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 الشركة التونسية لممالحة

 مناظرة  خارجية إلنتداب إطارات و أعوان بالشركة التونسية لممالحة 
 

 : إطارات و أعواف في إختصاصات مختمفة طبقا لمبيانات التالية30تعمف الشركة التونسية لممالحة عف فتح مناظرة خارجية بالممفات و اإلختبارات إلنتداب 

 رمز المناظرة
الخطة 

المعروضة 
 لمتناظر

 اإلختصاص المطموب
عدد 

الخطط 
 المفتوحة

 وحدة التعيين
عدد الخطط 
حسب وحدة 

 التعيين
 وصف وظيفي لمخطة الشروط الخاصة لممشاركة

C1/2018 
ندس ه  م

أف يكوف المترشح متحصال عمى الشيادة الوطنية  3 إدارة اإلعالمية  3 اإلعالمية أول
 لميندس في اإلعالمية 

 .إنجاز البرمجيات -

C2/2018 

 متصرف
 

إدارة الدراسات و مراقبة  1مالية و محاسبة 
التصرؼ 

اإلجازة نظاـ أف يكوف المترشح متحصال عمى شيادة  1
أو المحاسبة أو ما يعادليا /  في المالية وأمد

 .المساىمة في إعداد الدراسات اإلستراتجية لمشركة -

C3/2018   وكالة نقؿ المسافريف  1التجارة اإللكترونية
بتونس 

أف يكوف المترشح متحصال عمى شيادة اإلجازة نظاـ  1
أمد في التجارة اإللكترونية أو ما يعادليا 

 .متابعة المبيعات و الحرص عمى تطويرىا -

متابعة تطور السوؽ و الحرص عمى تدعيـ نسبة الشركة في  -
 .المبيعات العامة

اإلحاطة بوكاالت األسفار ميدانيا و اإلستماع لمشاغميـ و دراسة  -
 .المنافسة

C4/2018  مصمحة التدرج الوظيفي  1التصرؼ المالي
لألعواف اإلدارييف 

أف يكوف المترشح متحصال عمى اإلجازة نظاـ أمد في  1
التصرؼ المالي أو ما يعادليا 

 .المساىمة في التصرؼ في الحياة المينية لألعواف اإلدارييف -

C5/2018  أف يكوف المترشح متحصال عمى شيادة اإلجازة نظاـ  1وكالة رادس  1الموجيستيؾ
 أمد في الموجستيؾ أو ما يعادليا

 .القياـ بالمياـ المتعمقة بالفوترة -

C6/2018  أف يكوف المترشح متحصال عمى شيادة اإلجازة نظاـ  1إدارة التجييز البحري  1الشؤوف القانونية
أمد في القانوف أو ما يعادليا 

 .متابعة الممفات التأديبية لألعواف البحرييف -

التنسيؽ مع إدارة الشؤوف القانونية و التأميف في ما يخص  -
     .االستشارات القانونية الخاصة باألعواف البحرييف

C7/2018  أف يكوف المترشح متحصال عمى شيادة اإلجازة نظاـ  2إدارة المالية و المحاسبة  2المالية
أمد في المالية أو ما يعادليا 

إطار مكمؼ بمراقبة التذاكر المصدرة مف وكاالت الشركة و وكاالت - 
. األسفار و تحديد الفوارؽ عمى مستوى الفوترة  و متابعتيا

 إطار مكمؼ بمتابعة الخزينة بالعممة الصعبة و متابعة المزوديف- 
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C8/2018  1الصحافة 
إدارة اإلتصاالت            

و العالقات العامة 
1 

أف يكوف المترشج متحصال عمى شيادة األستاذية  في 
الصحافة و عمـو األخبار أو ما يعادليا 

متابعة المجالت و الجرائد المكتوبة و المرئية و المواضيع الخاصة  -
 .بالنقؿ

 .القياـ بمياـ اإلشيار و اإلستشيار -

 تأميف العالقات مع وسائؿ اإلعالـ المرئية و السمعية  و البصرية -

المساىمة في الترويج السياحي لنشاط الشركة مف خالؿ المشاركة 
 .بالمؤتمرات و المعارض

