الشركة الجهوية للنقل بجندوبة
****

إعـــــــالن مناظرة انتــداب خارجي
عـــــــــــدد 2020/01
تعتزم الشركة الجهوية للنقل بجندوبة إجراء منـــاظرة خارجية باالختبارات النتداب إطارات و أعـــوان وفقا لشروط االنتداب المنصوص عليها بالجدول التالي:
رمز الخطة

الخطــة

عدد الخطط

شروط الترشح
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ســـائق
حـــافلة
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 أن يكون تونسي الجنسية و متمتعا بحقوقهالمدنية
 متحصل على رخصة سياقة من صنف "د"سارية المفعول مع أقدمية ال تقل عن سنة من
تاريخ آخر أجل لقبول المطالب.
 له مستوى تعليمي السنة السابعة ثانوي منهاة( نظام قديم) أو السنة الرابعة ثانوي منهاة (نظام
جديد) أو مستوى مهني معادل
العمر ال يقل عن  24سنة و ال يتجاوز  35سنةفي تاريخ  01جانفي .2020
-مؤهل طبيا لممارسة مهنة سائق حافلة.

P02
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07

 أن يكون تونسي الجنسية و متمتعا بحقوقهالمدنية
 متحصل على شهادة الكفاءة المهنية فياختصاص ميكانيك السيارات أو المعدات

الثقيلة أو ميكانيك ديزال
أو
متحصل على شهادة في اثبات الكفاءة المهنية
في االختصاص المطلوب مع توفر المستوى
التعليمي السنة الثالثة ثانوي منهاة(نظام قديم) أو
السنة التاسعة أساسي منهاة( نظام جديد).
العمر ال يتجاوز  35سنة في تاريخ  01جانفي2020

