شركة النقل بواسطة األنابيب

بالغ إعـــالن عن فتح منــاظـرة خارجية

تعلن شركة النقل بواسطة األنابيب عن فتح مناظرة خــارجية بالملفات و االختبارات النتداب  29عونا في مختلف األســـــالك حسب بيانات الجداول التالية :

 سكل الاطارات
رمز
المناظرة

-

هيكل التعيين

الخطة

عدد الخطط
المفتوحة

الشهادة أو المستوى التعليمي المطلوب

قانون عقاري

متحصّل على األستاذية (باكالوريا  0 +سنوات نظام قديم)
أو متحصل على شهادة الماجستير (باكالوريا 5+سنوات نظام أمد)
متحصّل على األستاذية (باكالوريا  0 +سنوات نظام قديم)
أو متحصل على شهادة الماجستير (باكالوريا 5+سنوات نظام أمد)

التصرف

0

متحصّل على األستاذية (باكالوريا  0 +سنوات نظام قديم)
أو متحصل على شهادة الماجستير (باكالوريا 5+سنوات نظام أمد)

إعالمية

0

متحصل على الشهادة الوطنية لمهندس

0

متحصل على الشهادة الوطنية لمهندس

0

متحصل على الشهادة الوطنية لمهندس

C1/2021

اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية والعقارية

متصرف 0

C2/2021

اإلدارة الفرعية للموارد البشرية

متصرف 0

C3/2021

اإلدارة الفرعيّة للشبكات واألنظمة -

متصرف

C4/2021

ادارة مراقبة التصرف

C5/2021

االدارة التقنية

C6/2021

االدارة التقنية

مهندس
أول
مهندس
أول
مهندس
أول

االختصاص

الجودة
هندسة صناعية
هندسة كهربائية

(*) مينح للمرتحشني اذلين جتاوزوا السن الأقىص احملدد اس تثناء للمشاركة يف املناظرة طبق أأحاكم ا ألمر عدد 1301لس نة  6332املؤرخ يف  10أأفريل .6332

شروط المشاركة

 -السن  04 :سنة في تاريخ  40جانفي )*( 0400

 يجب أن يكون المترشح متحصال على الشهادةالجامعية في اإلختصاص المطلوب دون سواه

 -السن  04 :سنة في تاريخ  40جانفي 0400

(*)

 يجب أن يكون المترشح متحصال على الشهادةالوطنية لمهندس في االختصاص المطلوب دون سواه

 سكل التس يري
عدد
المناظرة

هيكل التعيين

M1/2021

االدارة التقنية اإلدارة الفرعيّة لالستغالل

فني سامي
أوّل

M2/2021

االدارة التقنية

فني سامي
أوّل

M3/2021

االدارة التقنية

فني سامي
أوّل

M4/2021

االدارة التقنية  .مصلحة السالمة

فني سامي
أوّل

M5/2021

االدارة التقنية

فني سامي
أوّل

M6/2021

اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية والعقارية

ملحق إدارة
درجة ثانية

M7/2021

اإلدارة الفرعيّة للشبكات واألنظمة -

فني سامي
أوّل

M8/2021

االدارة الفرعية للتدقيق الداخلي

ملحق إدارة
درجة ثانية

M9/2021

مكتب الضبط

موثق مساعد

M10/2021

االدارة التقنية

فني مختص

M11/2021

االدارة التقنية

فني مختص

M12/2021

االدارة التقنية محطة بنزرت

M13/2021

االدارة التقنية محطة رادس

M14/2021

إدارة المالية والمحاسبة

الخطة

فني مختص
عون تناوب
فني مختص
عون تناوب
مستكتب(ة)

عدد
الخطط
المفتوحة

0
0

االختصاص

الشهادة أو المستوى التعليمي المطلوب
متحصل على اإلجازة التطبيقية (باكالوريا 0+سنوات نظام أمد) التصرف

أو شهادة تقني سامي نظام قديم

متحصل على اإلجازة التطبيقية (باكالوريا 0+سنوات نظام أمد) التصرف في اإلنتاج أو الوجستيك

