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 عرض شغل النتداب أعوان تنفیذ و خریجي التعلیم العالي
 والبستنة بقفصة البیئة والغراسة ةشركب

  (تسدید الشغورات)

 

 50 مناظرة النتداب والبستنة بقفصةالبیئة والغراسة  ةشركتنظم في إطار تسدید الشغورات 
عن طریق الملفات. من خریجي التعلیم العالي 50عون تنفیذ و  

  

الترشحشروط  -  I 

قفصة الجنوبیة, قفصة الشمالیة,  ات (من معتمدی تفتح المناظرة للعاطلین عن العمل  -   1  
  .والقاطنین بھا القصر, سیدي عیش, القطار, بالخیر, السند, زانوش )  
  

  الصندوق الوطني على المترشح أن الیكون ممارسا لنشاط مھني مصرحا بھ لدى   -   2
  .االجتماعیةلتقاعد والحیطة للوطني الصندوق ا أو  االجتماعيللضمان        

  
   .جبائيعلى المترشح أن الیكون لھ معرف  -3
  
   .ببطاقة التعریف الوطنیةالترشح على مستوى المعتمدیة وحسب العنوان المذكور   -   4
  
  سبتمبر  30(  تاریخ فتح المناظرةب سنة على أقصى تقدیر  50تحدّد السن القصوى بــ  - 5

     2016.(  
  
   2017/  2016 والجامعیة  ال یمكن الترشح لمن یزاولون تعلیمھم بعنوان السنة الدراسیة - 6

  .وذلك إلى غایة اإلعالن عن النتائج     
  

.كل المطالب المقدمة قبل وبعد ختم الترّشحات تكون وجوبا ملغاة - 7  
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II - الوثائق المطلوبة و المكونة للملف    

وثائق مطلوبة على كل مترشح وفي كل الحاالت*    

 عند  )  http : // sep.concours.gov.tn ( نسخة من االستمارة تسحب من ھذا الموقع -  1
  مارة في نسختین عند اإلنتھاء من ھ وعلى المترشح طباعة وثیقة اإلستالتسجیل ب نھایة       
  بنسخة منھا ویرفق النسخة الثانیة مع الوثائق المطلوبة إلثبات  عملیة التسجیل یحتفظ     
   .المعلومات التي قام بتحصیلھا     

  
  ال یقل تاریخ اصدارھا عن من بطاقة التعریف الوطنیة للمترشحمجردة نسخة  - 2

   .2016سبتمبر  30سنوات في  03     
  لجنة الفرز  ىو بالنسبة لبطاقات التعریف الوطنیة التي ال تستجیب لھذا الشرط ستتول     

  إستخراجھا  المختصة التثبت في بطاقات التعریف الوطنیة السابق  المصالح بالتنسیق مع      
   حدى المعتمدیات المعنیة بالمناظرة مــر قبل المترشح للتأكد من أن عنوان إقامتھ بإ من     

  . 2016سنوات مسترسلة أو أكثر باعتبار سنة   03 علیھ     

أشھر. 3 مضمون والدة للمترشح لم یمض على تسلیمھ أكثر من - 3  

  كشف في األجور أو   االجتماعيشھادة في عدم االنخراط بالصندوق الوطني للضمان   -   4
  لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لم یمض على تسلیمھما أكثر  المصرح بھا      
  من شھر.       

    شھادة في  أو االجتماعیةلتقاعد والحیطة لشھادة في عدم االنخراط بالصندوق الوطني   -     
  لمدة محددة لم یمض  بالصندوق الوطني للتقاعد والحیطة االجتماعیة  االنخراط       
  على تسلیمھما أكثر من شھر.       

  
  أو شھادة في غلق المعرف   2016 ةسنلعدم الحصول على المعرف الجبائي  شھادة في  -5

  .2016سبتمبر  30الجبائى قبل یوم الجمعة      

.)لھ حاضنة وأإن كانت مطلقة  ألمللمترشح (أو األب لنسخة من بطاقة تعریف  - 6  

ر.أشھ 3لم یمض على تسلیمھا أكثر من  شھادة إقامة للمترشح – 7  

.ثالثة ظروف متنبرة تحمل عنوان المترشح بكل دقة -8  

: وثائق المستوى التعلیمي للمترشح - 9  
 

                       °  بالنسبة لخریجي التعلیم العالي   

      بنسخة من شھادة المعادلة مصحوبة بالنسبة للشھادات األجنبیة ,نسخة من الشھادة العلمیة
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                       ° بالنسبة للمستویات االخرى

نسخة من شھادة البكالوریا إن وجدت أو من الشھادة المدرسیة، وبالنسبة للشھادات 
المندوبیة الجھویة  من قبل علیھا ةؤشرم تكون ھیاكل التعلیم الخاصة یجب أنمن  المسلمة

أو تصریح على  شھادة التكوین المھني بشرط أن تكون منظرةأو نسخة من یة للترب
 الشرف معرف باإلمضاء لألمیین.

متزوجاوثائق أخرى مطلوبة إذا كان المترشح *   

  . زوج) وألبنائھ البالغینلل (أو ةزوجلسخة من بطاقة تعریف وطنیة لن  - 1

 لم یمض على تسلیمھا أكثر من  وللوالدین في الكفالة للقرین واألبناءمضامین والدة   - 2
   .رأشھ 03      

.مضمون وفاة للقرین في حالة الوفاة  - 3  

  .للتعلیم المدرسي والجامعي ینمزاولال لألبناء نسخة من شھادات الحضور بالنسبة   - 4

.ولساریة المفع لألبناء والقرین عاقة اإلنسخة من بطاقة   - 5  

.طالقھنسخة من حكم الطالق في حالة   - 6  

.مسلمة من المحكمة بخصوص األفراد اللذین ھم في كفالتھشھادة كفالة   – 7  

غیر متزوجوثائق أخرى مطلوبة إذا كان المترشح *   

.في حالة الوفاةمضامین وفاة األب أو األم  - 1  

.  نسخة من حكم الطالق في حالة طالق الوالدین -  2   

.في حالة الطالق ألملشھادة كفالة مسلّمة من المحكمة  -  3   

.لعاقة ألفراد عائلتھ ساریة المفعواإلنسخة من بطاقة    - 4  

   تعلیم المدرسي نسخة من شھادات الحضور بالنسبة إلخوتھ الذین ھم بصدد مزاولة ال  -5
   .والجامعي     

 

  بدخول الغایة 2016 أكتوبر 31حدد تاریخ غلق الترّشحات یوم 
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  III-   :ن الوصول فقط على العنوا البرید مضمونترسل ملفات الترشح عبر   

  تجدونھ الحقا على موقع الواب الخاص بالمناظرة

 - ھام جدا :

 والبستنة بقفصةالبیئة والغراسة شركة لب التي توجھ مباشرة إلى مصالح ال تقبل المطا* 
، كما ال أو خالل مدة صلوحیتھ أو بعد تاریخ ختم الترشحات سواء قبل تاریخ عرض الشغل

تقبل المطالب الموجھة إلى العنوان البریدي الخاص بالشركة والمذكور أعاله قبل تاریخ فتح 
 الترشحات وبعد تاریخ ختمھا.

 * للتسجیل یجب على المترشح التي تتوفر فیھ الشروط المطلوبة النفاذ إلى موقع الواب :

                                     http : // sep.concours.gov.tn  

 

 

  1080تونس سیداكس  10: صندوق برید عدد  العنوان البریدي
 
 

 تحت رقابة أستاذ عدل منفذ
 

 


