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 6مضيف و مضيفة عن طريق عقود عمل لمدة  931تعلن شركة الخطوط التونسية عن فتح مناظرة خارجية النتداب 

 أشهر المتبقية بتونس 3أشهر مع اتمام الـ  3لمدة  بالمنستير 91بجربة و  33بتونس،  19 :ة كاآلتي موزعأشهر 

 

I.  للترشحالشروط العامة 

 :يجب على المترشح أن تتوفر فيه الشروط التالية

 .أن يكون حامال للجنسية التونسية -

ترشحات على أن ال يتجاوز سن المترشح لتقديم ال يةالنهائ اآلجالسنة في  01هو  للترشح لسن األدنىا -

ضيات و تحتسب الّسن القصوى للترشح وفقا لمقت 0192ماي  19سنة على أقصى تقدير في تاريخ  91

المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد الّسن  0116أفريل  93مؤرخ في  0116لسنة  9139األمر عدد 

القصوى و ضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية 

 .أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين لالنتداب في القطاع العمومي

 (جديدأساسي نظام السنة الرابعة ) الورياالمستوى بك: ليميالمستوى التع -

في  8102 يما 01إلى غاية سارية المفعول  (الجزء األول والثاني) يةتونسمضيف حيازة رخصة  -

 .في مرحلة ثانية 8102 جوان 01مرحلة أولى و إلى غاية 

 وأ

 8102جوان  01في مرحلة أولى و إلى غاية  8102ماي  01إلى غاية سارية المفعول  متربصبطاقة  -

 .مضيفرخصة الجزء األول من  إلىفي مرحلة ثانية باإلضافة 

 

II.  مراحل المناظرة: 

 (اختبار إقصائي):  الفحص البدني .1

 02و المؤشر األقصى المقبول  91المؤشر األدنى المقبول   IMCمؤشر كتلة الجسم  -

 .م لإلناث 9761م للذكور و  9721 :الطول -

 مع ذراعه مرفوعة م 0790 ارتفاعبلوغ مرشح ال علىيجب  -

 االختبارات الكتابية .2

و يجب على المترشح الحصول على عدد يساوي أو نقطة  111على  : السالمة واإلنقاذاختبار في  -

 (اختبار إقصائي)نقطة الجتياز هذه المرحلة   57بفوق 

 (إقصائياختبار غير ) نقطة 21على : الفرنسية  اختبار في اللغة -

 (اختبار غير إقصائي) نقطة 21على : اإلنجليزية  اختبار في اللغة -

 مقابلة شخصية  .3

 نقطة 21 على: القيافة  -

 نقاط 11 على: إتقان اللغة العربية  -

 نقطة 21 على: إتقان اللغة الفرنسية  -

 نقطة 21 على :اللغة اإلنجليزية  إتقان -

 نقطة 01 على: صل تواال -



 باعتبار نقطة على كل شهر عمل نقاط 11على  : المهنيةخبرة ال -

. المناظرةرشحا لمواصلة تم 131وسيتم دعوة أول . الجدارة حسبرشحين تفي نهاية جميع االختبارات، سيتم ترتيب الم

 .على قائمة االنتظار مع احترام ترتيب الجدارة نسيتم وضع العشرين التالي

 فحص الطبيال .0

رشحين غير تالم تعويضوسيتم  .البدنية والعقلية للتأكد من السالمةالناجحين إلجراء فحص طبي  رشحينتسيتم دعوة الم

 .على قائمة االنتظارالرسمان رشحين تالمبالطبي  في الفحصالناجحين 

III. تاريخ ومكان االختبارات 

نشر على موقع الشركة على شبكة الالقصيرة و ياتلارس، عن طريق اإلاالختباراتأماكن وتواريخ إعالم المترشحين بيتم 

 .اإلنترنت

IV. التصريح بالنتائج: 

أيام من تاريخ النشر بالموقع  13ويمكن تقديم اعتراضات في أجل  www.tunisair.com.tnعبر الموقع  النتائجتنشر 

المذكور أعاله و ذلك بواسطة مراسلة توّجه إلى السيد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية يتم إيداعها بمكتب 

 .الضبط المركزي أو يتم إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ

 .و الرّد عليهااالعتراضات  البت في لاجبعد انقضاء آائج المصرح بها نهائية تعتبر النت

V. الوثائق المطلوبة للترشح 

 .هاتفالعنوان ورقم الذكر  مع مطلب ترشح باسم الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية -

 سيرة ذاتية -

 نسخة من بطاقة تعريف وطنية -

 مي يعلتالالمستوى نسخة من شهادة  -

 أقل من ثالثة أشهرمضمون والدة  -

 (أو وصل إيداع)لم يمض على تسلمها أكثر من ثالثة أشهر  3بطاقة عدد  -

الجزء األول من رخصة  باإلضافة إلى متربصبطاقة أو ( الجزء األول والثاني) يةتونسمضيف رخصة  -

 .مضيف

 صورة شمسية حجم كبير -

 المهنيةخبرة الؤيدات م -
 

يتم إقصاء كل مطلب ال يستجيب لجميع شروط المشاركة أو ال يكون مرفوقا بكل الوثائق المنصوص  :مالحظة

 .عليها أعاله
 

أو عن طريق البريد المركزي  ضبطالمكتب  - المقر االجتماعي للخطوط التونسيةبـيتم إيداع ملفات الترشح 

 « Concours PNC »مع إضافة عبارة  8102تونس قرطاج  8الشرقية  –الخطوط التونسية :  العنوانعلى 

 .  على الظرف

  

 

 .باعتبار تاريخ ختم البريد 8102 ماي 02آخر أجل لقبول الترشحات يوم 

 

http://www.tunisair.com.tn/

