
الجمهورية التونسية            

وزارة الداخلية               

   بلدية ...........           

الغ ــــــــــــــــــــــــــــــــب  

تعتزم بلدية ............. فتح مناظرة خارجية باالختبارات النتداب  متصرف "أ2"  بالسلك االداري المشترك لإلدارات العمومية في صيغة التعاقد حسب 

   بيانات الجدول التالي:

ط المشاركةو شر الوثائق المطلوبة   
اجراء تاريخ 

 المناظرة

ختم تاريخ 

 الترشحات

عدد الخطط  

المعروضة 

 للتناظر 

 الخطة 

 

 :ترونيةااللك المنصة ترشح يحرر عن بعد )الكترونيا( عبرمطلب  -

   cnc.collectiviteslocales.gov.tn-http://recrutement 

 الوطنية. نسخة مجردة من بطاقة التعريف  -

 . نسخة مجردة من الشهادة العلمية او الشهادة المعادلة لها  -

ما  بصفة طالب شغل او بمكتب التشغيل والعمل المستقل  شهادة تسجيل -

 يفيد تقديم خدمات مدنية فعلية لمن تجاوز السن القانونية لالنتداب.

المترشحين الحاملين لشهادة االستاذية او 

في الحقوق او العلوم   التطبيقية االجازة

ذات صبغة   لها  االقتصادية او شهادة معادلة

قانونية او اقتصادية والبالغين من العمر 

( سنة على االكثر تحتسب  40اربعون )

  2006لسنة  1031عدد وفق االمر 

المتعلق   2006افريل  13المؤرخ في 

بضبط احكام خاصة لتحديد السن القصوى 

حاملي  وضبط كيفية احتسابها لتمكين 

الشهادات العليا من المشاركة في 

المناظرات الخارجية او مناظرات الدخول 

الى مراحل التكوين لالنتداب في القطاع 

 العمومي. 

 ................  .............  ...... 
  متصرف

   "2"أ

 :  مالحظة •

 .بكامل الوثائق المطلوبة او ترد بعد تاريخ ختم الترشحات  تلغى جميع الترشحات التي ترد غير مرفوقة -

 ختبارات الشفاهية.يقع في االبان اعالم المترشحين الذين تم قبولهم في االختبارات الكتابية عن طريق توجيه استدعاءات فردية تتضمن مكان وزمان اجراء االس -

http://recrutement-cnc.collectiviteslocales.gov.tn/


الجمهورية التونسية              

وزارة الداخلية               

   بلدية ...........           

الغ ــــــــــــــــــــــــــــــــب  

تعتزم بلدية ............. فتح مناظرة خارجية  باالختبارات  النتداب تقني اول "أ2"  بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية في صيغة التعاقد حسب  

   بيانات الجدول التالي:

 شروط المشاركة الوثائق المطلوبة 
تاريخ اجراء 

 المناظرة

تاريخ ختم 

 الترشحات

عدد الخطط  

المعروضة 

 للتناظر 

 الخطة 

 

 :االلكترونية المنصةمطلب ترشح يحرر عن بعد )الكترونيا( عبر  -

   cnc.collectiviteslocales.gov.tn-http://recrutement 

 نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية.  -

 . نسخة مجردة من الشهادة العلمية او الشهادة المعادلة لها  -

بصفة طالب شغل او ما  شهادة تسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل  -

 يفيد تقديم خدمات مدنية فعلية لمن تجاوز السن القانونية لالنتداب.

المترشحين الحاملين لشهادة االستاذية او 

او  ذات صبغة تقنية االجازة التطبيقية 

شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 

( سنة على االكثر تحتسب  40اربعون )

  2006لسنة  1031عدد وفق االمر 

المتعلق   2006افريل  13المؤرخ في 

بضبط احكام خاصة لتحديد السن القصوى 

بها لتمكين حاملي  وضبط كيفية احتسا 

الشهادات العليا من المشاركة في 

المناظرات الخارجية او مناظرات الدخول 

الى مراحل التكوين لالنتداب في القطاع 

 العمومي. 

