
 إعالن مناظرة

  التالي:مبين بالجدول  إطارات وأعوان كما هو النتدابمع لجنة المناظرة اختبار شفاهي فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة ب للشبكة الحديدية السريعة تونسشركة تعتزم 
                                               

 االختصاص
عدد 
 الخطط

 شروط  المشاركة المناظرةكيفية اجراء  الرمز

 : مهندس
 مهندس : خريجي التعليم العالي  

 06تقييم الملفات: ضارب -1

N1=(MB+DRN)/2 

 N1المعدل=

 MBلوريا=االمعدل النهائي للباك

 DRNأعداد سنة التخرج= معدل بطاقة

األوائل عن  العشرينتم دعوة يتم ترتيب المترشحين تفاضليا حسب الجدارة و ي
 الشفاهي. راالختبا جتيازالكل خطة 

  06ضارب N2 إختبار الشفاهي:- 

 MGالمعدل النهائي=-

MG=(N1*60)+(N2*40)/100 
عن  لترتيب المترشحين تفاضليا حسب الجدارة ويتم دعوة المقبولين األوائيتم 

 كل خطة

 

محوووورزا علوووو   المترشووووح أن يكووووون -
فيييي االختصييياص الشوووهادة المطلوبوووة 

 دون سواها.
 

الوطنيوووة لمهنوووده أو شوووهادة الشوووهادة  -
 معادلة لها.

 
(سوونة 04سوون المترشووح  زأن ال يتجوواو -

و لمون   عل  األكثر يوم ايداع المطلب
تجووواوز هووون  السووون تطووور  األقدميوووة 
بمكتوووب التشوووىيل علووو  أن ال تتجووواوز 

سوووونة فووووي أول  04السوووون الق ووووو  

 6412جانفي 
 
 
 

 

في اإلجازة    شهادة األستانية او -
 أو دون سيييييييواها االختصييييييياص

 شهادة معادلة لها
 

سن  زأن ال يتجاو -

(سنة عل  األكثر 04المترشح 

و لمن تجاوز  يوم ايداع المطلب
هن  السن تطر  األقدمية بمكتب 
التشىيل عل  أن ال تتجاوز السن 

سنة في أول جانفي  04الق و  

6412 
 
 

 
 
 مدنيةالالهندسة مهنده في 

 

01 275 

 
  ناعيةالعمامية مهنده في اإل

 

01 276 

 277 01 كهربائيةال الهندسة مهنده في 

 
 : متفقد

  
  متفقد : خريجي التعليم العالي

 06تقييم الملفات: ضارب -1

N1=(MB+DRN)/2=المعدلN1 

 MBلوريا=االمعدل النهائي للباك

 DRNأعداد سنة التخرج= معدل بطاقة

األوائل عن  العشرينتم دعوة يتم ترتيب المترشحين تفاضليا حسب الجدارة و ي
 الشفاهي. راالختبا جتيازالكل خطة 

 06ضارب N2 إختبار الشفاهي:-

 MGالمعدل النهائي=-

MG=(N1*60)+(N2*40)/100 
عن  لاألوائ المقبولينتم دعوة ويليا حسب الجدارة يتم ترتيب المترشحين تفاض

 كل خطة

 
 

 
 مالية
 

01 278 

 
  في الوثائق و األرشيف الت رف

 

01 279 

 
 أو ما يعادلها  الموارد  البشرية
 

01 280 

 
      

  



 : ي ساميتقن  
 

  ي ساميتقن : خريجي التعليم العالي
 06تقييم الملفات: ضارب -1

N1=(MB+DRN)/2=المعدلN1 

 MBلوريا=االمعدل النهائي للباك

  السداسية الرابعة و الخامسة( DRNأعداد سنة التخرج= معدل بطاقة

األوائل عن  العشرينتم دعوة ترتيب المترشحين تفاضليا حسب الجدارة و ي يتم
 الشفاهي. راالختبا جتيازالكل خطة 

 06ضارب N2 إختبار الشفاهي:-2

 MGالمعدل النهائي=-3

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

 : :يتم احتساب معدل سنوات التكوين  كما يلي خريجي التكوين المهني
 06تقييم الملفات: ضارب -1

N1=A1+A2/2 
 N1المعدل= 

 A1=1بطاقة أعداد سنة 

 A2= 6بطاقة أعداد سنة 
األوائل عن  العشرينتم دعوة يتم ترتيب المترشحين تفاضليا حسب الجدارة و ي

