
 عونا 33إطارات و  03النتداب  خارجٌة بالغ فتح مناظرة
 بالشركة الجهوٌة للنقل بقابس

 
و/أو تطبيقياة و شافاةية  كتابياة باختباارا  مشافوةة بالملفاا  خارجياة فتح مناارر   تعتزم الشركة الجهوية للنقل بقابس

 :التالية للبيانا  وفقاةونا  39إطارا  و  03النتداب 
 

عدد  مكان العمل االختصاص الرتبة
 شروط الترشح خططال

 01 قابس نرم المعلوماتية مهندس أول

و أن  المدنّية هحقوقجميع بأن يكون تونسي الجنسية و متمتعا  -
 تتوفر فيه المؤةال  المطلوبة لممارسة الخطة المترشح لها.

   2020جانفي  01تاريخ من العمر بسنة  40أن ال يتجاوز  -
الوطنيااااة لمهناااادس فااااي شااااهاد  الةلاااا   صااااالاحأن يكااااون  -

 االختصاص المطلوب

 02 قابس تصرف ملحق إدار 

و أن   المدنّية هحقوقجميع بأن يكون تونسي الجنسية و متمتعا  -
 تتوفر فيه المؤةال  المطلوبة لممارسة الخطة المترشح لها.

 2020جانفي  01تاريخ من العمر بسنة  40أن ال يتجاوز  -
أن يكون قد أنه  مرحلة دراسا  ةليا بثالثة سنوا   و أحرز - 

 في االختصاص المطلوب ةل  شهاد 

 03 قابس - يرةون إدا

و أن  المدنّية هحقوقجميع بأن يكون تونسي الجنسية و متمتعا  -
 تتوفر فيه المؤةال  المطلوبة لممارسة الخطة المترشح لها.

 2020جانفي  01تاريخ من العمر بسنة  35أن ال يتجاوز  -
الباكالورياا مسالا العلاوم أو  ةلا  شاهاد  أن يكاون متحصاال -

 تكنولوجيا اإلةالمية أو اقتصاد و خدما  

 01 قابس ميكانيا السيارا  ةون تقني

و أن  المدنّية هحقوقجميع بأن يكون تونسي الجنسية و متمتعا  -
 تتوفر فيه المؤةال  المطلوبة لممارسة الخطة المترشح لها.

 2020جانفي  01تاريخ ب  من العمر سنة 35أن ال يتجاوز  -
المؤةال التقناي المهناي فاي   ةلا  شاهاد  متحصاالأن يكاون  -

 االختصاص المطلوب

 ةامل مؤةل
 

 01 الحامة ميكانيا السيارا 

و أن   المدنّية هحقوقجميع بأن يكون تونسي الجنسية و متمتعا  -
 تتوفر فيه المؤةال  المطلوبة لممارسة الخطة المترشح لها.

 2020جانفي  01تاريخ من العمر ب سنة  35أن ال يتجاوز  -
الكفاء  المهنية في االختصاص   ةل  شهاد  متحصالأن يكون  -

 المطلوب

 01 مارث ميكانيا السيارا 

 02 قابس كهرباء السيارا 

 01 قبلي كهرباء السيارا 
مطالة و دةن 
 01 قابس السيارا 

 ةامل

مطالة و دةن 
و أن  المدنّية هحقوقجميع بأن يكون تونسي الجنسية و متمتعا  - 01 قابس السيارا 

 تتوفر فيه المؤةال  المطلوبة لممارسة الخطة المترشح لها.
 2020جانفي  01تاريخ ب  من العمر سنة 35أن ال يتجاوز  -
إثبا  الكفاء  المهنية أو انتهاء  ةل  شهاد  متحصالأن يكون  -

 التدريب المهني أو المهار  في االختصاص المطلوب
 نرااام جدياادمنهااا  المسااتوا التعليمااي الساانة التاسااعة أساسااي  -

 أو ما يعادلها )الثالثة ثانوي نرام قديم( 

مطالة و دةن 
 01 قبلي السيارا 

تركيب و صيانة 
 01 قبلي العجال  المطاطية

حارس درجة 
  أول 

 03 قابس
و أن  المدنّية هحقوقجميع بأن يكون تونسي الجنسية و متمتعا  -

 تتوفر فيه المؤةال  المطلوبة لممارسة الخطة المترشح لها.
 2020جانفي  01تاريخ من العمر ب سنة  35أن ال يتجاوز  -
سابعة أو ثامنة أو   التعليميأن يكون متحصال ةل  المستوا  -

