وزارة النقل
الشركة الجهوية النقل بوالية صفاقس

إعالن مناظرة خارجية النتداب أعوان تسيير وأعوان تنفيذ

تعزتم الرشكة اجلهوية للنقل بوالية صفاقس اجراء مناظرة خارجية ابمللفات وابالختبارات النتداب أعوان تنفيذ وأعوان تس يري حسب الرتب والاختصاصات التالية ،عىل أن ترسل مطالب الرتحش وجواب عن
طريق الربيد املضمون الوصول أو ابلربيد الرسيع ابمس الس يد الرئيس املدير العام للرشكة اجلهوية للنقل بوالية صفاقس طريق مزنل شاكر لكم  0.5هنج مىن  3058صفاقس يف أجل أقصاه يوم امخليس 30
جوان  2022مع التنصيص عىل الظرف " مطلب ترحش لرتبة أو خطة"  ".......................و يمت االعالن عن ماكن و اترخي اجراء الاختبارات مضن االس تدعاءات اليت س توجه للمرتحشني املتوفرة فهيم
رشوط الانتداب ويعترب عدم الاس تدعاء دليل عىل رفض املطلب.
عرض عدد

عدد رتيب

السكل

عدد اخلطط
املعروضة
اخلطة أو
الرتبة

الاختصاص

الرشوط اخلاصة للرتحش
املس توى التعلميي:

 01تس يري

عون
تقين

02
03

04

04

02

تنفيذ

عامل
مؤهل

02

02

 شهادة املؤهل التقين املهين« » BTPيفالاختصاص.
مياكنيك و  -أو شهادة الباكلوراي املهنية يف
كهرابء الاختصاص.
معدات  -أو شهادة اثبات الكفاءة املهنية « CAP
النقل »يف الاختصاص مع شهادة البااكلوراي.
العمر:
يرتاوح من  20س نة اىل  35س نة يف
اترخي أخر أجل لقبول مطالب الرتحشات.
املس توى التعلميي
مياكنيك
معدات  -شهادة الكفاءة املهنية «  » CAPيف
النقل الاختصاص.
كهرابء  -شهادة اثبات الكفاءة املهنية يف
معدات الاختصاص أو شهادة هناية التدريب مع
النقل مس توى تعلميي ال يقل عن املرحةل الثانية
من التعلمي الثانوي .
مشغل أالت العمر:
س
س
وأدوات يرتاوح من  20نة اىل  35نة يف اترخي
 -خراطة أخر أجل لقبول مطالب الرتحشات.

الرشوط العامة للرتحش

 ال ميكن الرتحش اال يف خطة واحدة. ال ميكن الرتحش ملن هل مس توى تعلميي أعىلأو أقل من املس توى املطلوب.
 جيب عىل املرتحش أن يكون تونيساجلنس ية وممتتعا حبقوقه املدنية وأن تتوفر فيه
املؤهالت املطلوبة لاميرس نشاطه باكمل
تراب امجلهورية.
 يرتتب عن لك ترصحي مغالط منع املرتحشمن املشاركة يف مراحل املناظرة .ويف صورة
التفطن ملغالطة أثناء املناظرة أو بعد معلية
الانتداب فانه يمت اقصائه يف االابن .
 يرفض وجواب لك ملف ترحش يصل قبلصدور بالغ املناظرة أو بعد غلق الرتحشات
و يكون خمت الربيد مرجعا ذلكل.
 يرفض أليا لك ملف ترحش ال حيتوي عىلمجيع الواثئق املطلوبة.

الواثئق املطلوبة

 اس امترة ترحش يمت اس تخراهجا وتعمريها منموقع الواكةل الوطنية للتشغيل والعمل املس تقل
عرب الرابط التايل www.emploi.nat.tn :أو
من املوقع الرمسي للرشكة اجلهوية للنقل
بصفاقسwww.soretras.com.tn :
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. بطاقة عدد  3مل مييض عىل اس تخراهجا أكرثمن  3أشهر من اترخي االعالن عن املناظرة.
 نسخة مطابقة للصل من الشهادة املدرس ية( ابلنس بة للمعاهد اخلاصة تكون وجواب
الشهادة خمتومة من االدارة اجلهوية للتعلمي مرجع
النظر).
 نسخة مطابقة للصل من شهادة التكوين. جواز التلقيح عدد  3ظروف متنربة حتمل العنوان بلكدقة.
أخر أجل لقبول الرتحشات يوم

