يُاظزج خارجُّح نشزكح طثاق انخُم
تعهه شزكح سثاق انخيم عه فتح مىاظزج خارجيّح تانمهفّاخ واالختثاراخ الوتداب  7أعوان مه سهكي انتّسييز وانتّىفيذ
حسة تياواخ انجدول اآلتي:
ظهك
ان ّ

عذد انخطط
انًعزوضح
نهتُّاظز

انخطط
انًعزوضح
نهتُّاظز

يزكش انعًم

شكم انًُاظزج

انتّظُُز

01

تقٍُ
طايٍ فٍ
انًذاطثح

ظعُذ
قصز ان ّ

تانًهفّاخ
واالختثاراخ

01

تقٍُ
طايٍ فٍ
انتّص ّزف

01

يظتكتة
إدارج

02

دارص

ظعُذ
قصز ان ّ
وانًُظتُز

01

عايم

انًُظتُز

01

عايم
دهّاٌ

ظعُذ
قصز ان ّ

انتُّفُذ

انشّزوط انعا ّيح

َ جة عهً انًتزشّخ أٌ َكىٌ تىَظٍ انجُظُّح ويتًتّعا
تذقىقه انًذَُّح وأٌ تتىفّز فُه انًؤهّالخ انًطهىتح
نًُارص انىظائف انّتٍ تزشّخ نها.
 انذٍَ نى تتجاوس طُّهى  40طُح فٍ  1جاَفٍ .2015
 ال ًَكٍ انتّزشّخ إالّ فٍ خطّح وادذج ويكاٌ عًم وادذ
 ال ًَكٍ انتّزشّخ نًٍ نه يظتىي تعهًٍُ أعهً يٍ
انًظتىي انًطهىب
َ تزتّة عٍ ك ّم تصزَخ يغانط يُع انًتزشّخ يٍ
انًشاركح فٍ انًُاظزج وفٍ صىرج اكتشاف انًغانطح
تعذ عًهُّح االَتذاب فئَّه َت ّى عشنه عٍ انىظُفح.

صح نهًشاركح فٍ انًُاظزاخ
-Iانشّزوط انخا ّ
ّ
اإلطالع على اال ّشروط الخاصّة للمشاركة في المناظرات بإعالن المناظرة المبيّن بموقع الواب لل ّشركة
يمكن
ّ
 www.sc-hippique.tnوبموقع الواب للوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقل
. www.emploi.nat.tn
 -IIيزادم إجزاء انًُاظزاخ
 )1تانُّظثح نًُاظزاخ تقٍُ طايٍ فٍ انًذاطثح وتقٍُ طايٍ فٍ انتّص ّزف
تجرى المناظرات في الخطط المفتوحة لل ّتناظر على مرحلتين:
انًزدهح األونً:
 يت ّم ترتيب المتر ّشحين تفاضليّا على ال ّنحو ال ّتالي:انًقاَُض

انعذد األقصً

صُغح
ان ّ

انًظتىي انتّعهًٍُ

60

ّخزج انجايعُّح 3 X
انًعذّل انعاو نًعذّالخ انُّجاح فٍ انثاكانىرَا وطُح انت ّ

طٍّ انتّزشّخ

10

انخثزج

20

ادتظاب عذد طُىاخ انخثزج تصُغح انتُّاطة au prorata

انتّزتّصاخ

10

عذد انتّزتّصاخ 1 X

انًجًىع

َ 100قطح

تٍُ  21و  26طُح:
تٍُ  27و  33طُح:
تٍُ  34و  40طُح:

1

َ 10قاط
َ 05قاط
َ 03قاط

 تت ّم دعوة المتر ّشحين الحقا بمكاتيب فرديّة على أساس  10مرّ ات الحاجيات وفق ال ّترتيب ال ّتفاضلي فيّ
الخطة المراد س ّدها لتقديم مل ّفاتهم قصد ال ّتثبّت من صحّ ة المعطيات المصرّ ح بها باستمارة ال ّتر ّشح
الموجودة على موقع الواب لل ّشركة وموقع الواب للوكالة الوطنيّة لل ّتشغيل.
انًزدهح انثّاَُح:
 05مرّ ات عدد الخطط
 تت ّم دعوة المتر ّشحين المتحصّلين على المراتب األولى من المناظرة في حدودالمعروضة لل ّتناظر الجتياز االختبارات الكتابيّة وذلك حسب طبيعة الخطط المعروضة لل ّتناظر
يمنح لالختبار الكتابي عدد يتراوح من  0إلى  20ويحتسب حسب الصّيغة ال ّتالية:
عدد االختبار الكتابي 5 X