تاسعة أساسي نرام جدياد ) أولا  أو ثانياة أو ثالثاة ثاانوي نراام 
 قديم(

 01 الحامة



ةامل يدوي 
 لة)ةم

 تنريف(
 

 01 قابس
و أن  المدنّية هحقوقجميع ب اكون تونسي الجنسية و متمتعأن ي -

 تتوفر فيه المؤةال  المطلوبة لممارسة الخطة المترشح لها.
 2020جانفي  01تاريخ من العمر بسنة  35تجاوز يأن ال  -
سابعة أو ثامناة أو  التعليميةل  المستوا  كون متحصاليأن  -

تاسعة أساسي نرام جدياد ) أولا  أو ثانياة أو ثالثاة ثاانوي نراام 
 قديم(

 01 الحامة

  حافلة سائق

 9 قابس

و أن  المدنّية هحقوقجميع بأن يكون تونسي الجنسية و متمتعا  -
 تتوفر فيه المؤةال  المطلوبة لممارسة الخطة المترشح لها.

 01تااريخ بسنة  35سنة و ال يتجاوز  24العمر ال يقل ةن  -
 2020جانفي 

نرام  منها المستوا التعليمي ال يقل ةن السنة الرابعة ثانوي  -
 أو ما يعادلها)السابعة ثانوي نرام قديم( جديد 

من صانف ددد ساارية المفعاول الحصول ةل  رخصة سياقة  -
 مع أقدمية ال تقل ةن سنة من تاريخ آخر أجل لقبول المطالب.

 2 مارث

 3 مطماطة

 2 الحامة

 1 رجيم معتوق

 2 قبلي
من  السقي

معتمدية منزل 
 1 الحبيب

 

 
 كٌفٌة الترشح:

  :رتب مهندس أول و ملحق إدار  و ةون إداري و حارس درجة أول  و ةامل يدوي 
 ط التاااااااااااااااااااالي طرياااااااااااااااااااق االنترنااااااااااااااااااا  ةلااااااااااااااااااا  الاااااااااااااااااااراب بالمناااااااااااااااااااارر  ةااااااااااااااااااانالتساااااااااااااااااااجيل  -

http://www.sotregames.com.tn/concours2020/ االنتقاء األوليانترار نتيجة  ثم طباةة استمار  الترشح و. 
  :رتب ةون تقني و ةامل مؤةل و ةامل 
 ط التاااااااااااااااااااالي ةلااااااااااااااااااا  الااااااااااااااااااارابطرياااااااااااااااااااق االنترنااااااااااااااااااا   بالمناااااااااااااااااااارر  ةااااااااااااااااااانالتساااااااااااااااااااجيل  -

http://www.sotregames.com.tn/concours2020/ ؛طباةة استمار  الترشح و 

 تقديم ملف الترشح الذي يتكون وجوبا من: -

o االستمار  التي تم  طباةتها من موقع واب الشركة ةند التسجيل ؛ 

o نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ 

o نسخة من شهاد  التكوين المهني؛ 

o ة بالنسبة لرتبة ةامل؛نسخة من الشهاد  المدرسي 

o . مؤيدا  الخبر  إن وجد 

  حافلة رتبة سائق: 

 ط التاااااااااااااااااااالي ةلااااااااااااااااااا  الااااااااااااااااااارابطرياااااااااااااااااااق االنترنااااااااااااااااااا   بالمناااااااااااااااااااارر  ةااااااااااااااااااانالتساااااااااااااااااااجيل  -
http://www.sotregames.com.tn/concours2020/ ؛طباةة استمار  الترشح و 