الوثائق المطلوبة

مراحل االختبار و الضوارب

 استمارة الترشح يتم تعميرها واستخراجها وجوبا من موقع أ -مراحل االختبار:البوابة الوطنية للمناظرات -1 www.concours.gov.tnاختبار كتابي متعدد األجوبة ) (QCMفي مواد
الحساب و قانون الطرقات و السالمة المرورية,
وإمضاؤها من طرف المترشح.
-2اختبار تطبيقي.
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.-3إختبار تقني-نفسي
  04ظروف متنبرة تحمل عنوان المتر شح بكل دقة( مضمون الوصول)
تجري هذه االختبارات بصفة متتالية ,و ال يمكن إجراء
مؤشرة
(تكون
المدرسية
الشهادة
من
لألصل
 نسخة مطابقةاالختبار الموالي إال في صورة القبول في االختبار
من طرف المندوبية الجهوية للتربية بالنسبة للمعاهد الحرة) .السابق (الحصول على  20/10فأكثر) و ينجر عن عدم
 نسخة من رخصة السياقة من صنف "د" سارية المفعول عند القبول في أي اختبار اإلقصاء المباشر و عدم السماحغلق باب الترشحات.
لمواصلة بقية االختبارات.
 سيرة ذاتية (من المحبذ أن تكون مدعمة بالمؤيدات الالزمة)ب-الضوارب:
شهادة طبية وفق االنموذج الذي يقع استخراجه من موقع واب االختبار التطبيقي٪ 70 :الشركة على العنوان التالي www.srtj.com.tn :مسلمة اثر االختبار التقني النفسي٪ 30 :
فحص طبي من قبل طبيب يختاره المترشح منذ مدة ال تزيد
عن شهر في تاريخ تقديم ملف الترشح
استمارة الترشح يتم تعميرها واستخراجها وجوبا من موقع أ -مراحل االختبار:
البوابة الوطنية للمناظرات -1 www.concours.gov.tnإختبار كتابي,
-2إختبار تطبيقي
وإمضاؤها من طرف المترشح.
-3إختبار تقني-نفسي
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.  04ظروف متنبرة تحمل عنوان المتر شح بكل دقة ( تجري هذه االختبارات بصفة متتالية ,و ال يمكن إجراءمضمون الوصول)
االختبار الموالي إال في صورة القبول في االختبار
 نسخة مطابقة لألصل من شهادة التكوينالسابق (الحصول على  20/10فأكثر) و ينجر عن عدم
 نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المدرسية (تكون مؤشرة القبول في أي اختبار اإلقصاء المباشر و عدم السماحمن طرف المندوبية الجهوية للتربية بالنسبة للمعاهد الحرة) لمواصلة بقية االختبارات.
ب-الضوارب:
بالنسبة ألصحاب شهادة اثبات الكفاءة المهنية.
االختبار الكتابي والتطبيقي٪ 70 :
 سيرة ذاتية (من المحبذ أن تكون مدعمة بالمؤيدات الالزمة)االختبار التقني النفسي٪ 30 :
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 أن يكون تونسي الجنسية و متمتعا بحقوقهالمدنية
 متحصل على شهادة الكفاءة المهنية فياختصاص كهرباء السيارات
أو
متحصل على شهادة في اثبات الكفاءة المهنية
في االختصاص المطلوب مع توفر المستوى
التعليمي السنة الثالثة ثانوي منهاة(نظام قديم) أو
السنة التاسعة أساسي منهاة( نظام جديد).
العمر ال يتجاوز  35سنة في تاريخ  01جانفي2020
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 أن يكون تونسي الجنسية و متمتعا بحقوقهالمدنية
 متحصل على شهادة الكفاءة المهنية فياختصاص مطالة و دهن السيارات
أو
متحصل على شهادة في اثبات الكفاءة المهنية
في االختصاص المطلوب مع توفر المستوى
التعليمي السنة الثالثة ثانوي منهاة(نظام قديم) أو
السنة التاسعة أساسي منهاة( نظام جديد).
العمر ال يتجاوز  35سنة في تاريخ  01جانفي2020
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 أن يكون تونسي الجنسية و متمتعا بحقوقهالمدنية
 متحصل على شهادة الكفاءة المهنية فياختصاص خياطة و تغليف
أو
متحصل على شهادة في اثبات الكفاءة المهنية
في االختصاص المطلوب مع توفر المستوى
التعليمي السنة الثالثة ثانوي منهاة(نظام قديم) أو
السنة التاسعة أساسي منهاة( نظام جديد).
العمر ال يتجاوز  35سنة في تاريخ  01جانفي2020