 30جوان 2022
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كيفية سري املناظرة ومراحلها ومقاييس التقيمي

جترى مجيع املناظرات يف اخلطط املفتوحة للتناظر عىل
أربعة ( )04مراحل:
 )1المرحلة األولى :فرز وتقيمي امللفات.
ميثل العدد املتحصل عليه يف هذه املرحةل نس بة 10
 %من العدد امجليل للمناظرة مجليع العروض.
 )2المرحلة الثانية:
اختبار كتايب أو تطبيقي حسب الاختصاص:
تمت دعوة املرتحشني اذلين تتوفر فهيم الرشوط
املطلوبة الس تكامل مراحل املناظرة ويف حدود
عرش( )10أضعاف اخلطة املعروضة للتناظر حسب
الرتتيب التفاضيل للك خطة ويف حاةل التساوي بني
املرتحشني تعطى الولوية للكرب س نا:
ابلنس بة للعروض من  01إلى  06ميثل
العدد املتحصل عليه يف الاختبار التطبيقي نس بة
 % 70من العدد امجليل للمناظرة.
(يتبع)

عرض عدد

عدد رتيب

السكل

عدد اخلطط
املعروضة
اخلطة أو
الرتبة
04

كهرابء
معدات
النقل

05

تنفيذ
06

الاختصاص

04

مياكنيك
معدات
النقل

عامل

01

اصالح
العجالت
املطاطية

الرشوط اخلاصة للمشاركة والرتحش بلك
خطة أو رتبة الجتياز املناظرة

الرشوط العامة للرتحش

ال ميكن الرتحش اال يف خطة واحدة. ال ميكن الرتحش ملن هل مس توىتعلميي أعىل أو أقل من املس توى
املس توى التعلميي:
 شهادة اثبات الكفاءة املهنية أو شهادة املطلوب. جيب عىل املرتحش أن يكون تونيسهناية التدريب أو شهادة املهارة يف
اجلنس ية وممتتعا حبقوقه املدنية وأن
الاختصاص املطلوب مع مس توى
تتوفر دليه املؤهالت املطلوبة لاميرس
تعلميي ال يقل عن الس نة التاسعة
نشاطه باكمل تراب امجلهورية.
أسايس نظام جديد مهناة أو الس نة
 يرتتب عن لك ترصحي مغالط منعالثالثة اثنوي نظام قدمي مهناة وال
يتجاوز الس نة الثانية اثنوي نظام جديد املرتحش من املشاركة يف مراحل املناظرة.
ويف صورة التفطن ملغالطة أثناء املناظرة
أو الس نة اخلامسة اثنوي نظام قدمي
أو بعد معلية الانتداب فانه يمت اقصائه
مهناة.
يف االابن .
-.العمر:يرتاوح من  20س نة اىل  - 35يرفض وجواب لك ملف ترحش يصل
س نة يف اترخي أخر أجل لقبول مطالب قبل صدور بالغ املناظرة أو بعد غلق
الرتحش
الرتحشات و يكون خمت الربيد مرجعا
ذلكل.
 يرفض أليا لك ملف ترحش ال حيتويعىل مجيع الواثئق املطلوبة.
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الواثئق املطلوبة
 اس امترة ترحش يمت اس تخراهجا وتعمريها منموقع الواكةل الوطنية للتشغيل والعمل
املس تقل عرب الرابط التايل:
 www.emploi.nat.tnأو من املوقع
الرمسي للرشكة اجلهوية للنقل بصفاقس:
www.soretras.com.tn
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. بطاقة عدد  3مل مييض عىل اس تخراهجاأكرث من  3أشهر من اترخي االعالن عن
املناظرة.
 نسخة مطابقة للصل من الشهادةاملدرس ية  ( .ابلنس بة للمعاهد اخلاصة تكون
وجواب الشهادة خمتومة من مندوبية الرتبية
مرجع النظر)
 نسخة مطابقة للصل من شهادة التكوين. عدد  3ظروف متنربة حتمل العنوان بلكدقة.

 جواز التلقيحأخر أجل لقبول الرتحشات يوم

 30جوان 2022

كيفية سري املناظرة ومراحلها ومقاييس التقيمي
ابلنس بة للعروض  07و  08ميثل العدد املتحصل عليه يف
الاختبار الكتايب نس بة  % 50من العدد امجليل للمناظرة.

