الجمهورية التونسية
وزارة النقل
الشركة الجهوية للنقل بالقيروان

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالغ
فتح مناظرة خارجية النتداب ( )32عونا ببعض االختصاصات
بالشركة الجهوية للنقل بالقيروان
تعتزم الشركة الجهوية للنقل بالقيروان فتح مناظرة خارجية بامللفات ومشفوعة باختبارات وذلك حسب االختصاصات واملعايير املبينة بالجدول التالي:
الخطة

االختصاص

رمزاملناظرة

عدد الشهادة العلمية املطلوبة أو املستوى
العلمي والشروط
الخطط

السن بتارخ
2020/1/1
أدنى --أقص ى

الوثائق املطلوبة

عامل

ميكانيك

101/2020

2

 40 -- 18سنة و -1استمارة ترشح معمرة ومستخرجة من موقع
*الشهادة العلمية:
واب الشركة
 متحصل على شهادة الكفاءة املهنية فيُ
 concours.soretrak.com.tnوممضاة( .يرفض
إحدى االختصاصات التالية دون سواها:
كل ملف ال يحتوي على االستمارة).
 ميكانيك سيارات
و -2نسخة من بطاقة التعريف الوطنية (تقبل
 ميكانيك محركات ديازال
نسخة من جواز السفر)
 ميكانيك شاحنات
و -3نسخة من شهادة الكفاءة املهنية في
 ميكانيك معدات الحضائر
االختصاص املطلوب
 كهرباء ميكانيك (الكتروميكانيك)

عامل

كهرباء

102/2020

1

 40 -- 18سنة و -1استمارة ترشح معمرة ومستخرجة من موقع
*الشهادة العلمية:
واب الشركة
 متحصل على شهادة الكفاءة املهنية في concours.soretrak.com.tnوممضاة(ُ .يرفض
إحدى االختصاصات التالية دون سواها:
كل ملف ال يحتوي على االستمارة).
 كهرباء السيارات
و -2نسخة من بطاقة التعريف الوطنية (تقبل
 كهرباء الشاحنات
نسخة من جواز السفر)
 كهرباء معدات الحضائر
و -3نسخة من شهادة الكفاءة املهنية في
 كهرباء ميكانيك (الكتروميكانيك)
االختصاص املطلوب

عامل

مطالة

103/2020

1

 40 -- 18سنة و -1استمارة ترشح معمرة ومستخرجة من موقع
*الشهادة العلمية:
واب الشركة
 متحصل على شهادة الكفاءة املهنية فيُ
 concours.soretrak.com.tnوممضاة( .يرفض
إحدى االختصاصات التالية دون سواها:
كل ملف ال يحتوي على االستمارة).
 لحام مركب
و -2نسخة من بطاقة التعريف الوطنية (تقبل
 مرمم مطالة وهياكل ودهان
نسخة من جواز السفر)
السيارات
و -3نسخة من شهادة الكفاءة املهنية في
 حدادة مطالة
االختصاص املطلوب

1

عامل
تنظيف
(ذكرأو
أنثى)

-

104/2020

1

 40 -- 18سنة و -1استمارة ترشح معمرة ومستخرجة من موقع
*املستوى التعليمي:
واب الشركة
 املستوى التعليمي األدنى السنة السابعة concours.soretrak.com.tnوممضاة(ُ .يرفض
أساس ي نظام جديد أو ما يعادلها نظام
كل ملف ال يحتوي على االستمارة).
قديم.
و -2نسخة من بطاقة التعريف الوطنية (تقبل
نسخة من جواز السفر)
و -4نسخة مطابقة لألصل (ختم حي) من
الشهادة املدرسية (تكون مؤشرة بالضرورة من
طرف املندوبية الجهوية للتربية بالنسبة
للمعاهد الحرة)

حارس

-

105/2020

2

 40 -- 18سنة و -1استمارة ترشح معمرة ومستخرجة من موقع
*املستوى التعليمي:
واب الشركة
 املستوى التعليمي األدنى السنة السابعة concours.soretrak.com.tnوممضاة(ُ .يرفض
أساس ي نظام جديد أو ما يعادلها نظام
كل ملف ال يحتوي على االستمارة).
قديم.
و -2نسخة من بطاقة التعريف الوطنية (تقبل
نسخة من جواز السفر)
و -4نسخة مطابقة لألصل (ختم حي) من
الشهادة املدرسية (تكون مؤشرة بالضرورة من
طرف املندوبية الجهوية للتربية بالنسبة
للمعاهد الحرة)

سائق
قابض

-

106/2020

25

 املستوى التعليمي: املستوى التعليمي ال يقل عن السنةالرابعة ثانوي منهاة (نظام جديد)  /السنة
السابعة من التعليم الثانوي منهاة (نظام
قديم) أو ما يعادلها.
*شروط خاصة بالسواق:
 أن يكون متحصال على رخصة سياقةسارية املفعول مع أقدمية في صنف "د"
ال تقل عن سنة بتاريخ آخر أجل لقبول
املطالب.

 35 -- 24سنة و -1استمارة ترشح معمرة ومستخرجة من موقع
واب الشركة
 concours.soretrak.com.tnوممضاة(ُ .يرفض
كل ملف ال يحتوي على االستمارة).
و -2نسخة من بطاقة التعريف الوطنية (تقبل
نسخة من جواز السفر)
و -4نسخة مطابقة لألصل (ختم حي) من
الشهادة املدرسية (تكون مؤشرة بالضرورة من
طرف املندوبية الجهوية للتربية بالنسبة
للمعاهد الحرة)
و -5نسخة من رخصة السياقة سارية املفعول
مع أقدمية في صنف "د" ال تقل عن سنة من
تاريخ آخر أجل لقبول املطالب

* يرفض كل ملف ال يتضمن الوثائق املضمنة بالجدول السابق وال تعتمد الوثائق الواردة على الشركة بعد اآلجال.
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*الشروط العامة لقبول الترشحات:
يجب على املترشح:
 أن يكون تونس ي الجنسية
 أن يكون متمتعا بجميع حقوقه املدنية
 أن يقدم ملف ترشحه وجوبا عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع
 أن تتوفر فيه املؤهالت البدنية والذهنية
 أال يترشح إال لخطة أو اختصاص واحد في املناظرة املعنية.
*مراحل التسجيل وإرسال امللفات:
 )1التسجيل :على الراغبين في املشاركة في املناظرة التسجيل وجوبا باملوقع االلكتروني للشركةconcours.soretrak.com.tn :
واستخراج استمارة الترشح وإمضاؤها واالطالع على الشروط والوثائق املطلوبة.
 )2إرسال ملفات الترشح :على كل مترشح بعد التسجيل إرسال ملفه بظرف مغلق عن طريق "البريد السريع" أو "مضمون الوصول"
على العنوان املوجود بالجذاذة املصاحبة الستمارة الترشح املتضمنة ملرجع املناظرة واالختصاص .ويتوجب إلصاق الجذاذة على
الظرف الخارجي.
ّ
ّ
تم تحديد آخر أجل للترشح عن بعد يوم اإلثنين  06أفريل  2020وآخر أجل إلرسال مطالب الترشحات يوم اإلثنين  13أفريل
 2020على أال تقبل امللفات الواردة بعد هذا التاريخ اعتمادا على التاريخ املثبت بختم البريد أو الواردة قبل صدور إعالن املناظرة.
*جدول آجال التسجيل وتقديم امللفات
الرمز

املناظرة

فتح باب التسجيل عن آخرأجل لتسجيل عن
بعد
بعد

 101/2020عامل ميكانيك
 102/2020عامل كهرباء
 103/2020عامل مطالة
 06أفريل 2020
 16مارس 2020
 104/2020عامل تنظيف
 105/2020حارس
 106/2020سائق -قابض
*يقع اعتماد الوثائق املضمنة بامللف دون سواها وال تقبل الوثائق املرسلة الحقا.
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آخرأجل إلرسال
امللفات

 13أفريل 2020
حسب ختم البريد

مراحل وإجراءات املناظرة:
 .1كيفية ضبط مطالب الترشح
 بعد انقضاء آخر أجل لقبول الترشحات تجتمع لجنة املناظرة للقيام بترتيب مطالب الترشحات حسب التسلسل الرقمي لوصولها
ملكتب الضبط ثم يقع فتحها وتسجيلها بجدول.
 تتولى لجنة املناظرات التثبت من توفر الشروط الضرورية في ملف كل مترشح من خالل املعطيات الواردة ببطاقة التعريف الوطنية
ورخصة السياقة والشهادة العلمية أو املدرسية ومن وجود الوثائق املطلوبة في ملف كل مترشح.

*الشروط العامة لقبول الترشح:
يجب على املترشح:
 أن يكون تونس ي الجنسية
 أن يكون متمتعا بجميع حقوقه املدنية
 أن يقدم ملف ترشحه وجوبا عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع
 أن تتوفر فيه املؤهالت البدنية والذهنية
 أال يترشح إال لخطة أو اختصاص واحد في املناظرة املعنية.

*حاالت اإلقصاء اآللي
الرمز
ح1
ح2
ح3
ح4
ح5
ح6
ح7

الحالة
غياب أو عدم صلوحية أي وثيقة مكونة مللف الترشح للمناظرة بما في ذلك وثيقة االستمارة املستخرجة من املوقع (الوثيقة "و)"1
ليس بتونس ي الجنسية (الوثيقة "و)"2
عدم التأشير على الشهادة العلمية أو التكوينية املطلوبة من طرف املندوبية الجهوية للتربية بالنسبة للمعاهد الحرة أو تقديم هذه الوثيقة
غير مطابقة لألصل (الوثيقة "و "3أو "و)"4
شهادة علمية أو شهادة مدرسية غير مطابقة ملا هو مطلوب حسب كل خطة وكل اختصاص
رخصة السياقة غير سارية املفعول أو أقدميتها في صنف "د" تقل عن سنة من تاريخ آخر أجل لقبول املطالب (الوثيقة "و)"5
ملف وارد على مكتب الضبط قبل صدور بالغ املناظرة أو بعد آخر أجل لغلق املناظرة (اعتماد تاريخ ختم البريد)
حاالت تدليس أو غش بإحدى وثائق امللف (كتدوين املترشح ،صلب استمارة الترشح ،ملعطيات مغايرة ملحتوى امللف)

ّ
 يتم نشر النتائج األولية للفرز معللة ،على املوقع االلكتروني concours.soretrak.com.tnبحيث يمكن لكل مترشح االطالع على
نتيجته الشخصية باستعمال كلمة املرور الخاصة به.
 يحق لكل مترشح تم رفض ملفه تسجيل وطباعة اعتراض في الغرض بنفس املوقع االلكتروني في أجل أقصاه  5أيام من تاريخ نشر
النتائج .علما وأنه يقع غلق باب الطعون على املوقع في األجل املذكور.
 ترسل مطبوعة االعتراض ممضاة بواسطة مراسلة مضمونة الوصول إلى الشركة في أجل ال يتعدى  03أيام من تاريخ غلق باب
الطعون ُويعتمد في ذلك ختم البريد.
 تتولى لجنة املناظرة دراسة الطعون والبت فيها واإلجابة عليها عبر املوقع االلكتروني.
 يتم نشر النتائج النهائية للفرز بعد النظر في الطعون باملوقع املذكور أعاله.
 يقوم املترشح املقبول بطباعة استدعائه لالختبار الكتابي عبر املوقع االلكتروني للشركة .concours.soretrak.com.tn
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.2إختباراملترشحين

أ -بالنسبة للمترشحين لخطة عامل فني:
االختباراألول:

ُ
 يجتاز كل مترشح ،قبل ملفه ،اختبارا كتابيا يكون متعلقا باملع ــارف النظرية وكذلك التطبيقية في مجال التخصص في الخطة
املطلوبة.
 يقع ترتيب املترشحين تفاضليا ،بعد إقصاء املتغيبين ،طبقا لألفضلية في األعداد املتحصل عليها في االختبار الكتابي ويعتبر املترشح
ناجحا في هذه املرحلة إذا تحصل على عدد يساوي أو يفوق  10من  20ولم يتجاوز ترتيبه في هذا االختبار في اختصاص امليكانيك 20
وفي اختصاص الكهرباء  10وفي اختصاص املطالة ( .10وفي صورة التساوي بين املترشحين يتم تقديم أكبرهم سنا باعتماد اليوم
والشهر وسنة الوالدة).
 يتم نشر النتائج األولية لالختبار الكتابي على املوقع االلكتروني للشركةconcours.soretrak.com.tnبحيث يمكن لكل مترشح
االطالع على نتيجته الشخصية باستعمال كلمة املرور الخاصة به.
 يحق لكل مترشح االعتراض على النتيجة بنفس املوقع االلكتروني في أجل أقصاه  5أيام من تاريخ نشر النتائج .علما وأنه يقع غلق
باب الطعون على املوقع في األجل املذكور.
 ترسل مطبوعة الطعن ممضاة بواسطة مراسلة مضمونة الوصول إلى الشركة في أجل ال يتعدى  03أيام من تاريخ غلق باب الطعون
ُويعتمد في ذلك ختم البريد.
 تتولى لجنة املناظرة دراسة الطعون والبت فيها واإلجابة عليها عبر املوقع االلكتروني.
 يتم نشر النتائج النهائية لالختبار الكتابي باملوقع املذكور أعاله بعد النظر في الطعون.
 يقوم املترشح املقبول بسحب استدعائه لالختبار النفس ي-تقني عبر املوقع االلكتروني للشركة concours.soretrak.com.tn

االختبار الثـ ــاني:
 يجتاز املترشحون الناجحون في االختبار الكتابي اختبارا " نفس ي – تقني " مع أخصائي نفساني " "Psychologueويعتبر املترشح
ناجحا في هذا االختبار عندما يتحصل على عدد يساوي أو يفوق .20/10
 يتم نشر النتائج النهائية لالختبار النفس ي-تقني ،على املوقع االلكتروني للشركة concours.soretrak.com.tn.بحيث يمكن لكل
مترشح االطالع على نتيجته الشخصية باستعمال كلمة املرور الخاصة به.
 يقوم املترشح املقبول بسحب استدعائه لالختبار التطبيقي عبر املوقع االلكتروني للشركة concours.soretrak.com.tn
االختبارالثالث:
 يجتاز املترشحون الناجحون في االختبار النفس ي-تقني اختبارا تطبيقيا ويعتبر املترشح ناجحا في هذا االختبار عندما يتحصل على
عدد يساوي أو يفوق .20/10
 يتم نشر النتائج النهائية لالختبارات التطبيقية باملوقع االلكتروني للشركة concours.soretrak.com.tnبحيث يمكن لكل مترشح
االطالع على نتيجته الشخصية باستعمال كلمة املرور الخاصة به وهي غير قابلة للطعن.
النتائج:
 يتم ترتيب الناجحين تفاضليا حسب معدل أعداد االختبارات الثالثة املتحصل عليها:
املعدل=(عدد االختبار الكتابي + 1 Xعدد االختبار النفس ي تقني + 1 Xعدد االختبار التطبيقي4 / )2 X
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وفي صورة التساوي في الترتيب يتم اختيار األكبر سنا وذلك في حدود الخطط املعروضة حسب كل اختصاص.
 يتم نشر النتائج األولية على املوقع االلكتروني للشركةconcours.soretrak.com.tn.بحيث يمكن لكل مترشح االطالع على نتيجته
الشخصية باستعمال كلمة املرور الخاصة به.
 يحق لكل مترشح االعتراض على النتيجة بنفس املوقع االلكتروني في أجل أقصاه  5أيام من تاريخ نشر النتائج .علما وأنه يقع غلق
باب الطعون على املوقع في األجل املذكور.
 يتم نشر النتائج النهائية حسب املعدل العام لالختبارات على املوقع االلكتروني للشركة concours.soretrak.com.tn.بعد النظر في
الطعون ويمكن لكل مترشح االطالع على نتيجته الشخصية باستعمال كلمة املرور الخاصة به.
 يقوم املترشح املقبول بسحب استدعائه لالختبار الطبي عبر املوقع االلكتروني للشركة concours.soretrak.com.tn

ب  -بالنسبة للمترشحين لخطة عامل تنظيف:
االختباراألول:

ُ
 يجتاز كل مترشح ،قبل ملفه ،اختبارا كتابيا يكون متعلقا بالثقافة العامة والخطة املطلوبة.
 يق ـ ــع ترتي ـ ــب املترشـ ـ ــحين تفاض ـ ــليا ،بع ـ ــد إقصـ ـ ــاء املتغيب ـ ــين ،طبق ـ ــا لألفض ـ ــلية فـ ـ ــي األع ـ ــداد املتحصـ ـ ــل عليه ـ ــا فـ ـ ــي االختبـ ـ ــار الكتـ ـ ــابي
ويعتب ـ ــر املترشـ ـ ــح ناجح ـ ــا فـ ـ ــي ه ـ ــذا االختب ـ ـ ــار إذا تحص ـ ـ ــل عل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــدد يس ـ ـ ــاوي أو يف ـ ـ ــوق  10مـ ـ ــن  20ول ـ ـ ــم يتج ـ ـ ــاوز ترتيب ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا
االختبار عدد ( .10وفي صورة التساوي بين املترشحين يتم تقديم أكبرهم سنا باعتماد اليوم والشهر وسنة الوالدة).
 يتم نشر النتائج األولية لالختبار الكتابي ،على املوقع االلكتروني للشركة.concours.soretrak.com.tnبحيث يمكن لكل مترشح
االطالع على نتيجته الشخصية باستعمال كلمة املرور الخاصة به.

 يحق لكل مترشح االعتراض على النتيجة بنفس املوقع االلكتروني في أجل أقصاه  5أيام من تاريخ نشر النتائج .علما وأنه يقع غلق
باب الطعون على املوقع في األجل املذكور.
 ترسل مطبوعة الطعن ممضاة بواسطة مراسلة مضمونة الوصول إلى الشركة في أجل ال يتعدى  03أيام من تاريخ غلق باب الطعون
ُويعتمد في ذلك ختم البريد.
 تتولى لجنة املناظرة دراسة الطعون والبت فيها واإلجابة عليها عبر املوقع االلكتروني.
 يتم نشر النتائج النهائية لالختبار الكتابي باملوقع املذكور أعاله بعد النظر في الطعون.
 يقوم املترشح املقبول بسحب استدعائه لالختبار النفس ي-تقني عبر املوقع االلكتروني للشركة concours.soretrak.com.tn
االختبار الثـ ــاني:
 يجتاز املترشحون الناجحون في االختبار الكتابي اختبارا " نفس ي – تقني " مع أخصائي نفساني " "Psychologueويعتبر املترشح
ناجحا في هذا االختبار عندما يتحصل على عدد يساوي أو يفوق .20/10
 يتم نشر النتائج النهائية لالختبار النفس ي-تقني ،على املوقع االلكتروني للشركةconcours.soretrak.com.tnبحيث يمكن لكل مترشح
االطالع على نتيجته الشخصية باستعمال كلمة املرور الخاصة به وهي غير قابلة للطعن..
النتائج:
 يتم ترتيب الناجحين تفاضليا حسب معدل أعداد االختبارين املتحصل عليها:
املعدل=(عدد االختبار الكتابي + 1 Xعدد االختبار النفس ي تقني2 / )1 X
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وفي صورة التساوي في الترتيب يتم اختيار األكبر سنا وذلك في حدود الخطط املعروضة.
 يتم نشر النتائج األولية على املوقع االلكتروني للشركة.concours.soretrak.com.tn.يمكن لكل مترشح االطالع على نتيجته
الشخصية باستعمال كلمة املرور الخاصة به.
 يحق لكل مترشح االعتراض على النتيجة بنفس املوقع االلكتروني في أجل أقصاه  5أيام من تاريخ نشر النتائج .علما وأنه يقع غلق
باب الطعون على املوقع في األجل املذكور.
 يتم نشر النتائج النهائية حسب املعدل العام لالختبارات على املوقع االلكتروني للشركة concours.soretrak.com.tn.بعد النظر في
الطعون ويمكن لكل مترشح االطالع على نتيجته الشخصية باستعمال كلمة املرور الخاصة به.
 يقوم املترشح املقبول بسحب استدعائه لالختبار الطبي عبر املوقع االلكتروني للشركة concours.soretrak.com.tn

ج -بالنسبة للمترشحين لخطة حارس:
االختباراألول:

ُ
 يجتاز كل مترشح ،قبل ملفه ،اختبارا كتابيا يكون متعلقا بالثقافة العامة والخطة املطلوبة.
 يقع ترتيب املترشحين تفاضليا ،بعد إقصاء املتغيبين ،طبقا لألفضلية في األعداد املتحصل عليها في االختبار الكتابي ويعتبر املترشح
ناجحا في هذا االختبار إذا تحصل على عدد يساوي أو يفوق  10من  20ولم يتجاوز ترتيبه في هذا االختبار عدد ( .20وفي صورة
التساوي بين املترشحين يتم تقديم أكبرهم سنا باعتماد اليوم والشهر وسنة الوالدة).
 يتم نشر النتائج األولية لالختبار الكتابي ،على املوقع االلكتروني للشركة.concours.soretrak.com.tnبحيث يمكن لكل مترشح
االطالع على نتيجته الشخصية باستعمال كلمة املرور الخاصة به.
 يحق لكل مترشح االعتراض على النتيجة بنفس املوقع االلكتروني في أجل أقصاه  5أيام من تاريخ نشر النتائج .علما وأنه يقع غلق
باب الطعون على املوقع في األجل املذكور.
 ترسل مطبوعة الطعن ممضاة بواسطة مراسلة مضمونة الوصول إلى الشركة في أجل ال يتعدى  03أيام من تاريخ غلق باب الطعون
ُويعتمد في ذلك ختم البريد.
 تتولى لجنة املناظرة دراسة الطعون والبت فيها واإلجابة عليها عبر املوقع االلكتروني.
 يتم نشر النتائج النهائية لالختبار الكتابي باملوقع املذكور أعاله بعد النظر في الطعون.
 يقوم املترشح املقبول بسحب استدعائه لالختبار النفس ي-تقني عبر املوقع االلكتروني للشركة concours.soretrak.com.tn

االختبار الثـ ــاني:
 يجتاز املترشحون الناجحون في االختبار الكتابي اختبارا " نفس ي – تقني " مع أخصائي نفساني " "Psychologueويعتبر املترشح
ناجحا في هذا االختبار عندما يتحصل على عدد يساوي أو يفوق .20/10
 يتم نشر النتائج النهائية لالختبار النفس ي-تقني ،على املوقع االلكتروني للشركةconcours.soretrak.com.tn.بحيث يمكن لكل
مترشح االطالع على نتيجته الشخصية باستعمال كلمة املرور الخاصة به وهي غير قابلة للطعن.
 يقوم املترشح املقبول بسحب استدعائه لالختبار التطبيقي عبر املوقع االلكتروني للشركةconcours.soretrak.com.tn
االختبار الثالث:
 يجتاز املترشحون الناجحون في االختبار النفس ي-تقني اختبارا تطبيقيا في الرياضة البدنية (اختبار كوبر  )Demi-Cooper– 6ويعتبر
املترشح ناجحا في هذا االختبار عندما يتحصل على عدد يساوي أو يفوق .20/10
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 يتم نشر النتائج النهائية لالختبارات التطبيقية باملوقع االلكتروني للشركة concours.soretrak.com.tnبحيث يمكن لكل مترشح
االطالع على نتيجته الشخصية باستعمال كلمة املرور الخاصة به وهي غير قابلة للطعن.
النتائج:
 يتم ترتيب الناجحين تفاضليا حسب معدل أعداد االختبارات الثالثة املتحصل عليها:
املعدل=(عدد االختبار الكتابي  +عدد االختبار النفس ي تقني +عدد اختبار الرياضة 3 / )1
وفي صورة التساوي في الترتيب يتم اختيار األكبر سنا وذلك في حدود الخطط املعروضة.
 يتم نشر النتائج األولية على املوقع االلكتروني للشركة.concours.soretrak.com.tnبحيث يمكن لكل مترشح االطالع على نتيجته
الشخصية باستعمال كلمة املرور الخاصة به.
 يحق لكل مترشح االعتراض على النتيجة بنفس املوقع االلكتروني في أجل أقصاه  5أيام من تاريخ نشر النتائج .علما وأنه يقع غلق
باب الطعون على املوقع في األجل املذكور.
 يتم نشر النتائج النهائية حسب املعدل العام لالختبارات على املوقع االلكتروني للشركة concours.soretrak.com.tnبعد النظر في
الطعون و يمكن لكل مترشح االطالع على نتيجته الشخصية باستعمال كلمة املرور الخاصة به.
 يقوم املترشح املقبول بسحب استدعائه لالختبار الطبي عبر املوقع االلكتروني للشركة .concours.soretrak.com.tn

د -بالنسبة للمترشحين لخطة سائق – قابض:
االختباراألول:
 يجتاز كل مترشح ،قبل ملفه ،اختبارا كتابيا في مواد الحساب ،قانون الطرقات والسالمة املرورية والسياقة االقتصادية في شكل
أسئلة متعددة الخيارات ).(QCM
 يقع ترتيب املترشحين تفاضليا ،بعد إقصاء املتغيبين ،طبقا لألفضلية في األعداد املتحصل عليها في االختبار الكتابي ويعتبر املترشح
ناجحا في هذا االختبار إذا تحصل على عدد يساوي أو يفوق  10من  20ولم يتجاوز ترتيبه في هذا االختبار عدد ( .100وفي صورة
التساوي بين املترشحين يتم تقديم أكبرهم سنا باعتماد اليوم والشهر وسنة الوالدة).
 يتم نشر النتائج األولية لالختبار الكتابي ،على املوقع االلكتروني للشركةconcours.soretrak.com.tnبحيث يمكن لكل مترشح
االطالع على نتيجته الشخصية باستعمال كلمة املرور الخاصة به.
 يحق لكل مترشح االعتراض على النتيجة بنفس املوقع االلكتروني في أجل أقصاه  5أيام من تاريخ نشر النتائج .علما وأنه يقع غلق
باب الطعون على املوقع في األجل املذكور.
 ترسل مطبوعة الطعن ممضاة بواسطة مراسلة مضمونة الوصول إلى الشركة في أجل ال يتعدى  03أيام من تاريخ غلق باب الطعون
ُويعتمد في ذلك ختم البريد.
 تتولى لجنة املناظرة دراسة الطعون والبت فيها واإلجابة عليها عبر املوقع االلكتروني.
 يتم نشر النتائج النهائية لالختبار الكتابي باملوقع املذكور أعاله بعد النظر في الطعون.
 يقوم املترشح املقبول بسحب استدعائه لالختبار النفس ي-تقني عبر املوقع االلكتروني للشركة .concours.soretrak.com.tn
االختبار الثاني:
 يجتاز املترشحون الناجحون في االختبار الكتابي اختبارا " نفس ي – تقني " مع أخصائي نفساني " "Psychologueويعتبر املترشح
ناجحا في هذا االختبار عندما يتحصل على عدد يساوي أو يفوق .20/10
 يتم نشر النتائج النهائية لالختبار النفس ي-تقني ،على املوقع االلكتروني للشركةconcours.soretrak.com.tnبحيث يمكن لكل مترشح
االطالع على نتيجته الشخصية باستعمال كلمة املرور الخاصة به .
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 يقوم املترشح املقبول بسحب استدعائه لالختبار التطبيقي عبر املوقع االلكتروني للشركة .concours.soretrak.com.tn
االختبار الثالث:

 يجتاز املترشحون الناجحون في االختبار النفس ي-تقني اختبارا تطبيقيا في السياقة و ُيعتبر املترشح ناجحا في هذا االختبار عندما
يتحصل على عدد يساوي أو يفوق .20/10
 يتم نشر النتائج النهائية لالختبارات التطبيقية باملوقع االلكتروني للشركة concours.soretrak.com.tnبحيث يمكن لكل مترشح
االطالع على نتيجته الشخصية باستعمال كلمة املرور الخاصة به.

النتائج:
 يتم ترتيب الناجحين تفاضليا حسب معدل أعداد االختبارات الثالثة املتحصل عليها:
املعدل=(عدد االختبار الكتابي + 1 Xعدد االختبار النفس ي تقني + 1 Xعدد االختبار التطبيقي4 / )2 X
وفي صورة التساوي في الترتيب يتم اختيار األكبر سنا وذلك في حدود الخطط املعروضة.
 يتم نشر النتائج األولية على املوقع االلكتروني للشركة.concours.soretrak.com.tnبحيث يمكن لكل مترشح االطالع على نتيجته
الشخصية باستعمال كلمة املرور الخاصة به.
 يحق لكل مترشح االعتراض على النتيجة بنفس املوقع االلكتروني في أجل أقصاه  5أيام من تاريخ نشر النتائج .علما وأنه يقع غلق
باب الطعون على املوقع في األجل املذكور.
 يتم نشر النتائج النهائية حسب املعدل العام لالختبارات على املوقع االلكتروني للشركة concours.soretrak.com.tnبعد النظر في
الطعون و يمكن لكل مترشح االطالع على نتيجته الشخصية باستعمال كلمة املرور الخاصة به.
 يقوم املترشح املقبول بسحب استدعائه لالختبار الطبي عبر املوقع االلكتروني للشركة .concours.soretrak.com.tn

 :3كيفية استدعاء املترشحين
 تتم جميع االستدعاءات في جميع مراحل املناظرة بواسطة املوقع االلكتروني للشركة .concours.soretrak.com.tn

 :4برامج االختبارات

 بالنسبة لالختبا ات الكتابية تكون في دفعة واحدة وفي يوم واحد حسب الخطة على أن تكون ّ
مدة االختبار ال تقل عن ساعتين
ر
بالنسبة لخطط س ــائق-ق ــابض وساعة بالنسبة لخطة عون فني وساعة بالنسبة لخطتي حارس  /عامل تنظيف.
االختصاص

املحتوى

مدة
االختبار

الضارب

*العدد األقص ى للمقبولين ملواصلة املناظرة
باعتماد العدد املسند في االختبار

عامل فني

طرح أسئلة كتابية متعددة األجوبة  QCMذات ساعة
عالقة باالختصاص املطلوب في مواد الحساب
و(ميكانيك أو كهرباء أو الدهن واملطالة)

1

 20في اختصاص امليكانيك
 10في اختصاص الكهرباء
 10في اختصاص الدهن واملطالة

عامل تنظيف  /حارس

طرح أسئلة كتابية متعددة األجوبة  QCMذات ساعة
عالقة باالختصاص املطلوب في مواد الحساب،
ومعارف عامة

1

 10في كل اختصاص التنظيف
 20في اختصاص الحراسة

سائق  -قابض

طرح أسئلة كتابية متعددة األجوبة  QCMذات ساعتان
عالقة باالختصاص املطلوب في مواد الحساب
وقانون الطرقات والسالمة املرورية والسياقة
االقتصادية

1

 100في اختصاص سائق -قابض
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 يكون االختبار "النفس ي -التقني" مبرمجا في شكل مجموعات ويتم تحديد عدد املترشحين في كل مجموعة الحقا.
املحتوى

االختصاص
عامل تقني

منظف  /حارس

سائق  -قابض

الضارب

العدد األدنى
املطلوب20/
10

1

10

1

10

1

تقييم القدرات املنطقية واللفظية والسلوك املنهي واملهارات
املعرفية وشخصية املترشح وفقا لخصوصية الوظيفة
* اختبار كتابي ثم *محادثة
تقييم القدرات املنطقية واللفظية والسلوك املنهي واملهارات
املعرفية وشخصية املترشح وفقا لخصوصية الوظيفة
* اختبار كتابي ثم *محادثة (أو محادثة فقط)
* تقييم القدرات املنطقية واللفظية والسلوك املنهي واملهارات
املعرفية وشخصية املترشح وفقا لخصوصية الوظيفة
* اختبار كتابي ثم *محادثة

 يكون االختبار التطبيقي في السياقة مبرمجا في شكل مجموعات ويتم تحديد عدد املترشحين في كل مجموعة الحقا.
االختصاص

املحتوى
تقييم القدرات واملهارات الفنية وفقا لخصوصية الوظيفة (ميكانيك-كهرباء-مطالة
ولحام)

الضارب

العدد األدنى املطلوب20/

2

10

حارس

تقييم القدرات البدنية والصحية (اختبار كوبر )Demi-Cooper -6

1

10

سائق  -قابض

* تقييم القدرات واملهارات املهنية واملعرفية في السياقة()Conduite - Parc

2

10

عامل تقني

 :5الفحص الطبي

 يتم استدعاء الناجحين إلجراء الفحص الطبي ّ
املعمق حسب خطة االنتداب ويتم القبول النهـ ـ ــائي بالنسبة للمترشحين املعنيين
الذين أثبت الفحص الطبي أهليتهم البدنية ثم دعوتهم إلتمام االجراءات اإلدارية.

 :6سد الشغورات حسب الخطط املضبوطة:
 في صورة عدم التحاق الن ــاجحين بمراكز عملهم في أجل  15يوما بداية من التصريح بالنتائج واستدعاء املعنيين تتولى الشركة
التنبيه بمقتض ي رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ على الناجحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم بضرورة االتصال
بالشركة في خالل  15يوما يتم الشطب على أسمائهم من قائمة املترشحين نهائيا.
 لتعويض الغير مؤهلين من الذين تم إقصاؤهم (على إثر عدم استكمال ملفاتهم أو عدم تأهيلهم صحيا من قبل طبيب الشغل أو
ّ
عدم التحاقهم بعد توجيه االستدعاء ،فإنه يقع س ّد الشغورات في حدود % 50من عدد الخطط املفتوحة للتناظر استنادا إلى
قائمة املترشحين والناجحين بالقائمة التكميلية في جميع االختبارات وذلك حسب أفضليتهم في الترتيب املوالي.
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 :7التصنيف عند االنتداب:
 يصنف األعوان الناجحون في املناظرة عند االنتداب حسب الجدول التالي:
الرتبة
املسلك املنهي
السلك
الرمز
االختصاص
عامل مؤهل
تقني
101
عامل ميكانيك
عامل مؤهل
تقني
102
عامل كهرباء
عامل مؤهل
تقني
103
عامل مطالة
التنفيذ
عامل يدوي
إداري
104
عامل تنظيف
إداري
حارس درجة أولى
105
حارس
سائق حافلة
استغالل
106
سائق  -قابض
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سلم االنتداب
207
207
207
101
101
207