C9/2018  2المحاسبة 
 وكالة رادس    -

إدارة المالية                   -  
و المحاسبة 

أف يكوف المترشح متحصال عمى شيادة اإلجازة نظاـ  1
أمد في المحاسبة أو ما يعادليا 

 .إنزاؿ فواتير المزوديف و الحرفاء بالدفاتر المحاسبية -

 1 .تبرير و تنقيط حسابات الحرفاء و المزوديف -

T1/2018 

 تقين سامي
 

 3إدارة اإلعالمية  3اإلعالمية 
أف يكوف المترشح متحصال عمى شيادة التقني السامي 
أو شيادة مؤىؿ التقني السامي في اإلعالمية و شيادة 

البكالوريا 
 .متابعة استغالؿ النظـ و معدات اإلنتاج -

T2/2018  1ميكانيؾ 
نيابة إدارة الصيانة 
و التصميح باإلدارة 

الفنية 
أف يكوف المترشح متحصال عمى شيادة التقني السامي  1

أو شيادة مؤىؿ التقني السامي ميكانيكي صيد بحري  

 –صيانة المعدات الميكانيكية  عمى متف سفف الشركة محركات ديازاؿ  -
 (guideaux) المرفاع –الصمامات - مضخات الماء و اليواء

عمؿ ميداني في مقرات الشركة و سفنيا يتطمب حضور خارج أوقات  -
 .العمؿ و أياـ اآلحاد و األعياد

T3/2018  إدارة المالية                 2مالية و محاسبة
و المحاسبة 

2 
أف يكوف المترشح متحصال عمى شيادة التقني السامي 

أو شيادة المؤىؿ التقني السامي في المالية            
و المحاسبة 

 .إنزاؿ فواتير المزوديف و الحرفاء بالدفاتر المحاسبية -

 .تبرير و تنقيط حسابات الحرفاء و المزوديف

M1/2018 

 عون تسيري
 

 2عوف فني 
نيابة إدارة الصيانة 
و التصميح باإلدارة 

الفنية 
أف يكوف المترشح متحصال عمى مؤىؿ التقني الميني  2

ميكانيكي صيد بحري أو صيانة 

 –صيانة المعدات الميكانيكية  عمى متف سفف الشركة محركات ديازاؿ  -
 (guideaux) المرفاع –الصمامات - مضخات الماء و اليواء

عمؿ ميداني في مقرات الشركة و سفنيا يتطمب حضور خارج أوقات  -
 .العمؿ و أياـ اآلحاد و األعياد

M2/2018  أف يكوف المترشح متحصال عمى شيادة البكالوريا  1وكالة حمؽ الوادي  1عوف خدمات بحرية
 .اإلحاطة بالمسافريف بميناء حمؽ الوادي -

المساىمة في عممية مراقبة المسافريف بميناء حمؽ  -
 .الوادي

M3/2018  أف يكوف المترشح متحصال عمى شيادة البكالوريا  1وكالة رادس  1عوف تسعير
إنجاز عمميات التسعير المتعمقة بتوريد و تصدير  -

 .البضائع

M4/2018  2عوني خزينة 
وكالة رادس 

 + 
وكالة حمؽ الوادي 

1 
 .إنجاز العمميات المتعمقة بالخزينة -أف يكوف المترشح متحصال عمى شيادة البكالوريا 

1 
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E1/2018 

عون تنفيذ 

 1وكالة صفاقس  1عوف رصيؼ 
أف يكوف المترشح متحصال عمى مستوى تعميمي أدنى 

و مستوى  (خامسة ثانوي نظاـ قديـ )ثانية ثانوي 
 .(سابعة ثانوي نظاـ قديـ)تعميمي أقصى رابعة ثانوي 

 .متابعة عمميات الشحف و تفريغ البضائع بالميناء -

عمؿ ميداني يتطمب الحضور بالميناء كامؿ أياـ األسبوع بما  -
 س24/ س24في ذلؾ أياـ العطؿ و األعياد 

E2/2018  إدارة الشؤوف                   2عوني حراسة
و الخدمات العامة  

2 

أف يكوف المترشح متحصال عمى مستوى تعميمي أدنى 
    (ثالثة ثانوي نظاـ قديـ منياة )تاسعة أساسي منياة  

