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  إطار عالي في التّصرف  01
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  ة الّتعريف الوطنيةنسخة من بطاق -

  سيرة ذاتية -

  الوريانسخة من شھادة البك -

لنسبة إلى ة من الشھائد العلمية بانسخة مجّرد -
الشھائد ا3جنبية تكون مصحوبة بنسخة من شھادة 

  المعادلة

سخة مجّردة من كشف ا3عداد الّسنوية لسنة ن -
  .التخّرج

02  
في  إطار عالي في التّصرف

 الموارد البشرية

سنوات دراسة)  4شھادة ا�ستاذية (بكالوريا+
أو شھادة الماجستار في التّصرف في الموارد 

   .البشرية

1  

  الحقوق إطار عالي في  03
سنوات دراسة)  4شھادة ا�ستاذية (بكالوريا+

صاص الحقوق إختّ   أو شھادة الماجستار في
  .خاصقانون 

2  

  الماليّة إطار عالي في  04
سنوات دراسة)  4شھادة ا�ستاذية (بكالوريا+

   .الماليّة أو شھادة الماجستار في
1  

  مھندس في ا(ع6مية  05
صاص نظام في ا(ع6مية (إختّ شھادة مھندس 

  .شبكة)
1  

  مھندس في ا(ع6مية  06
 شھادة مھندس في ا(ع6مية

Génie Logiciel  
1  

  إطار عالي في المحاسبة العاّمة  07
 سنوات دراسة) 4(بكالوريا+  شھادة ا�ستاذية

  1  .أو شھادة الماجستار في المحاسبة

  إطار عالي في الجباية  08
 سنوات دراسة) 4(بكالوريا+ ا�ستاذيةشھادة 

  .أو شھادة الماجستار في الجباية
1  



 automatismeمھندس في   09

شھادة ھندسة إختصاص إع6مية صناعية 
  .وأتمتة

Diplôme d'Ingénieur spécialité 

Informatique Industrielle et 

Automatisme 

1  

  

  مھندس كيميائي  10
إختصاص ھندسة شھادة مھندس في الكيمياء 

  .أساليب
1 

 1  .شھادة مھندس في الطاقة  مھندس مختّص في الطاقة  11

 1  .شھادة مھندس في ا(لكتروميكانيك  مھندس في ا(لكتروميكانيك  12

  مھندس كھربائي  13
شھادة في الھندسة في الكھرباء إختصاص 

  .كھرباء صناعية
1 

 1  .الجيولوجياشھادة الھندسة في   مھندس جيولوجي  14

 1  .شھادة مھندس إختصاص ھندسة مدنية  مھندس إختصاص ھندسة مدنية  15

   ا�طارات المتوسطة  

  )3س-1(س

    

 + bac) تقني سامي أو شھادة ا(جازة شھادة   تقني سامي في ا(ع6مية  16

في إع6مية التّصرف متحّصل على شھادة   (3
 تقني سامي من إحدى المؤسسات التابعة

لوزارة التعليم العالي أو شھادة معترف 
شھادة ضروري متّحصل على ( بمعادلتھا لھا
  .البكالوريا)

1  

تقني سامي في ا(ع6مية   17
 (إختصاص  منظومة)

 + bac) تقني سامي أو شھادة ا(جازة شھادة 

 (إختّصاص منظومة)في ا(ع6مية     (3

متّخرج من إحدى المؤسسات التابعة لوزارة 
  التعليم العالي أو شھادة معترف بمعادلتھا لھا

  .شھادة البكالوريا)ضروري متّحصل على (

1  

تقني سامي في ا(ع6مية   18
  (إختصاص  شبكة)

 + bac)تقني سامي أو شھادة ا(جازة  شھادة 

متّخرج  في ا(ع6مية (إختّصاص شبكة) (3
من إحدى المؤسسات التابعة لوزارة التعليم 

  .العالي أو شھادة معترف بمعادلتھا لھا

  .شھادة البكالوريا)متّحصل على  ضروري(

1  



 + bac)تقني سامي أو شھادة ا(جازة  شھادة   تقني سامي في التّجارة العالميّة  19

في التّجارة العالمية  متّخرج من إحدى  (3
التابعة لوزارة التعليم العالي أو المؤسسات 

  .شھادة معترف بمعادلتھا لھا

  .شھادة البكالوريا)ضروري متّحصل على (

1  

 + bac)تقني سامي أو شھادة ا(جازة  شھادة   تقني سامي في الميكانيك  20

متّخرج من إحدى المؤسسات   في الميكانيك (3
التابعة لوزارة التعليم العالي أو شھادة معترف 

