الرتتيب يف حاk التساوي  −

  .100 من 50از املرح� أالوىل من املناظرة  ال تقبل ٕاّال امللفات اليت حتّصل ٔاحصاهبا عىل عدد يساوي او يفوق ٕالجتي −
  

ارساليّة عىل و عنوان ٕالكرتوين يف صورة وجود مع مراس� ٕالكرتونية ) télégramme(بواسطة برقية بريدية مباكتيب فردية املرتبني أالوائل   املرتحشنيتضبط قامئة الناحجني يف هذه املرح� بعد دعوة •
رشكة النقل بواسطة أال|بيب واب  عىل موقع املسج�لتقدمي ملفاهتم قصد التثبت من حصة املعطيات املرصح هبا tسـ�رة الرتحش {لكرتونية رمق الهاتف اجلّوال املّرصح به tٕسـ�رة الرتّحش 

wwwwwwwwwwww....sotrapilsotrapilsotrapilsotrapil....comcomcomcom....tntntntn 

  يوم من ¬رخي النرش مبوقع واب الرشكة15  ويفتح tب تقدمي الطعون مع حتديد االٓجال بـwwwwwwwwwwww....sotrapilsotrapilsotrapilsotrapil....comcomcomcom....tntntntnوقع واب رشكة النقل بواسطة أال|بيب تنرش نتاجئ املرح� أالوىل عىل م •
 .ملناظرةحسب اخلطط املفتوحة tٕعالن اهبذه املرح� ملقبولني ا املرتحشني  قامئات تضبطو  ومآلها يف الطعون الواردة املناظرة وتنظر جلنة  •
  .وتّمت ٕاجابة املرتحشني اsين تقدموا بطعون •

  
 

     {ختبارات الشفاهية أو التطبيقية{ختبارات الشفاهية أو التطبيقية{ختبارات الشفاهية أو التطبيقية{ختبارات الشفاهية أو التطبيقية : املرح� الثانيةاملرح� الثانيةاملرح� الثانيةاملرح� الثانية �
 

الشفاهية ٔاو التطبيقية ختبارات عدد اخلطط املعروضة للتناظر الجتياز {ضارب  مرات 05يف حدود التفاضيل يف املرح� أالوىل وtعتبار الرتتيب  ني املتحصلني عىل املراتب أالوىلتمت دعوة املرتحش
  .املشفوعة بتقيمي شفايه

  :قبل ذx الو¯ئق التالية املرتحش يسـتمكل و 
   نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،-
  ثالث ٔاشهر،مل ميض عىل ¬رخي تسلميه ٔاكرث من ) B3(مضمون من جسل السوابق العدلية  -
 ،رث من ثالثة ٔاشهرمضمون والدة للمرتحش مل ميض عىل ¬رخي تسلميه ٔاك -
tلنسـبة والشهائد املتحصل علهيا من اجلامعات اخلاصة نسخة مطابقة لٔالصل من الشهائد العلمية، تكون مصحوبة بنسخة مطابقة لٔالصل من شهادة املعادt kلنسـبة للشهائد أالجنبية  -

   5 و4 و3 و2 و1للخطط 
   t 6لسـنة الثانية تعلمي عايل tلنسـبة للخطة عدد من شهادة البالكورì وشهادة النجاحنسخة مطابقة لٔالصل  -
  t7لنسـبة للخطة عدد BTS  التكوين املهين  دةشهاشهادة البالكورì وشهادة النجاح tلسـنة الثانية تعلمي عايل ٔاو نسخة مطابقة لٔالصل من  -
  t8لنسـبة للخطة عدد BTP  التكوين املهين  دةشهان نسخة مطابقة لٔالصل م -
  : منابقة لٔالصلمط نسخة -
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tٕالضافة ٕاىل بطاقة بسـنة التخرج tلنسـبة للشهادة الوطنية لٔالسـتاذية ٔاو ما يعادلها ويعمتد معدل شهادة أالسـتاذية حىت يف صورة تقدمي مسـتوى ٔاعىل بطاقة أالعداد اخلاصة   •
 ìلنسـبة للخطط عدد ٔاعداد الباكلورt12 و 