سابعة ثانوي )و مستوى تعميمي أقصى رابعة ثانوي 
. (نظاـ قديـ

تأميف حراسة مقرات و وكاالت الشركة و مراقبة دخوؿ و خروج  -
 .المواطنيف

E3/2018 

عوف تسجيؿ 
المسافريف 
بالمصرؼ 

2 

وكالة حمؽ الوادي 
  +

وكالة نقؿ المسافريف 
بتونس 

1 

أف يكوف المستوى التعميمي لممترشح الرابعة الثانوي 
. نظاـ جديد أو السابعة ثانوي نظاـ قديـ 

:     وكالة حمؽ الوادي
اإلحاطة بالمسافريف      - 
السير عمى فرز السيارات المعدة لمشحف و مراقبة حسف  -

 .سير عمميات الشحف و التفريغ

 

1 

: وكالة نقؿ المسافريف بتونس
متابعة استخالص فواتير وكاالت األسفار التابعة لمنطقة  -

 .تونس

 .متابعة استخالص التذاكر عف طريؽ الطمبية -

 .تسييؿ عمميات الحجز ىاتفيا -

الشروط العامة لممشاركة 
 

 .يجب عمى المترشح أف يكوف تونسي الجنسية و متمتعا بحقوقو المدنية -1
 .يمتـز المترشح بالعمؿ بالوحدة التي يتـ تعيينو فييا مف طرؼ الشركة التونسية لممالحة -2

و ال   (2006 أفريؿ 13 المؤرخ في 2006 لسنة 1031يحتسب وفقا ألحكاـ األمر عدد ) سنة 40 أول جانفي من سنة فتح المناظرة في ال يمكف أف يتجاوز سف المترشح -3
 . سنة18يقؿ عف 

 .  سنة18 سنة وال يقؿ عف 35 أول جانفي من سنة فتح المناظرةال يمكف أف تتجاوز سف المترشح بالنسبة  لخطة عوف حراسة في  -4

 . ال يمكف اعتبار إاّل الشيادة المطابقة لممستوى التعميمي المطموب في الخطط المعروضة لمتناظر -5

 .ال يمكف الترشح إاّل في خطة واحدة -6

 .ال يمكن المرور من مرحمة إلى مرحمة أخرى من المناظرة دون توّفر عدد ال يقّل عن ضعف عدد الخطط المفتوحة لمتناظر -7

 .ال يمكن قبول أّي مترّشح تحّصل عل عدد يقّل عن نصف العدد المحّدد -8

 



 4 

 

 :التسجيل:المرحمة األولى 
لػتعمير مطمبي   concours.gov.tn  و موقع البوابة www.recrutementctn.com.tnيجب عمى المترشح الذي تتوفر فيو الشروط المطموبة التسجيؿ وجوبا عمى موقع الواب 

 .الترشح بكّؿ دّقة

  يجب استخراج مطمب الترشح مف موقع الوابwww.recrutementctn.com.tnو اإلحتفاظ بو قصد إرفاقو بممفو عند الطمب . 

 

 

  
 :  دراسة الممفات:المرحمة الثانية 

 :، ترتيبا تفاضميا حسب المجموع الشخصي المتحصؿ عميو و الذي يحتسب عمى النحو التاليآلّيا باإلعتماد عمى المنظومةيتـّ الترتيب األولي لممترشحيف لممناظرة،        

-C1/2018 - C2/2018 - C3/2018 - C4/2018 - C5/2018 - C6/2018 - C7/2018-C8/2019رمز المناظرة : بالنسبة لخطط ميندس إعالمية و متصرف-1

C9/2018  
 

 X بالنسبة لسنة التخرج دون إحتساب األعداد المسندة لمشاريع ختم الدراساتمعدل سنة التخرج ب + )(X1 معدل شيادة البكالوريا ) = ( نقطة100عمى )المجموع الشخصي
 [كل تصريح بمعدل سنة التخرج متضمنا لمعدد المسند لمشروع ختم الدراسات و ينجر عنو اإلقصاء اآللي لممترشح](. 4

 

 2- رمز المناظرة  :بالنسبة لخطط تقني ساميT1/2018 – T2/2018-T3/2018: 
 

 
 

يعتبر تصريحا مغالطا كّل ] أو ختم التكوين دون إحتساب األعداد المسندة لمشاريع ختم الدراساتمعدل سنة التخرج ب = ( نقطة20عمى )المجموع الشخصي
 .[تصريح بمعدل سنة التخرج متضمنا لمعدد المسند لمشروع ختم الدراسات أو ختم التكوين و ينجر عنو اإلقصاء اآللي لممترشح

 

 
 