 ...............  .............  ...... 
  تقني اول 

   "2"أ

 :  مالحظة •

 .تلغى جميع الترشحات التي ترد غير مرفوقة  بكامل الوثائق المطلوبة او ترد بعد تاريخ ختم الترشحات -

 ختبارات الشفاهية.يقع في االبان اعالم المترشحين الذين تم قبولهم في االختبارات الكتابية عن طريق توجيه استدعاءات فردية تتضمن مكان وزمان اجراء االس -

 

  

http://recrutement-cnc.collectiviteslocales.gov.tn/


الجمهورية التونسية           

وزارة الداخلية               

   بلدية ...........           

الغ ــــــــــــــــــــــــــــــــب  

تعتزم بلدية ............. فتح مناظرة خارجية باالختبارات  النتداب محلل " أ2"  بسلك محللي وتقنيي االعالمية لإلدارات العمومية في صيغة التعاقد حسب  

   بيانات الجدول التالي:

 شروط المشاركة الوثائق المطلوبة 
تاريخ اجراء 

 المناظرة

تاريخ ختم 

 الترشحات

عدد الخطط  

المعروضة 

 للتناظر 

 الخطة 

 

 :االلكترونية المنصةمطلب ترشح يحرر عن بعد )الكترونيا( عبر  -

   cnc.collectiviteslocales.gov.tn-http://recrutement 

 نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية   -

 نسخة مجردة من الشهادة العلمية او الشهادة المعادلة لها  -

ما  بصفة طالب شغل او شهادة تسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل  -

 يفيد تقديم خدمات مدنية فعلية لمن تجاوز السن القانونية لالنتداب.

لمترشحين الحاملين لشهادة االستاذية او ا

او في علوم االعالمية االجازة التطبيقية 

شهادة معادلة لها والبالغين من العمر اربعون 

( سنة على االكثر تحتسب وفق االمر  40)

  13المؤرخ في  2006لسنة  1031عدد 

المتعلق بضبط احكام خاصة  2006افريل 

سابها لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احت

لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة 

في المناظرات الخارجية او مناظرات 

الدخول الى مراحل التكوين لالنتداب في  

 القطاع العمومي. 

 .............  ...........  ...... 
محلل  

   "2"أ

 :  مالحظة •

 .بكامل الوثائق المطلوبة او ترد بعد تاريخ ختم الترشحات  تلغى جميع الترشحات التي ترد غير مرفوقة -

 ختبارات الشفاهية.يقع في االبان اعالم المترشحين الذين تم قبولهم في االختبارات الكتابية عن طريق توجيه استدعاءات فردية تتضمن مكان وزمان اجراء االس -

 

  

http://recrutement-cnc.collectiviteslocales.gov.tn/


   الجمهورية التونسية         

وزارة الداخلية               

   بلدية ...........           

الغ ــــــــــــــــــــــــــــــــب    

تعتزم بلدية ............. فتح مناظرة خارجية باالختبارات  النتداب واضع برامج "أ 3" بسلك محللي وتقنيي االعالمية لإلدارات العمومية في  صيغة التعاقد  

   الجدول التالي:حسب بيانات 

 شروط المشاركة الوثائق المطلوبة 
تاريخ اجراء 

 المناظرة

تاريخ ختم 

 الترشحات

عدد الخطط  

المعروضة 

 للتناظر 

 الخطة 

 

ترونية: مطلب ترشح يحرر عن بعد )الكترونيا( عبر البوابة االلك -

   cnc.collectiviteslocales.gov.tn-http://recrutement 

 نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية   -

 نسخة مجردة من الشهادة العلمية او الشهادة المعادلة لها  -

ما يفيد  بصفة طالب شغل او بمكتب التشغيل والعمل المستقل شهادة تسجيل  -

 تقديم خدمات مدنية فعلية لمن تجاوز السن القانونية لالنتداب.