 تقديم ملف الترشح الذي يتكون وجوبا من: -

o االستمار  التي تم  طباةتها من موقع واب الشركة ةند التسجيل؛ 

o بطاقة التعريف الوطنية؛ نسخة من 

o  علمية؛من الشهاد  ال نسخة 

o  ؛صنف د سارية المفعول في تاريخ فتح المنارر نسخة من رخصة السياقة 

o . مؤيدا  الخبر  إن وجد 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sotregames.com.tn%2Fconcours2020%2F%3Ffbclid%3DIwAR0-IElOKA77VrExUG8bVPpQtlt36Zhs69WD_CW97WNSJxdoQcgiMF1KrkY&h=AT29jb7qaWjkDiXdX3k_Ho3qghTmF3UxzifLyPoPfj_vGXL3RclyyWgKrWneWBBtoI63S8AsHo9FfEdDSyoE1QRlqB5YFB-BDf-qs7BDZMpe5OhXo5Khg4IZQ7-BZ8ccfHOeQ4RZNqm8bskz0P6VVFyYN7go_Sc5ZrwS_L7iZiv8JW0RQm__kGhTFoXLBXPk7_u3AbkTVm0Ei0Rf5T-t8H7FyNo-U8YVPSNTjvf3M8zwMBEJ8GM1fdeJLHP11qqR-WPs6Q2_dKAL_H4cGMyCK_kHz7f9pOI7BMk2fZFduc93w_1L7yppYgIjON4JAM2gj_ocSASI1hWEaig-krzeKlQzL_t4Ha45QP3LMtUhzw_cv9LoZtavglJf3XxBzeIrnpxhxtooPqYgkKgVH9i2giiocGxpXNzIRC-0lg6uhxfa5JVHM9pcBu2qCJu03I2opbC1vI4A1rS4-hlqOfCxR9WAeahbReGto01ii2rDH2jub_RY-90eXPGEyQGA-bsie75165OVieagZ3d5Vm2fOlHW-8KZAlyFMfTOHoC95ud_j7AssUH12eUxuUfwxN8hc0NWnUsLH-8LdBERTb6EtTv_ymL9iP8m8-IunVBMZAbEMOkO7XoxJV6kUw4BfejxXb_Rreepuo4mhOwVne3FS9m_JoJyBnjwoJ_r8miUPW-zwOw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sotregames.com.tn%2Fconcours2020%2F%3Ffbclid%3DIwAR0-IElOKA77VrExUG8bVPpQtlt36Zhs69WD_CW97WNSJxdoQcgiMF1KrkY&h=AT29jb7qaWjkDiXdX3k_Ho3qghTmF3UxzifLyPoPfj_vGXL3RclyyWgKrWneWBBtoI63S8AsHo9FfEdDSyoE1QRlqB5YFB-BDf-qs7BDZMpe5OhXo5Khg4IZQ7-BZ8ccfHOeQ4RZNqm8bskz0P6VVFyYN7go_Sc5ZrwS_L7iZiv8JW0RQm__kGhTFoXLBXPk7_u3AbkTVm0Ei0Rf5T-t8H7FyNo-U8YVPSNTjvf3M8zwMBEJ8GM1fdeJLHP11qqR-WPs6Q2_dKAL_H4cGMyCK_kHz7f9pOI7BMk2fZFduc93w_1L7yppYgIjON4JAM2gj_ocSASI1hWEaig-krzeKlQzL_t4Ha45QP3LMtUhzw_cv9LoZtavglJf3XxBzeIrnpxhxtooPqYgkKgVH9i2giiocGxpXNzIRC-0lg6uhxfa5JVHM9pcBu2qCJu03I2opbC1vI4A1rS4-hlqOfCxR9WAeahbReGto01ii2rDH2jub_RY-90eXPGEyQGA-bsie75165OVieagZ3d5Vm2fOlHW-8KZAlyFMfTOHoC95ud_j7AssUH12eUxuUfwxN8hc0NWnUsLH-8LdBERTb6EtTv_ymL9iP8m8-IunVBMZAbEMOkO7XoxJV6kUw4BfejxXb_Rreepuo4mhOwVne3FS9m_JoJyBnjwoJ_r8miUPW-zwOw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sotregames.com.tn%2Fconcours2020%2F%3Ffbclid%3DIwAR0-IElOKA77VrExUG8bVPpQtlt36Zhs69WD_CW97WNSJxdoQcgiMF1KrkY&h=AT29jb7qaWjkDiXdX3k_Ho3qghTmF3UxzifLyPoPfj_vGXL3RclyyWgKrWneWBBtoI63S8AsHo9FfEdDSyoE1QRlqB5YFB-BDf-qs7BDZMpe5OhXo5Khg4IZQ7-BZ8ccfHOeQ4RZNqm8bskz0P6VVFyYN7go_Sc5ZrwS_L7iZiv8JW0RQm__kGhTFoXLBXPk7_u3AbkTVm0Ei0Rf5T-t8H7FyNo-U8YVPSNTjvf3M8zwMBEJ8GM1fdeJLHP11qqR-WPs6Q2_dKAL_H4cGMyCK_kHz7f9pOI7BMk2fZFduc93w_1L7yppYgIjON4JAM2gj_ocSASI1hWEaig-krzeKlQzL_t4Ha45QP3LMtUhzw_cv9LoZtavglJf3XxBzeIrnpxhxtooPqYgkKgVH9i2giiocGxpXNzIRC-0lg6uhxfa5JVHM9pcBu2qCJu03I2opbC1vI4A1rS4-hlqOfCxR9WAeahbReGto01ii2rDH2jub_RY-90eXPGEyQGA-bsie75165OVieagZ3d5Vm2fOlHW-8KZAlyFMfTOHoC95ud_j7AssUH12eUxuUfwxN8hc0NWnUsLH-8LdBERTb6EtTv_ymL9iP8m8-IunVBMZAbEMOkO7XoxJV6kUw4BfejxXb_Rreepuo4mhOwVne3FS9m_JoJyBnjwoJ_r8miUPW-zwOw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sotregames.com.tn%2Fconcours2020%2F%3Ffbclid%3DIwAR0-IElOKA77VrExUG8bVPpQtlt36Zhs69WD_CW97WNSJxdoQcgiMF1KrkY&h=AT29jb7qaWjkDiXdX3k_Ho3qghTmF3UxzifLyPoPfj_vGXL3RclyyWgKrWneWBBtoI63S8AsHo9FfEdDSyoE1QRlqB5YFB-BDf-qs7BDZMpe5OhXo5Khg4IZQ7-BZ8ccfHOeQ4RZNqm8bskz0P6VVFyYN7go_Sc5ZrwS_L7iZiv8JW0RQm__kGhTFoXLBXPk7_u3AbkTVm0Ei0Rf5T-t8H7FyNo-U8YVPSNTjvf3M8zwMBEJ8GM1fdeJLHP11qqR-WPs6Q2_dKAL_H4cGMyCK_kHz7f9pOI7BMk2fZFduc93w_1L7yppYgIjON4JAM2gj_ocSASI1hWEaig-krzeKlQzL_t4Ha45QP3LMtUhzw_cv9LoZtavglJf3XxBzeIrnpxhxtooPqYgkKgVH9i2giiocGxpXNzIRC-0lg6uhxfa5JVHM9pcBu2qCJu03I2opbC1vI4A1rS4-hlqOfCxR9WAeahbReGto01ii2rDH2jub_RY-90eXPGEyQGA-bsie75165OVieagZ3d5Vm2fOlHW-8KZAlyFMfTOHoC95ud_j7AssUH12eUxuUfwxN8hc0NWnUsLH-8LdBERTb6EtTv_ymL9iP8m8-IunVBMZAbEMOkO7XoxJV6kUw4BfejxXb_Rreepuo4mhOwVne3FS9m_JoJyBnjwoJ_r8miUPW-zwOw
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 مراحل المناظرة
 :رتبتً مهندس أول و ملحق إدارة 

