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  حــــــارة  ترشـــاستم
   وبا�ختباراتإلى مناظرة خارجية بالملفات   

  .......................................مكان العمل / .....................................................ا#ختصاص   
  )حسب عرض الشغلوجوبا ومكان العمل ذكر ا#ختصاص (

    :ية رقم بطاقة التعريف الوطن

    :ا$ســـــــــــــــــــــــــــــــــم 

    :اللقـــــــــــــــــــــــــــــــــب 

    :ــــــــــــس ــالجنــــــــــــــــــ

    :  الو�دة ومكــــــان تاريـــــخ

    :ــــة ـــالحــــــــــالة العــائليـــ

عـنـــوان ا$قامـــة المعتمــــد 

  :ة المتــرشـــــــــح لمــراسـلـ

  

  

    :ـــادة العـلميــــــــــة ــالشھــــ

    : ا$ختصاص الوارد بالشھادة

    :ـــــرج ـــسنـــــــــــــة التخـــ

    ) :ان وجد(البريد ا$لكتروني 

    ):ضروري(رقـــــم الھاتـــف 

  

  )إجباري( ح ـــــاء المترشــــإمض                  

  

اختصاص  – 2016سنة ل مناظرة انتداب"، يكتب عليه ظرف خاصتوضع الوثائق المكونة لملف الترشح في  ت المتعلقة بمطلب ترشحك ھذا،$تمام ا$جراءا

 ة مضمونة الوصولإرساله بواسطة رسال  أووإيداعه بمكتب الضبط المركزي للوكالة  ، " )ذكر ا#ختصاص حسب عرض الشغل( ...............................................

  : إلى العنوان التالي 

  " 2060تونس  –64ص ب  –ميناء الصيد البحري بحلق الوادي  –وكالة موانئ وتجھيزات الصيد البحري "

  : الوثائق المطلوبة 

ميرھا وإمضائھا من قبل المترشح مع وجوب ذكر الخطة المزمع المشاركة وتع   www.apip.nat.tn: استمارة الترشح يتم سحبھا من موقع واب الوكالة  .1
 .فيھا
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   سنة في تاريخ 40مسلمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل بالنسبة لمن تجاوز سنه ) بالنسبة لحاملي الشھادات العليا(ب شغل شھادة ترسيم بصفة طال .6
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إن ) قود العمل المبرمة أو كشف حساب باسم المترشح لدى أحد الصناديق ا�جتماعية تؤيد نشاطا سابقا في ا�ختصاصنسخة من ع(نسخة من شھادات الخبرة  .7
 .وجدت

  

République Tunisienne 

*** 

Ministère de l’Agriculture des Ressources 

Hydrauliques et de la Pêche 

Agence des Ports et des Installations de Pêche 

 الجمهورية التونسية

*** 

والموارد المائية والصيد   وزارة الفالحة

 البحري

صيد البحريوكالة مواني وتجهيزات ال  
 


