
1 
 

 

 بالغ

 ديوان الوطني للمعابر الحدودية البريةالبمتعاقدين فتح مناظرة خارجية النتداب 

 

، متعاقدين 60تقنية إلنتداب  -نفسية مشفوعة باختباراتبالملفات  خارجية ةيعتزم الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية فتح مناظر

 : جدول التاليوفقا للوذلك 

السن القصوى 

 للترشح
 الشهادة العلمية

 ةالمطلوب
 الخطة عدد الخطط المطلوبة مكان التعيين

 سنة 04

مع ) 8602بتاريخ غرة جانفي 

تطبيق مقتضيات االمر عدد 

المؤرخ في  8660لسنة  0600

 (8660أفريل  00

يجب أن يكون المترشح متحصال 

على شهادة األستاذية او االجازة 

 في اختصاص محاسبة 

الوطني المقر االجتماعي للديوان 

 للمعابر الحدودية البرية 
0 

ONPFT 01 

متصرف اختصاص 

 محاسبة

 سنة 04

مع ) 8602بتاريخ غرة جانفي 

تطبيق مقتضيات االمر عدد 

المؤرخ في  8660لسنة  0600

 (8660أفريل  00

يجب أن يكون المترشح متحصال 

على شهادة األستاذية او االجازة 

 ماليةفي اختصاص 

الوطني  المقر االجتماعي للديوان

 للمعابر الحدودية البرية
0 

ONPFT  02 

 متصرف اختصاص مالية
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 سنة 04

مع ) 8602بتاريخ غرة جانفي 

تطبيق مقتضيات االمر عدد 

المؤرخ في  8660لسنة  0600

 (8660أفريل  00

يجب أن يكون المترشح متحصال 

على الشهادة الوطنية لمهندس 

 إختصاص هندسة مدنية 

الوطني  المقر االجتماعي للديوان

 للمعابر الحدودية البرية
0 

ONPFT 03 

مهندس أّول اختصاص 

 هندسة مدنية 

 سنة 04

مع ) 8602بتاريخ غرة جانفي 

األمر عدد  تطبيق مقتضيات

المؤرخ في  8660لسنة  0600

 (8660أفريل  00

يجب أن يكون المترشح متحصال 

على شهادة األستاذية أو اإلجازة 

 في علوم اإلعالمية 

الوطني  المقر االجتماعي للديوان

 للمعابر الحدودية البرية
0 

ONPFT 04 

متصرف اختصاص علوم 

 اإلعالمية

 

 سنة 04

مع ) 8602بتاريخ غرة جانفي 

تطبيق مقتضيات االمر عدد 

المؤرخ في  8660لسنة  0600

 (8660أفريل  00

يجب أن يكون المترشح متحصال 

على شهادة األستاذية أو اإلجازة 

في اإلعالمية اختصاص إعالمية 

 وملتيميديا

الوطني  المقر االجتماعي للديوان

 للمعابر الحدودية البرية
0 

ONPFT 05 

متصرف اختصاص 

 اإلعالمية والملتميديا 

 سنة 04

مع ) 8602بتاريخ غرة جانفي 

تطبيق مقتضيات األمر عدد 

المؤرخ في  8660لسنة  0600

 (8660أفريل  00

يجب أن يكون المترشح متحصال 

 أو مؤهلعلى شهادة تقني سامي 
سامي في اختصاص  تفني

 اإلعالمية أو ما يعادلها 

 0 المعبر الحدودي بملولة 
ONPFT 06 

 تقني سامي في االعالمية
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 www.transport.tn:المشاركة، والذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة ان يقدم ترشحه عبر الموقع االلكتروني على كل من يرغب في 

I– طريقة الترشح: 

 :بقيامه تباعا بما يلي وذلكwww.transport.tn : التالي تسجيل على الموقع االلكتروني يقوم المترشح  بعملية -

  رمز البصمة الموجودة على بإستعمال  كلمة عبوروفتح حساب شخصي على الموقع االلكتروني باستعمال رقم بطاقة التعريف الوطنية

 ظهر بطاقة التعريف الوطنية،

 وتأكيد تسجيله وطباعة االستمارة عن بعد ويتحصل المترشح لقاء ذلك على رقم تسجيل في لغرض تعمير استمارة الترشح االلكتروني. 

  يقوم المترشح بتثبيت المعطيات(Validation) 

 استمارة الترشح في الموقع االلكتروني قبل تاريخ ختم الترشحات واالحتفاظ بها حتى يتمكن من ارفاقها بملفه  بطباعة يقوم المترشح

 .بعند الطل

 تاريخ غلق باب الترشحات ويعتمد عند تقييم ملّف الترشح، آخر تحيين  يمكن للمترشح تعديل البيانات التي تّم تسجيلها وذلك قبل

 .للبيانات تمت المصادقة عليه

  جل ختم الترشحات يتوقف قبول الترشحات على الموقع االلكترونيأبحلول :.www.transport.tn 

  كّل مترشح مدعو للتثبت من صّحة البيانات ودقة المعلومات المصّرح بها باستمارة الترشح عند تسجيله بالمنظومة وهو مسؤول عن

 .(ال  يمكن تعديل البيانات بعد تاريخ غلق باب الترشحات)المعطيات التي يدرجها بهذه االستمارة والتي يتّم اعتمادها عند تقييم ملفه 

 6402جوان  62يوم : تاريخ غلق الترشحات : هام جدا 

 

http://www.transport.tn/
http://www.transport.tn/
http://www.transport.tn/
http://www.MT.gov.tnوذلك
http://www.MT.gov.tnوذلك
http://www.transport.tn/
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II - مراحل المناظرة الخارجية : 

 :كالتالي مراحلتتكون المناظرة الخارجية من ثالث 

 :االنتقاء األّولي على أساس الملفات:المرحلة األولى -0

 : يتّم ترتيب المترشحين المقبولين أّوليا ترتيبا تفاضليا حسب مجموع الملف المتحصل عليه والذي يتم احتسابه بالطريقة التالية

 

 

 %04( *  6عدد + )  %04( *  0عدد ( = )نقطة  64على )مجموع الملف 
 

 

 (نقطة  64على ) معدل شهادة الباكالوريا : 0عدد 

 (نقطة  64على ) الموافق للمستوى العلمي المطلوب معّدل سنة التخرج : 6عدد 

 

 

مّرة عدد الخطط المفتوحة  (04) أربعون في حدود يتم ترتيب المترشحين المرتبين تفاضليا حسب مجموع الملف -

لموافاتنا دعوتهم بالبريد مضمون الوصول أو ببرقيات ترسل إلى عناوينهم المسجلة في اإلستمارة ثم يقع  للتناظر،

تثبت في مدى تطابق المعطيات التي أدلوا بها عند قيامهم بالتسجيل عن بعد وتلك الواردة بالملفات المقدمة للبملفاتهم 

 : المتكونة من الوثائق التالية ومن قبلهم 
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  استمارة الترشح التي تم تعميرها وطباعتها عن بعد ممضاة من قبل المترشح 

 لوطنية نسخة من بطاقة التعريف ا 

 سيرة ذاتية للمترشح ممضاة 

  نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة للشهائد األجنبية بنسخة المعادلة او تلك الصادرة عن

 .المؤسسات التعليم الخاصة بنسخة من قرار المعادلة

  نسخة مطابقة لألصل لشهادة الباكالوريا 

  الباكالوريانسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد 

 نسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد سنة التخرج 

 

د بواسطة رسالة مضمونة الوصول عن طريق البري بالنسبة للمترشحين المقبولين اوليا الجتياز االختبار النفسي التقني ل مطالب الترشحترس

 :على العنوان التالي . مع اإلعالم بالبلوغ أو تودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي

 الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية 

  0400تونس  6ضفاف البحيرة " أ"فضاء قرطاج بلوك 
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ال يتعدى مدة عشرون يوما ابتداءا من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا الجتياز االختبار النفسي التقني على و ذلك في أجل 

