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2016و 2015إعالن مناظرة خارجیة النتداب أعوان بعنوان سنتي 

01/2016عدد 

و الشروط المبینة الخططحسب عونا92النتداباالختبارات خارجیة بةتنظیم مناظرللنقل القوافل قفصةالشركة الجھویة تعتزم 
:أسفلھ
عدد الخطط الخطة

المعروضة 
للتناظر

مراحل االختبار و الوثائق المطلوبةشروط الترشح
الضوارب

سائق 
حافلة

: سائق39

23:قفصة-
:سیدي بوزید-

08
08: توزر-

أن یكون تونسي الجنسیة و -
.متمتعا بحقوقھ المدنیة

أن یكون لدى المترشح مستوى -
ثانوي 4سنة ال یقل عن تعلیمي 

ثانوي نظام 7(منھاة نظام جدید 
.أو مستوى مھني معادل) قدیم

سنة و ال24العمر ال یقل عن -
غرة تاریخ سنة في 35جاوزیت

.2016جانفي
ل على رخصة سیاقة متحص-

- نقل عمومي-"د"من صنف 
ساریة المفعول مع أقدمیة ال تقل 

تاریخ آخر أجل عندعن سنة 
.لقبول المطالب

موقع الواب التابع لوزارة من ةستخرجاستمارة مطلب الترشح المُ -
بعد www.transport.tn/concours/index.phpالنقل  

).تلغى المطالب التي تحمل تشطیبات( و إمضائھا تعمیرھا و طباعتھا 
.من بطاقة التعریف الوطنیةواضحة نسخة -
ساریة نقل عمومي" صنف د"من رخصة السیاقة واضحة نسخة -

.عند غلق باب الترشحاتمع أقدمیة ال تقل عن سنة المفعول 
الجھویة لمندوبیةنسخة من الشھادة المدرسیة مع وجوب مصادقة ا-

.للتربیة بالنسبة للشھادة المدرسیة المسلمة من مؤسسات التعلیم الخاص
أو نسخة من الشھادة التي تثبت المستوى المھني المعادل تكون منظرة 
مع وجوب مصادقة اإلدارة الجھویة للتشغیل بالنسبة للشھائد الصادرة 

ھن مؤسسات التكوین الخاصة
حمل عنوان ت) مضمونة الوصول(معلوم البرید ةخالصوف ظر04- 

. سمیة للمترشحاإلقامة الرّ 

اق لو بالنسبة  ب إرف انوني، یج ن الق اوز الس ذي تج لمترشح ال
یم ھادة ترس ذكر بش ابقة ال ب شغلالوثائق س فة طال ب بص بمكت

تقلال ل المس غیل و العم ر تش لیمھا أكث اریخ تس ى ت ض عل م یم ل

:مراحل االختبار
ابي - ار كت ي ی: اختب ل ف تمث

ة  ددة األجوب ئلة متع أس
)QCM ( اب واد الحس ي م ف

ات و  انون الطرق و ق
.السالمة المروریة

ي - ار نفس ي –اختب تقن
ائي  رف أخص ن ط ؤمن م ی
اني نفس

)Psychologue.(
ار - ي "اختب ي–نفس " حرك
)Test psychomoteur(.
ي - ار تطبیق نح : اختب یم

یاقة  ة س ح فرص المترش
اعة  ع س دة رب ة لم حافل
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حاتمن ثالثة أشھر من تاریخ  ل ختم الترش ھادة عم دیم ش أو تق
ة  نادیق االجتماعی دى الص ن إح اب م ف حس از و كش ت إنج تثب

.خدمات مدنیة فعلیة

ھ  دى تمكن ى م وف عل للوق
.من التحكم في الحافلة

Test(اختبار في األلوان-

de daltonisme(.
.اختبار طبي معمق-

ارات  ذه االختب رى ھ تج
ن  ة، و ال یمك فة متتالی بص

راء  والي إال االإج ار الم ختب
ي  ول ف ورة القب ي ص ف
ر  ابق، و ینج ار الس االختب
ي أي  ول ف دم القب ن ع ع