صم عهُها فٍ االختثاراخ انًذكىرج وفٍ دانح انتّظاوٌ تٍُ
تتىنًّ نجُح انًُاظزج تزتُة انًتزشّذٍُ تفاضهُّا وفقا نألعذاد انًتذ ّانًتزشّذٍُ تعطً األونىَّح نألكثز طُّا.

 طزَقح انًشاركح فٍ انًُاظزج يجب استخراج استمارة ال ّتر ّشح الموجودة على موقع الواب لل ّشركة  www.sc-hippique.tnأو موقعالواب للوكالة الوطنيّة لل ّتشغيل www.emploi.nat.tn
 يت ّم تعمير استمارة ال ّتر ّشح بعد استخراجها بك ّل د ّقة مع إمكانيّة االحتفاظ بنسخة منها إلى حين دعوة المتحصّلينمنهم على المراتب األولى على إثر ال ّترتيب ال ّتفاضلي وذلك قصد تقديم مل ّفاتهم لل ّتثبّت من صحّ ة المعطيات
المصرّ ح بها على االستمارة التي يت ّم إرسالها من قبل المتر ّشح عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد
السّريع ( شركة سباق الخيل ،ميدان قصر السّعيد  2086دوّ ار هيشر ) "مناظرة انتداب تقني سامي في " ........أو
إيداعها مباشرة لدى مكتب الضّبط مقابل وصل تسليم ويعتمد تاريخ ال ّتسجيل بمكتب الضّبط أو تاريخ ختم البريد
كدليل على وصول مل ّفات التر ّشح في اآلجال.
 آخز أجم نقثىل انتّزشّذاخح ّدد آخر أجل لقبول ال ّتر ّشحات يوم اإلربعاء  04مارس .2015
 )2تانُّظثح نًُاظزج اَتذاب يظتكتة إدارج
انًزدهح األونً:
 يت ّم ترتيب المتر ّشحين تفاضليّا على ال ّنحو ال ّتالي:صُغح
ان ّ

انًقاَُض

انعذد
األقصً

طٍّ انتّزشّخ

20

انخثزج

20

ادتظاب عذد طُىاخ انخثزج تصُغح انتُّاطة au prorata

انتّزتّصاخ

10

عذد انتّزتّصاخ 1 X

انًجًىع

َ 50قطح

تٍُ  21و  26طُح:
تٍُ  27و  33طُح:
تٍُ  34و  40طُح:

َ 20قطح
َ 10قاط
َ 05قاط

 تت ّم دعوة المتر ّشحين الحقا بمكاتيب فرديّة على أساس  10مرّ ات الحاجيات وفق ال ّترتيب ال ّتفاضلي فيّ
الخطة المراد س ّدها لتقديم مل ّفاتهم قصد ال ّتثبّت من صحّ ة المعطيات المصرّ ح بها باستمارة ال ّتر ّشح
الموجودة على موقع الواب لل ّشركة وموقع الواب للوكالة الوطنيّة لل ّتشغيل.

2

انًزدهح انثّاَُح:
 05مرّ ات عدد الخطط
 تت ّم دعوة المتر ّشحين المتحصّلين على المراتب األولى من المناظرة في حدودالمعروضة لل ّتناظر الجتياز االختبارات ال ّشفاهيّة وال ّتطبيقيّة وذلك حسب طبيعة الخطط المعروضة
لل ّتناظر.
يمنح لالختبار ال ّشفاهي وال ّتطبيقي عدد يتراوح من  0إلى  20ويحتسب حسب الصّيغة ال ّتالية:
عدد االختبار ال ّ
شفاهي وال ّتطبيقي 5،2 X
صم عهُها فٍ االختثاراخ انًذكىرج وفٍ دانح انتّظاوٌ تٍُ
تتىنًّ نجُح انًُاظزج تزتُة انًتزشّذٍُ تفاضهُّا وفقا نألعذاد انًتذ ّانًتزشّذٍُ تعطً األونىَّح نألكثز طُّا.