المتحصلين على شهادة المترشحين 

علوم في المرحلة االولى من التعليم العالي 

والبالغين او شهادة معادلة لها  االعالمية

  االكثر( سنة على  40اربعون )من العمر 

لسنة    1031عدد تحتسب وفق االمر 

  2006افريل  13المؤرخ في  2006

المتعلق بضبط احكام خاصة لتحديد السن 

القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين 

حاملي الشهادات العليا من المشاركة في 

المناظرات الخارجية او مناظرات الدخول 

الى مراحل التكوين لالنتداب في القطاع 

 العمومي. 

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

واضع  

  برامج 

   "3"أ

 :  مالحظة •

 .تلغى جميع الترشحات التي ترد غير مرفوقة  بكامل الوثائق المطلوبة او ترد بعد تاريخ ختم الترشحات -

 تتضمن مكان وزمان اجراء االختبارات الشفاهية.يقع في االبان اعالم المترشحين الذين تم قبولهم في االختبارات الكتابية عن طريق توجيه استدعاءات فردية س -

 

  

http://recrutement-cnc.collectiviteslocales.gov.tn/


   الجمهورية التونسية        

وزارة الداخلية               

   بلدية ...........           

الغ ــــــــــــــــــــــــــــــــب    

تعتزم بلدية ............. فتح مناظرة خارجية باالختبارات  النتداب تقني "أ3"  بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية في صيغة التعاقد حسب بيانات  

   الجدول التالي:

 شروط المشاركة الوثائق المطلوبة 
تاريخ اجراء 

 المناظرة

تاريخ ختم 

 الترشحات

عدد الخطط  

المعروضة 

 للتناظر 

 الخطة 

 

 :االلكترونيةمطلب ترشح يحرر عن بعد )الكترونيا( عبر البوابة  -

   cnc.collectiviteslocales.gov.tn-http://recrutement 

 نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية   -

 المعادلة لها نسخة مجردة من الشهادة العلمية او الشهادة  -

ما يفيد تقديم  بصفة طالب شغل او شهادة تسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل  -

 خدمات مدنية فعلية لمن تجاوز السن القانونية لالنتداب.

ذات   المترشحين المتحصلين على شهادة

المرحلة االولى من صبغة تقنية من 

او شهادة معادلة لها  التعليم العالي 

( سنة  40اربعون )ر والبالغين من العم

عدد  تحتسب وفق االمر  على االكثر

  13المؤرخ في  2006لسنة  1031

المتعلق بضبط احكام  2006افريل 

خاصة لتحديد السن القصوى وضبط 

كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات 

العليا من المشاركة في المناظرات  

الخارجية او مناظرات الدخول الى  

اب في القطاع  مراحل التكوين لالنتد

 العمومي. 

 .........  .........  .... .. ..    " 3"أتقني 

 :  مالحظة •

 .تلغى جميع الترشحات التي ترد غير مرفوقة  بكامل الوثائق المطلوبة او ترد بعد تاريخ ختم الترشحات -

 استدعاءات فردية تتضمن مكان وزمان اجراء االختبارات الشفاهية.يقع في االبان اعالم المترشحين الذين تم قبولهم في االختبارات الكتابية عن طريق توجيه س -

 

 

 

 

http://recrutement-cnc.collectiviteslocales.gov.tn/


   الجمهورية التونسية        

وزارة الداخلية               

   بلدية ...........           