ا ر و اختب اء المباش ر اإلقص
ماح ب دم الس ة ع لة بقی مواص

.االختبارات

حون  تدعى المترش یس
ائج  ا لنت لیا وفق تفاض

ي اال ة ف ارات الكتابی ختب
دود  ة 5ح عاف الخط أض

ار  از اختب ة الجتی المعروض
حركي -تقني و نفسي-نفسي

حین  ب المترش تم ترتی م ی ث
اییر  ق المع لیا وف تفاض

:التالیة
2ضارب: اختبار كتابي -
ي- ار نفس ي -اختب : تقن

1ضارب
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ي- ار نفس ي -اختب : حرك
1ضارب

4/المجموع
ثم یتم استدعاء المؤھلین في 
ي  ابقة ف ارات الس االختب

دود ة 3ح عاف الخط أض
از  ة الجتی المعروض

ي ار التطبیق تم االختب و ی
ائي  دل النھ اب المع احتس
لالختبارات وفق الضوارب 

:التالیة
ة - معدل االختبارات الكتابی

-التقنیة و النفسیة-و النفسیة
.1ضارب : الحركیة

ي- ار التطبیق : االختب
4ضارب 

5/المجموع-

قابض
:قابض16

07: قفصة
:سیدي بوزید

05
40:توزر

أن یكون تونسي الجنسیة و - 
.متمتعا بحقوقھ المدنیة

أن یكون لدى المترشح مستوى -
4سنة ال یقل عن التعلیمي 
7(منھاة نظام جدید ثانوي 

أو مستوى ) ثانوي نظام قدیم
.مھني معادل

سنة و ال20العمر ال یقل عن -
غرة تاریخ سنة في 35جاوزیت

.2016جانفي

موقع الواب التابع من ةستخرجاستمارة مطلب الترشح المُ -
www.transport.tn/concours/index.phpلوزارة النقل  

تحمل تلغى المطالب التي (و إمضائھا بعد تعمیرھا و طباعتھا 
).تشطیبات

.من بطاقة التعریف الوطنیةواضحة نسخة -
نسخة من الشھادة المدرسیة مع وجوب مصادقة المندوبیة -

الجھویة للتربیة بالنسبة للشھادة المدرسیة المسلمة من 
أو نسخة من الشھادة التي تثبت .مؤسسات التعلیم الخاص

ة المستوى المھني المعادل تكون منظرة مع وجوب مصادق
اإلدارة الجھویة للتشغیل بالنسبة للشھائد الصادرة ھن 

:مراحل االختبار
ابي - ار كت ي ی: اختب ل ف تمث

ددة األ ئلة متع ة أس جوب
)QCM ( اب واد الحس ي م ف

.الثقافة العامةو 
ي - ار نفس ي –اختب تقن

ائي  رف أخص ن ط ؤمن م ی
اني                   نفس

)Psychologue.(
طبي معمقاختبار -
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مؤسسات التكوین الخاصة
لحمت) مضمونة الوصول(معلوم البرید ظروف خالصة 4-

. سمیة للمترشحعنوان اإلقامة الرّ 

لمترشح الذي تجاوز السن القانوني، یجب إرفاق لو بالنسبة 
بمكتب بصفة طالب شغلالوثائق سابقة الذكر بشھادة ترسیم

لم یمض على تاریخ تسلیمھا أكثر تشغیل و العمل المستقلال
أو تقدیم شھادة عمل من ثالثة أشھر من تاریخ ختم الترشحات

تثبت إنجاز و كشف حساب من إحدى الصنادیق االجتماعیة 
.خدمات مدنیة فعلیة

تم يی ؤھلین ف تدعاء الم اس
ار ي ةالكتابیاتاالختب ف

وء لمرح ى ض ى و عل ة أول
ا ل علیھ ي النتائج المتحص ف

ة  دود خمس عاف) 5(ح أض
ة  ط  المعروض دد الخط ع

اظر أل ار للتن راء االختب ج
.التقني–النفسي 

: الضوارب
2: االختبار الكتابي-
ي- ار النفس ي-االختب : التقن
1

3/المجموع

فني عامل 16عامل
:بقفصة

يمیكانیك10-
محركات دیزل 
.شاحنات ثقیلة

كھربائي 2-
میكانیكي

أن یكون تونسي الجنسیة و -
.متمتعا بحقوقھ المدنیة

سنة و ال20العمر ال یقل عن -
غرة تاریخ سنة في 35جاوزیت

.2016جانفي
ان یكون متحصال على -

في ) CAP(نیة شھادة الكفاءة المھ
-منظرة–االختصاص 

موقع الواب التابع من ةستخرجالمُ استمارة مطلب الترشح -
www.transport.tn/concours/index.phpلوزارة النقل  

