
    

 ببنزرتالشركة الجهوية للنقل 

 

 (6عدد )ملحق 

 انتداباستمارة ترشح لمناظرة 

  عامل مؤهل  : ي خطةف

 لحام و مطالة و دهن:  االختصاص

 

 

 ..... /......./... : تاريخ الوالدة 

 .............................. : الوالية.......................................    : مكانها

 .../.../... : تاريخ اإلصدار........................  : رقم بطاقة التعريف الوطنية

 تدعاءات(سإلصدار اال اعتماده) يتم  : للمترشحالشخصي العنوان 

.............................................................................................. 

............................................................................................... 

 ......................:  للمترشحالهاتف الشخصي  .............. : الترقيم البريدي

 .: .......................................................... البريد اإللكتروني للمترشح  

 ...........................................................: المستوى التعليمي للمترشح

.......................................         .................................. : المهنيةالشهادة 

 .............................................................................: ختصاصفي ا

 ................................................. : المهنيةالشهادة على  صولسنة الح  

 ...................................................................... الوثائق المصاحبة :

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 

 ..................... : التاريخ                                                              

 

 شحترإمضاء الم                                                                 

 
   باالستمارة ال يطابق يح مطالب بطباعة و تعمير االستمارة وإرفاقها وجوبا ضمن ملف الترشح وكل تصر : كل مترشح اهام جد

 . مكونات الملف يترتب عنه إقصائه من المناظرة و إلغاء ترشحه

 

 

 



             

 

 ببنزرتالشركة الجهوية للنقل 

 

 (5عدد )ملحق 

 انتدابترشح لمناظرة  استمارة

  عامل مؤهل  : ي خطةف

 عجالت:  االختصاص

 

 

 ..... /......./... : تاريخ الوالدة 

 .............................. : الوالية.......................................    : مكانها

 .../.../... : تاريخ اإلصدار........................  : رقم بطاقة التعريف الوطنية

 تدعاءات(سإلصدار اال اعتماده) يتم  : للمترشحالشخصي العنوان 

.............................................................................................. 

............................................................................................... 

 ......................:  للمترشحالهاتف الشخصي  .............. : الترقيم البريدي

 .: .......................................................... البريد اإللكتروني للمترشح  

 ...........................................................: المستوى التعليمي للمترشح

.......................................         .................................. : المهنيةالشهادة 

 .............................................................................: ختصاصفي ا

 ................................................. : المهنيةالشهادة على  صولسنة الح  

 ...................................................................... الوثائق المصاحبة :

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 

 ..................... : التاريخ                                                              

 

 شحترإمضاء الم                                                                 

 
   باالستمارة ال يطابق يح : كل مترشح مطالب بطباعة و تعمير االستمارة وإرفاقها وجوبا ضمن ملف الترشح وكل تصر اهام جد

 . مكونات الملف يترتب عنه إقصائه من المناظرة و إلغاء ترشحه

 

 



         

 

 ببنزرتالشركة الجهوية للنقل 

 

 (4عدد )ملحق 

 انتداباستمارة ترشح لمناظرة 

  عامل مؤهل  : ي خطةف

 كهرباء:  االختصاص

 

 

 ..... /......./... : تاريخ الوالدة 

 .............................. : الوالية.......................................    : مكانها

 .../.../... : تاريخ اإلصدار........................  : رقم بطاقة التعريف الوطنية

 تدعاءات(سإلصدار اال اعتماده) يتم  : للمترشحالشخصي العنوان 

.............................................................................................. 

............................................................................................... 

 ......................:  للمترشحالهاتف الشخصي  .............. : الترقيم البريدي

 .: .......................................................... البريد اإللكتروني للمترشح  

 ...........................................................: المستوى التعليمي للمترشح

.......................................         .................................. : المهنيةالشهادة 

 .............................................................................: ختصاصفي ا

 ................................................. : المهنيةالشهادة على  صولسنة الح  

 ...................................................................... الوثائق المصاحبة :

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 

 ..................... : التاريخ                                                              

 

 شحترإمضاء الم                                                                 

 
   باالستمارة ال يطابق يح : كل مترشح مطالب بطباعة و تعمير االستمارة وإرفاقها وجوبا ضمن ملف الترشح وكل تصر اهام جد

 . مكونات الملف يترتب عنه إقصائه من المناظرة و إلغاء ترشحه

 



 

 

 ببنزرتالشركة الجهوية للنقل 

 

 (7عدد ملحق  )

 انتداباستمارة ترشح لمناظرة 

   سائق : ي خطةف

 

 

 ..... /......./... : تاريخ الوالدة 

 .............................. : الوالية.......................................    : مكانها

 .../.../... : تاريخ اإلصدار........................  : التعريف الوطنيةرقم بطاقة 

 تدعاءات(سإلصدار اال اعتماده) يتم  : للمترشحالشخصي العنوان 

.............................................................................................. 

............................................................................................... 