الغ ــــــــــــــــــــــــــــــــب    

تعتزم بلدية ............. فتح مناظرة خارجية باالختبارات  النتداب  متصرف مساعد  "أ 3" بالسلك االداري المشترك لإلدارات العمومية في  صيغة التعاقد 

   حسب بيانات الجدول التالي:

 شروط المشاركة الوثائق المطلوبة 

تاريخ 

اجراء 

 المناظرة

تاريخ ختم 

 الترشحات

عدد الخطط  

المعروضة 

 للتناظر 

 الخطة 

 :يحرر عن بعد )الكترونيا( عبر البوابة االلكترونيةمطلب ترشح  -

   cnc.collectiviteslocales.gov.tn-http://recrutement 

 نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية   -

 نسخة مجردة من الشهادة العلمية او الشهادة المعادلة لها  -

ما يفيد تقديم  بصفة طالب شغل او شهادة تسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل  -

 لالنتداب.خدمات مدنية فعلية لمن تجاوز السن القانونية 

المترشحين المتحصلين على شهادة 

او شهادة  المرحلة االولى من التعليم العالي 

اربعون  معادلة لها والبالغين من العمر 

تحتسب وفق االمر   ( سنة على االكثر40)

  13المؤرخ في  2006لسنة  1031عدد 

المتعلق بضبط احكام خاصة  2006افريل 

لتحديد السن القصوى وضبط كيفية  

ابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من احتس

المشاركة في المناظرات الخارجية او 

مناظرات الدخول الى مراحل التكوين 

.لالنتداب في القطاع العمومي  

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

متصرف  

مساعد 

   "3"أ

 :  مالحظة •

 .بكامل الوثائق المطلوبة او ترد بعد تاريخ ختم الترشحات  تلغى جميع الترشحات التي ترد غير مرفوقة -

 ختبارات الشفاهية.سيقع في االبان اعالم المترشحين الذين تم قبولهم في االختبارات الكتابية عن طريق توجيه استدعاءات فردية تتضمن مكان وزمان اجراء اال -

 

 

http://recrutement-cnc.collectiviteslocales.gov.tn/


الجمهورية التونسية           

وزارة الداخلية               

   بلدية ...........           

الغ ــــــــــــــــــــــــــــــــب  

تعتزم بلدية ............. فتح مناظرة خارجية باالختبارات  النتداب مهندس اول  "أ 1" بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية في  صيغة التعاقد   

   حسب بيانات الجدول التالي:

 شروط المشاركة الوثائق المطلوبة 
تاريخ اجراء 

 المناظرة

تاريخ ختم 

 الترشحات

عدد الخطط  

المعروضة 

 للتناظر 

 الخطة 

 

 :االلكترونية المنصةمطلب ترشح يحرر عن بعد )الكترونيا( عبر  -

   cnc.collectiviteslocales.gov.tn-http://recrutement 

 نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية   -

 نسخة مجردة من الشهادة العلمية او الشهادة المعادلة لها  -

ما  بصفة طالب شغل او شهادة تسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل  -

 يفيد تقديم خدمات مدنية فعلية لمن تجاوز السن القانونية لالنتداب.

 لمهندسالوطنية شهادة للمترشحين الحاملين لا

او شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 

( سنة على االكثر تحتسب وفق  40اربعون )

المؤرخ في   2006لسنة  1031عدد االمر 

المتعلق بضبط احكام  2006افريل  13

خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية  

ا من احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العلي

المشاركة في المناظرات الخارجية او 

مناظرات الدخول الى مراحل التكوين 

 لالنتداب في القطاع العمومي.

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

مهندس  

اول  

   "1"أ

 :  مالحظة •

 .بكامل الوثائق المطلوبة او ترد بعد تاريخ ختم الترشحات  تلغى جميع الترشحات التي ترد غير مرفوقة -

 ختبارات الشفاهية.سيقع في االبان اعالم المترشحين الذين تم قبولهم في االختبارات الكتابية عن طريق توجيه استدعاءات فردية تتضمن مكان وزمان اجراء اال -

 

 

 

http://recrutement-cnc.collectiviteslocales.gov.tn/


الجمهورية التونسية           

وزارة الداخلية               

   بلدية ...........           