 طزَقح انًشاركح فٍ انًُاظزج يجب استخراج استمارة ال ّتر ّشح الموجودة على موقع الواب لل ّشركة  www.sc-hippique.tnأو موقعالواب للوكالة الوطنيّة لل ّتشغيل www.emploi.nat.tn
 يت ّم تعمير استمارة ال ّتر ّشح بعد استخراجها بك ّل د ّقة مع إمكانيّة االحتفاظ بنسخة منها إلى حين دعوة المتحصّلينمنهم على المراتب األولى على إثر ال ّترتيب ال ّتفاضلي وذلك قصد تقديم مل ّفاتهم لل ّتثبّت من صحّ ة المعطيات
البريد مضمون الوصول أو البريد
المصرّ ح بها على االستمارة التي يت ّم إرسالها من قبل المتر ّشح عن طريق
السّريع (شركة سباق الخيل ،ميدان قصر السّعيد  2086دوّ ار هيشر) "مناظرة "انتداب مستكتب إدارة" أو إيداعها
مباشرة لدى مكتب الضّبط مقابل وصل تسليم ويعتمد تاريخ ال ّتسجيل بمكتب الضّبط أو تاريخ ختم البريد كدليل
على وصول مل ّفات التر ّشح في اآلجال.
 آخز أجم نقثىل انتّزشّذاخح ّدد آخر أجل لقبول ال ّتر ّشحات يوم اإلربعاء  04مارس .2015
 )3تانُّظثح نًُاظزج اَتذاب د ّزاص
انًزدهح األونً:
ّ
ّ
ّ
يت ّم ترتيب المترشحين تفاضليّا على النحو التالي:انًقاَُض

انعذد األقصً

طٍّ انتّزشّخ

25

انخثزج

25

انًجًىع

َ 50قطح

صُغح
ان ّ

تٍُ  20و  26طُح:
تٍُ  27و  33طُح:
تٍُ  34و  40طُح:

َ 25قطح
َ 15قطح
َ 10قاط

إدتظاب عذد طُىاخ انخثزج تصُغح انتُّاطة au prorata

ّ
الخطة
تت ّم دعوة المتر ّشحين الحقا بمكاتيب فرديّة على أساس  10مرّ ات الحاجيات وفق ال ّترتيب ال ّتفاضلي فيالمراد س ّدها لتقديم مل ّفاتهم قصد ال ّتثبّت من صحّ ة المعطيات المصرّ ح بها باستمارة ال ّتر ّشح الموجودة على موقع
الواب لل ّشركة وموقع الواب للوكالة الوطنيّة لل ّتشغيل.
انًزدهح انثّاَُح:
 05مرّ ات عدد الخطط
 تت ّم دعوة المتر ّشحين المتحصّلين على المراتب األولى من المناظرة في حدودالمعروضة لل ّتناظر الجتياز االختبارات ال ّشفاهيّة وذلك حسب طبيعة الخطط المعروضة لل ّتناظر.
يمنح لالختبار ال ّشفاهي عدد يتراوح من  0إلى  20ويحتسب حسب الصّيغة ال ّتالية:
عدد االختبار ال ّ
شفاهي 2.5 X
3

صم عهُها فٍ االختثاراخ انًذكىرج وفٍ دانح انتّظاوٌ
 تتىنًّ نجُح انًُاظزج تزتُة انًتزشّذٍُ تفاضهُّا وفقا نألعذاد انًتذ ّتٍُ انًتزشّذٍُ تعطً األونىَّح نألكثز طُّا.