استمارة الترشح يتم تعميرها واستخراجها وجوبا من موقع أ -مراحل االختبار:
البوابة الوطنية للمناظرات -1 www.concours.gov.tnإختبار كتابي,
-2إختبار تطبيقي
وإمضاؤها من طرف المترشح.
-3إختبار تقني-نفسي
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.  04ظروف متنبرة تحمل عنوان المتر شح بكل دقة ( تجري هذه االختبارات بصفة متتالية ,و ال يمكن إجراءمضمون الوصول)
االختبار الموالي إال في صورة القبول في االختبار
تكوين
ال
شهادة
من
لألصل
 نسخة مطابقةالسابق (الحصول على  20/10فأكثر) و ينجر عن عدم
 نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المدرسية (تكون مؤشرة القبول في أي اختبار اإلقصاء المباشر و عدم السماحمن طرف المندوبية الجهوية للتربية بالنسبة للمعاهد الحرة) لمواصلة بقية االختبارات.
ب-الضوارب:
بالنسبة ألصحاب شهادة اثبات الكفاءة المهنية.
االختبار الكتابي والتطبيقي٪ 70 :
 سيرة ذاتية (من المحبذ أن تكون مدعمة بالمؤيدات الالزمة)االختبار التقني النفسي٪ 30 :
استمارة الترشح التي يتم تعميرها واستخراجها وجوبا من موقع أ -مراحل االختبار:
البوابة الوطنية للمناظرات -1 www.concours.gov.tnإختبار كتابي,
-2إختبار تطبيقي
وإمضاؤها من طرف المترشح.
-3إختبار تقني-نفسي
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.  04ظروف متنبرة تحمل عنوان المتر شح بكل دقة ( تجري هذه االختبارات بصفة متتالية ,و ال يمكن إجراءمضمون الوصول)
االختبار الموالي إال في صورة القبول في االختبار
تكوين
ال
شهادة
من
لألصل
 نسخة مطابقةالسابق (الحصول على  20/10فأكثر) و ينجر عن عدم
 نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المدرسية (تكون مؤشرة القبول في أي اختبار اإلقصاء المباشر و عدم السماحمن طرف المندوبية الجهوية للتربية بالنسبة للمعاهد الحرة) لمواصلة بقية االختبارات.
ب-الضوارب:
بالنسبة ألصحاب شهادة اثبات الكفاءة المهنية.
االختبار الكتابي والتطبيقي٪ 70 :
 سيرة ذاتية (من المحبذ أن تكون مدعمة بالمؤيدات الالزمة)االختبار التقني النفسي٪ 30 :
استمارة الترشح التي يتم تعميرها واستخراجها وجوبا من موقع أ -مراحل االختبار:
البوابة الوطنية للمناظرات -1 www.concours.gov.tnإختبار كتابي,
-2إختبار تطبيقي
وإمضاؤها من طرف المترشح.
-3إختبار تقني-نفسي
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.  04ظروف متنبرة تحمل عنوان المتر شح بكل دقة ( تجري هذه االختبارات بصفة متتالية ,و ال يمكن إجراءمضمون الوصول)
االختبار الموالي إال في صورة القبول في االختبار
 نسخة مطابقة لألصل من شهادة التكوينالسابق (الحصول على  20/10فأكثر) و ينجر عن عدم
 نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المدرسية (تكون مؤشرة القبول في أي اختبار اإلقصاء المباشر و عدم السماحمن طرف المندوبية الجهوية للتربية بالنسبة للمعاهد الحرة) لمواصلة بقية االختبارات.
ب-الضوارب:
بالنسبة ألصحاب شهادة اثبات الكفاءة المهنية.
االختبار الكتابي والتطبيقي٪ 70 :
 سيرة ذاتية (من المحبذ أن تكون مدعمة بالمؤيدات الالزمة)االختبار التقني النفسي٪ 30 :
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 أن يكون تونسي الجنسية و متمتعا بحقوقهالمدنية
 متحصل على شهادة الكفاءة المهنية فياختصاص ميكانيك و كهرباء السيارات
أو
متحصل على شهادة في اثبات الكفاءة المهنية
في االختصاص المطلوب مع توفر المستوى
التعليمي السنة الثالثة ثانوي منهاة(نظام قديم) أو
السنة التاسعة أساسي منهاة( نظام جديد).
العمر ال يتجاوز  35سنة في تاريخ  01جانفي2020

P06

عامل

01

01

P07

عامل يدوي
(عامل
تنظيف)

 أن يكون تونسي الجنسية و متمتعا بحقوقهالمدنية
 له مستوى تعليمي المرحلة األولى تعليم ثانوينظام قديم (السنة األولى أو الثانية أو الثالثة منهاة)
أو السنة السابعة ,الثامنة أو التاسعة أساسي منهاة
( نظام جديد).
العمر ال يتجاوز  35سنة في تاريخ  01جانفي2020
 -له القدرة على القيام بأعمال تتطلب جهدا بدنيا.

05

 أن يكون تونسي الجنسية و متمتعا بحقوقهالمدنية
 له مستوى تعليمي المرحلة األولى تعليم ثانوينظام قديم (السنة األولى أو الثانية أو الثالثة منهاة)
أو السنة السابعة ,الثامنة أو التاسعة أساسي منهاة
( نظام جديد).
 العمر ال يتجاوز  35سنة في تاريخ آخر أجللقبول المطالب.
 له القدرة على القيام بأعمال تتطلب جهدا بدنيا.-الخبرة محبذة.