الغ ــــــــــــــــــــــــــــــــب  

تعتزم بلدية ............. فتح مناظرة خارجية باالختبارات النتداب مهندس معماري اول "أ1"  بسلك المهندسين المعماريين لإلدارة في  صيغة التعاقد  

   حسب بيانات الجدول التالي:

 شروط المشاركة الوثائق المطلوبة 
تاريخ اجراء 

 المناظرة

تاريخ ختم 

 الترشحات

عدد الخطط  

المعروضة 

 للتناظر 

 الخطة 

 

 :االلكترونية المنصةمطلب ترشح يحرر عن بعد )الكترونيا( عبر  -

   cnc.collectiviteslocales.gov.tn-http://recrutement 

 نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية   -

 نسخة مجردة من الشهادة العلمية او الشهادة المعادلة لها  -

ما  بصفة طالب شغل او شهادة تسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل  -

 يفيد تقديم خدمات مدنية فعلية لمن تجاوز السن القانونية لالنتداب.

 لمهندسالوطنية شهادة لالمترشحين الحاملين ل

او شهادة معادلة لها والبالغين من  معماري

( سنة على االكثر تحتسب  40العمر اربعون )

المؤرخ   2006لسنة  1031عدد وفق االمر 

المتعلق بضبط احكام  2006افريل  13في 

خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية  

احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من 

المشاركة في المناظرات الخارجية او 

مناظرات الدخول الى مراحل التكوين 

 لالنتداب في القطاع العمومي.

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

مهندس  

معماري  

اول  

   "1"أ

 :  مالحظة •

 .تلغى جميع الترشحات التي ترد غير مرفوقة  بكامل الوثائق المطلوبة او ترد بعد تاريخ ختم الترشحات -

 االختبارات الشفاهية.سيقع في االبان اعالم المترشحين الذين تم قبولهم في االختبارات الكتابية عن طريق توجيه استدعاءات فردية تتضمن مكان وزمان اجراء  -

  

http://recrutement-cnc.collectiviteslocales.gov.tn/


الجمهورية التونسية           

وزارة الداخلية               

   بلدية ...........           

الغ ــــــــــــــــــــــــــــــــب  

تعتزم بلدية ............. فتح مناظرة خارجية باالختبارات النتداب  معماري اول "أ 1" بسلك معماريي االدارة في  صيغة التعاقد حسب بيانات الجدول  

   التالي:

 شروط المشاركة الوثائق المطلوبة 
تاريخ اجراء 

 المناظرة

تاريخ ختم 

 الترشحات

عدد الخطط  

المعروضة 

 للتناظر 

 الخطة 

 

 :االلكترونية المنصةمطلب ترشح يحرر عن بعد )الكترونيا( عبر  -

   cnc.collectiviteslocales.gov.tn-http://recrutement 

 نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية   -

 نسخة مجردة من الشهادة العلمية او الشهادة المعادلة لها  -

ما  بصفة طالب شغل او شهادة تسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل  -

 يفيد تقديم خدمات مدنية فعلية لمن تجاوز السن القانونية لالنتداب.

الوطنية في  شهادة لالمترشحين الحاملين ل

او شهادة معادلة لها   التعمير والتهيئة

( سنة على 40والبالغين من العمر اربعون )

  1031عدد االمر االكثر تحتسب وفق 

  2006افريل  13المؤرخ في  2006لسنة 

المتعلق بضبط احكام خاصة لتحديد السن 

القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين 

حاملي الشهادات العليا من المشاركة في 

المناظرات الخارجية او مناظرات الدخول 

الى مراحل التكوين لالنتداب في القطاع 

 العمومي. 

 ........  ........  ...... 
معماري  

" 1اول "أ  

 :  مالحظة •

 .تلغى جميع الترشحات التي ترد غير مرفوقة  بكامل الوثائق المطلوبة او ترد بعد تاريخ ختم الترشحات -

 االختبارات الشفاهية.سيقع في االبان اعالم المترشحين الذين تم قبولهم في االختبارات الكتابية عن طريق توجيه استدعاءات فردية تتضمن مكان وزمان اجراء  -

 

http://recrutement-cnc.collectiviteslocales.gov.tn/