 طزَقح انًشاركح فٍ انًُاظزج يجب استخراج استمارة ال ّتر ّشح الموجودة على موقع الواب لل ّشركة  www.sc-hippique.tnأو موقعالواب للوكالة الوطنيّة لل ّتشغيل www.emploi.nat.tn
 يت ّم تعمير استمارة ال ّتر ّشح بعد استخراجها بك ّل د ّقة مع إمكانيّة االحتفاظ بنسخة منها إلى حين دعوة المتحصّلينمنهم على المراتب األولى على إثر ال ّترتيب ال ّتفاضلي وذلك قصد تقديم مل ّفاتهم لل ّتثبّت من صحّ ة المعطيات
البريد مضمون الوصول أو البريد
المصرّ ح بها على االستمارة التي يت ّم إرسالها من قبل المتر ّشح عن طريق
السّريع ( شركة سباق الخيل ،ميدان قصر السّعيد  2086دوّ ار هيشر ) "مناظرة انتداب حارس" أو إيداعها مباشرة
لدى مكتب الضّبط مقابل وصل تسليم ويعتمد تاريخ ال ّتسجيل بمكتب الضّبط أو تاريخ ختم البريد كدليل على
وصول مل ّفات التر ّشح في اآلجال.
 آخز أجم نقثىل انتّزشّذاخح ّدد آخر أجل لقبول ال ّتر ّشحات يوم اإلربعاء  04مارس .2015
 )4تانُّظثح نًُاظزج إَتذاب عايم
انًزدهح األونً:
يت ّم ترتيب المتر ّشحين تفاضليّا على ال ّنحو ال ّتالي:انًقاَُض

انعذد األقصً

طٍّ انتّزشّخ

25

انخثزج

25

انًجًىع

َ 50قطح

صُغح
ان ّ

تٍُ  20و  26طُح:
تٍُ  27و  33طُح:
تٍُ  34و  40طُح:

َ 25قطح
َ 15قطح
َ 10قاط

إدتظاب عذد طُىاخ انخثزج تصُغح انتُّاطة au prorata

ّ
الخطة
تت ّم دعوة المتر ّشحين الحقا بمكاتيب فرديّة على أساس  10مرّ ات الحاجيات وفق ال ّترتيب ال ّتفاضلي فيالمراد س ّدها لتقديم مل ّفاتهم قصد ال ّتثبّت من صحّ ة المعطيات المصرّ ح بها باستمارة ال ّتر ّشح الموجودة على موقع
الواب لل ّشركة وموقع الواب للوكالة الوطنيّة لل ّتشغيل.
انًزدهح انثّاَُح:
 05مرّ ات عدد الخطط
 تت ّم دعوة المتر ّشحين المتحصّلين على المراتب األولى من المناظرة في حدودالمعروضة لل ّتناظر الجتياز االختبارات ال ّشفاهيّة وذلك حسب طبيعة الخطط المعروضة لل ّتناظر.
يمنح لالختبار ال ّشفاهي عدد يتراوح من  0إلى  20ويحتسب حسب الصّيغة ال ّتالية:
عدد االختبار ال ّ
شفاهي 2.5 X
صم عهُها فٍ اإلختثاراخ انًذكىرج وفٍ دانح انتّظاوٌ تٍُ
تتىنًّ نجُح انًُاظزج تزتُة انًتزشّذٍُ تفاضهُّا وفقا نألعذاد انًتذ ّانًتزشّذٍُ تعطً األونىَّح نألكثز طُّا.

 طزَقح انًشاركح فٍ انًُاظزج يجب استخراج استمارة ال ّتر ّشح الموجودة على موقع الواب لل ّشركة  www.sc-hippique.tnأو موقعالواب للوكالة الوطنيّة لل ّتشغيل www.emploi.nat.tn
يت ّم تعمير استمارة ال ّتر ّشح بعد استخراجها بك ّل د ّقة مع إمكانيّة االحتفاظ بنسخة منها إلى حين دعوة المتحصّلينمنهم على المراتب األولى على إثر ال ّترتيب ال ّتفاضلي وذلك قصد تقديم مل ّفاتهم لل ّتثبّت من صحّ ة المعطيات
4