أو شهادة تقني سامي نظام قديم

متحصل على اإلجازة التطبيقية (باكالوريا 0+سنوات نظام أمد) الصيانة الكهربائية

0

أو شهادة تقني سامي نظام قديم

0

متحصل على اإلجازة التطبيقية (باكالوريا 0+سنوات نظام أمد) السالمة

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

شروط المشاركة

أو شهادة تقني سامي نظام قديم

متحصل على اإلجازة التطبيقية (باكالوريا 0+سنوات نظام أمد) أدواتية القيس

 السن  04 :سنة في تاريخ  40جانفي 0400يمنح للمترشحين الذين تجاوزوا السن األقصى المحدد
استثناء للمشاركة في المناظرة طبق أحكام األمر
عدد 0400لسنة  0442المؤرخ في  00أفريل 0442
 يجب أن يكون المترشح متحصال على الشهادة فياالختصاص المطلوب دون سواه

أو شهادة تقني سامي نظام قديم

متحصل على اإلجازة التطبيقية (باكالوريا 0+سنوات نظام أمد) القانون

أو شهادة تقني سامي نظام قديم

متحصل على اإلجازة التطبيقية (باكالوريا 0+سنوات نظام أمد) شبكات إعالمية

أو شهادة تقني سامي نظام قديم

متحصل على اإلجازة التطبيقية (باكالوريا 0+سنوات نظام أمد)
أو شهادة تقني سامي نظام قديم من المعهد العالي للدراسات
التكنولوجية)

التصرف في اإلنتاج أو الوجستيك

متحصل على اإلجازة التطبيقية (باكالوريا 0+سنوات نظام أمد)
أو شهادة تقني سامي نظام قديم

التصرف في األرشيف

متحصل على المؤهل التقني المهني ()BTP

الميكانيك الصناعية

متحصل على المؤهل التقني المهني ()BTP

الصيانة الصناعية

متحصل على شهادة الباكالوريا
أو المؤهل التقني المهني ()BTP
متحصل على شهادة الباكالوريا
أو المؤهل التقني المهني ()BTP

علوم تقنية
الميكانيك أو الكهرباء أو اآللية أو اإللكترونيك
علوم تقنية
الميكانيك أو الكهرباء أو اآللية أو اإللكترونيك

مستوى سنة الرابعة ثانوي نظام جديد أو السنة السابعة نظام
قديم

صرف
شعبة االقتصاد والت ّ

 السن األقصى 05 :سنة في تاريخ  40جانفي 0400 يجب أن يكون المترشح متحصال على الشهادة فياالختصاص المطلوب دون سواه

 السن األقصى 05 :سنة في تاريخ  40جانفي 0400يجب أن يكون المترشح زاول تعليمه الثانوي في الشعب
المطلوبة

 سكل التنفيذ
عدد
المناظرة

هيكل التعيين

الخطة

عدد الخطط
المفتوحة

E1/2021

ادارة الشؤون االدارية

E2/2021

ادارة الشؤون االدارية
واالدارة التقنية

حارس

4

E3/2021

ادارة الشؤون االدارية

عامل مختص

1

سائق

1

الشهادة أو المستوى التعليمي المطلوب

االختصاص المطلوب

أتم بنجاح السنة التاسعة من التعليم األساسي أو الثالثة ثانوي نظام قديم رخصة سياقة صنف ب
(  ) CAPميكانيك السيارات
ومتحصل على شهادة في الكفائة المهنية( ) CAP
أو كهرباء السيارات

شروط المشاركة

 -السن األقصى 05 :سنة في تاريخ  40جانفي 0400

مستوى السنة السادسة من التعليم األساسي

مستوى السنة التاسعة من التعليم األساسي أو الثالثة ثانوي نظام
قديم

 -ابلنس بة للمناظرات عدد  E2 E1و  E3فهي تتعلق بأأعامل ميدانية تتطلب جمهود بدين و احلضور ابلليل أأو ابلهنار.

-1
-

الرشوط العامة للمشاركة يف املناظرات:
ال ميكن الرتحش اال يف خطة واحدة .
جيب عىل املرتحش أأن يكون تونيس اجلنس ية و ممتتعا حبقوقه املدنية و أأن تتوفر فيه املؤهالت املطلوبة لاميرس باكمل تراب امجلهورية الوظيفة اليت يرتحش لها.
يكون املرتحش حمرزا عىل الشهادة املطلوبة أأو املس توى التعلمي املطلوب طبق ّ
اخلطة املراد الرتحش لها ويف االختصاص احملدد دون سواه.
اخلاصة االّ اذا اكنت مصحوبة بقرار معادةل.
املؤسسات اجلامع ّية ّ
ال تقبل الشهادات الأجنبية و الشهادات املسلّمة من طرف ّ