العروض من  01إلى  08ي ّمت ترتيب املرتحشني
تفاضليا ابعامتد مجموع العداد املتحصل عليه يف املرحةل
الوىل ويف املرحةل الثانية حسب النسب احملددة وتمت
دعوة املرتحشني الجتياز املرحةل الثالثة من املناظرة
( الاختبار الشفايه التقين) ويف حدود مخسة ( )5أضعاف
البقاع املعروضة للتناظر حسب الرتتيب التفاضيل برشط
حصوهلم عىل معدّل يساوي أو يفوق  20/10و يف حاةل
التساوي بني املرتحشني تعطى الولوية للكرب س نّا.
المرحلة الثالثة :اختبار شفايه تقين.
)3
ابلنس بة للعروض من  01إلى  06الاختبار الشفايه
ميثل نس بة  % 20من العدد امجليل للمناظرة.
ابلنس بة للعروض  07و 08الاختبار الشفايه ميثل
نس بة  % 40من العدد امجليل للمناظرة.
(يتبع)

عرض عدد

عدد رتيب

عدد اخلطط
املعروضة
اخلطة أو
الرتبة
السكل

07

الرشوط العامة للرتحش

 املس توى الدىن املطلوب الس نةالثالثة اثنوي نظام قدمي مهناة أو الس نة
التاسعة أسايس نظام جديد مهناة
تنظيف  -املس توى القىص املطلوب الس نة
حافالت اخلامسة اثنوي نظام قدمي أو الس نة
ومقرات الثانية اثنوي نظام جديد.
العمر :يرتاوح من  20س نة اىل 35
س نة يف اترخي أخر أجل لقبول مطالب
الرتحش.
املس توى التعلميي

تنفيذ

08

الاختصاص

عامل
يدوي

09

الرشوط اخلاصة للمشاركة والرتحش بلك
خطة أو رتبة الجتياز املناظرة
املس توى التعلميي
 .ال ميكن الرتحش اال يف خطة

قابض

09

 الس نة السابعة اثنوي من النظامالقدمي مهناة دون احلصول عىل شهادة
البااكلوراي.
 الس نة الرابعة اثنوي من النظاماجلديد مهناة دون احلصول عىل شهادة
قابض البااكلوراي.
تذاكر العمر :يرتاوح من  24س نة اىل 35
س نة يف اترخي أخر أجل لقبول مطالب
الرتحش.

الواثئق املطلوبة

واحدة.
 .ال ميكن الرتحش ملن هل مس توى
تعلميي أعىل أو أقل من املس توى
املطلوب
 .جيب عىل املرتحش أن يكون
تونيس اجلنس ية وممتتعا حبقوقه
املدنية وأن تتوفر دليه املؤهالت
املطلوبة لاميرس نشاطه باكمل
تراب امجلهورية.
 .يرتتب عن لك ترصحي مغالط منع
املرتحش من املشاركة يف املناظرة.
ويف صورة التفطن ملغالطة بعد
معلية الانتداب فانه يمت عزهل يف
االابن .
 .يرفض وجواب لك ملف ترحش
يصل قبل صدور بالغ املناظرة أو
بعد غلق الرتحشات و يكون خمت
الربيد مرجعا ذلكل.
 .يرفض أليا لك ملف ترحش ال
حيتوي عىل مجيع الواثئق املطلوبة.

 .اس امترة ترحش يمت اس تخراهجا وتعمريها
من موقع الواكةل الوطنية للتشغيل والعمل
املس تقل عرب الرابط التايل:
 www.emploi.nat.tnأو من املوقع
الرمسي للرشكة اجلهوية للنقل بصفاقس:
www.soretras.com.tn
 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
 .بطاقة عدد  3مل مييض عىل اس تخراهجا
أكرث من  3أشهر من اترخي االعالن عن
املناظرة.
 .نسخة مطابقة للصل من الشهادة
املدرس ية  (.ابلنس بة للمعاهد اخلاصة
تكون وجواب الشهادة خمتومة من االدارة
اجلهوية للتعلمي مرجع النظر)
 .نسخة مطابقة للصل من شهادة
التكوين – .جواز التلقيح
 .عدد  3ظروف متنربة حتمل العنوان
بلك دقة .
أخر أجل لقبول الرتحشات يوم
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كيفية سري املناظرة ومراحلها ومقاييس التقيمي