 4 و3 بطاقة ٔاعداد الباكلورt ìلنسـبة للخطط عدد ٕاىلمرح� الهندسة tٕالضافة التخرج يف نة tلسدايس أالول من السـ بطاقة أالعداد اخلاصة   •
 ،t5لنسـبة للخطط عدد tٕالضافة ٕاىل بطاقة ٔاعداد الباكلورì  ٔاو السـنة الثالثة من التعلمي العايل إالجازةبسـنة التخرج tلنسـبة لشهادة بطاقة أالعداد اخلاصة   •
• ìلنسـبة للخطة عدد  بطاقة ٔاعداد الباكلورt6،  
 ،t 7لنسـبة للخطة عدد tBTSلسـنة الثانية من التعلمي العايل ٔاو بشهادة التكوين املهين بطاقة أالعداد اخلاصة   •
 ،8بشهادة املؤهل املهين tلنسـبة للخطط بطاقة أالعداد اخلاصة   •
 )اجلهوية للتعلمي حام� خلمت املندوبية (  11 و9د tلسـنة التاسعة تعلمي أسايس tلنسـبة للخطتني عدبطاقة أالعداد اخلاصة   •
  )اجلهوية للتعلمي حام� خلمت املندوبية (   t10لسـنة السادسة تعلمي أسايس tلنسـبة للخطتني عدد بطاقة أالعداد اخلاصة   •

 4-3 نسخة مطابقة لٔالصل من شهادة الرتسـمي بعامدة املهندسني tلنسـبة للخطط عدد -
    11 و10 و9  عددطtلنسـبة للخط )اجلهوية للتعلمي حام� خلمت املندوبية ( صل من شهادة تثبت املسـتوى التعلميي للمرتحش نسخة مطابقة لالٔ  -
   ،9 نسخة مطابقة لٔالصل من رخصة السـياقة tلنسـبة للخطة عدد-
  .العهدتا حديث تني مشسـي ) 02(تني صور -

  
  : اكالٓيتحسب طبيعة اخلطة املعروضة للتناظر شفوعة بتقيمي شفايه يمت اجتياز {ختبارات الشفاهية ٔاو التطبيقية امل و 
  

            11111111وووو    10101010 و و و و8888 و و و و7777  و  و  و  و6666 و و و و5555 و و و و4444 و  و  و  و 3333 و  و  و  و 2222 و  و  و  و 1111خطط عدد خطط عدد خطط عدد خطط عدد  tلنسـبة لل tلنسـبة لل tلنسـبة لل tلنسـبة للاختبار شفااختبار شفااختبار شفااختبار شفايهيهيهيه •
 .20 ٕاىل 0 عدد يرتاوح من لالختبار الشفايهسـند ي و 

     :  :  :  : 9999خطة عدد خطة عدد خطة عدد خطة عدد tلنسـبة للtلنسـبة للtلنسـبة للtلنسـبة لل    شفاشفاشفاشفايهيهيهيهمشفوع بتقيمي مشفوع بتقيمي مشفوع بتقيمي مشفوع بتقيمي          يف السـياقة يف السـياقة يف السـياقة يف السـياقةاختبار تطبيقياختبار تطبيقياختبار تطبيقياختبار تطبيقي •
  الواكk الوطنية للنقل الربي خبري يف السـياقة من مبساعدة املركز القطاعي يف اختصاص النقل واللوجستيك ٔاو مبساعدة يمت ٕاجرائه ختبار تطبيقي tلنسـبة لال

  معينة للغرض طرف جلنة الشفايه سيمت اجرائه منتقيمي ٔاما tلنسـبة لل 
  .10 ٕاىل 0عدد يرتاوح من لالختبار التطبيقي  يسـندو 

  .10 ٕاىل 0 عدد يرتاوح من الشفايه ميللتقيويسـند 

  الشفايهعدد التقيمي + عدد {ختبار التطبيقي   = 20 ٕاىل 0يرتاوح من  الشفايهالعدد املسـند tلنسـبة لالختبار التطبيقي املشفوع tلتقيمي 
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        :::: و حيتسب حسب الصيغة التالية و حيتسب حسب الصيغة التالية و حيتسب حسب الصيغة التالية و حيتسب حسب الصيغة التالية20202020 ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل 0000يرتاوح من يرتاوح من يرتاوح من يرتاوح من للك مرتحش عدد للك مرتحش عدد للك مرتحش عدد للك مرتحش عدد هنهنهنهناااايئيئيئيئ    مينح مينح مينح مينح 
  