تلغى المطالب التي تحمل ( و إمضائھا بعد تعمیرھا و طباعتھا 
).تشطیبات

.من بطاقة التعریف الوطنیةواضحة نسخة -
في االختصاص ) CAP(نسخة من شھادة الكفاءة المھنیة -

.منظرة
لحمت) مضمونة الوصول(معلوم البرید ظروف خالصة 4-

.سمیة للمترشحعنوان اإلقامة الرّ 

لمترشح الذي تجاوز السن القانوني، یجب إرفاق لو بالنسبة 
بمكتب بصفة طالب شغلالوثائق سابقة الذكر بشھادة ترسیم

لم یمض على تاریخ تسلیمھا أكثر و العمل المستقلتشغیل ال
أو تقدیم شھادة عمل من ثالثة أشھر من تاریخ ختم الترشحات

تثبت إنجاز و كشف حساب من إحدى الصنادیق االجتماعیة 

:مراحل االختبار
ابي - ار كت ي ی: اختب ل ف تمث

ة  ددة األجوب ئلة متع أس
)QCM ( ي ادة ف م

اص  ة االختص و الثقاف
.العامة

ي - ار نفس ي –اختب تقن
ائي  رف أخص ن ط ؤمن م ی

اني                   نفس
)Psychologue.(
ي - ار تطبیق ي اختب ف

االختصاص
طبي معمقاختبار -

حون  تدعى المترش یس
ائج  ا لنت لیا وفق تفاض
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ال ، طّ م3-
مرمم ھیاكل و 
دھان السیارات

عون تعھد 1-
في تكییف 

الھواء

ي .خدمات مدنیة فعلیة ة ف ارات الكتابی االختب
دود  ة 5ح عاف الخط أض

از  ة الجتی المعروض
تقني -اختبار نفسيبالتوازي 

ي  ار تطبیق تم و اختب م ی ث
لیا  حین تفاض ب المترش ترتی

:وفق المعاییر التالیة
2ضارب: اختبار كتابي -
ي- ار نفس ي -اختب : تقن

1ضارب
ي - ار تطبیق ارب : اختب ض
4

7/المجموع

حارس 
درجة 

أولى

:حارس13

6: قفصة
4:سیدي بوزید

3:توزر

من جنس الذكور-
أن یكون تونسي الجنسیة و -

.متمتعا بحقوقھ المدنیة
ال یقل المستوى التعلیمي أن -
عن السنة السابعةلمترشحل

لىأوالّسنة (نظام جدید أساسي 
و أن ال ،)ثانوي نظام قدیم

الّسنة التاسعة أساسي یتجاوز
السنة الثالثة ثانوي (نظام جدید 

.)نظام قدیم
سنة و ال20العمر ال یقل عن -
غرة تاریخ سنة في 35جاوزیت

.2016جانفي
أن یكون قادرا على ممارسة -

موقع الواب التابع من ةستخرجاستمارة مطلب الترشح المُ -
www.transport.tn/concours/index.phpلوزارة النقل  

تلغى المطالب التي تحمل( و إمضائھا بعد تعمیرھا و طباعتھا 
).تشطیبات

.نسخة واضحة من بطاقة التعریف الوطنیة-
ة - ادقة المندوبی وب مص ع وج یة م ھادة المدرس ن الش خة م نس

ن  لمة م یة المس ھادة المدرس بة للش الجھویة للتربیة المعنیة بالنس
.مؤسسات التعلیم الخاص

ن - وه م شھادة طبیة تثبت الحالة الصحیة الجیدة للمترشح و خل
.و المعدیةاألمراض المزمنة

.شھادة قیس الطول مسلمة من المصالح الرسمیة المختصة-
د 4- وم البری ة معل مونة الوصول(ظروف خالص ل ) مض تحم