P08

حارس
درجة أولى

استمارة الترشح التي يتم تعميرها واستخراجها وجوبا من موقع أ -مراحل االختبار:
البوابة الوطنية للمناظرات -1 www.concours.gov.tnإختبار كتابي,
-2إختبار تطبيقي
وإمضاؤها من طرف المترشح.
-3إختبار تقني-نفسي
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.  04ظروف متنبرة تحمل عنوان المتر شح بكل دقة ( تجري هذه االختبارات بصفة متتالية ,و ال يمكن إجراءمضمون الوصول)
االختبار الموالي إال في صورة القبول في االختبار
تكوين
ال
شهادة
من
لألصل
 نسخة مطابقةالسابق (الحصول على  20/10فأكثر) و ينجر عن عدم
 نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المدرسية (تكون مؤشرة القبول في أي اختبار اإلقصاء المباشر و عدم السماحمن طرف المندوبية الجهوية للتربية بالنسبة للمعاهد الحرة) لمواصلة بقية االختبارات.
ب-الضوارب:
بالنسبة ألصحاب شهادة اثبات الكفاءة المهنية.
االختبار الكتابي والتطبيقي٪ 70 :
 سيرة ذاتية (من المحبذ أن تكون مدعمة بالمؤيدات الالزمة)االختبار التقني النفسي٪ 30 :
استمارة الترشح التي يتم تعميرها واستخراجها وجوبا من موقع أ -مراحل االختبار:
البوابة الوطنية للمناظرات -1 www.concours.gov.tnإختبار كتابي
-2إختبار تقني-نفسي للناجحين في االختبار الكتابي
وإمضاؤها من طرف المترشح.
المتحصلين على عدد يساوي أو يفوق .20/10
 -نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

  04ظروف متنبرة تحمل عنوان المتر شح بكل دقة (مضمون الوصول)
ب-الضوارب:
مؤشرة
(تكون
المدرسية
الشهادة
من
لألصل
 نسخة مطابقةاالختبار الكتابي٪ 40 :
من طرف المندوبية الجهوية للتربية بالنسبة للمعاهد الحرة) االختبار التقني النفسي٪ 60 :
بالنسبة ألصحاب شهادة اثبات الكفاءة المهنية.
 سيرة ذاتية (من المحبذ أن تكون مدعمة بالمؤيدات الالزمة)استمارة الترشح التي يتم تعميرها واستخراجها وجوبا من موقع أ -مراحل االختبار:
البوابة الوطنية للمناظرات -1 www.concours.gov.tnإختبار كتابي
-2إختبار تقني-نفسي للناجحين في االختبار الكتابي
وإمضاؤها من طرف المترشح.
المتحصلين على عدد يساوي أو يفوق .20/10
 -نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

 04 -ظروف متنبرة تحمل عنوان المتر شح بكل دقة (

ب-الضوارب:
مضمون الوصول)
االختبار الكتابي٪ 40 :
 -نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المدرسية (تكون مؤشرة االختبار التقني النفسي٪ 60 :

من طرف المندوبية الجهوية للتربية بالنسبة للمعاهد الحرة).
 -سيرة ذاتية (من المحبذ أن تكون مدعمة بالمؤيدات الالزمة)

3
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 أن يكون تونسي الجنسية و متمتعا بحقوقهالمدنية
متحصل على شهادة األستاذية في التصرف(اختصاص محاسبة أو مالية أوتدقيق)
 العمر ال يتجاوز  40سنة في تاريخ  01جانفي2020

استمارة الترشح يتم تعميرها واستخراجها وجوبا من موقع أ -مراحل االختبار:
البوابة الوطنية للمناظرات  - www.concours.gov.tnاختبار كتابي
 اختبار تقني-نفسي للمترشحين المتحصلين على معدلوإمضاؤها من طرف المترشح.
يساوي أو يفوق  20/10في االختبار الكتابي.
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.  04ظروف متنبرة تحمل عنوان المتر شح بكل دقة ( مضمونب-الضوارب:
الوصول)
االختبار الكتابي٪ 60 :
 نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلميةاالختبار التقني النفسي٪ 40 :
 -سيرة ذاتية (من المحبذ أن تكون مدعمة بالمؤيدات الالزمة)
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01