 الشفاهي رجتياز االختبااكل خطة 
  06ضارب N2 إختبار الشفاهي:-2

 MGالمعدل النهائي=-3

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

 
عن  لاألوائ المقبولينتم دعوة ويليا حسب الجدارة المترشحين تفاضيتم ترتيب 
 كل خطة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فوووي االخت وووا   فنوووي سووواميتشوووهادة - 

مسندة من قبل المعاهود العليوا  دون سواها
للدراسات التكنولوجية أو من قبل المعهود 
الوطني للعلوم التطبيقيوة والتكنولوجيوا أو 
شهادة معترف بمعادلتها أو شهادة تكووين 
منظوورة بالمسووتو  الرابووع للسوولم الوووطني 

أو شوهادة اإلجوازة التطبيقيوة أو  للمهارات
 و الغييير خاضييعة محكييام اممييراألساسووية 

المييي ري فيييي  2662لسييينة  3223د عيييد

 . 2662سبتمبر  22

 
 سنة 04السن الق و   -

 
 
 
 
 
 

 681 40 البناءات 

 
 كهربائيةالهندسة ال

 

01 282 

 
 ت االتاال

 

01 283 

 
  ناعيةالعمامية اال

 

01 284 

 
 ميكانيكيةال هندسةال

 

40 285 

 682 01 قضائيةالمهن ال

 682 41 االعمامية 

 
 
 
 
 

 الملتميديا
 
 
 
 
 
 
 

41 688 



 
 

    : عامل

 26تقييم الملفات: ضارب 

 سنة64السن األدن  -

الح ول علي رخ ة نقطة بحساب نقطة  لكل سنة اقدمية من تاريخ  10 -

 A1=سياقة 
 =A2نقاط لكل سنة فوق سن العشرين 6نقطة بحساب  14 -

 

 N1لملف = ا-2

 N1=(A1+A2)/2:  لملفا معدل  

األوائل عن  العشرينتم دعوة يتم ترتيب المترشحين تفاضليا حسب الجدارة و ي
 الشفاهي. راالختبا جتيازالكل خطة 

 26اإلختبار الشفاهي: ضارب -2
 =B1نقطة04مع عدد اق ي 1.4العدد المسند من طرف لجنة المناظرة ضارب -
 =B2نقطة44مع عدد اق ي 6.4المهني ضارب من مركز االختبار العدد المسند -

 N2االختبار الشفاهي =-2
 N2  =(B1+B2)/2 االختبار الشفاهي  معدل                

 MG=(N1*20)+(N2*80)/100 =النهائي المعدل-3
عن  لاألوائ المقبولينتم دعوة ويليا حسب الجدارة يتم ترتيب المترشحين تفاض

 كل خطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مستو  السنة التاسعة اساسي او الثالثة 
 ثانوي نظام قديم او ما يعادلها

 سنة  04السن الق و  -

 
 
 
 

 سائق

 
 
 
 
 
62 

 
 
 
 
229 

 الوثائق المطلوبة:

 بالنسبة لخطة مهندس 
 .nt.coc.rfr www الواب  لشركة تونه للشبكة الحديدية السريعة  استمارة مسحوبة من موقع -1
 مطلب ترشح. -6
 دون سواها االختصاص المطلوبنسخة مطابقة لأل ل من الشهادة العلمية او بشهادة معادلة لها في  -0
 لورياانسخة مطابقة لأل ل من شهادة الباك -0
 التعريف الوطنية.نسخة من بطاقة  -4
 .لورياانسخة مطابقة لأل ل من كشف بطاقة أعداد الباك -2
 نسخة مطابقة لأل ل من كشف أعداد سنة التخرج  -2
 السيرة الناتية -8



 .الترشحاتفتح تاريخ  فيأشهر  0عل  تاريخ تسليمها أكثر  والعمل المستقل لم يمضتشىيل الترسيم ب فة طالب شىل مسلمة من مكتب  ةشهاد -9
 شهادة انخراط بالعمادة الوطنية للمهندسين  مطابقة لأل ل نسخة -14

 

 بالنسبة لخطة متفقد 
 www.rfr.com.tn الواب  لشركة تونه للشبكة الحديدية السريعة  استمارة مسحوبة من موقع -41
 مطلب  ترشح  . -46
 االختصاص المطلوب دون سواهانسخة مطابقة لأل ل من الشهادة العلمية او بشهادة معادلة لها في  -40
 لورياانسخة مطابقة لأل ل من شهادة الباك -40
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. -44
 لوريا.انسخة مطابقة لأل ل من كشف بطاقة أعداد الباك -42
 نسخة مطابقة لأل ل من كشف أعداد سنة التخرج  -42
 السيرة الناتية -48
 تاريخ فتح الترشحات. فيأشهر  0يخ تسليمها أكثر تشىيل والعمل المستقل لم يمض عل  تارالترسيم ب فة طالب شىل مسلمة من مكتب  ةشهاد -49