يتبع

عرض عدد

عدد رتيب

عدد اخلطط
املعروضة
اخلطة أو
الرتبة
السكل

الاختصاص

سائق
 09تنفيذ
حافةل

22

الرشوط اخلاصة للمشاركة والرتحش
بلك خطة أو رتبة الجتياز املناظرة
املس توى التعلميي
 الس نة السابعة اثنوي من النظامالقدمي مهناة دون احلصول عىل شهادة
البااكلوراي.
 الس نة الرابعة اثنوي من النظاماجلديد مهناة دون احلصول عىل شهادة
البااكلوراي.
العمر :يرتاوح من  24س نة اىل 35
س نة يف اترخي  1جانفي .2022
رخصة س ياقة صنف" د" متحصل
علهيا منذ أكرث من س نة يف اترخي أخر
سائق أجل لقبول الرتحشات
حافةل  -شهادة طبية وفق المنوذج املصاحب
(املنشور عدد  61لس نة ).2017

الواثئق املطلوبة

الرشوط العامة للرتحش

كيفية سري املناظرة ومراحلها ومقاييس التقيمي

 .ال ميكن الرتحش اال يف خطة  -اس امترة ترحش يمت اس تخراهجا وتعمريها بعد مرحةل الفرز والتقيمي تمت دعوة املرتحشني املتوفرة فهيم الرشوط ويف حدود عرش ()10
أضعاف العدد املطلوب انتدابه يف خطة سائق حافةل حسب الرتتيب التفاضيل الجتياز
من موقع الواكةل الوطنية للتشغيل
واحدة.
الاختبارات التالية :
 .ال ميكن الرتحش ملن هل مس توى والعمل املس تقل عرب الرابط التايل:
 www.emploi.nat.tnأو من املوقع  -اختبار كتايب متعدد الجوبة  QCMيف مواد احلساب وقانون الطرقات والسالمة
تعلميي أعىل أو أقل من املس توى
املرورية والثقافة العامة.
الرمسي للرشكة اجلهوية للنقل بصفاقس:
املطلوب
 اختبار اللوان يؤمن من طرف أخصايئ. .جيب عىل املرتحش أن يكون www.soretras.com.tn
 اختبار نفيس تقين يؤمن من طرف أخصايئ نفيس Test psychotechnique نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. اختبار نفيس حريك يؤمن من طرف أخصايئ نفيس Test psychomoteurتونيس اجلنس ية وممتتعا حبقوقه
عىل
مييض
مل
3
عدد
بطاقة
– اختبار تطبيقي يف الس ياقة يؤمن من طرف أخصايئ.
املدنية وأن تتوفر دليه املؤهالت
املطلوبة لاميرس نشاطه باكمل اس تخراهجا أكرث من  3أشهر من اترخي يس ند للك مرتحش يف هذه الاختبارات عدد يرتاوح بني  0و 20وجترى الاختبارات تباعا بصفة
االعالن عن املناظرة.
متتالية وال ميكن اجراء الاختبار املوايل اال يف صورة القبول يف الاختبار السابق مبعدل ال يقل
تراب امجلهورية.
 نسخة مطابقة للصل من الشهادةعن  .20/10وينتج عن عدم القبول يف أي اختبار االقصاء املبارش للمرتحش من مواصةل بقية
 .يرتتب عن لك ترصحي مغالط املدرس ية  (.ابلنس بة للمعاهد اخلاصة
اختبارات هذه املرحةل واملرحةل املوالية .ويف حاةل التساوي بني املرتحشني تعطى الولوية للكرب
منع املرتحش من املشاركة يف تكون وجواب الشهادة خمتومة من االدارة س نا:
املناظرة .ويف صورة التفطن اجلهوية للتعلمي مرجع النظر)
ميثل العدد املتحصل عليه يف الاختبار التطبيقي يف الس ياقة نس بة  % 70من العدد
ملغالطة بعد معلية الانتداب فانه  -نسخة مطابقة للصل من شهادة
امجليل للمناظرة (.املرحةل الثانية)
التكوين – .جواز التلقيح
ي ّمت ترتيب املرتحشني تفاضليا ابعامتد مجموع العداد املتحصل علهيا يف مرحةل الفرز والتقيمي ويف
يمت عزهل يف االابن .
 .يرفض وجواب لك ملف ترحش  -عدد  3ظروف متنربة حتمل العنوان الاختبار التطبيقي يف الس ياقة وتمت دعوة املرتحشني الجتياز املرحةل الثالثة من املناظرة (
الاختبار الشفايه التقين) يف حدود مخسة ( )5أضعاف البقاع املعروضة للتناظر حسب
يصل قبل صدور بالغ املناظرة أو بلك دقة .
 شهادة طبية تثبت التأهيلية الطبية الرتتيب التفاضيل برشط حصوهلم عىل معدّل يساوي أو يفوق  20/10و يف حاةل التساويبعد غلق الرتحشات و يكون خمت
بني املرتحشني تعطى الولوية للكرب س نّا
للرتحش خلطة سائق حافةل حسب
الربيد مرجعا ذلكل.
ميثل العدد املتحصل عليه يف اختبار شفايه نس بة  % 20من العدد امجليل للمناظرة(.
 .يرفض أليا لك ملف ترحش ال المنوذج املصاحب لالعالن.
املرحةل الثالثة)
 -نسخة مطابقة للصل من رخصة