 أن يكون تونسي الجنسية و متمتعا بحقوقهالمدنية
متحصل على شهادة االستاذية في التصرف(اختصاص تصرف في الموارد البشرية أو علوم
التصرف)
 العمر ال يتجاوز  40سنة في تاريخ  01جانفي2020

استمارة الترشح يتم تعميرها واستخراجها وجوبا من موقع أ -مراحل االختبار:
البوابة الوطنية للمناظرات  - www.concours.gov.tnاختبار كتابي
 اختبار تقني-نفسي للمترشحين المتحصلين على معدلوإمضاؤها من طرف المترشح.
يساوي أو يفوق  20/10في االختبار الكتابي.
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.  04ظروف متنبرة تحمل عنوان المتر شح بكل دقة ( مضمونب-الضوارب:
الوصول)
االختبار الكتابي٪ 60 :
 نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلميةاالختبار التقني النفسي٪ 40 :
 -سيرة ذاتية (من المحبذ أن تكون مدعمة بالمؤيدات الالزمة).
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01

 أن يكون تونسي الجنسية و متمتعا بحقوقهالمدنية
 أن يكون أنهى مرحلة دراسات عليا بـ 3سنوات و أحرز على شهادة في التصرف
(اختصاص التصرف في التزويد أو التصرف
في اإلنتاج)
 العمر ال يتجاوز  40سنة في تاريخ  01جانفي2020
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ملحق إدارة

01

 أن يكون تونسي الجنسية و متمتعا بحقوقهالمدنية
 أن يكون أنهى مرحلة دراسات عليا بـ 3سنوات و أحرز على شهادة في التصرف
اختصاص محاسبة.
 العمر ال يتجاوز  40سنة في تاريخ  01جانفي2020

استمارة الترشح يتم تعميرها واستخراجها وجوبا من موقع أ -مراحل االختبار:
البوابة الوطنية للمناظرات  - www.concours.gov.tnاختبار كتابي
 اختبار تقني-نفسي للمترشحين المتحصلين على معدلوإمضاؤها من طرف المترشح.
يساوي أو يفوق  20/10في االختبار الكتابي.
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.  04ظروف متنبرة تحمل عنوان المتر شح بكل دقة ( مضمونب-الضوارب:
الوصول)
االختبار الكتابي٪ 60 :
 نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلميةاالختبار التقني النفسي٪ 40 :
 سيرة ذاتية (من المحبذ أن تكون مدعمة بالمؤيدات الالزمة).استمارة الترشح يتم تعميرها واستخراجها وجوبا من موقع أ -مراحل االختبار:
البوابة الوطنية للمناظرات  - www.concours.gov.tnاختبار كتابي
 اختبار تقني-نفسي للمترشحين المتحصلين على معدلوإمضاؤها من طرف المترشح.
يساوي أو يفوق  20/10في االختبار الكتابي.
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.  04ظروف متنبرة تحمل عنوان المتر شح بكل دقة ( مضمونب-الضوارب:
الوصول)
االختبار الكتابي٪ 60 :
 نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلميةاالختبار التقني النفسي٪ 40 :
 -سيرة ذاتية (من المحبذ أن تكون مدعمة بالمؤيدات الالزمة).
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 أن يكون تونسي الجنسية و متمتعا بحقوقهالمدنية
 أن يكون أنهى مرحلة دراسات عليا بـ 3سنوات و أحرز على شهادة في اختصاص

ميكانيك أو الكترونيك أو صيانة
السيارات أو المعدات الثقيلة
 العمر ال يتجاوز  40سنة في تاريخ  01جانفي2020

استمارة الترشح يتم تعميرها واستخراجها وجوبا من موقع أ -مراحل االختبار:
البوابة الوطنية للمناظرات  - www.concours.gov.tnاختبار كتابي
 اختبار تطبيقيوإمضاؤها من طرف المترشح.
 اختبار تقني-نفسي للمترشحين المتحصلين على معدل نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.  04ظروف متنبرة تحمل عنوان المتر شح بكل دقة ( مضمون يساوي أو يفوق  20/10في االختبار التطبيقي والكتابي معا و فقا للضوارب المضبوطة شريطة أن ال
الوصول)
العلمية
شهادة
ال
من
لألصل
مطابقة
 نسخةيكون العدد المتحصل عليه لكل اختبار أقل من .20/08
 -سيرة ذاتية (من المحبذ أن تكون مدعمة بالمؤيدات الالزمة).