 : 11111111 و و و و11110000وووو    8888 و و و و7777  و  و  و  و6666 و و و و5555 و و و و4444 و  و  و  و 3333 و  و  و  و 2222 و  و  و  و 1111دد دد دد دد خطط عخطط عخطط عخطط عtلنسـبة للtلنسـبة للtلنسـبة للtلنسـبة لل •
  X 60% ]الشفايه {ختباراملتحصل عليه يف عدد الX [ 40%  +] 5)/ اèموع املتحصل عليه يف ترتيب املرح� أالوىل([ =العدد االعدد االعدد االعدد اللللهناهناهناهنايئيئيئيئ املتحصل عليه املتحصل عليه املتحصل عليه املتحصل عليه

     :   :   :   :  9999خطة عدد خطة عدد خطة عدد خطة عدد tلنسـبة للtلنسـبة للtلنسـبة للtلنسـبة لل •
  املشفوع tلتقيمي الشفايهتطبيقي ال  تبار{خ املتحصل عليه يف عدد   ال =العدد االعدد االعدد االعدد اللللهناهناهناهنايئيئيئيئ املتحصل عليه املتحصل عليه املتحصل عليه املتحصل عليه

تعطى أالولوية لٔالكرب يأخذ بعني {عتبار الرتتيب يف املرح� أالوىل ويف صورة التساوي املتحصل علهيا ويف حاk التساوي بني املرتحشني الهنائية تتوىل جلنة املناظرة ترتيب املرتحشني تفاضليا وفقا لٔالعداد 
  .سـنا

    10/20لترصحي tلقبول أالويل ٔالي مرتحش مل يتحصل عىل عدد يساوي ٔاو يفوق ال ميكن ا: مالحظة 
 

        ::::ضبط قاضبط قاضبط قاضبط قامئمئمئمئة الناة الناة الناة الناحجحجحجحجني بصفة مؤقتة ني بصفة مؤقتة ني بصفة مؤقتة ني بصفة مؤقتة  �
  .وي يسـتدعى أالكرب سـناويف صورة التساالهنائية ناحجني اsين ميكن انتداهبم يف حدود اخلطط املعروضة للتناظر من بني املرتحشني أالوائل املتحصلني عىل ٔاحسن أالعداد لل قامئة مؤقتة تضبط 
   : اكالٓيت  يف صورة عدم التحاق املرتحشني الناحجنيناحجني اsين ميكن انتداهبم جلنة املناظرة قامئة تمكيلية لل وتضبط

        القاالقاالقاالقامئمئمئمئة التة التة التة التمكمكمكمكيلية للمرتحشني للك خطةيلية للمرتحشني للك خطةيلية للمرتحشني للك خطةيلية للمرتحشني للك خطة        القاالقاالقاالقامئمئمئمئة اة اة اة اللللهنائية للناهنائية للناهنائية للناهنائية للناحجحجحجحجني يف لك اخلطةني يف لك اخلطةني يف لك اخلطةني يف لك اخلطة        اخلطةاخلطةاخلطةاخلطة
        4444        1111  11111111 و و و و7777 و و و و6666 و و و و5555 و و و و4444 و  و  و  و 3333 و  و  و  و 2222 و  و  و  و 1111طط عدد طط عدد طط عدد طط عدد اخلاخلاخلاخل

        8888        2222            8888 عدد  عدد  عدد  عدد ةةةةططططاخلاخلاخلاخل
        12121212        3333        11110000 و  و  و  و 9999طط عدد طط عدد طط عدد طط عدد اخلاخلاخلاخل
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  .توفر املؤهالت اsهنية والبدنيةو للتثبت من سالمة املرتحش من لك أالمراض  ٕالجراء الفحص الطيب ء املرتحشني الناحجني سـتدعاوم الرشكة tتقو 
  .ومتثل نتيجة الفحص الطيب رشطا ٔاساسـيا يف القبول الهنايئ من عدمه

يوم من ¬رخي إالعالم بواسطة رساk مضمونة الوصول مع إالعالم tلبلوغ عىل العنوان املنصوص مبلف لك مشارك ٔاو بلك  20املقبول خبطة {نتداب يف ظرف العمل من طرف يف صورة عدم مبارشة 
 وفق الرتتيب التفاضيلص الطيب ومبارشة العمل الجراء الفحمضن القامئة التمكيلية ، ميكن للرشكة وبناء عىل اقرتاح جلنة املناظرة، دعوة املرتحش إالخفاق يف الفحص الطيبيف صورة  ٔاو وسـي� ترتك ٔاثرا كتابيا

 .الهنائيةالنتاجئ من ¬رخي نرش ابتداء  ٔاشهر سـتةظرف وينهتـي العمل tلقامئة التمكيلية يف 
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