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شركة تونس للشبكة الحدیدیة السریعة

إعالن مناظرة
:التاليمبین بالجدول إطارات وأعوان كما ھوالنتدابمع لجنة المناظرة اختبار شفاھي فتح مناظرة خارجیة بالملفات مشفوعة بتونس للشبكة الحدیدیة السریعةتعتزم شركة 

عدد االختصاص
شروط  المشاركةكیفیة اجراء المناظرةالرمزالخطط

:مھندس
مھندس:خریجي التعلیم العالي

60ضارب : تقییم الملفات-1

N1=(MB+DRN)/2

N1=المعدل
MB=لوریاا المعدل النھائي للباك

DRN=أعداد سنة التخرجمعدل بطاقة
تم دعوة الخمسة األوائل عن كل خطة یتم ترتیب المترشحین تفاضلیا حسب الجدارة و ی

.الشفاھيراالختباجتیازال
40ضارب N2:إختبار الشفاھي-

MG=المعدل النھائي-
MG=(N1*60)+(N2*40)/100

عن كل خطةلترتیب المترشحین تفاضلیا حسب الجدارة ویتم دعوة المقبولین األوائیتم 

ي - ة ف أن یكون محرزا على الشھادة المطلوب
.االختصاص دون سواھا

ھادة مع- دس أو ش ة لمھن ھادة الوطنی ة الش ادل
.لھا
ادلة لھاشھادة معاو شھادة األستاذیة -

او- حزأن ال یتج ن المترش ى )40(س نة عل س
داعاألكثر  وم ای ن من ی ب و تحتسب م المطل

تقل  ل المس سنة تسجیلھ بمكتب التشغیل والعم
وي  ن القص اوز الس نة 45وان  ال یتج ي س ف

.2016أول جانفي من سنة 

مدنیةالالھندسة مھندس في 
01275

صناعیةالعالمیة مھندس في اإل
01276

كھربائیةالالھندسةمھندس في 

01277

متفقد:التعلیم العاليخریجي:متفقد
60ضارب : تقییم الملفات-1

N1=(MB+DRN)/2

N1=المعدل
MB=لوریا ا النھائي للباكالمعدل 

DRN=أعداد سنة التخرجمعدل بطاقة
تم دعوة الخمسة األوائل عن كل خطة یتم ترتیب المترشحین تفاضلیا حسب الجدارة و ی

.الشفاھيراالختباجتیازال
40ضارب N2:إختبار الشفاھي-

MG=المعدل النھائي-

مالیة
01278

علوم قانونیة/حقوق 

01279

محاسبة
01280



MG=(N1*60)+(N2*40)/100

عن كل خطةلألوائاالمقبولینتم دعوة ویلیا حسب الجدارة یتم ترتیب المترشحین تفاض

ي ساميتقن:خریجي التعلیم العالي
60ضارب : تقییم الملفات-1

N1=(MB+DRN)/2المعدل=N1

MB=لوریا ا النھائي للباكالمعدل 
DRN=أعداد سنة التخرجبطاقةمعدل

تم دعوة الخمسة األوائل عن كل خطة یتم ترتیب المترشحین تفاضلیا حسب الجدارة و ی
.الشفاھيراالختباجتیازال
40ضارب N2:إختبار الشفاھي-2
MG=المعدل النھائي-3

MG=(N1*60)+(N2*40)/100
:یليیتم احتساب معدل سنوات التكوین  كما:خریجي التكوین المھني

60ضارب : تقییم الملفات-1
N1=A1+A2/2

N1= المعدل
A1=1بطاقة أعداد سنة 
A2=2بطاقة أعداد سنة 

تم دعوة الخمسة األوائل عن كل خطة یتم ترتیب المترشحین تفاضلیا حسب الجدارة و ی
الشفاھيراالختباجتیازال
40ضارب N2:إختبار الشفاھي-2
MG=المعدل النھائي-3

MG=(N1*60)+(N2*40)/100.