ب-الضوارب:
االختبار التطبيقي والكتابي٪ 70 :
االختبار التقني النفسي٪ 30 :

السن القصوى للمترشح: ترفع بصفة استثنائية السن القصوى إلى  45سنة بالنسبة للمترشحين لخطط اإلطارات(المتحصلون على شهائد جامعية) و إلى  40سنة بالنسبة للمترشحين لباقي االختصاصات(عملة و أعوان) و ذلك في حالتين:
الحالة األولى :المسجلين بمكاتب التشغيل لمدة تغطي فترة التجاوز شرط تحيينه ويجب على المترشح تقديم شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلمة من مكتب التشغيل و العمل المستقل
لم يمضي على تاريخ تسليمها أكثر من ثالثة أشهر في تاريخ ختم الترشحات.
الحالة الثانية :المترشحين الذين قاموا بفترة عمل مدني فعلي مقضاة بصفة عون متربص أو وقتي أو متعــاقد باإلدارات العمومية أو الجماعات المحلية أو بالمؤسسات العمومية ذات
الصبغة اإلدارية أو بالمنشات العمومية أو بالمؤسسـات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية ويجب على المترشح تقديم كشف حساب من إحدى الصناديق االجتماعية و شهائد عمل
ضمن الوثائق المطلوبة.
و يتم احتساب فترات التسجيل بمكتب التشغيل بالرجوع للخمس سنوات التي تسبق سنة فتح المناظرة (و تحديدا من تاريخ آخر أجل لقبول الترشحات) و باعتماد مجموع الفترات
التي تم التسجيل فيها بمكتب التشغيل (مجموع األشهر)
 تقديم الترشحــات:توجه المطالب في ظروف مغلقة عن طريق البريد السريع أو مضمون الوصــول باسم الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بجندوبة أو تودع مباشرة بمكتب الضبط
المركزي باإلدارة العامة مقابل وصل باالستالم بالعنوان التالــــــي :الشركة الجهوية للنقل بجندوبة شارع  9أفريل  1938جندوبة  8100يكتب على الظرف "ال يفتح مناظرة
انتداب خارجي عدد  "2020/01مع التنصيص على خطة الترشح و رمزها.
حــدد آخر أجل إليداع المطالب ليوم  31ديسمبر  2020و يؤخذ بعين االعتبار التاريخ المثبت بختم مكتب الضبط المركزي للشركة و طابع البريد .و ال يتم قبول المطالب الواردة
عن طريق البريد و المودعة في اآلجال بعد مضي  10أيام من تاريخ آخر أجل إليداع المطالب (باعتماد ختم مكتب الضبط المركزي للشركة).
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 مالحظات:ال يمكن للمشارك الترشح ألكثر من خطة واحدة
حاالت إقصاء الترشحات :ترفض مطالب الترشح في الحاالت التالية:
 التي ترد بعد اآلجال المحددة بنص اإلعالن, الترشح ألكثر من خطة, المطالب المنقوصة من إحدى الوثائق المطلوبة بنص االعالن عدم تقديم نسخ مطابقة لألصل للوثائق المطلوبة. المطالب المرسلة عن طريق البريد العادي. عدم تقديم الشهادة العلمية المطلوبة أو مخالفة لالختصاص المنصوص عليه. في حالة عدم التطابق بين المعطيات المصرح بها ببطاقة البيانات المستخرجة من موقع البوابة الوطنية الخاصة بمناظرات االنتداب الخارجي بالقطاع العمومي( )www.concours.gov.tnوبين مكونات الملف.
تقبل الترشحات بداية من تاريخ نشر هذا البالغ وال تؤخذ بعين االعتبار المطالب الواردة قبل ذلك.
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