مالحظات هامة:
 يرتتّب عن لك ترصحي مغالط اقصاء املرتحش أل ّيا من املناظرة  -يرتتب عن لك ترصحي مغالط منع املرتحش من مواصةل املشاركة يف املناظرة و يف صورة اكتشاف املغالطة بعد معلية الانتداب فانه يمت عزهل من الرشكة.  -يقع اعامتد الشهادة أأو املس توى التعلمي املطلوب دون سواهام حىت يف صورة تقدمي شهادة أأعىل أأو مس توى تعلمي أأو همين أأعىل وذكل خالل مجيع مراحل املناظرة وعند الانتداب وال حيق للمرتحش املطالبة اب ألخذ بعنيالاعتبار شهادة أأعىل أأو مس توى تعلمي أأعىل يف ترتيبه الاداري عند انتدابه وحىت بعده.
 - -يف حاةل التساوي يف الرتتيب بني املرتحشني تعطى الأولوية للأكرب س نا ،وي ّمت اعتبار هذه القاعدة يف مجيع مراحل املناظرة وابلنس بة مجليع اخلطط

 -6التسجيل يف للمناظرة:
 جيب عىل املرتحش اذلي تتوفر فيه الرشوط املطلوبة النفاذ اىل موقع واب رشكة النقل بواسطة الاانبيب  www.sotrapil.com.tnلتعمري الاس امترة بلك دقة (ال ميكن الرتحش االّ خلطة واحدة) اخلاصة ابخلطة املرادالرتحش لها وال يمت يف هذه املرحةل قبول امللفات الواردة عن طريق الربيد.
 اثر مصادقة املرتحش عىل البياانت اليت مت ادراهجا ابالس امترة يتحصل أليا عىل رمق تسجيل يف املناظرة . جيب اس تخراج اس امترة التسجيل من موقع الواب السابق اذلكر.www.sotrapil.com.tn جيب عىل املرتحشني الاحتفاظ ابس امترة التسجيل اىل حني دعوة املتحصلني مهنم عىل املراتب ا ألوىل عىل اثر الرتتيب التفاضيل و ذكل قصد تقدمي ملفاهتم للتثبت من حصة املعطيات املرصح هبا ابلتسجيل الالكرتوين.مالحظات هامة:
-

ّ
يرصح هبا عند تسجيهل مبوقع الواب  www.sotrapil.com.tnو هو مسؤول عن املعطيات اليت يدرهجا ابس امترة الرتحش واليت يمت اعامتدها عند تقيمي
لك مرتحش مدعو للتثبّت من حصّة البياانت ودقّة املعلومات اليت ّ
ملفه
ميكن للمرتحش تعديل البياانت اليت ّمت تسجيلها و ذكل قبل اترخي غلق ابب الرتحشات و يعمتد عند تقيمي ملف املرتحش ،أخر حتيني مت ّت املصادقة عليه.
املرصح هبا عند التسجيل مبوقع واب الرشكة مع الواثئق املقدمة ابمللف ،اقصاء املرتحش أل ّيا من املناظرة .
يرتتّب عن لك عدم تتطابق املعطيات ّ
ال ميكن تعديل البياانت بعد اترخي غلق ابب الرتحشات وال تؤخذ بعني االعتبار املطالب الواردة عىل رشكة النقل بواسطة ا ألانبيب قبل صدور هذا البالغ وكذكل املطالب الغري مسجةل مبوقع واب الرشكة :
www.sotrapil.com.tn
عىل لك مرتحش متابعة موقع واب رشكة النقل بواسطة ا ألانبيبwww.sotrapil.com.tn :

للتعرف عىل املس تجدّات خبصوص توارخي ومراحل اجناز املناظرة ونتاجئها.

