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يد شغورات عن طريق اإللحاق لدى مصالحها تفتح وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي باب الترشح لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لتسد
)الكائن بحومة السوق جربة بمدنينللوكالة الفرع الجهوي (الجهوية بوالية مدنين   

 
2022 مارس 04تاريخ غلق سجل الترشحات  2022 فيفري 07ترشحات تاريخ بداية قبول ال  

 
عدد الخطط  المهام الموكولة للمترشح الوثائق المطلوبة

 المراد تسديدها
 الرتبة شروط الترشح

  مطلب إلحاق يحمل الموافقة المبدئية لإلدارة األصلية -
   نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية -
 ن الشهادة العلمية نسخة مطابقة لألصل م -
  قائمة في الخدمات  -
 نسخة من قرار االنتداب -
  قرار يتعلق بضبط آخر وضعية إدارية  -
شهادة تثبت ان الملف اإلداري للمترشح خال من  -

 العقوبات التأديبية ممضاة من قبل اإلدارة األصلية
 2020نسخة من بطاقتي االعداد المهنية لسنتي  -
   2021و
 

: مالحظات   

  ترفض الملفات غير المتضمنة للوثائق المذكورة -
  ترفض الملفات المرسلة بعد آجال غلق السجالت  -
ويكون ختم البريد دليل على معرفة ) 2022 فيفري 28(

  .تاريخ اإلرسال
ال تؤخذ بعين االعتبار مطالب اإللحاق الواردة على  -

 فيفري 01(الوكالة قبل تاريخ فتح باب الترشحات 
2022(  

  
  

رسل ملف الترشح بواسطة رسالة مضمونة الوصول ي
  :على العنوان التالي 

  وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي 
   1002نهج دمحم رشيد رضا، البلفيدير  2

  
  مع التنصيص على الظرف الخارجي

تسديد شغورات عن طريق اإللحاق لدى وكالة حماية (
 )وتهيئة الشريط الساحلي

لشريط الساحلي وإنجاز التقاريرالمعاينة الميدانية ل -  
رفع التجاوزات على الملك العمومي البحري -  
متابعة تنفيذ مشاريع الوكالة -  
درس مطالب الحصول على تراخيص اإلشغال الوقتي -  
واللزمالمراقبة الميدانية للتراخيص  -  

يجب ان يكون المترشح متحصال على شهادة المرحلة األولى من التعليم  -  01
هندسة مدنية، جغرفة ( العالي على األقل في إحدى اإلختصاصات الفنية 

  ...)رقمية، طبوغرافيا، رسم الخرائط،
و أن تتوفر فيه  أن يكون تونسي الجنسية و متمتعا بحقوقه المدنية -

  ائف التي يترشح لهاالمؤهالت المطلوبة ليمارس الوظ
سنة على أقصى تقدير في تاريخ  50ال يمكن أن يتجاوز سن المترشح  -

  2022جانفي  01
  يجب أن يكون الملف اإلداري للمترشح خال من العقوبات التأديبية -
 ان يكون المترشح موظفا مترسما -

رتب من 
الصنف 

"3أ"  
 
 
 

إستقبال المواطنين و توجيههم -  
ت والصادراتتسجيل الواردا -  
االمراسالت وإحالتهإعداد  -  
المتابعة اإلدارية للتراخيص بالملك العمومي البحري ومتابعة  -

...دفع معاليم اإلشغال  
: اليومي للمكتب  معاضدة رئيس الفرع في التصرف اإلداري -

 شراءات صغرى، التصرف في المخزون، التصرف في
...الطاقة، متابعة إستهالك صندوق األموال المتداولة  

- ...  

ن يكون المترشح متحصال على شهادة المرحلة األولى من التعليم أيجب  - 01
  .وله خبرة في التصرف اإلداري العالي على األقل 

و أن تتوفر فيه  أن يكون تونسي الجنسية و متمتعا بحقوقه المدنية -
  المؤهالت المطلوبة ليمارس الوظائف التي يترشح لها

سنة على أقصى تقدير في تاريخ  50جاوز سن المترشح ال يمكن أن يت -
  2022جانفي  01

  يجب أن يكون الملف اإلداري للمترشح خال من العقوبات التأديبية -
 ان يكون المترشح موظفا مترسما -

رتب من 
الصنف 

"3أ"  
 
 
 
 
 

  
  :طريق تسديد الشغورات

  ا والمهارات المكتسبة ومدى مالءمتها مع شروط الترشح فرز ودراسة الترشح أخذا بعين اإلعتبار للمهام المكلف به -1

 دعوة المترشحين المقبولة ملفاتهم إلجراء محادثة شفاهية -2


