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استمـــــارة ترشــــــح

إىل مناظرة خارجية بامللفات وباالختبارات
…………………..…………………… :

إلنتداب  …………………..… :إختصاص  …………………..……………… :مكان العمل
)ذكر اإلختصاص ومكان العمل وجوبا حسب عرض الشغل(

سقى تطاقح انرعشَف انىطُُح :
االســـــــــــــــــــــــــــــــــى :
انهقـــــــــــــــــــــــــــــــــة :
انجُـــــــــــــــــــــــــــــــس :
ذاسَـــخ ويكـــاٌ انـــىالدج :

انحــــــــــانح انعــائهُـــــــــح :
عـُـــىاٌ اإلقايـــح انًعرًــــذ
نًــشاسـهـح انًرــششـــــــــح :
انشهـــــــــــادج انعهًُــــــــح :
اإلخرصاص انىاسد تانشهادج :
سُـــــــــــــح انرخـــــــــــشج :
انثشَذ اإلنكرشوٍَ (إٌ وجذ) :
سقـــــى انهاذـــف (ضروري):

إيضــــاء انًرششـــــح ( ضـــــــشوسٌ)
إلذًاو اإلجشاءاخ انًرعهقح تًطهة ذششحك هزا ،ذشسم انىثائق انًكىَح نًهف انًرششح فٍ ظرف مغهقَ ،كرة عهُه كهًح " ال يفتح " يع كراتح مناظرج خارجيح عدد
ضثـــط انمركـــزي
 1قصد اإلنتداب إلختصاص  .............................ورنك عٍ طشَق رسانح مضمىنح انىصىل أو ا نثريد انسريــــع أو مثاشــــرج تمكتـــة ان ّ
نىكـــانح مىانئ وتجهيزاخ انصيد انثحري عهً انعُىاٌ انرّانٍ :
صيد انثحري تحهق انىادي ص  ,ب عدد  – 64تىنس ، 2060
صيد انثحري – مينــاء ان ّ
وكانح مىانئ وتجهيزاخ ان ّ
يشفىقح تانىثائــق انرانُح :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اسرًاسج انرششح َرى سحثها يٍ يىقع واب انىكانح  www.apip.nat.tn :وذعًُشها وإيضائها يٍ قثم انًرششح يع وجىب ركش انخطح انًضيع
انًشاسكح فُها ويكاٌ انعًم؛
َسخح يٍ تطاقح انرعشَف انىطُُح؛
سُشج راذُح؛
َسخح يٍ انشهادج انعهًُح يطاتقح نألصم؛
تانُسثــح نهًهُذســٍُ َسخـــح يطاتقــح نألصم يٍ انشهادج انعهًُح وَسخح يطاتقح نألصم يٍ شهادج اإلَخشاط تعًادج انًهُذسٍُ ؛
َسخح يطاتقـــح نألصــم يٍ تطاقح األعذاد نسُح انرخشج وَسخح يطاتقح نألصم يٍ تطاقح األعذاد نشهادج انثاكانىسَا.
شهادج ذشسُى تصفح طانة شغم يسهًح يٍ قثم يكرة انرشغُم وانعًم انًسرقم تانُسثح نًٍ نى َرجاوص سُه  40سُح فٍ ذاسَخ  01جاَفٍ 2018
ذرضًٍ ذاسَخ أول ذسجُم ،نى ًَض عهً ذاسَخ ذسهًُها أكثش يٍ ثالثح أشهش فٍ ذاسَخ خرى انرششحاخ ورنك تانُسثح نحايهٍ انشهاداخ انعهُا.
َسخح يٍ شهاداخ انخثشج إٌ وجذخ .

 تانُسثح نصُف انعًهح ذرضًٍ يهفاخ انرششح انىثائــــق انرانُـــح :
 .1اسرًاسج انرششح َرى سحثها يٍ يىقع واب انىكانح :
انًضيع انًشاسكح فُها ويكاٌ انعًم؛
َ .2سخح يٍ تطاقح انرعشَف انىطُُح؛
َ .3سخح يطاتقح نألصم يٍ انشهادج انًذسسُح ذثثد انًسرىي انعهًٍ نهًرششح ؛
َ .4سخح يطاتقح نألصم يٍ شهادج فٍ إحذي االخرصاصاخ انفُُح )تانُسثح نهًرششحٍُ نخطح عايم يع اخرصاص فٍُ (؛
يع إضافح َسخح يٍ سخصح سُاقح صُف "ب" تانُسثح نهًرششحٍُ نخطح سائق * ؛

 www.apip.nat.tnوذعًُشها وإيضائها يٍ قثم انًرششح يع وجىب ركش انخطح
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