 .و يعتمد ختم البريد أو ختم مكتب الضبط المركزي كدليل على ذلك  www.transport.tn الموقع االلكتروني

 ال غير" رمز المناظرة -مناظرة خارجية/ الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية  ال يفتح"يكتب على الظرف الخارجي عبارة 

 

 

 

 

 

 

 :تقني -ء اختبار نفسياجرا: المرحلة الثانية -6
 

تقني ويتم إعالم كل مترشح بواسطة استدعاء فردي  -نفسييتم استدعاء المترشحين المقبولين في االنتقاء األّولي إلجراء اختبار  -

 .بتاريخ ومكان إجراء االختبار

 .التقني  -النفسيفي االختبار  86نقاط على  06يتم اقصاء المترشحين الذين تغيبوا او الحاصلين على عدد اقّل من 

 :القبول النهائي: المرحلة الثالثة -0

 

 : يتّم ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا على أساس المجموع النهائي الذي يحتسب كما يلي

 

 

 %04*  (التقني –عدد االختبار النفسي ( + ) %24* مجموع الملف = ) المجموع النهائي 
 

 

 : ةمالحظات هامّ 

http://www.transport.tn/
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 : الملفات غير المطابقة حسب الحاالت التالية يتّم رفض

 ،ملف منقوص 

  بالنسبة للمترشحين الذين )،8602المترشحين الذين تجاوزوا السّن القصوى المحددة بالنسبة لكّل خطة وذلك بتاريخ غرة جانفي

، يجب االستظهار بشهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلمة من قبل مكتب التشغيل لم 8602سنة في غرة جانفي  06تجاوزوا سّن 

 (.8660 أفريل 00المؤرخ في  8660لسنة  0600وذلك عمال بمقتضيات االمر عدد  يمض عن تسليمها اكثر من ثالثة اشهر،

 ،مستوى تعليمي دون المستوى المطلوب 

 ،شهادة علمية غير مطابقة 

 ،اختصاص غير مطابق 

 كل مطلب ال يتضمن الوثائق المنصوص عليها. 

  خطةأو يترشح إلى أكثر من ( رمز المناظرة)ال ينصص صراحة على الخطة المطلوبة. 

  المنصوص عليها او الشهادة العلمية أو التكوينية المطلوبة االختصاصال يستجيب لشروط. 

  و تقبل الملفات الواردة على . ختم البريد أو تاريخ اإليداع بمكتب الضبط المركزي للمؤسسة باعتباريصل بعد تاريخ غلق الترشحات

من ختم البريد الذي يثبت إرسالها في اآلجال القانونية و ذلك إلى حدود مكتب الضبط المركزي بعد اآلجال المذكورة شريطة أن تتض

 . يوما بعد تاريخ الغلق 86

 يتم إلغاء قبول كل مترشح قدم معطيات مغلوطة او متناقضة. 

  يخ نشر عن النتائج المنشورة إبتداءا من تار لالعتراضأيام للمترشحين ( 06)في كامل مراحل المناظرة يمنح الديوان أجال عشرة

 .قائمة المقبولين أوليا
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 ال يمكن بأن حال قبول مترشح تحصل على أقل من نصف العدد المطلوب في جميع مراحل المناظرة. 

  ال يمكن المرور إلى المرحلة األخيرة من المناظرة الخارجية دون توفر عدد أدنى من المترشحين ال يقّل عن ضعف عدد الخطط

 .المفتوحة للتناظر

يتم ( حسب كل خطة على حده)لقائمة النهائية للمقبولين نهائيا، يعّد الديوان قائمة تكميلية في حدود ضعف الخطط المفتوحة للتناظر إثر إعداد ا

استيفاء أجل  المقبولين بعد إعالمهم و التنبيه عليهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل و ينتهي العمل بها بعد التحاقاللجوء إليها في حال عدم 

 .تة أشهر من اإلعالن عن النتائج النهائيةس


