
 

بالغ 
ٌّة النتداب خمسة  ٌّة للمنتجات تنظٌم مناظرة خارج ٌّة والبٌئ ٌّة للرقابة الصح ٌّة 01 – حارس لٌلً 02- سائق 02: عملة فً االختصاصات التالٌة (5)تعتزم الوكالة الوطن  عامل تنظٌف عن طرٌق مناظرة خارج

بالملّفات مشفوعة باختبار شفاهً، 

 التقييم 
 شروط المشاركة الوثائق المطلوبة

تاريخ غلق قائمة 
 الترّشحات

مكان 
 العمل

عدد الخطط 
 المعروضة

خطةال االختصاص  

تجرى االختبارات على 
: مرحلتٌن

 30)تقٌٌم حسب الملفات -

 (نقطة
تقٌٌم االختبار الشفاهً -
  ( نقطة70)

بالنسبة للمترشحٌن فً 
خطط حراس لٌل وعامل 

تنظٌف 
 

وبالنسبة للمترشحٌن فً 
خطط سواق ٌكون التقٌٌم 

: كالتالً
 30)تقٌٌم حسب الملفات -

 (نقطة
تقٌٌم االختبار المهنً - 
 ( نقطة50)

تقٌٌم االختبار الشفاهً -
 ( نقطة20)

ٌّد -  مطلب مشاركة فً المناظرة باسم  الس
المدٌر العام للوكالة ممضى من طرف 

المترّشح 
ٌّة -  نسخة من بطاقة التعرٌف الوطن
ٌّة -  لم  (03بطاقة عدد )بطاقة السوابق العدل

 أشهر أو 3ٌمضً على استخراجها أكثر من 

وصل إٌداع فً الغرض 
شهادة مطابقة لألصل من الشهادة - 

ٌّة   المدرس
ٌّة من مؤّسسة -  ٌّة  الصح شهادة األهل

ٌّة للصّحة   عموم
 ظروف متنبرة تحمل عنوان المترّشح  02- 

نسخة من رخصة السٌاقة للمترشحٌن فً - 

 خطط سائق

  :خطط حارس لٌلًبالنسبة للمترشحٌن فً - 

فً صورة تعاطٌهم لنشاط رٌاضً أو قٌامهم 

ٌّة  المطلوب أن  (التجنٌد)بالخدمة الوطن

ٌقّدموا ما ٌثبت ذلك، علما أّنه سٌقع األخذ 

  باالعتبار هذه الشهائد عند التقٌٌم

 سنة على األكثر 40أن ال ٌتجازو سن المترّشح - 

عند تارٌخ ختم الترشحات  
مع " ب"الحصول رخصة سٌاقة من الصنف - 

ٌّة سنتٌن  من تارٌخ الحصول على الرخصة  (2)أقدم

أن ٌكون المترّشح قد أتّم بنجاح السنة الثالثة من - 
أو أتّم بنجاح  (نظام قدٌم)التعلٌم الثانوي على األقل  

 (أو ما ٌعادلها)السنة التاسعة من النظام األساسً 

17 

جوان 
2016 

والية 
 تونس

02 

 

 سائق

 

 عامل
  

 سنة على األكثر 40أن ال ٌتجازوا سن المترّشح - 

عند تارٌخ ختم الترشحات  
المستوى التعلٌمً المطلوب المرحلة األولى من - 

التعلٌم الثانوي نظام قدٌم أومستوى التاسعة أساسً  
على األقل أو ما ٌعادله  

 شروط اللٌاقة البدنٌة  المترشحأن تتوفر فً  -

 الضرورٌة لممارسة الخطة

02 

 

حارس 
 ليلي

 

 سنة على األكثر عند 40أن ال ٌتجاز سن المترّشح - 

تارٌخ ختم الترشحات  
المستوى التعلٌمً المطلوب السنة السادسة ابتدائً - 

 على األقل   
عامل  01

 تنظيف 

ٌّة للمنتجات،  ٌّة والبٌئ ٌّة للرقابة الصح ٌّد المدٌر العام للوكالة الوطن  تونس عن طرٌق البرٌد مضمون الوصول أو مباشرة بمكتب الضبط المركزي فً أجل أقصاه 1073 نهج إبن ندٌم مونبلٌزٌر 02ترسل ملفّات الترّشح باسم الس

المناظرة الخارجّية النتداب عامل -  2/2016المناظرة الخارجّية النتداب حراس ليلي -  1/2016المناظرة الخارجّية النتداب سواق :  كالتالًمدّون علٌه عنوان المناظرةفً ظرف مغلق  (بدخول الغاٌة)  2016 جوان 17يوم 

 .وٌعتمد ختم مكتب البرٌد ومكتب الضبط للوكالة للتثبت من احترام اآلجال.  كّل مطلب ورد بعد اآلجال المنصوص علٌها أو ال ٌحتوي على كّل الوثائق المطلوبةيرفض وجوبا.  كّل حسب مطلبه3/2016تنظيف 


