إعالن فتح مناظرة خارجية باالختبارات
تعلن شركة الخطوط التونسٌة عن فتح مناظرة خارجٌة بالملفات مصحوبة باختبارات كتابٌة و شفاهٌة النتداب
طائرات حسب الجدول التالً:
الخطة

االختصاص
إلكترومٌكانٌك
فً مجال الطٌران
إلٌكترونٌك
فً مجال الطٌران

مهندس

فنً طائرات

مٌكانٌك
B1

 03مهندسين و  07فنيي

عدد الخطط
المطلوبة

المستوى العلمً المطلوب
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على المترشح أن ٌكون:
 متحصال على الشهادة الوطنٌة لمهندس أو علىشهادة معادلة بالنسبة للشهائد األجنبٌة.
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على المترشح أن ٌكون:
 متحصال على شهادة فنً طائرات أو علىشهادة معادلة بالنسبة للشهائد األجنبٌة.
 -متحصال على شهادة الباكالورٌا.

.I

الشروط العامة للترشح
ٌجب على المترشح أن تتوفر فٌه الشروط التالٌة:
 أن ال ٌتجاوز سن المترشح  40سنة على أقصى تقدٌر فً تارٌخ  01جانفً  2017و تحتسب السّن القصوى للترشح وفقالمقتضٌات األمر عدد  1031لسنة  2006مؤرخ فً  13أفرٌل  2006المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحدٌد السّن القصوى
و ضبط كٌفٌة احتسابها لتمكٌن حاملً الشهادات العلٌا من المشاركة فً المناظرات الخارجٌة أو مناظرات الدخول إلى
مراحل التكوٌن لالنتداب فً القطاع العمومً.
 أن ٌكون حامال للجنسٌة التونسٌة. -أن ٌكون مرسما بعمادة المهندسٌن بالنسبة لخطة مهندس.

.II

مراحل المناظرة
 )1المرحلة األولى
ٌتم ترتٌب المترشحٌن ترتٌبا تفاضلٌّا حسب العدد المتحصّل علٌه الذي ٌتم احتسابه بالطرٌقة التالٌة:
*بالنسبة لخطة مهندس
(معدل شهادة الباكالورٌا (على  20نقطة)( + )3 xمعدل بطاقة األعداد لسنة التخرج دون احتساب عدد مشروع ختم
الدروس(على  20نقطة))2 x
*بالنسبة لخطة فني طائرات
معدل شهادة الباكالورٌا (على  20نقطة)  +معدل بطاقة األعداد لسنة التخرج دون احتساب عدد مشروع ختم
الدروس(على  20نقطة)
مالحظة هامة :فً صورة التساويٌ ،تم اعتماد مقٌاس األكبر س ّنا (بالٌوم و الشهر و السنة).
تتم دعوة المترشحٌن المتحصلٌن على المراتب األولى إلجراء اختبار كتابً و اختبار شفاهً وذلك فً حدود عشرة أضعاف عدد
الخطط المعروضة و ٌمكن تقدٌم االعتراضات بخصوص هذا الترتٌب فً أجل  10أٌام من تارٌخ النشر بالبوابة الوطنٌة لالنتداب
بالقطاع العمومً  www.tunisair.com.tnو ذلك بواسطة مراسلة تو ّجه إلى السٌد الرئٌس المدٌر العام لشركة الخطوط
التونسٌة ٌتم إٌداعها بمكتب الضبط المركزي أو ٌتم إرسالها بواسطة البرٌد مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.

 )2المرحلة الثانية :االختبارٌن الكتابً و الشفاهً
ٌتم إجراء اختبار كتابً ٌتعلق باالختصاص المطلوب و بالثقافة العامة على إثره ٌتم إجراء
المحاورة باللغتٌن الفرنسٌة و االنقلٌزٌة.

