إعالن فتح مناظرة خارجية باالختبارات
تعلن شركة الخطوط التونسية عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مصحوبة باختبارات كتابية و شفاهية النتداب  30مهندسين و 30فنيي
طائرات حسب الجدول التالي:
الخطة

االختصاص
إلكتروميكانيك
في مجال الطيران
إليكترونيك
في مجال الطيران

مهندس

فني طائرات

ميكانيك
B1

عدد الخطط
المطلوبة

المستوى العلمي المطلوب

20

على المترشح أن يكون:
 متحصال على الشهادة الوطنية لمهندس أو علىشهادة معادلة بالنسبة للشهائد األجنبية.

20

20

على المترشح أن يكون:
 متحصال على شهادة فني طائرات أو علىشهادة معادلة بالنسبة للشهائد األجنبية.
 -متحصال على شهادة الباكالوريا.

.I

الشروط العامة للترشح
يجب على المترشح أن تتوفر فيه الشروط التالية:
 أن ال يتجاوز سن المترشح  02سنة على أقصى تقدير في تاريخ  20جانفي  0200و تحتسب السّن القصوى للترشح وفقالمقتضيات األمر عدد  0200لسنة  0222مؤرخ في  00أفريل  0222المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السّن القصوى
و ضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى
مراحل التكوين لالنتداب في القطاع العمومي.
 أن يكون حامال للجنسية التونسية. -أن يكون مرسما بعمادة المهندسين بالنسبة لخطة مهندس.

.II

مراحل المناظرة
 )1المرحلة األولى
يتم ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليّا حسب العدد المتحصّل عليه الذي يتم احتسابه بالطريقة التالية:
*بالنسبة لخطة مهندس
(معدل شهادة الباكالوريا (على  02نقطة)( + )0 xمعدل بطاقة األعداد لسنة التخرج دون احتساب عدد مشروع ختم
الدروس(على  02نقطة))0 x
*بالنسبة لخطة فني طائرات
معدل شهادة الباكالوريا (على  02نقطة)  +معدل بطاقة األعداد لسنة التخرج دون احتساب عدد مشروع ختم
الدروس(على  02نقطة)
مالحظة هامة :في صورة التساوي ،يتم اعتماد مقياس األكبر س ّنا (باليوم و الشهر و السنة).
تتم دعوة المترشحين المتحصلين على المراتب األولى إلجراء اختبار كتابي و اختبار شفاهي وذلك في حدود عشرة أضعاف عدد
الخطط المعروضة و يمكن تقديم االعتراضات بخصوص هذا الترتيب في أجل  02أيام من تاريخ النشر بالبوابة الوطنية لالنتداب

بالقطاع العمومي  www.tunisair.com.tnو ذلك بواسطة مراسلة تو ّجه إلى السيد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط
التونسية يتم إيداعها بمكتب الضبط المركزي أو يتم إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.
 )2المرحلة الثانية :االختبارين الكتابي و الشفاهي
يتم إجراء اختبار كتابي يتعلق باالختصاص المطلوب و بالثقافة العامة على إثره يتم إجراء اختبار شفاهي عن طريق
المحاورة باللغتين الفرنسية و االنقليزية.
تتولى لجنة االمتحان ترتيب المترشحين الذين قاموا باالختبار الكتابي و االختبار الشفاهي ترتيبا تفاضليا وفقا لمعدل
األعداد المتحصل عليها في االختبارين (:عدد االختبار الكتابي( + )0/0 xعدد االختبار الشفاهي )0/0x
تضبط لجنة االمتحان قائمة المقبولين أوليا في الخطة واالختصاص المعني و تضم المترشحين المتحصلين على المراتب
األولى بعدد يساوي أو يفوق نصف العدد األقصى لمعدل األعداد المتحصل عليها في االختبارين و في حالة التساوي بين
المترشحين يتم الترتيب بإعطاء األولوية لعدد االختبار الكتابي األعلى و في حالة التساوي للمرّة الثانية تعطى األولوية
لألكبر سنا (باليوم و الشهر و السنة).
تضبط قائمة الناجحين من بين المقبولين أوليا و المتحصلين على المراتب األولى في حدود عدد الخطط المطلوبة بالنسبة
لكل اختصاص .و تضبط قائمة تكميلية تضم باقي المقبولين في كل اختصاص باعتماد نفس القاعدة المذكورة أعاله في
حالة التساوي.
يتم اللجوء إلى القائمة التكميلية في صورة عدم التحاق أحد المصرح بقبولهم في قائمة الناجحين .و ينتهي العمل بهذه
القائمة في غضون شهرين من تاريخ بداية التصريح بالنتائج النهائية.
التصريح بالنتائج:
تنشر قائمة الناجحين عبر الموقع  www.tunisair.com.tnويمكن تقديم اعتراضات بخصوص هذه القائمة في أجل  02أيام من
تاريخ النشر بالموقع المذكور أعاله و ذلك بواسطة مراسلة تو ّجه إلى السيد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية يتم
إيداعها بمكتب الضبط المركزي أو يتم إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.
بعد انقضاء أجل االعتراضات تعتبر قائمة الناجحين نهائية و تتولى الشركة مراسلة الناجحين قصد إجراء الفحص الطبي لدى
المصالح المختصّة للشركة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

.III

الوثائق المطلوبة للترشح
-

مطلب ترشح باسم الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية
سيرة ذاتية
نسخة من بطاقة تعريف وطنية
نسخة من الشهادة العلمية المطلوبة أو نسخة من شهادة المعادلة للشهائد األجنبية.
نسخة من شهادة محيّنة للترسيم بعمادة المهندسين.
نسخة من شهادة الباكالوريا.
نسخة من بطاقة أعداد الباكالوريا.
نسخة من بطاقة أعداد سنة التخرج
مضمون والدة حديث
بطاقة عدد  0لم يمض على تسلمها أكثر من ثالثة أشهر (أو وصل إيداع)
مالحظة :يتم إقصاء كل مطلب ال يستجيب لجميع شروط المشاركة أو ال يكون مرفوقا بكل الوثائق المنصوص عليها أعاله.
يتم إيداع ملفات الترشح بـمكتب تشغيل اإلطارات بأريانة الكائن بنهج الرياض أريانة  -2303 -أو عن طريق البريد على نفس
العنوان.

يقع تمديد آخر أجل لقبول الترشحات وفق الصيغة الجديدة لهذا اإلعالن من تاريخ  12جانفي  2310إلى غاية تاريخ  20جانفي
 2310باعتبار تاريخ ختم البريد.