 

 : (M1/2018 رمز المناظرة) بالنسبة لخطة عون تسيير- 3
 

يعتبر تصريحا مغالطا كّل تصريح بمعدل سنة التخرج متضمنا لمعدد ] (ختم التكويندون إحتساب األعداد المسندة لمشاريع معدل سنة التخرج ب)= ( نقطة20عمى )المجموع الشخصي
 .[المسند لمشروع ختم التكوين و ينجر عنو اإلقصاء اآللي لممترشح

 

 .2021 جـــانفي 18  يوم: آخر أجل لمتسجيل بموقع الواب 
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 4 - بالنسبة لخطة عون تسيير (رمز المناظرة:- M3/2018-M4/2018  M2/2018:) 
  

 (معدل سنة البكالوريا)= ( نقطة20عمى )المجموع الشخصي  
 

 

(  E1/2018)رمز المناظرة  : خطة عون رصيف– 5
 
 

  ( نقطة20عمى )المستوى التعميمي  = ( نقطة20عمى )المجموع الشخصي
 

 : يتـ احتساب العدد المسند لممستوى التعميمي عمى النحو التالي 
  نقاط10: (الخامسة ثانوي نظاـ قديـ)السنة الثانية ثانوي  -

  نقطة15:(السادسة ثانوي نظاـ قديـ)السنة الثالثة ثانوي   -

  نقطة20: بدوف شيادة البكالوريا (السابعة ثانوي نظاـ قديـ)السنة الرابعة ثانوي  -
 

 

(  E2/2018) رمز المناظرة: بالنسبة لخطة عوني حراسة- 6
 

  ( نقطة20عمى )المستوى التعميمي   = ( نقطة20 عمى)المجموع الشخصي
 

 : يتـ احتساب العدد المسند لممستوى التعميمي عمى النحو التالي 
  نقاط7: منياة (ثالثة ثانوي نظاـ قديـ)التاسعة أساسي  -

  نقاط10: (رابعة ثانوي نظاـ قديـ)األولى ثانوي  -

 نقاط13: (خامسة ثانوي نظاـ قديـ)الثانية ثانوي  -

  نقاط17: (سادسة ثانوي نظاـ قديـ)الثالثة ثانوي  -

  نقاط 20: بدوف شيادة البكالوريا (سابعة ثانوي نظاـ قديـ)الرابعة ثانوي  -
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(  E3/2018 رمز المناظرة): بالنسبة لخطة عوني تسجيل المسافرين بالمصرف - 7
 

 AU)و بقية المترشحين بالتناسب  (20 عمى 10أقل من ) نقطة لممترشح المتحصل عمى أكثر معدل في مناظرة البكالوريا دون نجاح 20: ( نقطة20 عمى)المجموع الشخصي

PROROTA) نقطة لممترشح الذي لم يجتز مناظرة البكالوريا 0و. 
 

-C2/2018 )متصرؼ، ميكانيكي، عوف خدمات بحرية و عوف تسعير و عوف رصيؼ ضعؼ الخطط المفتوحة بالنسبة لخطط 50 تتـّ دعوة المترشحيف في حدود :ىام جّدا

C3/2018-C4/2018-C5/2018-C6/2018-C8/2018-T2/2018 M2/2018-M3/2018-E1/2018  ) لخطط ميندسي إعالمية،  ضعؼ الخطط المفتوحة بالنسبة30و 
 متصرؼ في المحاسبة، تقنييف سامييف في اإلعالمية، تقنييف سامييف في المالية و المحاسبة، عونيف فنييف، عوني خزينة، عوني حراسة و عوني تسجيؿ المسافريف  متصرؼ في المالية،

بإعتماد الترتيب التفاضمي حسب المجموع الشخصي  (C1/2018-C7/2018-C9/2018-T1/2018-T3/2018-M1/2018-M4/2018-E2/2018-E3/2018 )بالمصرؼ  
و في حالة التساوي بيف المترشحيف تعطى األولوية لممترشح األكبر سّنا و ذلؾ في حدود ضماف العدد األدنى المطموب لممترشحيف في اإلختبار . المتحصؿ عميو ، و ذلؾ  لتقديـ ممفاتيـ

 .الشفاىي و الكتابي

:  لتقديـ ممفاتيـ بمكتب الضبط المركزي لمشركة أو بالبريد إلى  (Télégramme)يتـ إستدعاء المترشحيف المتحصميف عمى المراتب األولى عف طريؽ إرساؿ تمغراؼ  
 

