
 

     الشـزكـــــت التىوسيــــــــت للسكـــــــــــز                    

نانتععععداب إعععععـالنن
ن
ن

 ػىٌ ذُفٍز ورنك حغة 16وػذد    ػىٌ ذغٍٍش13 ػذد يهُذط و 01ذؼرضو انششكح انرىَغٍح نهغكش اَرذاب ػذد 

 :انجذول انرانً 
 

عدد البقاع  الزتبت السلك

 المطلىبت

 الىثائق المطلىبت الشهادة العلميت المطلىبت االختصاص

 

 إطـاراث

(01) 

 

 

 يهُذط

 

01 

 

 إػاليٍح صُاػٍح
 

انشهادج انىطٍُح نًهُذط فً اإلػاليٍح 

 انصُاػٍح

 (5+ تاكانىسٌا )

 مطلب ترشح عادي لالختصاص- 
 المطلوب 

 سٌرة ذاتٌة- 

  

 ذمًُ عايً

 

09 

 

 إنكرشويٍكاٍَك 

شهادج ذمًُ عايً أو اإلجاصج انرطثٍمٍح فً 

 االنكرشويٍكاٍَك

 نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة -

 (وجه وظهر على نفس الصفحة)

أعىان 

تسييز 

(13) 

 

 ذمًُ عايً

 

03 
 

 

 يٍكاٍَك 

شهادج ذمًُ عايً أو اإلجاصج انرطثٍمٍح فً 

 انًٍكاٍَك

نسخة مطابقة لألصل من الشهادة - 

 العلمٌة
َغخح يطاتمح نألصم يٍ انًؼادنح - 

تانُغثح نهشهاداخ األجُثٍح أو انًغهًح 

يٍ طشف انًؤعغاخ انجايؼٍح 

 انرىَغٍح انحشج

شهادج ذمًُ عايً أو اإلجاصج انرطثٍمٍح فً  صُاػاخ غزائٍح 01 ذمًُ عايً 

 انصُاػاخ انغزائٍح

  نسخة مطابقة لألصل من رخصة-

 السٌاقة بالنسبة للمترشحٌن فً

 خطة سائق شاحنات ثقٌلة شهادج يؤهم ذمًُ يهًُ فً انًٍكاٍَك   يٍكاٍَك 05 ػايم 

أعىان 

تىفيذ 

(16) 

 

  لٍادج أَظًح اإلَراج 01 ػايم

شهادج يؤهم ذمًُ يهًُ فً لٍادج أَظًح 

 اإلَراج

شهادج ذشعٍى تصفح طانة شغم - 

يغهًح يٍ لثم يكرة انرشغٍم 

وانؼًم انًغرمم نى ًٌض ػهى ذاسٌخ 
ذغهًٍها أكثش يٍ ثالثح أشهش فً 

 .ذاسٌخ خرى انرششحاخ

 شهادج يؤهم ذمًُ يهًُ فً انكهشتاء كهشتاء 07 ػايم 

  

َغخح يطاتمح نألصم يٍ شهادج - 

 ذثثد اَجاص خذياخ يذٍَح فؼهٍح 

عائك شاحُاخ  

 ثمٍهح

(Poids 
lourd) 

 انغُح انثانثح ثاَىي َظاو لذٌى تُجاح-  عٍالح شاحُاخ ثمٍهح 03

+  أو انغُح انراعؼح أعاعً َظاو جذٌذ تُجاح 

يُز عُرٍٍ " ج"سخصح عٍالح يٍ انصُف 
 ػهى األلم فً ذاسٌخ خرى انرششحاخ

نطشح يذج هزِ انخذياخ فً صىسج 

 ذجاوص انغٍ انماَىٍَح

َغخح يطاتمح نألصم يٍ شهادج -  
انرغجٍم تؼًادج انًهُذعٍٍ نغُح 

 .  تانُغثح نهًهُذع2016ٍٍ

 

فؼهى انشاغثٍٍ فً انًشاسكح فً هزِ انًُاظشج إٌذاع يطانثهى يثاششج تًكرة انضثظ انًشكضي تًمش انششكح انرىَغٍح نهغكش شاسع انطاهش 

 9000 تاجح 9انششكح انرىَغٍح نهغكش صُذوق تشٌذ ػذد : انحذاد تاجح أو ذىجٍهها ػٍ طشٌك انثشٌذ يضًىٌ انىصىل إنى انؼُىاٌ انرانً 

 .ٌمغ اػرًاد خرى يكرة انضثظ انًشكضي نهًؤعغح أو خرى طاتغ تشٌذ اإلٌذاع 2016 وىفمبز 05فً أجم ألصاِ ٌىو 

 . كم يطهة ٌشد تؼذ األجم انًزكىس أوال ٌحرىي ػهى انىثائك انًطهىتح ٌؼرثش الغٍا
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