 المرحلة األول : اإلنتقاء األولي: -

ضعف ةدد الخطط المعروضة، و ةم  20قبول و ترتيب المترشحين في ةذه المرحلة تفاضليا حسب العدد المسند يتم 
 األفضل ترتيبا،  للمشاركة في المراحل الموالية للمنارر .

 x 3+ معدل سنة التخرج)دون اةتبار ةدد مشروع التخرج(  x  2= معدل الباكالوريا نقطة( 100العدد المسند )/ 
 المرحلة الثانية: تقديم ملفا  الترشح: -

قائماة انتراار بمترشاح أصاحاب الترتياب الماوالي  20إضاافة ةادد ماع دةو  المقبولين في مرحلة االنتقااء األولاي يتم 
 ةل  الوثائق التالية:وجوبا لتقديم ملفا  ترشحهم و التي تحتوي 

o  استمار  التسجيل بالمنارر 

o سير  ذاتية 

o  التعريف الوطنيةنسخة من بطاقة 

o نسخة من الشهاد  الجامعية 

o نسخة مطابقة لألصل من كشف أةداد الباكالوريا 

o نسخة مطابقة لألصل من كشف أةداد سنة التخرج 
: يتم فرز ملفا  الترشح و التثب  من صحة المعطيا  التي تم ادخالها ةند التسجيل بالمنارر  و ذلا المرحلة الثالثة -

