
 

        
         

 صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية        

                                                 
9402 ديسمبر 40 تونس في   

 

 الغــــــب
إلجراء االختبار الكتابي حسب كل مقبولين لمترشحين الالنهائية لقائمات الاإلعالن عن 

لفائدة صندوق القروض ومساعدة  9102الخارجية لالنتداب لسنة خطة ضمن المناظرة 

 الجماعات المحلية

 
ويعتبر هذا البالغ ، الكتابية االختباراتتجدون بكل خطة تاريخ وتوقيت إجراء 

هم ؤ إستدعاء رسميا لكل المترشحين المقبولين إلجراء اإلختبار الكتابي والمذكورة أسما
 .بالقائمات الموالية

الذين لم تصلهم اإلستدعاءات الكتابية، الحضور بمقر  المترشحين المقبولينعلى و 
يتعين على المترشح الحضور و . نهج المؤازرة حي الخضراء تونس 9الصندوق الكائن بـ 

غير قابلة  آلة حاسبةو  طاقة التعريف الوطنية،ببـ مصحوبا االختبارنصف ساعة قبل بداية 
التام  االلتزامويجب على كل مترشح  ،في مستهل كل قائمة المذكورة حسب المواعيد للبرمجة

    .9102لسنة  لالنتدابالخارجية  بتراتيب المناظرة
 

 .بداية من توزيع االختبارات( ستون دقيقة ) حددت مدة المناظرة بساعة واحدة    -0
 .QCMتكون االختبارات في شكل أسئلة من نوع    -9

تكووون اوبوبووة باختيووار بووواح واحوود  ووحي  عوون كوول سوولاخ مروورو  ويتح وول المختبوور    -3
 .بالنسبة لكل إبابة خارئة 4على نقرة واحدة بالنسبة لكل إبابة  حيحة، و

يمنووع علووى المترشووو  ماووادرة قاعوووة االمتحووان قبووول انقاووا  ن ووو  سوواعة علوووى اوقوول مووون   -4
 .عةتوقيت بداية المناظرة وال يمكنه الربوع إلى القا



2 
 

 
 

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

 .يماي المترش  على براقة الحاور عند الدخوخ والخروج  -6

ال يمكوون للمترشوو  إ وورحاح لوازمووه الخا ووة لقاعووة االمتحووان مووا عوود  قلوو  حبوور بووا    -7
 .حاسبةأزرق وبراقة التعري  الورنية وآلة 

 .يتعين غلق الهوات  البوالة واللوحات الرقمية قبل الدخوخ إلى قاعة المناظرة  -8

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

فووووي خانووووة "  Blanco" تعتبوووور اةبابووووة ملاوووواة فووووي  ووووورة التشووووريح أو اسووووتعماخ مووووادة  -01
 .اةبابات

ل مترشوو  مون روور  عاوووين علووى اوقوول موون لبنووة يوت  التششووير علووى ورقووة االمتحووان لكوو  -00
 .المناظرة قبل انرالق االختبار

يقووو  عاوووين موون اللبنووة وممتوول عوون مكتووح االنتووداح بالتن ووي  والتششووير علووى عوودد   -09
 .اوسئلة التي ل  يت  اةبابة عليها بورقة االمتحان وذلك مباشرة بعد ماادرة المشارك للقاعة

اووائوووول فووووي االختبووووار  ( 51)  عشوووورالخمسووووة ح أعووووداد يتشهوووول لالختبووووار الشوووو اهي أ ووووحا  -03
الخامسة عشر وفي حالة التساوي في المرتبة  00من  20المتحصلين على األقل  على عدد  والكتابي 

، علموا وأن العودد اودنوى يبوح أن ال يقول كوذلكأ وحاح اوعوداد المتسواوية تشهيول يت   ( 51) 
 .04/94عن 

أيوا  مون تواريش نشور نتوائ   40نتيبوة االختبوار الكتوابي بوو حددت آباخ االعترااات على  -04
 .المناظرة

ال يمكوون الموورور إلووى مرحلووة االختبووار الشوو اهي دون توووفر عوودد أدنووى موون المترشووحين ال   -05
 .يقل عن اع  عدد الخرط الم توحة للتناظر

كل محاولة غش تعرض  احبها مباشرة إلى اةق ا  مون المنواظرة ويمنوع مون المشواركة  -06
 .ة خمس سنوات في المناظرات الخاربية لالنتداح بال ندوق لمد

                                                                     حظ سعيد للجميع 
 