. 1001 شارع داق ىمارشولد تونس 05الشركة التونسية لممالحة                                                  
ال يفتح 

...... إختصاص..... مناظرة إنتداب
 :الوثااق المكونة لمممفّ 

 .www.recrutementctn.com.tn إستماة الترشح اإللكتروني مف موقع الواب  -

 .السيرة الذاتية -

 .نسخة مف بطاقة التعريؼ الوطنية -

 .(تقني سامي في اإلعالمية ، عون خدمات بحرية، عون تسعير، عوني خزينة بالنسبة لخطة ميندس إعالمية، متصرف،)نسخة مطابقة لألصؿ مف شيادة البكالوريا  -

 .نسخة مطابقة لألصؿ مف الشيادة العممية مصحوبة بالنسبة لمشيائد األجنبية و شيائد المؤسسات الخاّصة بنسخة مطابقة لألصؿ مف شيادة المعادلة -
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بالنسبة لخطة ميندس إعالمية، متصرف، تقني سامي في اإلعالمية، عون خدمات بحرية، عون تسعير ، عوني )نسخة مطابقة لألصؿ مف كشؼ أعداد البكالوريا  -
 .(خزينة و عوني تسجيل بالمصرف

يدعى المترشحيف الحاصميف عمى شيائد ) أو مشاريع ختـ التكويف األعداد المسندة لمشاريع ختـ الدراساتنسخة مطابقة لألصؿ مف كشؼ أعداد سنة التخرج بدوف إحتساب  -
تكويف ميني إلى اإلتصاؿ بمراكز التكويف الذيف يرجعوف إلييا بالنظر لمحصوؿ عمى بطاقة أعداد تتضمف وجوبا المعدؿ السنوي العاـ لسنة التخرج  بدوف احتساب األعداد 

 .(المسندة لمشاريع ختـ التكويف

بالنسبة )نسخة مطابقة لألصؿ مف الشيادة المدرسية مع وجوب مصادقة المندوبية الجيوية لمتربية المعنية بالنسبة لمشيائد المدرسية المسممة مف مؤسسات التعميـ الخاص -
 .(لخطتي عون رصيف ، عون حراسة و عوني تسجيل بالمصرف فقط

  و الوثائؽ لكافة المترشحين أشير في تاريخ ختـ الترشحات 3شيادة ترسيـ بصفة طالب شغؿ مسممة مف مكتب التشغيؿ و العمؿ المستقؿ لـ يمض عمى تاريخ تسميميا  -
 .الدالة عمى قياـ المترشح بعمؿ مدني فعمي بالنسبة لممترشحيف المذيف تجاوزوا السف القانونية

 

 :اإلقصاء 
يتـّ التثّبت في الممفات الواردة و مقارنتيا مع البيانات المضّمنة بإستمارة الترّشح و في حالة عدـ تطابؽ المعطيات المصّرح بيا مع الممّؼ فإّنو يتـ اإلقصاء اآللي             

كما يرفض وجوبا كّؿ ممؼ ترشح ال يحتوي عمى جميع الوثائؽ المطموبة  و النيائي لممترشح ،
 

  :اإلعتراضات
 . أياـ بداية مف تاريخ النشر مع العمـ أّنو ال تقبؿ أي إعتراضات بعد اآلجاؿ المحّددة5يتـّ نشر النتائج األولية عف طريؽ الواب و يفتح باب قبوؿ اإلعتراضات لمدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اإلختبارات و القبول النيااي: المرحمة الثالثة 

 

بالنسبة ) الخطط المفتوحة لمتناظر 10 ضعؼ  حدود في  مف ضمف المترشحيف الذيف استكمموا ممفاتيـتتـ دعوة المترشحيف المتحصميف عمى المراتب األولى مف المناظرة  - أ
لخطة متصرؼ اختصاص مالية و المحاسبة، متصرؼ اختصاص التجارة اإللكترونية، متصرؼ في اختصاص التصرؼ المالي، متصرؼ اختصاص الموجستيؾ، متصرؼ 