عن كل خطةلاألوائالمقبولینتم دعوة ویلیا حسب الجدارة یتم ترتیب المترشحین تفاض

د تشھادة - ل المعاھ ن قب ندة م امي مس ي س فن
ل  ن قب ة أو م ات التكنولوجی ا للدراس العلی
ا  ة والتكنولوجی المعھد الوطني للعلوم التطبیقی

وین أ ھادة تك ا أو ش رف بمعادلتھ و شھادة معت
وطني  لم ال ع للس توى الراب رة بالمس منظ

.للمھارات
سنة40السن القصوى -

:ي ساميتقن
كھربائیةالھندسةال

01282

تصاالتاال
01283

صناعیةالعالمیة اال
01284

میكانیكیةالھندسةال
02285

الكترومیكانیك
01286

مدنیةالھندسةال
04287

01288قضائیةالمھنال

:یتم احتساب معدل سنوات التكوین  كما یلي:خریجي التكوین المھني:عون مكتب مختص
60ضارب : تقییم الملفات-1

N1=A1+A2/2
N1= المعدل

A1=1بطاقة أعداد سنة 
A2=2بطاقة أعداد سنة 

تم دعوة الخمسة األوائل عن كل خطة یتم ترتیب المترشحین تفاضلیا حسب الجدارة و ی
.الشفاھيراالختباجتیازال
40ضارب N2:إختبار الشفاھي-2

تو- ي منظرة بالمس ث شھادة مؤھل تقن ى الثال
ارات وطني للمھ لم ال ن للس دیر الس تم تق وی

غیل  ب التش ن التسجیل بمكت ة م القصوى بدای
س  الل الخم ة خ اظرات المفتوح ك للمن وذل
ي  جیل وف ذا التس اریخ ھ ي ت ي تل نوات الت س
ب التشغیل  صورة عدم تسجیل المترشح بمكت
ن  انفي م وم أول ج یتم تقدیر السن القصوى ی

02289مؤھل التقني مھني اختصاص مكتبیة



MG=المعدل النھائي-3
MG=(N1*60)+(N2*40)/100.

عن كل خطةلاألوائالمقبولینتم دعوة ویلیا حسب الجدارة یتم ترتیب المترشحین تفاض

.السنة تفتح فیھا المناظرة
سنة40السن القصوى -

:عامل
40ضارب : تقییم الملفات-
سنة20السن األدنى -
=A1نقاط لكل سنة فوق سن العشرین 2نقطة بحساب 20-
=A2نقاط لكل سنة اقدمیة في التسجیل بصفة طالب شغل2نقطة بحساب 20-
N1= لملف ا-1

N1=(A1+A2)/2:لملفامعدل

تم دعوة الخمسة األوائل عن كل خطة المترشحین تفاضلیا حسب الجدارة و ییتم ترتیب 
.الشفاھيراالختباجتیازال
60ضارب : اإلختبار الشفاھي-2

N2=معدل االختبار الشفاھي 
MG=(N1*40)+(N2*60)/100=المعدل النھائي-3

كل خطةعنلاألوائالمقبولینتم دعوة ویلیا حسب الجدارة یتم ترتیب المترشحین تفاض

التاسعة اساسي او الثالثة السنة مستوى -
ثانوي نظام قدیم او ما یعادلھا

سنة 40السن القصوى -

01290عون استقبال

01291سائق

20ضارب : تقییم الملفات-1
سنة20السن األدنى -
A1=الحصول علي رخصة سیاقة اقدمیة من تاریخ سنة نقطة  لكل ط بحسابانق10-
=A2نقاط لكل سنة فوق سن العشرین2ط بحساب انق10-
N1= لملف ا-1

N1=(A1+A2)/2:لملفامعدل

تم دعوة الخمسة األوائل عن كل خطة یتم ترتیب المترشحین تفاضلیا حسب الجدارة و ی
.الشفاھيراالختباجتیازال
80ضارب : اإلختبار الشفاھي-2
=B1نقطة30مع عدد اقصي 1.5العدد المسند من طرف لجنة المناظرة ضارب -
=B2نقطة50مع عدد اقصي 2.5المھني ضارب من مركز االختبار العدد المسند -