 -0السن الأقىص للرتحش:
  -ابلنس بة للخطط من عدد  C1اىل عدد  C6ومن عدد  M1اىل عدد  :M9حيتسب السن الاقىص بــ 03 :س نة يف اترخي غرة جانف 6361 مينح للمرتحشني اذلين جتاوزوا السن ا ألقىص احملدد اس تثناء للمشاركة يف املناظرة طبق أأحاكم ا ألمر عدد  1301لس نة  6332املؤرخ يف  10أأفريل .6332 - -ابلنس بة للخطط من عدد  M10اىل عدد  M14ومن عدد  E1اىل عدد  :E3حيتسب السن ا ألقىص بـ 03 :س نة يف اترخي غرة جانف .6361

يفتح ابب تقدمي التــرحشـــات عىل اخلط عرب موقع واب رشكة النقل بواسطة الأانبيب www.sotrapil.com.tn :ابتــداء من يـوم  60سبمترب 6361
وحـدد أخـر أأجـل لتقدمي التـرحشـات عرب موقع واب رشكة النقل بواسطة الأانبيب www.sotrapil.com.tn :ليـوم  62أأكتوبر  6361عىل السـاعة الثانية عرشة ليال.
مالحظة هامة  :عىل لك مرتحش متابعة موقع الواب لرشكة النقل بواسطة الأانبيب  www.sotrapil.com.tn :للتعرف عىل املس تجدّات خبصوص توارخي ومراحل اجناز املناظرات ونتاجئها
 -0مراحل اجناز املناظرات
جترى املناظرات يف اخلطط املفتوحة للتناظر عىل ثالث مراحل :
 املرحةل الأوىل :
يمت ترتيب املرتحشني تفاضليا وفق مجموع ا ألعداد املتحصل علهيا وفق املقاييس املعمتدة يف الغرض وعىل النحو التايل:
أأ .ابلنس بة خلطط سكل الاطارات من عدد  C1اىل عدد C6
الىيغة
معدل الشهادة ( * ) 0.5 x

العدد األصقى
المقاييس
54
المعدل المتحصل عليه في
الشهادة المطلوبة (عدد من )04
54
معدل شهادة البكالوريا (عدد من
)04
011
المجموع :

معدل البكالوريا ×5.2

*معدل الشهادة :
التخرج ابعتبار مرشوع خمت ادلّ راسة.
 ابلنس بة لشهادة ا ألس تاذية أأو شهادة املاجس تري :حيتسب املعدل املتحصل عليه يف س نة ّالتخرج ابعتبار مرشوع خمت ادلّ راسة.
 -ابلنس بة لشهادة املهندس  :حيتسب املعدل املتحصل عليه يف س نة ّ

ب .ابلنس بة خلطط سكل التس يري من عدد  M1اىل عدد M9
العدد األصقى
المقاييس
54
المعدل المتحصل عليه في
الشهادة المطلوبة (عدد من )04
54
معدل شهادة البكالوريا (عدد من
)04
011
المجموع :

الىيغة
(معدل الشهادة) 0.5 x
معدل البكالوريا ×5.2

 ابلنس بة لشهادة االجازة التطبيقية  :حيتسب املعدل املتحصل عليه س نة التخرج ابعتبار عدد مرشوع خمت ادلروس PFE -ابلنس بة لشهادة تقين سايم  :حيتسب املعدل املتحصل عليه س نة التخرج

ت .ابلنس بة خلطط سكل التس يري من عدد  M10اىل عدد M13
العدد األصقى
المقاييس
04
المعدل المتحصل عليه في
الشهادة المطلوبة (عدد من )04
المستوى التعليمي

المجموع :

04

الىيغة
(المعدل المتحصل عليه ) 3,5 x
نظام جديد

نظام قديم

العدد

السنة الرابعة ثانوي
السنة الثالثة ثانوي
السنة الثانية ثانوي
السنة أولى ثانوي

السابعة ثانوي
السادسة ثانوي
الخامسة ثانوي
الرابعة ثانوي

04
04
04
45

011

د -ابلنس بة خلطط سكل التس يري من عدد M14
العدد األصقى
المقاييس
ثانوي
الرابعة
سنة
بال
السنوي
المعدل
044

نظام جديد أو بالسنة السابعة نظام قديم

المجموع :

الىيغة
(المعدل السنوي) 5 x

011

أأ .ابلنس بة خلطط سكل التنفيذ

 ّاخلطة عدد  : E1السائق
المقاييس
مع ّدل السنة التاسعة أساسي

العدد األصقى
04
30

أقدمية رخصة السياقة
011
المجموع :
* ال يؤخذ بعين االعتبار معدل المناظرة

الىيغة

معدل السنة التاسعة 5.3 X

يتم اسناد عدد من النقاط يتراوح بين  4و 04نقطة باعتبار
أقدمية رخصة السياقة صنف ب كما يلي:
تسند ربع نقطة  0,25على كل شهر أقدميه