 بالنسبة لخطة تقني سامي 
 www.rfr.com.tn الواب  لشركة تونه للشبكة الحديدية السريعة  استمارة مسحوبة من موقع -41

 مطلب ترشح  -46
 لورياانسخة مطابقة لأل ل من شهادة الباك -40
 سيرة ناتية -40
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. -44
 لورياالأل ل من كشف بطاقة أعداد الباكنسخة مطابقة  -42
) بالنسبة   6449لسنة  6109نسخة مطابقة لأل ل من شهادة  مؤهل التقني السامي في االخت ا   منظرة بالمستو  الرابع للسلم الوطني للمهارات وفقا ألحكام األمر  -60

 للمتحصلين على شهادة م هل التقني السامي(
ة للمتحصلين على الشهائد العلمية المسندة من قبل المعاهد العليا ببالنس   لعلمية او بشهادة معادلة لها في االخت ا  المطلوب دون سواهانسخة مطابقة لأل ل من الشهادة ا  -62

 ة للمتحصلين على شهادة االجازة التطبيقية أو امساسية بللدراسات التكنولوجية أو من قبل المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها او بالنس

 (2662لسنة  3223و الغير خاضعة محكام اممر عدد 
ل للدراسات التكنولوجية أو من قب بالنسبة للمتحصلين على الشهائد العلمية المسندة من قبل المعاهد العليا  السداسية الرابعة و الخامسةنسخة مطابقة لأل ل من كشف أعداد  -49

 (المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها 
 ( 2662لسنة  3223االجازة التطبيقية أو امساسية  و الغير خاضعة محكام اممر عدد  بالنسبة للمتحصلين على شهادة ) نسخة مطابقة لأل ل من كشف أعداد سنة التخرج -14
 )بالنسبة للمتحصلين على شهادة م هل التقني السامي( األعداد لجميع سنوات التكوينقة لأل ل من بطاقات بنسخ مطا -11
 أشهر في تاريخ فتح الترشحات 0ترسيم ب فة طالب شىل مسلمة من مكتب التشىيل والعمل المستقل لم يمض عل  تاريخ تسليمها أكثر  ةشهاد -16

 

 بالنسبة لخطة عامل 
 www.rfr.com.tn لشركة تونه للشبكة الحديدية السريعة  الواب  استمارة مسحوبة من موقع  -41

 مطلب ترشح   -46
 نسخة مطابقة لأل ل من الشهادة مدرسية -40
 بالنسبة لخطة سائق   رخ ة سياقة ال تقل أقدميتها عن السنة من تاريخ ختم الترشحات -40
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. -44
 السيرة الناتية  -42



 أشهر في تاريخ فتح الترشحات 0من مكتب التشىيل والعمل المستقل لم يمض عل  تاريخ تسليمها أكثر  شهادة ترسيم ب فة طالب شىل مسلمة -42

 

  

 :مالحظة

 2620جانفي  26الجمعة ليوم حدد اخر اجل لقبول الترشحات ليوم االثنين الموافق   - 1

عمارة .عل  العنوان التالي  المعتزم المشاركة فيها وتودع بمكتب ضبط الشركة المناظرة ورمز الخطة اسمملف الترشح في ظرف مىلق ويكتب عليه لتوضع الوثائق المكونة  -6

عل   يكتب بخط واضح" " و المنكورأو ترسل عن طريق البريد مضمون الو ول مع اإلشعار بالبلوغ عل  العنوان  .ضفاف البحيرة تونس 2603اليمامة نهج بحيرة هارون 

 ".خارجية انتدابمناظرة ال يفتح الظروف عبارة "

( أو ال يتضمن ةدقيق20علي الساعة الخامسة مساء و  2620 جانفي 26 رشح يصل بعد غلق الترشحات ) يوم حاالت اإلقصاء من المشاركة  :يرفض وجوبا كل مطلب ت

رفة تاريخ إرسال أو و ول بريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليما عل  معويكون ختم ال الوثائق المنصوص عليها أعاله أو تعمد صاحبه تقديم معلومات مغلوطة أو مزورة

 العروض.

 .تعمير استمارة الترشح بكل عناية و خا ة المعطيات الخا ة بالمناظرة -0

 آجال الطعون -0

  الشفاهي االختبارحددت آجال الطعون بسبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المقبولين الجتياز 

 اريخ نشر القائمة النهائية للمقبولينام من تعة أيحددت آجال الطعون بسب 


