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 الهيئة الوطنية لإلثصاالت

( إدارة الشؤون إلادارية واملالية)

 2الغـــــــــب
 

 :حسب البياهاث الخاليت محعاقذ)1عون خذمات من الصنف(سائقالنحذابحعتزم الهيئت الىطىيت لإلجصاالجدىظيم مىاظسة خازجيت بامللفاث مع إخخبازشفاهي 

 الخطة املطلوبة املرجع
عذد الخطط 

املراد جسذيذها 
الوثائق املطلوبة شروط املشاركة 

ثاريخ ػلق قائمة 

الترشحات 

CR/INTT/02/2019 

 سائم

عىن خدماث مً (

 )1الصىف

(01) 

املحسشيً على جفخح املىاظسة للمترشحين 

مسخىي السادست إبخدائي أوحعليم 

أساس ي بىجاح على ألاكل مع خبرة 

 سىىاث في الخطت 5مهىيت ال جلل عً 

والحاصلين على زخصت سياكت املطلىبت 

 .1صىف أ

 

 مطلب جسشح. 

 سيرة ذاجيت. 

 وسخت مً بطاكت الخعسيف الىطىيت. 

  الشهادة املدزسيتمطابلت لألصل مً وسخت . 

  وسخت مً الشهاداث التي جثبذ الخبرة املهىيت

 للمترشح

 وسخت مً زخصت السياكت. 

  أو وصل إًداع3بطاكت عدد . 

  شهادة طبيت مً طبيب الصحت العمىميت أو املمازست

 .الحسة

 شهادة جفيد سالمت الىضعيت إشاء الخدمت العسكسيت. 

 

 

 2019 أوث 30
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 :مالحظات

 الىصف ةوفم مخطلباث الخطت مثلما هى مىصىص عليه بامللحم املصاحب املخعللت بجراذللمشازكت في املىاظساة الشسوط املطلىبت م جخىفس فيهن الريًًًجب على املترشح 

 ال جفخح إال مً إلهخداب سائم مخعاكدمىاظسة خازجيت »: لعبازة الخاليتافي ظسف مغلم مع الخىصيص على اسم وللب املترشح وأن ًسسلىا ملفاتهم ، (Fiches de poste)الىظيفي 

د أو ، «طسف لجىت املىاظسة س جىوس مباشسة لدي مكخب ضبطبئًداعهم عً طسيم البًر ، مسفىكت بالىثائم 1073 الهيئت الىطىيت لإلجصاالث  بملسها الكائً بىهج الشابيت مىهبليًز

 . املشاز إليها أعاله

  د أو جازيي الدسجيل بمكخب اللبط دليال على معسفت جازيي الىصىو  .ًسفف وجىبا  ل مطلب ًصل  عد  لم كائمت الترشحاث ويكىن خخم البًر

  بمكاجيب فسدًتأو الشفاهيت /الجخياش الاخخبازاث الكخابيت وًخم اسخدعاء املترشحين الرًً جلبل ملفاتهم. 

 ًجب على املترشح أن: 

o ت املترشح لها
ّ
 .ًكىن جىوس ي الجيسيت ومخمخعا بحلىكه املدهيت وأن جخىفس فيه املؤهالث املطلىبت ملمازست الخط

o  سىت في جازيي  لم كائمت الترشحاث40ال ًخجاوش عمسه . 

o  ًجب إزفاق الىثائم السابلت  شهادة جثبذ إهجاش خدماث مدهيت فعليت أو الترسيم بمكاجب  ( سىت40)باليسبت للمترشح الري ججاوش السً اللاهىهيت

 .الدشغيل والعمل املسخلل لم ًمض ي على حسليمها أكثر مً ثالثت أشهس في جازيي خخم الترشحاث
 

 : 868 900 71زكم الهاجف - : دائسة املىازد البشسيت –ملصيد مً إلازشاداث الخىاصل مع إدازة الشؤون إلادازيت واملاليت 

 
 


