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 بالغ

 

كافة الناجحين أنه تعلم شركات البيئة والغراسة والبيئة التابعة لوالية قفصة 

مبر نوف 91 يتعين عليهم ايداع ملفاتهم االدارية في الفترة الممتدة بين

س   333عدد ب .عبر صوذلك  8192ديسمبر  91و  8192 ون  ت

 .سيداكس تونس-1080

 هام جدا: 

 

كل متأهل يثبت أنه منخرط بأحد الصناديق االجتماعية أو يمتلك معرف 

أو أنه من عملة الحضائر  61جبائي ساري المفعول أو يعمل ضمن االلية 

أيضا  كما أنه في صورة تأهل الزوجين أو شخصين من نفس العائلة سيتم

  .حذف األصغر سنا

 

 

 

 

 

 

 



 شركات البيئة والغراسة والبستنة

التابعة لوالية قفصة                                    

 

 وثائق الملف الشخصي للعون عند االنتداب 

 سلك أعوان التنفيذ

 وثائق الحالة المدنية: 

  40 صور شمسية 

  40 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للعون والقرين 

  40  للعونمضامين الوالدة 

   مضمون من السجل السوابق العدلية( 40بطاقة عدد bulletin n°) 

  نسخة من عقد الزواج بالنسبة للعون المتزوج 

  40 مضامين والدة للقرين 

  40 مضامين والدة لألبناء 

  نسخة من كشف الهوية البريدية أو البنكية 

  (ان وجدت)الوثائق التي تثبت المستوى التعليمي 

  نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المدرسية 

  نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوريا 

  نسخة مطابقة لألصل من شهادات التكوين 

 الوثائق التي تثبت الخبرة الميدانية ان وجدت: 

  نسخة من شهادات التربص 

  نسخة من شهادات العمل 

 

 

 

 

 

 



 شركات البيئة والغراسة والبستنة

التابعة لوالية قفصة                                     

 

 وثائق الملف الشخصي لخريجي التعليم العالي عند االنتداب 

 سلك اطار

 

 وثائق الحالة المدنية: 

  40 صور شمسية 

  40 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للعون والقرين 

  40 مضامين الوالدة للعون 

   مضمون من السجل السوابق العدلية( 40بطاقة عدد bulletin n°) 

  نسخة من عقد الزواج بالنسبة للعون المتزوج 

  40 مضامين والدة للقرين 

  40 مضامين والدة لألبناء 

  نسخة من كشف الهوية البريدية أو البنكية 

  الوثائق التي تثبت المستوى التعليمي 

   من الشهادة العلميةنسخة مطابقة لألصل 

 الوثائق التي تثبت الخبرة الميدانية ان وجدت: 

  نسخة من شهادات التربص 

  نسخة من شهادات العمل 
 