 الخطط المفتوحة 5و ضعؼ  (اختصاص قانوف، متصرؼ اختصاص صحافة، تقني سامي اختصاص ميكانيؾ، عوف خدمات بحرية، عوف تسعير و عوف رصيؼ 
 اختصاص مالية، متصرؼ اختصاص محاسبة، تقنييف سامييف في اإلعالمية، تقنييف سامييف في المالية و المحاسبة، متصرؼبالنسبة لخطة ميندسي إعالمية، )لمتناظر 

 الخطط المعروضة لمتناظر بالنسبة لخطة عوني حراسة 5 وضعؼ  و الكتابيإلجتياز اإلختبار الشفاىي (عونيف فنييف، عوني خزينة و عوني تسجيؿ المسافريف بالمصرؼ
 .إلجتياز اإلختبار الشفاىي
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             %35الكتابي بنسبة ألعداد المتحصؿ عمييا في اإلختبار معدؿ افاضميا وفقا ؿ و الكتابي تالشفاىي الذيف تّمت دعوتيـ الجتياز اإلختبار يتـ ترتيب المترشحيف - ب
 . %30  بنسبةاألعداد المسندة لمممؼّ و  %35 الشفاىي بنسبة  و

 و األعداد المسندة %70تـ ترتيب المترشحيف الذيف تمت دعوتيـ إلجتياز اإلختبار الشفاىي تفاضميا وفقا لمعدؿ األعداد المتحصؿ عمييا في اإلختبار الشفاىي بنسبة ي - ت
 %30لمممؼ بنسبة  

 

 .لألكبر سّناو في حالة التساوي بيف المترشحيف تعطى األولوية 
 

يتـّ قبوؿ المترّشحيف قصد اإللتحاؽ بالشركة التونسية لممالحة نيائيا في حدود الخطط المتناظر عمييا حسب ترتيب المعّدؿ النيائي تفاضميا ويدرج الباقوف و الذيف ال تقؿ  - ث
 ثـ يقع إستدعاء الناجحيف إلجراء الفحص الطبي ، من عدد الخطط المدرجة بالقاامة األصمّية% 50عمى أن ال تتعّدى ىذه القاامة  ضمف قائمة االنتظار 10/20أعدادىـ عف 

 .الذي تمثؿ نتيجتو شرطا أساسيا في القبوؿ النيائي

 
 مالحظات ىاّمــة

  كّؿ مترّشح مدعو لمتثّبت مف صّحة البيانات و دّقة المعمومات التي يصّرح بيا بإستمارة الترّشح عند تسجيمو بموقع الوابrecrutementctn.com.tn  www. و ىو مسؤوؿ عف 
مع اإلشارة إلى أّن أي تصريح غير مطابق مع الممّف المودع بالشركة يترّتب عنو اإلقصاء اآللي        المعطيات التي يدرجيا بيذه اإلستمارة و التي يتـّ إعتمادىا عند تقييـ ممّفو 

 .و النيااي لممترّشح

 يتعّيف عمى المترّشح إستخراج إستمارة مطمب الترشح مف موقع الواب الخاص بالشركةrecrutementctn.com.tn  www. قبؿ تاريخ ختـ الترشحات و اإلحتفاظ بيا إلرفاقيا بممّفو 
 .عند الطمب

 بحموؿ أجؿ ختـ باب التسجيؿ يتوقؼ قبوؿ الترشحات عمى الموقع اإللكتروني. 

  ال تؤخذ بعيف االعتبار الممفات و مطالب االنتداب الواردة عمى الشركة التونسية لممالحة قبؿ صدور ىذا البالغ  و ممفات المترشحيف المودعة لدى مكتب الضبط المركزي أو منيا
 .الواردة عمى مصالح الشركة قبؿ تسّمـ المترّشح لالستدعاء أو عند عدـ احتراـ الشروط أو المتطمبات المنصوص عمييا بيذا البالغ

  يرفض وجوبا كؿ ممؼ يرد بعد التاريخ المحّدد باإلستدعاء ، و يعتمد في ذلؾ ختـ مكتب الضبط المركزي لمشركة أو ختـ البريد ، و يعتبر صاحبو متخمّيا  و يحّؿ محّمو المترّشح
 . الموالي في الترتيب التفاضمي

  يتعيف عمى المترشح متابعة موقع الوابrecrutementctn.com.tn  www. و موقع البوابة concours.gov.tn  بانتظاـ لمتعرؼ عمى المستجدات بخصوص تواريخ مراحؿ 
 .المناظرة و نتائجيا


