
 

 2016 تؼُٕاٌ سُح 6انًُاظشج ػذد 

 لاتض زافهح-سائك: انخطح 

 374: ػذد انخطظ 

 2016-09-19: ذاسٚخ فرر تاب انرششر 

 2016-09-28: ذاسٚخ غهك تاب انرششر 

  : ششٔط انرششر

 اندُسٛح ذَٕسٛح -

  سُح ٕٚو إٚذاع انًطهة35 إنٗ 24انسٍ يٍ  -

ذمُٛح يُٓاج دٌٔ انسظٕل  (َظاو خذٚذ)ذمُٛح يُٓاج أٔ انشاتؼح ثإَ٘  (َظاو لذٚى)انساتؼح ثإَ٘ : انًسرٕٖ انرؼهًٛٙ  -

 .ػهٗ شٓادج انثاكانٕسٚا

 َمم ػًٕيٙ" د"يرسظم ػهٗ سخظح سٛالح طُف  -

 : ششٔط االَرذاب

 ػهٗ انًرششر اخرٛاص اخرثاس ػًٗ األنٕاٌ

.  فًا فٕق فٙ االخرثاس انكراتٙ ٔ انُفسٙ ذمُٙ الخرٛاص االخرثاس انُفسٙ زشك10/20ٙػهٗ انًرششر انسظٕل ػهٗ يؼذل 

 4/20 أٔ ألم فٙ االخرثاساخ انكراتٛح كزنك ٚرى إلظاء كم يرششر يرسظم ػهٗ 5/20ٚرى إلظاء كم يرششر يرسظم ػهٗ 

 أٔ ألم فٙ االخرثاساخ انُفسٛح انرمُٛح

 . فٙ االخرثاس انُفسٙ زشكٙ نٛدراص اخرثاس انسٛالح15/30ػهٗ انًرششر أٌ ٚرسظم ػهٗ ػذد أدَٗ 

 .10/20ػهٗ انًرششر انُداذ فٙ اخرثاس انسٛالح تؼذد أدَٗ 

 أٌ ٚكٌٕ يؤْال طثٛا يٍ لثم انًظانر انطثٛح نهششكح

 أٌ ٚكٌٕ َاخسا فٙ يشزهح انركٍٕٚ

 ٚرًرغ تسمٕلّ انًذَٛح

 ششٔط انًشاسكح فٙ انًُاظشج

 سثرًثش 28 إنٗ غاٚح ٕٚو 2016 سثرًثش 19يٍ ٕٚو  recrutement.transtu.tn انرسدٛم ٔخٕتا ػهٗ يٕلغ انٕاب -

2016 

 .2016 أكرٕتش 5ٕٚو : آخش أخم إلسسال يهف انرششر*

 .ٚسذد الزما ذاسٚخ إخشاء انًُاظشج ػثش يٕلغ انٕاب *

 نهًرششر انسك فٙ انًشاسكح فٙ اخرظاص ٔازذدٌٔ سٕاِ -

 : انٕثائك انًطهٕتح نًهف انرششر

 اسرًاسج انرسدٛم يسرخشخح يٍ يٕلغ ٔاب انششكح -

 َسخح يٍ تطالح انرؼشٚف انٕطُٛح -

شٓادج ذسدٛم تًكرة انرشغٛم ٔ انؼًم انًسرمم نى ًٚض ػهٗ ذاسٚخ ذسهًٛٓا أكثش يٍ ثالثح أشٓش فٙ ذاسٚخ خرى  -

 انرششساخ

َسخح يطاتمح نألطم يٍ انشٓادج انًذسسٛح يغ ٔخٕب يظادلح انًُذٔتٛح اندٕٓٚح نهرشتٛح انًؼُٛح تانُسثح نهشٓائذ  -

 انًذسسٛح انًسهًح يٍ يؤسساخ انرؼهٛى انخاص

 "د"َسخح يٍ سخظح سٛالح ذَٕسٛح طُف  -

 : االخشاءاخ

ال ٚفرر يُاظشج خاسخٛح تانًهفاخ ٔ "ذٕضغ انٕثائك انًكَٕح نًهف انرششر نهًُاظشج فٙ ظشف خاص ٚكرة ػهّٛ  -

 يغ انرُظٛض ػهٗ انؼذد انشذثٙ نالخرظاص ٔ ٚشسم تٕاسطح سسانح يضًَٕح انٕطٕل إنٗ انؼُٕاٌ انرانٙ" االخرثاساخ

:  

  1073- ذَٕس - يَٕثهٛضٚش - شاسع انٛاتاٌ  33

 03ٚرى اسرذػاء انًسدهٍٛ األٔائم زسة ذاسٚخ ٔ ذٕلٛد انرسدٛم ػثش يٕلغ ٔاب انششكح انساتك ركشِ فٙ زذٔد  -

 .أضؼاف زاخٛاخ كم خطح إلسسال يهفاذٓى لظذ انرثثد يٍ ذٕفش ششٔط انًشاسكح فٙ انًُاظشج الخرٛاص االخرثاساخ

 ٚرى إػالو انًرششسٍٛ انًمثٕنٍٛ إلسسال يهفاذٓى ثى اخرٛاص االخرثاساخ ػٍ طشٚك يٕلغ انٕاب -



 ػهٗ كم يرششر يمثٕل اسرخشاج اسرذػائّ انشخظٙ يٍ يٕلغ انٕاب إلخشاء االخرثاساخ -

 : يالزظاخ

 .ٚشفض ٔخٕتا كم يهف ذششخ ٚظم لثم طذٔس ْزا انثالؽ أٔ تؼذ غهك انرششساخ ٔ ٚكٌٕ خرى انثشٚذ دنٛال -

 .ٚشفض ٔخٕتا كم يهف ال ٚسرٕ٘ ػهٗ خًٛغ انٕثائك انًطهٕتح -

 .ٚشفض يهف ذششر ٚسرٕ٘ ػهٗ شٓادج ذفٕق انشٓادج انًطهٕتح -

ٚرشذة ػهٗ كم ذظشٚر يغانظ يُغ انًرششر انًشاسكح فٙ انًُاظشج ٔ فٙ طٕسج اكرشاف انًغانطح تؼذ ػًهٛح االَرذاب  -

 .فئَّ ٚرى ٔضغ زذ نرشتظّ أٔ ػضنّ ػٍ انؼًم

 . أٚاو نذٖ طثٛة يخرض يٍ انظسح انؼًٕيٛح5ٚرى انطؼٍ فٙ َرائح انفسض انطثٙ فٙ أخم ألظاِ  -