 ّاخلطة عدد  : E2حارس
العدد األصقى
04
04

المقاييس
مع ّدل السنة السادسة أساسي
* أتم بنجاح السنة السادسة
* مستوى السنة السادسة بدون
نجاح

04

المجموع :

011

الىيغة

معدل السنة السادسة 5.3 X

 ّاخلطة عدد  : E3عامل خمتص
العدد األصقى
04
04

المقاييس
مع ّدل السنة التاسعة أساسي
* أتم بنجاح السنة التاسعة
* مستوى السنة التاسعة بدون
نجاح
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يف هناية املرحةل ا ألوىل تقوم جلنة الفرز ابعداد جداول يرتب فهيا املرتحشيني تفاضليا طبق مجموع الأعداد املتحصل علهيا ووفق املقاييس املعمتدة ابلنس بة للك خطة ويف حاةل التساوي يف الرتتيب بني املرتحشني ابلنس بة مجليع اخلطط
املذكورة أأعاله تعطى الأولوية للأكرب س نا.


املرحةل الثانية :دراسة امللفّات

يمت التثبت يف امللفات وتطابقها مع البياانت املضمنة ابس امترة الرتحش ويمت استبعاد امللفات اليت ال تس تجيب لرشوط املناظرة ويمت اقصاء املرتحشني اذلين أأدلوا يف اس امترة الرتحش مبعلومات مغايرة حملتوى امللف من شأأهنا الرتفيع يف اجملموع
الشخيص SCORE
تمت دعوة املرتحشني لتقدمي ملفاهتم قصد التثبت من حصة املعطيات املرصح هبا ابس امترة الرتحش الالكرتونية املوجودة عىل موقع واب رشكة النقل بواسطة الاانبيب بواسطة ماكتيب فردية بربقية بريدية ( )télégrammeمع مراسةل
املرصح به ابس امترة ّ
الرتحش وحيدد عدد املرتحشني املدعوين عىل أأساس  63مرة ضارب عدد اخلطة املفتوحة وفق الرتتيب التفاضيل يف اخلطة املراد
اجلوال(ّ )SMS
الكرتونية يف صورة وجود عنوان الكرتوين وارسال ّية عىل رمق الهاتف ّ
سدها.
ويف صورة عدم بلوغ عدد امللفات املطابقة يف لك خطة عىل ا ألقل  13مرات عدد اخلطط املفتوحة يمت ضبط قامئة تمكيلية ،بعد اعادة الرتتيب التفاضيل ،للمرتحشني اذلين يمت دعوهتم لتقدمي ملفاهتم للتثبت مهنا.