لتحديااد القائمااة النهائيااة للمقبااولين فااي مرحلااة االنتقاااء األولااي. و فااي حااال ثبااو  ةاادم صااحة أحاادا المعطيااا  ألحااد 
 المترشحين فإنه يقع الغاء نتيجته و اللجوء إل  قائمة االنترار؛ 

  اختباار كتاابي فاي االختصااص يتم دةو  المترشحين المقبولين في مرحلة االنتقاء األولي إلجراء  :رابعةلمرحلة الا -
 10و ذلاا فاي حاادود   الختبااار الماواليالجتيااز ا 10/20ةاادد يسااوي أو يفاوق و قباول المترشاحين المتحصالين ةلا  

 ؛أضعاف ةدد الخطط المعروضة للتنارر

 ؛نفسي-اختبار تقنييتم دةو  المترشحين المقبولين في المرحلة السابقة إلجراء  :خامسةالمرحلة ال -

 .لعدد االختبار التقني النفسي % 40لعدد االختبار الكتابي و  % 60النحو التالي: ةل  * يحتسب المعدل النهائي 
حسب ةدد المراكز و ذلا باةتماد المعدل النهائي المتحصل ةليه و  األفضل ترتيبااألولي للمترشحين قبول * يتم ال

 المعروضة لكل اختصاص.
 :رتبة عون إداري 

 المرحلة األول : اإلنتقاء األولي: -

ضاعف ةادد الخطاط المعروضاة، و ةام  20قباول و ترتيب المترشحين فاي ةاذه المرحلاة تفاضاليا حساب العادد المساند 
 األفضل ترتيبا،  للمشاركة في المراحل الموالية للمنارر . 

 = معدل الباكالوريا نقطة( 20العدد المسند )/         
 المرحلة الثانية: تقديم ملفا  الترشح: -

قائماة انتراار لتقاديم ب الماوالي بمترشاح أصاحاب الترتيا 20إضاافة ةادد مع دةو  المقبولين في مرحلة االنتقاء األولي 
 ملفا  ترشحهم و التي تحتوي ةل  الوثائق التالية:

o  استمار  التسجيل بالمنارر 

o نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 



o نسخة من شهاد  الباكالوريا 

o نسخة مطابقة لألصل من كشف أةداد الباكالوريا 

المعطيا  التي تم ادخالها ةند التسجيل بالمنارر  و ذلا  : يتم فرز ملفا  الترشح و التثب  من صحةالمرحلة الثالثة -
لتحديااد القائمااة النهائيااة للمقبااولين فااي مرحلااة االنتقاااء األولااي. و فااي حااال ثبااو  ةاادم صااحة أحاادا المعطيااا  ألحااد 

 المترشحين فإنه يقع الغاء نتيجته و اللجوء إل  قائمة االنترار؛

 الثقافاة العاماةاختبار كتابي في بولين في مرحلة االنتقاء األولي إلجراء يتم دةو  المترشحين المق :رابعةالمرحلة ال -
و ذلاا فاي حادود ةشار    الختباار الماواليالجتيااز ا 10/20ةدد يساوي أو يفوق و قبول المترشحين المتحصلين ةل  

 ؛ةدد الخطط المعروضة للتنارر  أضعاف

 ؛نفسي -اختبار تقنييتم دةو  المترشحين المقبولين في المرحلة السابقة إلجراء : خامسةالمرحلة ال -

 .لعدد االختبار التقني النفسي % 50لعدد االختبار الكتابي و  % 50النحو التالي: ةل  * يحتسب المعدل النهائي 
الخطط حسب ةدد و ذلا باةتماد المعدل النهائي المتحصل ةليه و  األفضل ترتيبااألولي للمترشحين قبول * يتم ال

 .المعروضة
 :رتبتً عامل ٌدوي و حارس درجة أولى 

 المرحلة األول : اإلنتقاء األولي: -

أضاعاف ةادد الخطاط المعروضاة، و ةام  10قباول و ترتيب المترشحين في ةذه المرحلة تفاضليا حساب العادد المساند 
 األفضل ترتيبا،  للمشاركة في المراحل الموالية للمنارر . 

