الجمهورية التونسية
وزارة الثقافة
مركز الموسيقى العربية والمتوسطية

بالغ انتداب
يعتزم مركز الموسيقى العربية والمتوسطية تنظيم مناظرات خارجية بالملفات مشفوعة بامتحانات تطبيقية النتداب  3أعوان تنفيذ وذلك حسب الجدول التالي :
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تاريخ اجراء
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شروط المشاركة

الوثائق المطلوبة

.1
لسن اليتجاوز سن المترشح ()44أربعون سنة بتاريخ غرة
جانفي  2416مع التنفيل بخمس سنوات ابتداء من سنة
التسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل.
.2يجب أن تتوفر في المترشح كامل المؤهالت البدنية للعمل و أن
يحسن القراءة والكتابة وأن اليتعدى المستوى التعليمي السنة
السادسة من التعليم اإلبتدائي أو األساسي.
.1

 -1مطلب ترشح باسم المدير العام
لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية
 -2نسخة مجردة من بطاقة التعريف
الوطنية
 -3شهادة ترسيم بصفة طالب شغل
مسلمة من قبل مكتب التشغيل و العمل
المستقل لم يمض على تاريخ تسليمها
أكثر من ثالث أشهر في تاريخ ختم
الترشحات أو شهادة تثبت انجاز
خدمات مدنية فعلية بالنسبة لمن تجاوز
سنه األربعين سنة .
 -4سيرة ذاتية مفصلة
 -5نسخة من شهادة الكفاءة المهنية
المطلوبة (باستثناء عون تنظيف).
 -6نسخة من الشهادة المدرسية
المطلوبة مصحوبة بالنسبة للشهائد
المتحصل عليها من المعاهد الخاصة
بمصادقة اإلدارة الجهوية.

ن اليتجاوز سن المترشح ()44أربعين سنة بتاريخ غرة
جانفي  2416مع التنفيل بخمس سنوات ابتداء من سنة
التسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل.
 .2يجب أن تتوفر في المترشح كامل المؤهالت البدنية للعمل.
 .3أن يكون قد تابع بنجاح المرحلة األولى من التعليم الثانوي
نظام جديد أو السنة الخامسة ثانوي من النظام القديم.
 .4أن يكون متحصال على شهادة الكفاءة المهنية في اإلختصاص.
مناظرة خارجية
عامل عون مخزن
.1
 25ماي  23جوان
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مشفوعة
بالملفات
صنف 5
ن اليتجاوز سن المترشح()44أربعون سنة بتاريخ غرة
2416 2416واأليام
بامتحان مهني
جانفي  2416مع التنفيل بخمس سنوات ابتداء من سنة
الموالية
التسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل.
.2يجب أن تتوفر في المترشح كامل المؤهالت البدنية للعمل .
.3أن يكون قد تابع بنجاح المرحلة األولى من التعليم الثانوي نظام
جديد أو السنة الخامسة ثانوي من النظام القديم).
.4أن يكون متحصال على شهادة الكفاءة المهنية في اإلختصاص.
مالحظة :كل ملف ترشح يصل بعد تاريخ ختم الترشحات أو ال يتضمن الوثائق المطلوبة  ،يعتبر مرفوضا .ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي بمركز الموسيقى العربية
والمتوسطية الكائن ب 8نهج  2مارس  1334سيدي بوسعيد ،دليال على تاريخ الوصول أو اإلرسال.