 ......................:  للمترشحالهاتف الشخصي  .............. : الترقيم البريدي

 .: .......................................................... البريد اإللكتروني للمترشح  

 ...........................................................: المستوى التعليمي للمترشح

.......................................         .................................. : المهنيةالشهادة 

 ............................................................................. : ختصاصفي ا

 ................................................. : المهنيةالشهادة على  صولسنة الح  

 ...................................................................... الوثائق المصاحبة :

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 

 ..................... : التاريخ                                                              

 

 شحترإمضاء الم                                                                 

 
   باالستمارة ال يطابق يح : كل مترشح مطالب بطباعة و تعمير االستمارة وإرفاقها وجوبا ضمن ملف الترشح وكل تصر اهام جد

 . مكونات الملف يترتب عنه إقصائه من المناظرة و إلغاء ترشحه

 

 

 

 



 

 ببنزرتالشركة الجهوية للنقل 

 

 

 (1عدد )ملحق 

 انتداباستمارة ترشح لمناظرة 

   تقني سامي في اإلعالمية  : ي خطةف

 في اإلعالمية  شبكات:  االختصاص                                

 

 

 ..... /......./... : تاريخ الوالدة 

 .............................. : الوالية.......................................    : مكانها

 .../.../... : تاريخ اإلصدار........................  : رقم بطاقة التعريف الوطنية

 تدعاءات(سإلصدار اال اعتماده) يتم  : للمترشحالشخصي العنوان 

.............................................................................................. 

............................................................................................... 

 ......................:  للمترشحالهاتف الشخصي  .............. : الترقيم البريدي

 .: .......................................................... البريد اإللكتروني للمترشح  

.......................................         .................................. : العلميةالشهادة 

 .............................................................................: ختصاصفي ا

 ................................................. : العلميةالشهادة على  صولسنة الح  

 ............................................................................ : معدل التخرج  

 ............................................................................ :مكان التخرج   

 ...................................................................... الوثائق المصاحبة :

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 ..................... : التاريخ                                                              

 
 

 شحترإمضاء الم                                                                 
 

 

 

   باالستمارة ال يطابق يح مطالب بطباعة و تعمير االستمارة وإرفاقها وجوبا ضمن ملف الترشح وكل تصر : كل مترشح اهام جد

 . مكونات الملف يترتب عنه إقصائه من المناظرة و إلغاء ترشحه



 

 ببنزرتالشركة الجهوية للنقل 

 

 (2عدد )ملحق 

 انتداباستمارة ترشح لمناظرة 

  ملحق إدارة : خطةي ف

   طرق كمية:  االختصاص                                

 

 

 ..... /......./... : تاريخ الوالدة 

 .............................. : الوالية.......................................    : مكانها

 .../.../... : تاريخ اإلصدار........................  : رقم بطاقة التعريف الوطنية

 تدعاءات(سإلصدار اال اعتماده) يتم  : للمترشحالشخصي العنوان 

.............................................................................................. 

............................................................................................... 

 ......................:  للمترشحالهاتف الشخصي  .............. : الترقيم البريدي

 .: .......................................................... البريد اإللكتروني للمترشح  

.......................................         .................................. : العلميةالشهادة 

 .............................................................................: ختصاصفي ا

 ................................................. : العلميةالشهادة على  صولسنة الح  

 ............................................................................ : معدل التخرج  

 ............................................................................ :مكان التخرج   

 ...................................................................... الوثائق المصاحبة :

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 ..................... : التاريخ                                                              

 
 

 شحترإمضاء الم                                                                 
 

 

   باالستمارة ال يطابق يح مطالب بطباعة و تعمير االستمارة وإرفاقها وجوبا ضمن ملف الترشح وكل تصر : كل مترشح اهام جد

 . مكونات الملف يترتب عنه إقصائه من المناظرة و إلغاء ترشحه

 

 



 

 

 ببنزرتالشركة الجهوية للنقل 

 

 

 (3عدد )ملحق 

 انتداباستمارة ترشح لمناظرة 

   عون حراسة :  ي خطةف   

 

 

 ..... /......./... : تاريخ الوالدة 

 .............................. : الوالية.......................................    : مكانها

 .../.../... : تاريخ اإلصدار........................  : رقم بطاقة التعريف الوطنية

 تدعاءات(سإلصدار اال اعتماده) يتم  : للمترشحالشخصي العنوان 

.............................................................................................. 

............................................................................................... 

 ......................:  للمترشحالهاتف الشخصي  .............. : الترقيم البريدي

 ..: .......................................................... البريد اإللكتروني للمترشح  

        ....................................................................... : المستوى التعليمي

 .......................................................................... : مهنيةالالشهادة   

 ............................................................................... :االختصاص   

 ................................................................ :مركز العمل المترشح له   

 ....................................................................... الوثائق المصاحبة :

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

 ....................... : التاريخ                                                              

 
 

 شحترإمضاء الم                                                                 
 

 

   باالستمارة ال يطابق يح : كل مترشح مطالب بطباعة و تعمير االستمارة وإرفاقها وجوبا ضمن ملف الترشح وكل تصر اهام جد

 . إقصائه من المناظرة و إلغاء ترشحهمكونات الملف يترتب عنه 
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   باالستمارة ال يطابق يح : كل مترشح مطالب بطباعة و تعمير االستمارة وإرفاقها وجوبا ضمن ملف الترشح وكل تصر اهام جد

 . مكونات الملف يترتب عنه إقصائه من المناظرة و إلغاء ترشحه

 