 = ةدد المستوا التعليمي + ةدد العمر نقطة( 100العدد المسند )/         
 :ةدد المستوا التعليمي 

  :نقطة 50مستوا تاسعة أساسي نرام جديد أو ثالثة ثانوي نرام قديم 

 نقطة 35منة أساسي نرام جديد أو ثانية ثانوي نرام قديم: مستوا ثا 
  :نقطة 20مستوا سابعة أساسي نرام جديد أو أول  ثانوي نرام قديم 

 :ةدد العمر 

  نقطة 35سنة:  24إل   18من 

  نقطة 50سنة:  35إل   24أكبر 

  نقطة 25سنة:  35أكبر من 

 المرحلة الثانية: تقديم ملفا  الترشح: -

قائماة انتراار لتقاديم بمترشاح أصاحاب الترتياب الماوالي  20إضاافة ةادد مع دةو  المقبولين في مرحلة االنتقاء األولي 
 ملفا  ترشحهم و التي تحتوي ةل  الوثائق التالية:

o  استمار  التسجيل بالمنارر 

o نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

o نسخة مطابة لألصل من الشهاد  المدرسية 

يتم فرز ملفا  الترشح و التثب  من صحة المعطيا  التي تم ادخالها ةند التسجيل بالمنارر  و ذلا : الثةالمرحلة الث -
لتحديااد القائمااة النهائيااة للمقبااولين فااي مرحلااة االنتقاااء األولااي. و فااي حااال ثبااو  ةاادم صااحة أحاادا المعطيااا  ألحااد 

 االنترار؛المترشحين فإنه يقع الغاء نتيجته و اللجوء إل  قائمة 

 ؛نفسي -اختبار تقنييتم دةو  المترشحين المقبولين في مرحلة االنتقاء األولي إلجراء : المرحلة الرابعة -

لعدد االختبار  %70و  المتحصل ةليه في االنتقاء األوليعدد لل %30النحو التالي: ةل  * يحتسب المعدل النهائي 
 .التقني النفسي



و مكان ةمل حسب ةدد و ذلا باةتماد المعدل النهائي المتحصل ةليه و  األفضل ترتيبااألولي للمترشحين قبول * يتم ال
 .الخطط المعروضة

 :رتب عون تقنً و عامل مؤهل و عامل 

 فرز ملفا  الترشح و تحديد المترشحين المقبولين الجتياز المنارر ؛ : المرحلة األول -

في االختصاص و قبول تطبيقي اختبار دةو  المترشحين المقبولين في المرحلة األول  الجتياز  :الثانيةالمرحلة   -
أضعاف المراكز المعروضة للتنارر  10ذلا في حدود  و فما فوق( 10/20)المترشحين المتحصلين ةل  المعدل 

 الختبار الموالي؛الجتياز ا

 ؛نفسي -اختبار تقنيدةو  المترشحين المقبولين في المرحلة الثانية الجتياز  المرحلة الثالثة:  -

في االختبارين ةل  النحو التالي:  10/20* يحتسب المعدل النهائي بالنسبة للحاصين ةل  أةداد تساوي أو تفوق 
 لالختبار التقني النفسي. %40لالختبار التطبيقي و  60%

  ةدد الخطط المعروضة لكل مكان ةملالمعّدل النهائي و حسب المترشحين األفضل ترتيبا حسب  األوليقبول ال يتم* 
 و اختصاص. 

 حافلة رتبة سائق: 

 فرز ملفا  الترشح و تحديد المترشحين المقبولين الجتياز المنارر ؛ : المرحلة األول -

في  (QCM)اختبار كتابي متعدد األجوبة دةو  المترشحين المقبولين في المرحلة األول  إلجراء  :الثانيةالمرحلة  -
 و السالمة المرورّية؛  مواد الحساب و قانون الطرقا 

دةو  المترشحين الناجحين في االختبار الكتابي )أي الحاصلين ةل  ةدد يساوي أو يفوق  : ثالثةالمرحلة ال -
 تطبيقي في السياقة.اختبار ( إلجراء 10/20

دةو  المترشحين الناجحين في االختبار التطبيقي في السياقة )أي الحاصلين ةل  ةدد يساوي أو : لرابعةالمرحلة ا -
 ؛نفسي -اختبار تقني( إلجراء 10/20يفوق 