N2=االختبار الشفاھي 
N2=(B1+B2)/2الختبار الشفاھيمعدال
MG=(N1*20)+(N2*80)/100=المعدل النھائي-3

عن كل خطةلاألوائالمقبولینتم دعوة ویلیا حسب الجدارة یتم ترتیب المترشحین تفاض



:الوثائق المطلوبة

tn.rfr.wwwالواب  لشركة تونس للشبكة الحدیدیة السریعةاستمارة مسحوبة من موقع-1
.مطلب  ترشح  -2
بشھادة معادلة لھا في االختصاص المطلوبنسخة مطابقة لألصل من الشھادة العلمیة او-3
لوریاانسخة مطابقة لألصل من شھادة الباك-4
.نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة-5
.نسخة مطابقة لألصل من كشف بطاقة أعداد الباكلوریا-6
نسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد سنة التخرج-7
السیرة الذاتیة-8
.الترشحاتفتح تاریخ فيأشھر 3على تاریخ تسلیمھا أكثر والعمل المستقل لم یمضتشغیل لاترسیم بصفة طالب شغل مسلمة من مكتب شھاد-9
شھادة انخراط بالعمادة الوطنیة للمھندسین منمطابقة لألصلنسخة- 10
اضافة للوثائق المذكورة أعاله یشترط تقدیم الوثائق التالیة: بالنسبة لخریجي التكوین  المھني - 11

.2009لسنة 2139بالمستوى الرابع للسلم الوطني للمھارات وفقا ألحكام األمر االختصاص منظرةالتقني السامي في شھادة مؤھلمطابقة لألصل من نسخة-
.نسخة مطابقة لألصل من بطاقة االعداد لجمیع سنوات التكوین -
:ذكورة أعاله یشترط تقدیم الوثائق التالیةمؤھل التقني المھني اضافة للوثائق المللمتحصلین على شھادةبالنسبة- 12

2009لسنة 2139منظرة بالمستوي الثالث للسلم الثالث للسلم الوطني للمھارات وفقا إلحكام االمر االختصاصنسخة مطابقة لألصل من شھادة مؤھل التقني المھني في -
.نسخة مطابقة لألصل من بطاقة االعداد لجمیع سنوات التكوین -

:عون تنفیذ مؤھل اضافة للوثائق المذكورة أعاله یشترط تقدیم الوثائق التالیةلخطةبالنسبة - 13
.شھادة مدرسیةمن المطابقة لألصلنسخة-
بالنسبة لخطة سائقتا عن السنة من تاریخ ختم الترشحارخصة سیاقة ال تقل أقدمیتھ-

:مالحظة
ةقدقی15الساعة الخامسة مساء و علي2016نوفمبر 21لیوم االثنین الموافق لـ حدد اخر اجل لقبول الترشحات- 1

عمارة .على العنوان التالي المناظرة ورمز الخطة المعتزم المشاركة فیھا وتودع بمكتب ضبط الشركةاسمملف الترشح في ظرف مغلق ویكتب علیھ لتوضع الوثائق المكونة -2
على یكتب بخط واضحوالمذكورأو ترسل عن طریق البرید مضمون الوصول مع اإلشعار بالبلوغ على العنوان .ضفاف البحیرة تونس1053رونیالیمامة نھج بحیرة ھ

".خارجیةانتدابمناظرة ال یفتح "الظروف عبارة 
أو ال یتضمن ) ةقدقی15علي الساعة الخامسة مساء و 2016نوفمبر 21یوم ( رشح یصل بعد غلق الترشحات یرفض وجوبا كل مطلب ت:حاالت اإلقصاء من المشاركة  

رفة تاریخ إرسال أو وصول ویكون ختم البرید أو تاریخ التسجیل بمكتب الضبط دلیال على معالوثائق المنصوص علیھا أعاله أو تعمد صاحبھ تقدیم معلومات مغلوطة أو مزورة
.العروض