  .بمعادلتھا لھا

  .شھادة البكالوريا)ضروري متّحصل على (

2  

 + bac)تقني سامي أو شھادة ا(جازة  شھادة   تقني سامي في الكھرباء  21

في الكھرباء  متّخرج من إحدى المؤسسات  (3
العالي أو شھادة معترف  التابعة لوزارة التعليم

  بمعادلتھا لھا

  .شھادة البكالوريا)ضروري متّحصل على (

2  

تقني سامي في اOلية   22
(automatisme) 

 + bac)تقني سامي أو شھادة ا(جازة  شھادة 

في ا�تمتة  متّخرج من إحدى المؤسسات  (3
التابعة لوزارة التعليم العالي أو شھادة معترف 

  .بمعادلتھا لھا

  .شھادة البكالوريا)متّحصل على  ضروري(

2  

تقني سامي في الصيانة   23
  الصناعية

 + bac)تقني سامي أو شھادة ا(جازة  شھادة 

في الصيانة الصناعية   متّخرج من إحدى  (3
  .المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي

  .شھادة البكالوريا)ضروري متّحصل على (

2  

تقني سامي في التّصرف في   24
  المخزون

 + bac)تقني سامي أو شھادة ا(جازة  شھادة 

في التّصرف في المخزون  متّخرج من  (3
إحدى المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي 

  .أو شھادة معترف بمعادلتھا لھا

  .شھادة البكالوريا)ضروري متّحصل على (

1  

 + bac)تقني سامي أو شھادة ا(جازة  شھادة   فني  سامي في قيس ا�راضي  25

في قيس ا�راضي متّخرج من إحدى  (3
المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي أو 

  .شھادة معترف بمعادلتھا لھا

  .شھادة البكالوريا)ضروري متّحصل على (

1  



  بنزرت.:   مكان التعيين  -

  .والخارجة عن إطار ھذه المناظرة المطالب الواردة قبل ا(ع6ن عن المناظرة U تؤخذ بعين ا(عتبار -

  بداية تقديم التّرشحات : منذ صدور ا(ع6ن عن ا(نتداب بالصحف وموقع الواب للشركة. -

  2016جوان  30آخر أجل لختم قائمة التّرشحات  -

  U يمكن للمترشح تقديم مطلب في أكثر من مركز -

ئيس المدير العام عيّن على الّراغبين في التّرشح إرسال ملفاتھم عن طريق البريد قبل تاريخ ختم الترشحات بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإسم السيّد الرّ يت
  .بنزرت أو إيداع ملفاتھم مباشرة بمكتب الضبط الكائن بنھج الحبيب ثامر بنزرت 7018 - 53 لشركة إسمنت بنزرت خليج صبرة ص ب 

  .قبول الملفات وغلق قائمة التّرشحاتيعتمد ختم مكتب الضبط لتحديد 

  شح يكون غير مرفق بجميع الوثائق المطلوبة أو يرد بعد تاريخ ختم قائمة التّرشحات.يرفض وجوبا كّل مطلب ترّ  -

  : إجراء المناظرة ةطريق

مع نص ا(ع6ن وشروط المشاركة حيث ترفض المطالب التي U تتطابق مع نص المطالب يقع فرز الملفات في مرحلة أولى بالنظر في مدى مطابقة  -
  مشاركة بأكثر من مركز.الا(ع6ن وشروط المشاركة أو 

حسب  في صورة قبول الملف ، تلجأ الشركة إلى إع6م المتّرشحين وإجراء إختبار كتابي في ا(ختصاص المطلوب يقع على إثره ترتيب المتّرشحين -
  ا�فضلية في نتيجة ا(ختبار.

(جراء  ) 23-22-21-20-03والخمسة عشر ا�وائل بالنسبة للمراكز ( العشرة المرتبين ا�وائلأخرى تستدعي الشركة عن طريق التلغرام وبكّل وسيلة  -
  .اني فنّيإختبار شفاھي ونفس

  .   %50والمعّدل الشفاھي   % 50المعّدل الكتابي تضبط قائمة المتّرشحين النھائيين باحتساب أحسن معّدل باعتبار  -

  ? تؤخذ بعين ا�عتبار ا7قدمية في التّصنيف عند ا�نتداب.:  م.حظة


