صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

تونس في  40ديسمبر 9402

ب ـ ـ ـالغ
اإلعالن عن القائمات النهائية للمترشحين المقبولين إلجراء االختبار الكتابي حسب كل
خطة ضمن المناظرة الخارجية لالنتداب لسنة  9102لفائدة صندوق القروض ومساعدة
الجماعات المحلية
تجدون بكل خطة تاريخ وتوقيت إجراء االختبارات الكتابية ،ويعتبر هذا البالغ
إستدعاء رسميا لكل المترشحين المقبولين إلجراء اإلختبار الكتابي والمذكورة أسماؤهم
بالقائمات الموالية.
وعلى المترشحين المقبولين الذين لم تصلهم اإلستدعاءات الكتابية ،الحضور بمقر

الصندوق الكائن بـ  9نهج المؤازرة حي الخضراء تونس .ويتعين على المترشح الحضور
نصف ساعة قبل بداية االختبار مصحوبا بـبطاقة التعريف الوطنية ،وآلة حاسبة غير قابلة

للبرمجة حسب المواعيد المذكورة في مستهل كل قائمة ،ويجب على كل مترشح االلتزام التام
بتراتيب المناظرة الخارجية لالنتداب لسنة .9102
 -0حددت مدة المناظرة بساعة واحدة ( ستون دقيقة ) بداية من توزيع االختبارات.
 -9تكون االختبارات في شكل أسئلة من نوع .QCM
 -3تكووون اوبوبووة باختيووار ب وواح واحوود
على نقرة واحدة بالنسبة لكل إبابة

ووحي عوون كوول س ولاخ مروورو ويتح وول المختبوور

حيحة ،و 4بالنسبة لكل إبابة خارئة.

 -4يمنووع علووى المترش و ماووادرة قاعووة االمتحووان قبوول انقاووا ن و
توقيت بداية المناظرة وال يمكنه الربوع إلى القاعة.

سوواعة علووى اوقوول موون

 -5ال يمكن قبوخ أي مترش بعد ربع سواعة مون بدايوة االختبوار وال يمكون التمديود لوه فوي مودة
المناظرة.

 -6يماي المترش على براقة الحاور عند الدخوخ والخروج.

 -7ال يمكوون للمترش و إ وورحاح لوازمووه الخا ووة لقاعووة االمتحووان مووا عوود قل و حبوور بووا
أزرق وبراقة التعري

 -8يتعين غلق الهوات

الورنية وآلة حاسبة.

البوالة واللوحات الرقمية قبل الدخوخ إلى قاعة المناظرة.

 -2ال يت تسلي المترش سو ورقة امتحان وحيدة وال يمكن تعوياها.

 -01تعتبو وور اةبابو ووة ملاو وواة فو ووي

و ووورة التشو ووريح أو اسو ووتعماخ مو ووادة "  " Blancoفو ووي خانو ووة

اةبابات.
 -00يوت التششووير علووى ورقووة االمتحووان لكول مترشو مون روور عاوووين علووى اوقوول موون لبنووة
المناظرة قبل انرالق االختبار.
 -09يقووو عاوووين موون اللبنووة وممتوول عوون مكتووح االنتووداح بالتن ووي

والتششووير علووى عوودد

اوسئلة التي ل يت اةبابة عليها بورقة االمتحان وذلك مباشرة بعد ماادرة المشارك للقاعة.

 -03يتشه وول لالختب ووار الشو و اهي أ ووحاح أع ووداد الخمس ووة عش وور (  ) 51اووائ وول ف ووي االختب ووار
الكتابي و المتحصلين على األقل على عدد  20من  00وفي حالة التساوي في المرتبة الخامسة عشر

(  ) 51يت تشهيول أ وحاح اوعوداد المتسواوية كوذلك ،علموا وأن العودد اودنوى يبوح أن ال يقول
عن .94/04
 -04حددت آباخ االعترااات على نتيبوة االختبوار الكتوابي ب و  40أيوا مون تواريش نشور نتوائ
المناظرة.

 -05ال يمكوون الموورور إلووى مرحلووة االختبووار الشو اهي دون توووفر عوودد أدنووى موون المترشووحين ال
يقل عن اع

عدد الخرط الم توحة للتناظر.

 -06كل محاولة غش تعرض

احبها مباشرة إلى اةق ا مون المنواظرة ويمنوع مون المشواركة

لمدة خمس سنوات في المناظرات الخاربية لالنتداح بال ندوق.
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