
 

 
  عـــالن إنتدابإ

 

عن طریق مناظرة  ینمتربص تذاكر قباضإنتداب  في منشأة عمومیة للنقل البري للمسافرین مقرھا صفاقس، ترغب
خارجیة باإلختبارات حسب الجدول التالي :  

اإلختبار مراحل الوثائق المطلوبة  شروط الترشح إلجتیاز المناظرة   
الخطــة   

أو    
الرتبة  

عـدد البقاع 
وضةالمعر  

عرض 
عـدد  
2016  

في مواد الحساب ـ إختبار كتابي 

:      و اإلتصال والثقافة العامة والسالمة 

 125) ویقع قبول الـ 1( ضارب

المترشحین األوائل  حسب الترتیب 

التفاضلي ، والیمكن قبول المترشحین 

 10/20المتحصلین على عدد یقل عن 

في اإلختبار الكتابي .  

        نة المناظرةمع لج يـ  حوار تقییم

) 1( ضارب   

تفاضلیا ـ ترتب لجنة المناظرة  المقبولین 

بعد جمع األعداد المتحصل علیھا في 

حوار  ) +1اإلختبارات (كتابیة (ضارب

)).1مع لجنة المناظرة   ( ضارب   

 25ـ إختبار طبي للخطة في حدود الـ 

 األوائل.

 

ـ مطلب ترشح باسم الرئیس 

المدیر العام  

من بطاقة التعریف ـ نسخة 

الوطنیة  

ـ نسخة من الشھادة المدرسیة   

(مطابقة لألصل) ومصادق 

 المندوبیاتعلیھا من قبل 

الجھویة للتعلیم بالنسبة للشھائد 

ّة. الحر المدارس  ن  لمسلمة م      ا

( یقع التثبت من جمیع الشھائد 

المدرسیة من طرف مصالح 

الجھویة للتعلیم وفي  المندوبیات

مغالطة یقصى  صورة إكتشاف

المترشح من إجراء المناظرة).  

لم یمض علیھا  3ـ بطاقة عدد 

 أكثر من ثالثة أشھر

ظروف متنبرة  تحمل عنوان  3ـ 

 المراسلة بكل دقة.

 

ـ الجنسیة تونسیة  

  :المطلوب ـ المستوى التعلیمي

ثانوي نظام قدیم منھاة أو  السابعة 

ثانوي نظام جدید منھاة ال  الرابعة 

( بدون الحصول على شھادة   غیر

البكالوریا).  

سنة  35سنة إلى  21: العمرـ 

  . 2016 دیسمبر 19في تاریخ 

ـ أن یكون الملف العدلي نقیا.  

 

 
 

قابض 
تذاكر 
 متربص
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المدیر العام ترسل مطالب الترشح وجوبا عن طریق البرید المضمون الوصول أو بالبرید السریع بإسم السید الرئیس        
                                                      صفاقس  في أجل أقصاه یوم 3058نھج منى  0.5للشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس طریق منزل شاكر كلم 

وسوف یتم اإلعالن عن " ،تذاكر متربص قابض " مع التنصیص على الظرف " مطلب ترشح لرتبة 2016 دیسمبر 19
كان و تاریخ إجراء اإلختبارات  ضمن اإلستدعاءات التي ستوجھ للمترشحین المتوفرة فیھم شروط اإلنتداب ویعتبر عدم م

. اإلستدعاء إجابة بالرفض على المطلب  
یرفض وجوبا كل مطلب ال یتضمن الوثائق المطلوبة المذكورة أعاله أو كل مطلب یصل  بعد غلق قائمة الترشحات      

البرید دلیال على معرفة تاریخ اإلرسالویكون ختم   
 

                                                                                            