قامئة الواثئق املكونة مللف املرتحش :
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، السرية اذلاتية مفصةل للمرتحش ابلنس بة للخطط من عدد  C1اىل عدد  C6وابلنس بة للخطط من عدد  M1اىل M9 نسخة مطابقة للأصل من الشهادة اجلامعية املطلوبة ،تكون مصحوبة بنسخة مطابقة للأصل من شهادة املعادةل ابلنس بة للشهائد الأجنبية والشهائد املتحصل علهيا من اجلامعات اخلاصة ابلنس بة للخطط من عدد C1اىل عدد  C6أأو نسخة مطابقة للأصل من شهادة التقين السايم نظام قدمي ابلنس بة للخطط من عدد  M1اىل M9
 نسخة مطابقة للأصل من شهادة البالكوراي ابلنس بة للخطط من عدد  C1اىل عدد  C6وابلنس بة للخطط من عدد  M1اىل  M9و M12وM13 نسخة مطابقة للأصل من شهادة التكوين املهين BTPمنظرة ابملس توى الثالث من السمل الوطين للمهارات وفقا ألحاكم ا ألمر عدد  6102لس نة  6332املؤرخ يف  32جويلية  6332املتعلق بضبط السمل الوطينللمهارات ابلنس بة للخطط من عدد  M10اىل M13
 نسخة مطابقة للأصل من الشهادة املدرس ية حامةل للخمت ا ألصيل للمندوبية اجلهوية للتعلمي ابلنس بة للخطة عدد M14 نسخة مطابقة للأصل من الشهادة املدرس ية حامةل للخمت ا ألصيل للمندوبية اجلهوية للتعلمي ابلنس بة للخطط عدد  E1و E2و E3 نسخة مطابقة للأصل من بطاقة الأعداد اخلاصة بس نة التخرج ابلنس بة للشهادة املاجس تري وشهادة همندس أأو ما يعادهلام ابالضافة اىل بطاقة أأعداد الباكلوراي ابلنس بة للخطط عدد  C1و  C2و  C3و  C4وC5وC6
 نسخة مطابقة للأصل من بطاقة ا ألعداد اخلاصة بس نة التخرج ابلنس بة للخطط من عدد  M1اىل M9 نسخة مطابقة للأصل من بطاقة أأعداد الباكلوراي أأو بطاقة أأعداد شهادة التكوين املهين  BTPابلنس بة للخطط من عدد  M10اىل ، M13 نسخة مطابقة للأصل من بطاقة ا ألعداد اخلاصة ابلس نة السابعة اثنوي نظام قدمي أأو الس نة الرابعة اثنوي نظام جديد ابلنس بة للخطط من عدد M14 نسخة مطابقة للأصل من شهادة الرتس مي بعامدة املهندسني ابلنس بة للخطط عدد  C4و C5وC6 نسخة مطابقة للأصل من رخصة الس ياقة صنف ب ابلنس بة للخطة عدد ، E1 نسخة مطابقة للأصل من الشهادة يف الكفاءة املهنية  CAPمنظرة ابملس توى الثاين من السمل الوطين للمهارات وفقا ألحاكم ا ألمر عدد  6102لس نة  6332املؤرخ يف  32جويلية  6332املتعلق بضبط السمل الوطين للمهاراتابلنس بة للخطة من عدد E1
 يعترب الغيا لك ملف مرتحش :
 ال يتضمن لك الواثئق املطلوبة تثبت فيه معطيات "متناقضة" أأو يثبت أأهنا مغلوطة يف احدى مراحل املناظرة ال يس تجيب صاحبه لرشوط الرتحش لالختصاص املطلوب . يسجل مبوقع واب الرشكة بعد غلق ابب الرتحش ابعتبار التارخي والساعة احملددين خلمت ابب الرتحش جتاوز السن القانونية بتارخي غرة جانف 6361 -االيداع املبارش مللف الرتحش ابملقر الاجامتع للرشكة.

تنرش النتاجئ ا ألولية بعد مرحةل دراسة امللفات عىل موقع واب رشكة النقل بواسطة ا ألانبيب  www.sotrapil.com.tnويفتح ابب تقدمي الطعون مع حتديد الجال بـ 13أأايم من اترخي النرش مبوقع واب الرشكة
وتنظر جلنة املناظرة يف الطعون الواردة ومألها وتضبط القامئات الهنائية للمرتحشني املقبولني هبذه املرحةل حسب اخلطط املفتوحة ابعالن املناظرة وت ّمت اجابة املرتحشني اذلين تقدموا بطعون.


املرحةل الثالثة :الاختبارات الشفاهية و التطبيقية

تمت دعوة املرتحشني املتحصلني عىل املراتب ا ألوىل ابعتبار الرتتيب التفاضيل يف املرحةل الثانية ويف حدود  05مرات ضارب عدد اخلطط املعروضة للتناظر الجتياز الاختبارات الشفاهية
و يمت اجتياز الاختبارات الشفاهية والتطبيقية املشفوعة بتقيمي شفايه حسب طبيعة اخلطة املعروضة للتناظر اكليت:
 اختبار شفايه ابلنس بة للك اخلطط ما عدى خطة سائق
ويس ند لالختبار الشفايه عدد يرتاوح من  3اىل .63
 اختبار تطبيق يف الس ياقة مشفوع بتقيمي شفايه ابلنس بة للخطة عدد : E1
ابلنس بة لالختبار تطبيق يمت اجرائه مبساعدة خبري يف الس ياقة من الواكةل الوطنية للنقل الربي
أأما ابلنس بة للتقيمي الشفايه يمت اجرائه من طرف جلنة معينة يف الغرض
ويس ند لالختبار التطبيق عدد يرتاوح من  3اىل .13
ويس ند للتقيمي الشفايه عدد يرتاوح من  3اىل .13
العدد املس ند ابلنس بة لالختبار التطبيق املشفوع ابلتقيمي الشفايه يرتاوح من  3اىل   63عدد الاختبار التطبيق  +عدد التقيمي الشفايه


والتطبيقية املشفوعة بتقيمي شفايه.

