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النتداب باالختباراتيفتح مصنع التبغ بالقيروان مناظرة خارجية   

 تقنيين بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

 

  :المراجع

تقنيين بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية بمصنع  النتداب باالختباراتالمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية  2017أوت  17المؤرخ في قرار وزير المالية بالنيابة  - 

 التبغ بالقيروان.

 .تقنيين بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية بمصنع التبغ بالقيروان النتداب باالختباراتخارجية المتعلق بفتح مناظرة  2023فيفري  22 المؤرخ فيقرار وزير ة المالية  - 

      2023مارس  28 الترشحات:ريخ ختم قائمة تا

 واأليام الموالية 2023أفريل  28 المناظرة:تاريخ فتح 

 تقني :الرتبة

 المراد تسديدها: وعدد الخطط االختصاصات المطلوبة

 خطة 20 :إلكترونيك صناعي

 خطة 20 :ميكانيك

 القيروان التعيين:مكان 

  المطلوبة:الشروط 

 وأن يكون:( 2006أفريل  13المؤرخ في  2006لسنة  1031األمر عدد  وفق أحكام تحتسب) 2023جانفي  01بتاريخ  األكثر( سنة على 40) أربعينيتجاوز سن المترشح  ال أنيجب  

              .التطبيقية والتكنولوجية أو شهادة معترف بمعادلتها لهاقبل المعهد الوطني للعلوم  شهادة فني سام مسندة من قبل المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية أو منحصل على ت قد (1

  .شهادة معترف بمعادلتها لها علمية ذات صبغة تقنية من المرحلة األولى من التعليم العالي أو شهادة أو

 المطلوبة.أعاله في االختصاصات بالفقرة األولى تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه  شهادةأو تحصل على  (2

 



 

 المطلوبة:الوثائق 

 .طبقا الستمارة ترشح تسحب من الموقع االلكتروني لوزارة المالية أو مباشرة من مصنع التبغ بالقيروان ،السيد المدير العام لمصنع التبغ بالقيروان باسممطلب ترشح  -1

 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -2

  .نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بشهادة معادلة بالنسبة للشهائد األجنبية -3

 

الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة  تثبتإنجاز خدمات مدنية فعلية أو شهادة  تثبتبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة 

 لطرح مدة هذه الخدمات من السن القانونية القصوى للمعني باألمر. ى تسليمها أكثر من ثالثة أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحاتطالب شغل لم يمض عل

      :هام جدا

 : التالي نوان على كل مترشح إيداع ملف ترشحه مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي لمصنع التبغ بالقيروان أو إرساله بواسطة رسالة مضمونة الوصول على الع - 

      .القيروان 3100المنصورة  106ص.ب 

وثائق المنصوصة عليها أعاله، ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط لمصنع التبغ بالقيروان حدى الإختم قائمة الترشحات أو ال يتضمن يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ  - 

      .أو ختم البريد دليال على ذلك

ب تقنيين بالسلك التقني المطلوب حسب قرار وزيرة المالية المتعلق بفتح مناظرة خارجية باالختبارات النتدا واالختصاصالمناظرة  اسمعلى  يال يحتويرفض وجوبا كل مطلب ترشح  - 

       .2023فيفري  22المشترك لإلدارات العمومية بمصنع التبغ بالقيروان المؤرخ في 

      .رقم الهاتف الشخصي للمترشح بصفة واضحةعلى العنوان و يال يحتويرفض وجوبا كل مطلب ترشح  - 

      .بمكان وتاريخ إجراء االختبارات بواسطة رسائل أو برقيات فردية المخول لهم حق المشاركة في المناظرةيتم إعالم المترشحين  - 

كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المتعلق بضبط  2017أوت  17 المؤرخ فيوزير المالية بالنيابة قرار  وفق مقتضياتتشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعاله على عدة مراحل  - 

 بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية بمصنع التبغ بالقيروان. تقنيين النتداب باالختبارات
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 استمارة ترشح للمشاركة في المناظرة الخارجية باالختبارات 

تقنيين بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية نتدابال  

 بمصنع التبغ بالقيروان

 

..................................................................................................................................................... :لهاالختصاص المترشح   

 

  شخصيةالبيانات ال

 ................................................................................................................................................................................. :االسم واللقب

 ...................................................................................................................................................... :رقم بطاقة التعريف الوطنية

 ........................................................................................................................................................................... :تاريخ إصدارها

 ..............................................................................................................: مكانها     ............ ............/. ............/.: تاريخ الوالدة

 .............................................................................................: (المراسالت إلصداره العنوان الشخصي بكل دقة )يتم اعتماد

.................................................................................. .......................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................رقم الهاتف: 

 .............................................................................................................................................................................الشهادة العلمية: 
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