البريد مضمون الوصول أو البريد
المصرّ ح بها على االستمارة التي يت ّم إرسالها من قبل المتر ّشح عن طريق
السّريع ( شركة سباق الخيل ،ميدان قصر السّعيد  2086دوّ ار هيشر ) "مناظرة انتداب عامل " أو إيداعها مباشرة
لدى مكتب الضّبط مقابل وصل تسليم ويعتمد تاريخ ال ّتسجيل بمكتب الضّبط أو تاريخ ختم البريد كدليل على
وصول مل ّفات التر ّشح في اآلجال.
 آخز أجم نقثىل انتّزشّذاخح ّدد آخر أجل لقبول ال ّتر ّشحات يوم اإلربعاء  04مارس .2015
 )5تانُّظثح نًُاظزج اَتذاب عايم دهّاٌ
انًزدهح األونً:
يت ّم ترتيب المتر ّشحين تفاضليّا على ال ّنحو ال ّتالي:انًقاَُض

انعذد األقصً

طٍّ انتّزشّخ

25

انخثزج

25

انًجًىع

َ 50قطح

صُغح
ان ّ

تٍُ  20و  26طُح:
تٍُ  27و  33طُح:
تٍُ  34و  40طُح:

َ 25قطح
َ 15قطح
َ 10قاط

ادتظاب عذد طُىاخ انخثزج تصُغح انتُّاطة au prorata

ّ
الخطة
تت ّم دعوة المتر ّشحين الحقا بمكاتيب فرديّة على أساس  10مرّ ات الحاجيات وفق ال ّترتيب ال ّتفاضلي فيالمراد س ّدها لتقديم مل ّفاتهم قصد ال ّتثبّت من صحّ ة المعطيات المصرّ ح بها باستمارة ال ّتر ّشح الموجودة على موقع
الواب لل ّشركة وموقع الواب للوكالة الوطنيّة لل ّتشغيل.
انًزدهح انثّاَُح:
تت ّم دعوة المتر ّشحين المتحصّلين على المراتب األولى من المناظرة في حدود  05مرّ ات عدد الخطط المعروضةلل ّتناظر الجتياز االختبارات ال ّشفاهيّة وال ّتطبيقيّة وذلك حسب طبيعة الخطط المعروضة لل ّتناظر.
يمنح لالختبار ال ّشفاهي وال ّتطبيقي عدد يتراوح من  0إلى  20ويحتسب حسب الصّيغة ال ّتالية:
عدد االختبار ال ّ
شفاهي وال ّتطبيقي 2.5 X
صم عهُها فٍ االختثاراخ انًذكىرج وفٍ دانح انتّظاوٌ تٍُ
تتىنًّ نجُح انًُاظزج تزتُة انًتزشّذٍُ تفاضهُّا وفقا نألعذاد انًتذ ّانًتزشّذٍُ تعطً األونىَّح نألكثز طُّا.

 طزَقح انًشاركح فٍ انًُاظزج يجب استخراج استمارة ال ّتر ّشح الموجودة على موقع الواب لل ّشركة  www.sc-hippique.tnأو موقعالواب للوكالة الوطنيّة لل ّتشغيل www.emploi.nat.tn
 يت ّم تعمير استمارة ال ّتر ّشح بعد استخراجها بك ّل د ّقة مع إمكانيّة االحتفاظ بنسخة منها إلى حين دعوة المتحصّلينمنهم على المراتب األولى على إثر ال ّترتيب ال ّتفاضلي وذلك قصد تقديم مل ّفاتهم لل ّتثبّت من صحّ ة المعطيات
البريد مضمون الوصول أو البريد
المصرّ ح بها على االستمارة التي يت ّم إرسالها من قبل المتر ّشح عن طريق
السّريع ( شركة سباق الخيل ،ميدان قصر السّعيد  2086دوّ ار هيشر ) مناظرة انتداب عامل دهّان" أو إيداعها
مباشرة لدى مكتب الضّبط مقابل وصل تسليم ويعتمد تاريخ ال ّتسجيل بمكتب الضّبط أو تاريخ ختم البريد كدليل
على وصول مل ّفات التر ّشح في اآلجال.
 آخز أجم نقثىل انتّزشّذاخح ّدد آخر أجل لقبول ال ّتر ّشحات يوم اإلربعاء  04مارس .2015
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