
 الجمهورية التونسية
***** 

دارة والسياسات العمومية   وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإ
***** 

_______________________________________________________________ 
 تونس 1020ساحة الحكومة بالقصبة 

  71 563 384فاكس : ال /71 566 400تف : الها 

 

 تونس في، 

 بالغ سَد الشغورات

 
 

 :اليةفي الخطط التغورات الش سدل رئاسة الحكومة موظفيباب الترشح لفائدة  تعلن اإلدارة العامة لإلصالحات والدراسات المستقبلية اإلدارية

 

 2020 مارس 19خميس تاريخ غلق سجل الترشحات يوم ال 2020فيفري  17تاريخ بداية قبول الترشحات يوم االثنين 

 

 الشروط المطلوبة مكان العمل عدد الخطط أو الرتبةالخطة 

 "'1االنتماء إلى الصنف الفرعي "أ ريةاإلدارة العامة لإلصالحات والدراسات المستقبلية اإلدا 01 إطار اختصاص هندسة اإلعالمية

 "1" أو "أ2الصنف الفرعي "أاالنتماء إلى  ريةاإلدارة العامة لإلصالحات والدراسات المستقبلية اإلدا 01 إطار اختصاص قانون

 02 المجموع

 :فعلى الراغبين في الترشح تقديم 

لإلصالحات والدراسات  ةالعام ةالمدير ةسيدالمطلب باسم -

 هيكليتضمن الموافقة الصريحة لرئيس ال المستقبلية اإلدارية

 التي يرجع إليه المعني بالنظر.

  شهادة علمية. -

 المركزي برئاسة الحكومة.مباشرة بمكتب الضبط  المطلب ودعي

 



 الجمهورية التونسية
***** 

ــة  رائســـة الحكومــ
***** 

دارة العامة للمصالح المشتركة  الإ

_______________________________________________________________ 
 تونس 1020ساحة الحكومة بالقصبة 

  71 563 384فاكس : ال /71 565 400الهاتف :  

 

 تونس في، 

 بالغ سَد الشغورات

 
 

في الخطط  حاقلة أو اإللغورات عن طريق النقالش سدالمؤسسات ذات الصبغة اإلدارية لوالدولة والجماعات المحلية  عملةباب الترشح لفائدة  رئاسة الحكومةفتح ت

 :التالية

 

 2020 مارس 19خميس تاريخ غلق سجل الترشحات يوم ال 2020فيفري  17تاريخ بداية قبول الترشحات يوم االثنين 

 

 الشروط المطلوبة مكان العمل عدد الخطط الخطة أو الرتبة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة 06 عامل تنظيف

 :فعلى الراغبين في الترشح تقديم

صريحة يتضمن الموافقة ال للمصالح المشتركة ةالعام ةالمدير ةسيدالمطلب باسم -

 معني بالنظر.لرئيس اإلدارة التي يرجع إليها ال

 شهادة مدرسية أو شهادة تثبت المستوى الدراسي -

  .شهادة طبية تثبت قدرة المترشح على القيام بأعمال تتطلب مؤهالت بدنية-

 يرسل ملف الترشح بواسطة رسالة مضمونة الوصول عن العنوان التالي :

 .تونس 1020 رئاسة الحكومة ساحة الحكومة بالقصبة

 المركزي برئاسة الحكومة.ودع مباشرة بمكتب الضبط يأو 

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة 06 عامل حراسة

 12 المجموع

 

 