. عنوان اإلقامة الرسمیة للمترشح

و بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القانوني، یجب 

:مراحل االختبار
ابي- ار كت ي ی: اختب ل ف تمث

ة  ددة األجوب ئلة متع أس
)QCM (الثقافة العامةفي
ي - ار نفس ي –اختب تقن

ائي  رف أخص ن ط ؤمن م ی
اني                   نفس

)Psychologue.(
.اختبار طبي معمق-

ي  ؤھلین ف تدعاء الم تم اس ی
ي  ة ف ارات الكتابی االختب
وء  ى ض ى و عل ة أول مرحل
ي  ا ف ل علیھ النتائج المتحص

ة  دود خمس عاف ) 5(ح أض
ة  ط  المعروض دد الخط ع
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مھامھ لیال و نھارا في أي مركز 
.من مراكز الشركة

أن یكون خالیا من األمراض -
أن یتمتع و المزمنة و المعدیة

باللیاقة البدنیة المفروضة 
. لممارسة مھامھ

70م و 1الحد األدنى : الطول-

.صم
.15/20أن ال یقل بصره عن -

بصفة طالب شغلإرفاق الوثائق سابقة الذكر بشھادة ترسیم
لم یمض على تاریخ تسلیمھا تشغیل و العمل المستقلالبمكتب 

أو تقدیم شھادة أكثر من ثالثة أشھر من تاریخ ختم الترشحات
تثبت عمل و كشف حساب من إحدى الصنادیق االجتماعیة 

.إنجاز خدمات مدنیة فعلیة

ار  راء االختب اظر ألج للتن
.التقني–النفسي 

: الضوارب
2: االختبار الكتابي-
ي- ار النفس ي-االختب : التقن
1

عامل 
یدوي 

في 
التنظیف

عمال 8
:تنظیف

4: قفصة
2:سیدي بوزید

2:توزر

أن یكون تونسي الجنسیة و -
.متمتعا بحقوقھ المدنیة

أن ال یقل المستوى التعلیمي  -
عن السنة السابعة للمترشح

الّسنة أولى (أساسي نظام جدید 
و أن ال ، )ثانوي نظام قدیم

یتجاوز الّسنة التاسعة أساسي 
السنة الثالثة ثانوي (نظام جدید 

، )نظام قدیم

سنة و ال20العمر ال یقل عن -
غرة تاریخ سنة في 35جاوزیت

.2016جانفي
أن یكون خالیا من أن -

و المزمنة و المعدیةاألمراض 
قادرا على ممارسة مھامھ لیال و 
نھارا في أي مركز من مراكز 

.الشركة

موقع الواب التابع من ةستخرجاستمارة مطلب الترشح المُ -
www.transport.tn/concours/index.phpلوزارة النقل  

تلغى المطالب التي تحمل ( و إمضائھا بعد تعمیرھا و طباعتھا 
).تشطیبات

.نسخة واضحة من بطاقة التعریف الوطنیة-
ة - ادقة المندوبی وب مص ع وج یة م ھادة المدرس ن الش خة م نس

لمة  یة المس ھادة المدرس بة للش ن الجھویة للتربیة المعنیة بالنس م
.مؤسسات التعلیم الخاص

ن - وه م شھادة طبیة تثبت الحالة الصحیة الجیدة للمترشح و خل
.األمراض المزمنة و المعدیة

ة 4- د ظروف خالص وم البری مونة الوصول(معل ل ) مض تحم
. عنوان اإلقامة الرسمیة للمترشح

و بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القانوني، یجب 
بصفة طالب شغلالوثائق سابقة الذكر بشھادة ترسیمإرفاق 

لم یمض على تاریخ تسلیمھا بمكتب تشغیل و العمل المستقل
أو تقدیم شھادة أكثر من ثالثة أشھر من تاریخ ختم الترشحات

تثبت عمل و كشف حساب من إحدى الصنادیق االجتماعیة 
.إنجاز خدمات مدنیة فعلیة

:مراحل االختبار
ار كت- ي ی: ابي اختب ل ف تمث

ة  ددة األجوب ئلة متع أس
)QCM (في الثقافة العامة.
ي - ار نفس ي –اختب تقن

ائي  رف أخص ن ط ؤمن م ی
اني                   نفس

)Psychologue.(
.اختبار طبي معمق-

ي  ؤھلین ف تدعاء الم تم اس ی
ي  ة ف ارات الكتابی االختب
وء  ى ض ى و عل ة أول مرحل
ي  ا ف ل علیھ النتائج المتحص