النحو في االختبارين األخيرين ةل   10/20* يحتسب المعدل النهائي بالنسبة للحاصين ةل  أةداد تساوي أو تفوق 
 التقني النفسي. لالختبار %40لالختبار التطبيقي في السياقة و  %60التالي: 

 ةدد الخطط المعروضة لكل مكان ةمل؛المعّدل النهائي و حسب لمترشحين األفضل ترتيبا حسب األولي لقبول اليتم * 
 

 لتسجٌل و تقدٌم مطالب الترشح:اآجال 
 الساعة السادسة مساء. 2020 مارس 22: أجل للتسجيل ةند طريق االنترن  لجميع الرتب آخر 

 حافلة: آخر أجل لتقديم ملفا  الترشح و طريقة تقديم الملفا  لرتب ةون تقني و ةامل مؤةل و ةامل و سائق  
يرسل و خارجية د المنارر  ملف ترشح للتوضع الوثائق المكونة لملف الترشح في ررف خاص يكتب ةليه :د 

شارع  115قابس لنقل بالجهوّية لشركة ال العنوان التالي:مقر اإلدار  العامة ةل  إل  البريد أو مباشر  بواسطة 
 الساعة السادسة مساء. 2020مارس  22أقصاه قابس في أجل  6018محمد ةلي 

 
 : مالحظات عامة

   سوف يتم اةتماد االنترن  كوسيلة حصرية لإلةالن ةن النتائج  و كذلا لدةو  المترشحين الجتياز االختبارا
في كافة مراحل المنارر  و ذلاا ةبار اصادار بال اا  ةلا  الصافحة الرسامية للشاركة ةلا  موقاع التواصال 

 د الصفحة الرسمية -الشركة الجهوية للنقل بقابس االجتماةي فايسبوا د 

 ب ةل  كل مترشح التثب  من صحة البيانا  التي يقوم بإدخالها ةند التسجيل حيث أناه   فاي صاور  وجاود يج
 اختالف بين البيانا  المسجلة و الوثائق التي سوف يقع تقديمها الحقا فإن ملف الترشح يعتبر ال يا.



  هاد  تثبا  إنجااز خادما  بشاملفاا  ترشاحهم يجاب إرفااق  مطلاوب،السن ال واتجاوز نالذي ينمترشحللبالنسبة
و العمل المستقل لم يمض ةل  تاريخ تسليمها أكثر من ثالثة أشاهر مان  مدنية فعلية أو الترسيم بمكتب تشغيل

 تاريخ ختم الترشحا . مع العلم أنه في كل الحاال  ال يمكن أن تتجاوز مد  التنفيل في العمر الخمسة سنوا .

 المعاةد الخاصاة يجاب أن تكاون مؤشار  مان طارف اإلدار  الجهوّياة  بالنسبة للشهادا  المدرسية الصادر  ةن
 للتعليم

  في صور بصفة آلية يعتبر ملف الترشح ال يا: 

o ةدم التسجيل ةبر اإلنترن ؛ 

o الترشح ألكثر من مركز واحد؛ 

o ؛ةندما يكون منقوصا من وثيقة او أكثر 

o ية للتعليم؛تقديم شهاد  مدرسية من مؤسسة خاصة  ير مؤشر  من اإلدار  الجهو 

o ثبو  ةدم تطابق المعطيا  التي تم ادخالها ةند التسجيل مع الوثائق المقدمة في ملف الترشح؛ 

o ؛ةدم االستجابة لشرط او اكثر من شروط الترشح 

o  ورود مطلب الترشح قبل صدور بالغ المنارر 

o بعد اآلجال؛ رود ملف الترشحو 

  النهائية للمنارر  فإن األولوية تمنح لألكبر سنا.في حالة تساوي مترشحين أو أكثر في النتيجة 

  وفقاا لإلجاراءا  المعماول بهاا للتمكاد مان لادا طبياب الشاغل يخضع المقبولون إل  إجراء فحاص طباي معماق
مركز العمل المطلوب. و في صور  ثبو  ةدم أةلية أحد المترشحين البدنية لمباشر  ةمله فإن اةليتهم البدنية ل

 ة و ال يتم انتدابه و تقوم الشركة باستدةاء المترشح الموالي حسب ترتيب المعدال  النهائّية.نتيجته تعتبر ال ي

  سوف يقع اةتماد قائمة انترار يتم اللجوء إليها في صور  تعذر انتداب مترشح مقبول 

 


