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تفاصيل المناظرة

مرجع المناظرة : - قرار رئيسة بلدية منزل عبد الرحمان عـــ 24 ـــدد مؤرخ في 04 جوان 2020 مدرج بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية
عــ 38 ـــدد الصادر بتاريخ 16 جوان 2020 يتعلق بفتح مناظرة خارجية باإلختبارات إلنتداب تقني مخبر إعالمية .

الهيكل : بلدية منزل عبد الرحمان

العدد المطلوب : 1

الخطة المطلوبة : تقني مخبرإعالمية

عنوان المناظرة : مناظرة خارجية باإلختبارات إلنتداب تقني مخبرإعالمية بعنوان سنة 2020

االختصاص المطلوب : إعالمية

الشهادة المطلوبة : شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة أوشهادة تكوينية منظرة بالمستوى سالف الذكر

شهائد أخرى : تكوين في إستغالل وصيانة أساليب اإلعالمية

مكان العمل : بنزرت

تاريخ فتح المناظرة : 2020-06-04

تاريخ غلق الترشح على الخط : 2020-09-28

تاريخ غلق المناظرة : 2020-10-05

شروط الترشح : المترشحين المحرزين على شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة مع تكوين في إستغالل وصيانة أساليب اإلعالمية ،
أوشهادة تكوينية منظرة بالمستوى سالف الذكر والذين لم يجاوز سنهم أربعون سنة (40)، ويتم تقدير السن القصوى بداية من تاريخ

التسجيل بمكتب التشغيل 
وفي صورة عدم تسجيل المترشح في مكتب التشغيل يتم تقدير السن القصوى يوم غرة جانفي من السنة التي تفتح فيها المناظرة .

الوثائق المطلوبة : أ – عند الترشح للمناظرة : 
(gov.tn www.concours. يتم تعميرها وسحبها من الموقع اإللكتروني لبوابة المناظرة االعمومية ) 1- إستمارة ترشح

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة مصورة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد األجنبية بشهادة معادلة

- ظرفان خالصان معلوم البريد يحمالن إسم المترشح وعنوانه 
- شهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو شهادة ترسيم بأحد مكاتب التشغيل بالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القانونية بصفة طالب
شغل لم يمض على تاريخ تسلمها أكثر من ثالثة أشهر في تاريخ ختم الترشحات لطرح مدة هذه الخدمات من السن القصوى للمعني باألمر

.
التقبل الملفات التي يتم إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي بالبلدية المعنية أو الواردة بعد غلق قائمة الترشح

ب – بعد النجاح في المناظرة : 
- مضمون من سجل السوابق العدلية ( األصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثرمن ثالثة (03) أشهر .

- مضمون والدة ( األصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثرمن ثالثة (03) أشهر. 
- صورتان شمسيتان حديثتان .

- نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية أو ما يعادلها .
- شهادة طبية لم يمض على تسلمها أكثر من ثالثة أشهرتثبت أن المترشح تتوفرفيه المؤهالت البدنية والذهنية المفروضة ليمارس

وظيفته بكامل تراب الجمهورية مسلمة من قبل مؤسسة عمومية للصحة .

مكان إيداع الترشح : يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعاله تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع اإللكتروني المعد للغرض
ثم سحب إستمارة الترشح وإرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالبلوغ بإسم رئيسة بلدية منزل عبد الرحمان شارع البيئة

منزل عبد الرحمان 7035 بنزرت