ة  دود خمس عاف ) 5(ح أض
ة  ط  المعروض دد الخط ع
ار  راء االختب اظر ألج للتن

.التقني–النفسي 
: الضوارب

2: االختبار الكتابي-



7

ي- ار النفس ي-االختب : التقن
1

:مالحظات عامة
موقع الواب التابع لوزارة النقل فرز الملفات عبرئج االولیة لعملیةعالن عن النتایقع اإل–1

www.transport.tn/concours/index.php و ال یعتبر . أیام بدایة من الیوم الموالي لنشر ھذه النتائج5و یفتح باب الطعون لمدة
بعد انقضاء فترة الطعون یقع تحیین . المكونة لملف الترشحفي أي حال من االحوال فترة الطعون المذكورة آنفا مجاال الستكمال الوثائق 

www.transport.tn/concours/index.phpالتابع لوزارة النقل قائمة نتائج عملیة الفرز على موقع الواب
و عبر البرید بمكاتیب فردیةموقع الواب التابع لوزارة النقلالمترشحین المؤھلین لمختلف االختبارات عبر تتم دعوة- 2
یستدعى المترشحین الذین وقع قبولھم في حدود الخطط المعروضة للتناظر الجتیاز اختبار فحص طبي معمق وفقا لإلجراءات -3

مراض و توفر المؤھالت الذھنیة و البدنیة المفروضة لطبیعة العمل الذي انتدب من المعمول بھا للتثبت من سالمة المترشح من كل األ
و في صورة عدم قبول المترشح في االختبار الطبي، یتم استدعاء من یلیھ .أجلھ و تمثل نتیجة الفحص شرطا أساسیا في القبول النھائي

.في الترتیب التفاضلي وفق القائمة التكمیلیة
:ترفض مطالب الترشح في الحاالت التالیة: إقصاء الترشحاتحاالت- 4

ال تقبل لترشحات عبر موقع الواب التابع لوزارة النقل یعد حلول أجل ختم الترشحات.
 یرفض وجوبا كل ملف یصل بعد غلق الترشحات أو قبل صدور اإلعالن أو ال یحتوي على الوثائق المطلوبة و یكون ختم البرید

. دلیال
الغیا كل ملف ترشح یقدم منقوصا من إحدى الوثائق المذكورة أعاله أو یتضمن معطیات خاطئةیعتبر.
الترشح ألكثر من خطة واحدة أو مكان عمل واحد.
تقدیم شھادة علمیة تفوق المستوى المطلوب أو مخالفة لالختصاص المنصوص علیھ.

.النسخ المصورة مشھود بمطابقتھا ألصل الوثائق المطلوبةال یشترط أن تكون اإلمضاءات المعرفة و ال أن تكون - 5
. ال ترجع الملفات المرفوضة إلى أصحابھا- 6
یترتب على كل تصریح مغالط منع المترشح من المشاركة في مناظرات الشركة لمدة ثالث سنوات و في صورة اكتشاف المغالطة -7

.عن العمل بمقتضى التشاریع الجاري بھا العملھعزلأو باألمر المعنيوضع حد لتربص بعد عملیة االنتداب فإنھ یتم 
.تحصل عدة مترشحین على نفس المجموع من النقاط تكون األولویة إلى أكبرھم سنافي صورة- 8
www.transport.tn/concours/index.phpعبر موقع الواب التابع لوزارة النقل في االختبارات الناجحین بقائمةیتم التصریح - 9

الواردة اسمائھم بالقائمة الجراء و یقع استدعاء المترشحین .لشركة بعد انقضاء آجال الطعونلاالجتماعيمقر البو و عبر مكاتیب فردیة 
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أیام بدایة من الیوم 10و یفتح باب الطعون لمدة . عبر مكاتیب فردیةالمبدئیة للمناظرة التصریح بالنتائج النھائیةیتم ثم . الفحص الطبي المعمق
.ثم بعد انقضاء فترة الطعون تنشر قائمة محینة عبر نفس الموقع المذكور آنفا تتضمن النتائج النھائیة للمناظرة. الموالي لنشر ھذه النتیجة