الرتتيب الهنايئ للمرتحشني يف املناظرة

مينح للك مرتحش عدد هنايئ يرتاوح من  3اىل  63و حيتسب حسب الصيغة التالية:
 ابلنس بة مجليع اخلطط ( من عدد C1اىل عدد  C6ومن عدد  M1اىل عدد  M14وخطط  E2و: )E3
العدد الهنايئ املتحصل عليه =](اجملموع املتحصل عليه يف ترتيب املرحةل ا ألوىل)] + %03 X [ 3 /العدد املتحصل عليه يف الاختبار الشفايه[ %03 X
 ابلنس بة للخطة عدد : E1
العدد الهنايئ املتحصل عليه = العدد املتحصل عليه يف الاختبار التطبيق املشفوع ابلتقيمي الشفايه
وتتوىل جلنة املناظرة ترتيب املرتحشني تفاضليا وفقا للأعداد الهنائية املتحصل علهيا ويف حاةل التساوي بني املرتحشني يأأخذ بعني الاعتبار الرتتيب يف املرحةل ا ألوىل ويف صورة التساوي تعطى ا ألولوية للأكرب س نا.

مالحظة  :ال ميكن الترصحي ابلقبول ا ألويل ألي مرتحش مل يتحصل عىل عدد يساوي أأو يفوق 63/13



الترصحي بنتاجئ املناظرة :

 .1ضبط القامئة الأولية للناحجني:
تضبط قامئة أأولية للناحجني اذلين ميكن انتداهبم يف حدود اخلطط املعروضة للتناظر من بني املرتحشني الأوائل املتحصلني عىل أأحسن ا ألعداد الهنائية ويف صورة التساوي تعطى الأولية للأكرب س نا.
تنرش النتاجئ عىل موقع واب رشكة النقل بواسطة ا ألانبيب  www.sotrapil.com.tnويفتح ابب تقدمي الطعون مع حتديد الجال بـ 13أأايم من اترخي النرش مبوقع واب الرشكة
وتنظر جلنة املناظرة يف الطعون الواردة ومألها وتضبط القامئات الهنائية للمرتحشني الناحجني يف املناظرة وت ّمت اجابة املرتحشني اذلين تقدموا بطعون.
 .6الترصحي ابلنتاجئ الهنائية للمناظرة:
تتوىل رشكة النقل بواسطة ا ألانبيب الترصحي ابلنتاجئ الهنائية للمناظرة عرب موقع واب الرشكة  www.sotrapil.com.tnويقع اس تدعاء الناحجني الس تكامل ملفاهتم واجراء الفحص الطيب للتثبت من سالمة املرتحش من لك ا ألمراض
وتوفر املؤهالت اذلهنية والبدنية ومتثل نتيجة الفحص الطيب رشطا أأساس يا يف القبول الهنايئ من عدمه.
يمت اللجوء اىل قامئات تمكيلية للناحجني يف احلالتني التاليتني :
 .1عدم التحاق املرتحش الناحج ملركز معهل بعد اس تدعائه يف ظرف  63يوم من اترخي االعالم بواسطة رساةل مضمونة الوصول مع االعالم ابلبلوغ عىل العنوان املنصوص مبلف لك مشارك أأو بلك وس يةل ترتك أأثرا كتابيا
 .6االخفاق يف الفحص الطيب
ويف هاته احلالتني ميكن للرشكة  ،دعوة املرتحش مضن القامئة التمكيلية الجراء الفحص الطيب ومبارشة العمل وفق الرتتيب التفاضيل،
وينهتي العمل ابلقامئة التمكيلية يف ظرف س تة أأشهر ابتداء من اترخي نرش النتاجئ الهنائية.
وتضبط جلنة املناظرة قامئة تمكيلية للمرتحشني اذلين ميكن انتداهبم يف صورة عدم التحاق املرتحشني الناحجني اكليت :
القامئة الهنائية للناحجني يف لك اخلطة
اخلطة
اخلطط:
 C1و  C2و  C3و  C4و C5وC6
1
و M1و M2و  M3و  M4و M5و M6و  M7و M8وM9
و M10و M11و M13وM14
و E1و E3
اخلطة عدد  M12وE2
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القامئة التمكيلية للمرتحشني للك خطة
6

2