اختبار شفاهً عن طرٌق

تتولى لجنة االمتحان ترتٌب المترشحٌن الذٌن قاموا باالختبار الكتابً و االختبار الشفاهً ترتٌبا تفاضلٌا وفقا لمعدل
األعداد المتحصل علٌها فً االختبارٌن (:عدد االختبار الكتابً( + )3/2 xعدد االختبار الشفاهً )3/1x
تضبط لجنة االمتحان قائمة المقبولٌن أولٌا فً الخطة واالختصاص المعنً و تضم المترشحٌن المتحصلٌن على المراتب
األولى بعدد ٌساوي أو ٌفوق نصف العدد األقصى لمعدل األعداد المتحصل علٌها فً االختبارٌن و فً حالة التساوي بٌن
المترشحٌن ٌتم الترتٌب بإعطاء األولوٌة لعدد االختبار الكتابً األعلى و فً حالة التساوي للمرّة الثانٌة تعطى األولوٌة
لألكبر سنا (بالٌوم و الشهر و السنة).
تضبط قائمة الناجحٌن من بٌن المقبولٌن أولٌا و المتحصلٌن على المراتب األولى فً حدود عدد الخطط المطلوبة بالنسبة
لكل اختصاص  .و تضبط قائمة تكمٌلٌة تضم باقً المقبولٌن فً كل اختصاص باعتماد نفس القاعدة المذكورة أعاله فً
حالة التساوي.
ٌتم اللجوء إلى القائمة التكمٌلٌة فً صورة عدم التحاق أحد المصرح بقبولهم فً قائمة الناجحٌن .و ٌنتهً العمل بهذه
القائمة فً غضون شهرٌن من تارٌخ بداٌة التصرٌح بالنتائج النهائٌة.
التصريح بالنتائج:
تنشر قائمة الناجحٌن عبر الموقع  www.tunisair.com.tnوٌمكن تقدٌم اعتراضات بخصوص هذه القائمة فً أجل  10أٌام من
تارٌخ النشر بالموقع المذكور أعاله و ذلك بواسطة مراسلة تو ّجه إلى السٌد الرئٌس المدٌر العام لشركة الخطوط التونسٌة ٌتم
إٌداعها بمكتب الضبط المركزي أو ٌتم إرسالها بواسطة البرٌد مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.
بعد انقضاء أجل االعتراضات تعتبر قائمة الناجحٌن نهائٌة و تتولى الشركة مراسلة الناجحٌن قصد إجراء الفحص الطبً لدى
المصالح المختصّة للشركة طبقا للتراتٌب الجاري بها العمل.

.III

الوثائق المطلوبة للترشح
-

مطلب ترشح باسم الرئٌس المدٌر العام لشركة الخطوط التونسٌة
سٌرة ذاتٌة
نسخة من بطاقة تعرٌف وطنٌة
نسخة من الشهادة العلمٌة المطلوبة أو نسخة من شهادة المعادلة للشهائد األجنبٌة.
نسخة من شهادة محٌّنة للترسٌم بعمادة المهندسٌن.
نسخة من شهادة الباكالورٌا.
نسخة من بطاقة أعداد الباكالورٌا.
نسخة من بطاقة أعداد سنة التخرج
مضمون والدة حدٌث
بطاقة عدد  3لم ٌمض على تسلمها أكثر من ثالثة أشهر (أو وصل إٌداع)
مالحظةٌ :تم إقصاء كل مطلب ال ٌستجٌب لجمٌع شروط المشاركة أو ال ٌكون مرفوقا بكل الوثائق المنصوص علٌها أعاله.
ٌتم إٌداع ملفات الترشح بـ مكتب تشغيل اإلطارات بأريانة الكائن بنهج الرياض أريانة -
العنوان.

 -2080أو عن طرٌق البرٌد على نفس

يقع تمديد آخر أجل لقبول الترشحات وفق الصيغة الجديدة لهذا اإلعالن من تاريخ  12جانفي  2018إلى غاية تاريخ  23جانفي
 2018باعتبار تاريخ ختم البريد.

