
 انتـــــداب  بــــــالغ
 

 :وذلك وفق بيانات الجدول التالي  0303مستكتبي إدارة بعنوان سنة  30فتح مناظرة خارجية باالختبارات  النتداب عدد تعتزم بلدية النفيضة 

 

 العدد

 املطلوب

 إجراءتاريخ  الخطة

 املناظرة

 الوثائق املطلوبة شروط الترشح تاريخ ختم الترشحات

30 

 

 

 

 

 

 

مستكتب 

 إدارة 

 :يجب على املترشح 02/30/0303 02/03/0303

أن يكون قد تابع بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي  -

وتابع تعليمه بالسنة السادسة من التعليم 

تحصل على شهادة ختم التعليم ألاساس ي  الثانوي،أو 

وتابع تعليمه بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي ، أو 

تحصل على شهادة تكوينية منظرة باملستوى سالف 

 . الذكر

سنة على ( 02)أن ال يتجاوز سنه خمسا وثالثين  -

مع مراعاة أحكام ألامر  0303ألاكثر في غرة جانفي 

 0090سبتمبر  30في  املؤرخ 0090لسنة  0000عدد 

يتم تعميرها وسحبها من املوقع الالكتروني لبوابة املناظرات العمومية )استمارة ترشح  -

www.concours.gov.tn)) 

 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 .ألاجنبية بشهادة معادلة نسخة مصورة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد  -

 .ظرفان خالصان معلوم البريد يحمالن اسم املترشح وعنوانه  -

شهادة تثبت انجاز خدمات مدنية فعلية أو شهادة ترسيم بأحد مكاتب التشغيل بالنسبة للمترشح  -

الذي تجاوز السن القانونية بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها اكثر من ثالثة أشهر في 

 .خ ختم الترشحات لطرح مدة هذه الخدمات من السن القانونية القصوى للمعني باألمرتاري

ال تقبل امللفات التي يتم إيداعها مباشرة بمكتب الضبط املركزي للبلدية أو الواردة بعد غلق  -

 .قائمة الترشحات

 :  الي يرسل ملف الترشح بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالبلوغ على العنوان الت -

 (مناظرة انتداب مستكتب إدارة . ) 0303إلى السيد رئيس بلدية النفيضة شارع الجمهورية  

 .ة بلدية النفيضةاملتعلق بضبط كيفية تنظيم املناظرة الخارجية باالختبارات النتداب مستكتبي إلادارة بالسلك إلاداري املشترك لإلدارات العمومية لفائد 00/32/0303املؤرخ في  قرار رئيس بلدية النفيضة  -: املـــــرجــــــــــــع

 .0303نة بفتح مناظرة خارجية باالختبارات النتداب مستكتبي إلادارة بالسلك إلاداري املشترك لإلدارات العمومية لفائدة بلدية النفيضة بعنوان ساملتعلق  00/32/0303قرار رئيس بلدية النفيضة املؤرخ في     -                  

 39/0303/ 02:ي النفيضة ف                                                                                                                                                                                                

ــــة                                                                                                                                                                                                                    ــ  رئيــــس البلدي

 عبد اللطيف حمودة                                                                                                                                                                                                                        

 

 الجمهورية التونسية   

                           الشؤون املحليةوزارة  

  بلدية النفيضة     
 

http://www.concours.gov.tn)/

