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تفاصيل المناظرة

مرجع المناظرة : قرار من رئيس بلدية مدنين مؤرخ في 12 جوان 2020

الهيكل : بلدية مدنين

العدد المطلوب : 3

الخطة المطلوبة : مهندس أول

عنوان المناظرة : مناظرة خارجية بالملفات واإلختبارات إلنتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية لفائدة
بلدية مدنين بعنوان سنة 2020

االختصاص المطلوب : الهندسة المدنية: خطة واحدة (01) و الهندسة الميكانيكية: خطة واحدة (01) والهندسة اإلعالمية: خطة واحدة
(01)

الشهادة المطلوبة : الشهادة الوطنية لمهندس أو شهادة معادلة لها في اإلختصاص المطلوب

شهائد أخرى :

مكان العمل : مدنين

تاريخ فتح المناظرة : 2020-06-19

تاريخ غلق الترشح على الخط : 2020-07-20

تاريخ غلق المناظرة : 2020-07-20

شروط الترشح : يجب على المترشح:
- أن يكون متحصال على الشهادة الوطنية لمهندس أو شهادة معادلة لها في اإلختصاص المطلوب ومرسم بجدول عمادة المهندسين.

- أن يبلغ من العمر 40 سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006.
- أن يكون محرزا على الجنسية التونسية.

- أن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية وحسن السيرة و األخالق.
- أن تتوفر فيه المؤهالت البدنية والذهنية المطلوبة لممارسة وظائفه بكامل تراب الجمهورية.

الوثائق المطلوبة : - استمارة ترشح يتم تعميرها و سحبها من الموقع اإللكتروني لبوابة المناظرات العمومية
www.concours.gov.tn

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة من بطاقة أعداد الباكالوريا.

- نسخة من بطاقة أعداد سنة التخرج.
- نسخة مصورة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد األجنبية بشهادة معادلة.

- نسخة مصورة من شهادة الترسيم بجول عمادة المهندسين. 
- ظرفان خالصا معلوم البريد يحمالن اسم المترشح وعنوانه.

- شهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بأحد مكاتب التشغيل بالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القانونية بصفة طالب شغل
لم يمض على تسليمها أكثر من ثالثة (03) أشهر في تاريخ ختم الترشحات لطرح مدة هذه الخدمة من السن القانونية القصوى للمعني

باألمر.

مكان إيداع الترشح : ترسل مطالب الترشح بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار بالبلوغ بإسم رئيس بلدية مدنين على
العنوان التالي: بلدية مدنين شارع الحبيب بورقيبة 4100 مدنين في ظرف مغلق مع كتابة عبارة (مناظرة إنتداب مع ذكر الخطة

واإلختصاص) وعبارة (ال يفتح إال من قبل لجنة المناظرة).


