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   بالسلك اإلداري المشترك و ذلك على النحو التالي:  مستكتبي إدارةوكتبة تصرف  النتداب عن طريق التعاقدتعتزم بلدية تستور إجراء مناظرة خارجية بالملفات واالختبارات الشفاهية 
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 2020 نوفمبر 20
 واأليام الموالية

 يجب على المترشح أن يكون :
ـ متحصل على شهادة الباكالوريا أو شهادة تكوينية معادلة، أو شهادة 

 تكوينية منظرة بالمستوى سالف الذكر.
) سنة ويتم تقدير السن القصوى بداية من 40ـ لم يتجاوز سن أربعين  (

تاريخ التسجيل بمكتب تشغيل وذلك بالنسبة إلى المناظرات المفتوحة 
 خالل الخمس سنوات التي تلي تاريخ هذا التسجيل.

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

ـ استمارة ترشح ( يتم تعميرها و سحبها من 
الموقع االلكتروني لبوابة المناظرات العمومية 

) (www.concours.gov.tn 
 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

نسخة مصورة من الشهادة العلمية مصحوبة 
 بالنسبة للشهائد األجنبية بشهادة معادلة

ـ ظرفان خالصان معلوم البريد يحمالن اسم 
 المترشح و عنوانه

ـ 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 أكثر 
من ثالثة أشهر في تاريخ ختم الترشحات 

لطرح مدة هذه الخدمات من السن القانونية 
 القصوى للمعني باألمر.
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 2020 نوفمبر 20
 واأليام الموالية

 يجب على المترشح أن يكون :
ـ متحصل على شهادة ختم التعليم األساسي وتابع تعليمه بالسنة السادسة 

من التعليم الثانوي ( نظام قديم) أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم 
األساسي و تابعوا تعليمهم بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي ( نظام جديد) 

 أو تحصلوا علال شهادة تكوينية منظرة بالمستوى سالف الذكر
) سنة ويتم تقدير السن القصوى بداية من 40ـ لم يتجاوز سن أربعين  (

تاريخ التسجيل بمكتب تشغيل وذلك بالنسبة إلى المناظرات المفتوحة 
 خالل الخمس سنوات التي تلي تاريخ هذا التسجيل.

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

 
  بالسلك اإلداري المشترك مستكتبي إدارة وكتبة تصرف  النتداب عن طريق التعاقدمناظرة خارجية بالملفات واالختبارات الشفاهية  قرارات تتعلق بفتح مرجع المناظرة:
 ال تقبل الملفات التي يتم إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي للبلدية أو الواردة بعد غلق قائمة الترشح        مالحظـــــــــات:

                                                                                                                                                                                                            رئيس البلدية     

                محمد المانسي       

http://www.concours.gov.tn/�

