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إنتداب تلماذة ضباط صف بالبحرية

وجرجيس للعمل بجهتي صفاقس  

إعلنا إنتداب تلماذة ضباط صف لفائدة جيش البحر للسنة
  2019–  2018الدراسية 

شروط النتداب
،2018 ديسمبر 31 سنة بتـاريخ 23 و18- أنا يكونا المترشح تونسي الجنسية، أعزب وعمره ماا بين 

. سنة بالنسبة لـمن أدى أو هو بصدد أداء واجب الخدماة الوطنية24

).للفتيانا  م 1.67- ل يقل طول القاماة عن  )

للفتيات  م1.60- ل يقل طول القاماة عن   .( )

نظام جديد على القل أو شهادة البكالوريا . المستوى التعليمي السنة الرابعة ثانوي مانهاة  ( ) : -

. في ماادة التربية البدنية20 مان 10- أنا يكونا ماتحصل على ماعدل يساوي أو يفوق 

اجتياز الفحص الطبي والنفساني بنجاح ). أنا يكونا صالحا طبيا للخدماة العسكرية  ) -

. اجتياز الختبار الرياضي بنجاح -

- إجتياز الختبار الشفاهي بنجاح

. أنا يحسن السباحة -

- إماضاء عقد تطوع في صفوف الجيش الوطني يغطي إضافة إلى مادة التكوين عشر سنوات عمل

.فعلي



( تتم عملية تقديم الترشحات عن طريق النترنات عبر ماوقع واب وزارة الدفاع الوطني  -

www.defense.tn (  و يتعين على كل ماترشح2018 مااي10 إلى غاية 2018 أفريل 10بداية مان ،

:إرسال الوثائق المطلوبة على العنوانا التالي  السيد آمار مادرسة ضباط الصف بالبحرية خليج الشعرة

.2018 مااي 10 بنزرت، في أجل أقصاه 7029مانزل عبد الرحمانا 

2018 مااي 10 و2018 أفريل 10- ل تقبل الملفات المنقوصة أو التي ترد خارج الفترة الفاصلة بين 

.ماع إحتساب تاريخ ختم البريد ول ترجع لصحابها ( )

- ل تؤخذ بعين العتبار الملفات المتضمنة لمعطيات ماخالفة لما تم التصريح به عند عملية التسجيل

.عبر النترنات

. عدم الستدعاء لجراء المناظرة يعتبر إجابة بالرفض على المطلب -

. في صورة القبول3- الستظهار بالسندات الصلية و تسليم بطاقة عدد

تكوين الملف
هوية المترشح وعنوانه ورقم الهاتف- ماطلب ترشح بإسم السيد وزير الدفاع الوطني يحتوي على 

.الشخصي

- نسخة ماطابقة للصل مان شهادة الباكالوريا للمحرزين عليها ونسخة مان بيانا أعداد إماتحانا

.الباكالوريا

- نسخة ماطابقة للصل مان الشهادة المدرسية أو شهادة حضور لمن له ماستوى تعليمي السنة الرابعة

.ثانوي وبالنسبة للمتحصلين على شهائد مان ماعاهد حرة، يشترط أنا تكونا هذه المعاهد ماعترف بها مان

.طرف وزارة التربية

- نسخة ماطابقة للصل مان بطاقة أعداد الثلثي الثالث للمترشحين ذوي ماستوى السنة الرابعة ثانوي

.مانهاة

( نسختانا  . مان بطاقة التعريف الوطنية02- (

( ماضمونا  . ولدة حديثا العهد02- (



. أصلية لسنة المناظرة أو وصل طلب الوثيقة03- بطاقة عدد 

( أربعة  . صور شمسية حديثة العهد يكتب خلفها إسم المترشح ولقبه04- (

- نسخة مان شهادة حسن السيرة لمن أدى واجب الخدماة الوطنية وشهادة حضور بالقطعة لمن هو

.بصدد أدائه

( ثلثة   ) ظروف ماتنبرة تحمل عنوانا إقاماة المترشح والترقيم البريدي 03-

تحمل رقم التسجيل يتم طباعتها مان ماوقع واب وزارة الدفاع الوطني  ( ماطبوعة ترشح  ( ) -

www.defense.tnبعد التسجيل . (

www.emploi.rn.tn

http://www.emploi.rn.tn/
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