حيتوي عىل مجيع الواثئق املطلوبة.

الس ياقة سارية املفعول.

أخر أجل لقبول الرتحشات يوم

 30جوان 2022
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المرحلة الرابعة :الفحص الطيب.
)4
املتحصل علهيا يف املراحل الوىل والثانية و الثالثة ل ّ
لك مرتحش حسب
* ي ّمت جتميع العداد ّ
النسب احملددة و ي ّمت ترتيب الناحجني اذلين حتصلوا عىل معدّل يساوي أو يفوق  20/10حسب
الرتتيب التفاضيل ويمت عرض الناحجني يف حدود البقاع املعروضة للتناظر عىل الفحص الطيب بعد
امتام االجراءات االدارية وحتديد قامئة املقبولني هنائيا يف املناظرة.

الرشكة اجلهوية للنقل بوالية صفاقس

- SORETRAS -

استمارة ترشّح للمشاركة في مناظرة خارجية
(خاصة بجميع المترشحين)

البيانات الشخصية:
 -الامس

واللقب......................................................... ............................................................................................................................ ....... :

(حسب ما هو منصوص عليه ببطاقة التعريف الوطنية)

 رمق بطاقة التعريف الوطنية: اترخي اصدارها: اترخي الوالدة:-

.............................................................
 .............................../............../................ماكهنا..........................................................................................................

العنوان بلك دقة (يمت اعامتده الصدار املراسالت) :

........................................................................ ......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .................

 -رمق الهاتف:

……………. ......................................

..................................................................

البيانات الخاصة بالمناظرة:
 عدد املناظرة............................................................. ................................................................................................................................ : الاختصاص املرتحش هل( :حسب ما هو منصوص عليه ابعالن املناظرة) ..................................................................................................... .........................................................................................................اإلمضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
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شهادة طبية ( خاصة بالسواق)

اين املميض أسفهل ادلكتور .............................................................................................................................................................................................
مرمس جبدول جملس عامدة الطباء حتت عدد .......................................أمارس ب ...........................................................................................................
أشهد أين حفصت اليوم الس يد (ة) ...............................................................................................................................................................................
املولود (ة) يوم  ......................................................ب  ......................................صاحب(ة) بطاقة التعريف الوطنية عدد .............................................
والقاطن (ة) ب ...........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... .......................

-

قصد حتديد التأهيلية الطبية للرتحش خلطة سائق حافةل وأصح بأين تمت ابلفحص الطيب املوجه اذلي مسح يل مبعاينة أن احلاةل الصحية للس يد (ة) :
 .......................................................................................................................ال تعوقه (ها) عىل قيادة حافةل خمصصة للنقل امجلاعي وليس دليه (ها) خاصة:
اخنفاض هام يف حدة البرص.
عور.
اخنفاض هام يف السمع ( يسمع صوت عال عىل بعد  2مرت) .
جعز حريك هام من نوع الشلل النصف السفيل ،الشلل النصفي...
برت أحد الطراف.
مرض القلب و الوعية ادلموية احلاد مثل ارتفاع ضغط ادلم اخلبيث ،قصور قليب أو قصور الرشاين التايج.
اضطراابت نفس ية ظاهرة
السمنة املفرطة.
سلمت هذه الشهادة الطبية للمعين (ة) ابلمر بطلب منه (ها) كوثيقة مللف ترحشه (ها) ملناظرة انتداب سواق حافالت.
حرر ب  ..............................................يف .........................................................
إمضاء وختم الطبيب
مالحظة :يجب على الطبيب التحقق من هوية المترشح (ة)
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