عدل التنفیذ على عنوان ، عن في نتائج مختلف مراحل المناظرة و یكون ذلك عبر مراسلة مسجلة طلكل مترشح الحق في تقدیم –10
و على المترشح النفاذ بصفة دوریة لموقع الواب المخصص للمناظرة لالطالع على .تقدیم الطعون لفي آجل ال یتجاوز أخر اجالمذكور انفآ

.في أجالھااالعتراضاتدیم النتائج في الحین و تق
في حالة رفض العون المنتدب االلتحاق بمكان عملھ في الخطة المنتدب ألجلھا، و بعد التنبیھ علیھ طبقا للتراتیب الجاري بھا -11

یلیھ في الترتیب العمل، یعتبر ذلك رفضا للتعیین و یحذف اسمھ من قائمة الناجحین في المناظرة الخارجیة و یتم انتداب المترشح الذي 
.وفق القائمة التكمیلیةالتفاضلي 
:الترشحاتتقدیم -12

:توجھ المطالب في ظروف مغلقة عن طریق البرید المضمون الوصول إلى العنوان التالي-

محمد فوزي الزیدي: االستاذ 
العدل المنفذ

2100مكتب بريد قفصة -52رقم . ب. ص : العنوان 
أعوانانتداب:01/2016مناظرة انتداب عدد

..................................................: الجھة........................ ....................................:االختصاص

:اآلجال المحددة- 13
التابع لوزارة النقلعبر موقع الواب2017جانفي20إلى2016دیسمبر29التسجیل عن بعد من-

www.transport.tn/concours/index.php
.2017جانفي20:آخر أجل إلرسال الملفات-
عبر مكاتیب و www.transport.tn/concours/index.phpالتابع لوزارة النقلیحدد موعد إجراء االختبارات عبر موقع الواب-

.على كل مترشح مقبول أن یستخرج استدعاءه الشخصي من الموقع لالستظھار بھ یوم االختبارفردیة 
:الوثائق التالیةعند النجاح في المناظرة و قبل مباشرة العمل یتعین تقدیم 

:بالنسبة لخطة سائق حافالت-أ
 لم یمض على تسلیمھ أكثر من ثالثة أشھر،) خال من كل السوابق العدلیة(مضمون من سجّل الّسوابق العدلیّة
،نسخة مشھود بمطابقتھا لألصل من الّشھادة المدرسیّة
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 وزارةمعھد دراسات أو تكوین مصادق علیھ من قبل شھادة تكوین في میدان النقل العمومي مسلمة من نسخة مطابقة لألصل من
.المھني و التشغیلالتكوین

،نسخة مطابقة لألصل من شھادة اإلسعافات األولیّة مسلّمة من الدیوان الوطني للحمایة المدنیّة أو ھیكل آخر معترف بھ
:بالنسبة لخطة قابض-ب

 لم یمض على تسلیمھ أكثر من ثالثة أشھر،) العدلیةخال من كل السوابق (مضمون من سجّل الّسوابق العدلیّة
،نسخة مشھود بمطابقتھا لألصل من الّشھادة المدرسیّة

: ة لخطة عاملسببالن-ت
 لم یمض على تسلیمھ أكثر من ثالثة أشھر،) خالیة من كل السوابق(مضمون من سجّل الّسوابق العدلیّة
 المدرسیّة،نسخة مشھود بمطابقتھا لألصل من الّشھادة
 االختصاصشھادة نسخة مطابقة لألصل من.

:عامل یدوي في التنظیفو حارس درجة أولىبالنسبة لخطة -ث
 لم یمض على تسلیمھ أكثر من ثالثة أشھر،) خالیة من كل السوابق(مضمون من سجّل الّسوابق العدلیّة
،نسخة مشھود بمطابقتھا لألصل من الّشھادة المدرسیّة

.ملفھىإن لم یضف الوثائق سابقة الذكر إلمباشرة عملھ ال یرخص ألي مترشح في:  مالحظة ھامة 


