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�بع مرحلة التعليم االبتدائي وأمت بنجاح السنة التاسعة من 

التعليم األساسي أو الثالثة من التعليم الثانوي (نظام قدمي) 

" متحصل عليها منذ دصنف "المع رخصة سياقة من 

  سب من �ريخ ختم الرتشحات.تسنتني على األقل حت
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  س�اقة ال�افالت

وطباعة استمارة  www.cnstn.rnrt.tnالتسجيل عن بعد على املوقع اخلاص Lملركز الوطين للعلوم والتكنولوجيا النووية أعاله  املشار إليه املهيناملرتشحني لالمتحان جيب على 

  مصحوبة Lلو[ئق التالية : 2018جانفي  31ی�م   اهلا بواسطة رسالة مضمونة الوصول إىل املركز الوطين للعلوم والتكنولوجيا النووية يف أجل أقصاهمث ارس  2018جانفي  31الرتشح قبل يوم 

 عن بعد. رتشحال استمارة )1

 .نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية )2
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 سات التعليم الثانوي اخلاص.املدرسية املطلوبة مع وجوب املصادقة عليها من قبل املندوبية اجلهوية للرتبية املعنية Lلنسبة للشهائد املدرسية املسلمة من قبل مؤسمن الشهادة مصورة نسخة  )3

  .من رخصة السياقة من الصنف "د" متحصل عليها ألكثر من سنتني بتاريخ ختم الرتشحاتنسخة  )4

 من مركز الصحة األساسية تثبت التأهيل الطيب للخطة. شهادة طبية مسلمة )5

  ظرفان خالصا معلوم الربيد مضمون الوصول حيمالن عنوان املرتشح. )6

 .وال يشرتط أن تكون اإلمضاءات معرفة وأن تكون النسخ املصورة مشهودا مبطابقتها ألصل تلك الو[ئق

والعمل  تشغيلالمكتب  بصفة طالب شغل من قبل الذكر بشهادة تثبت إجناز خدمات مدنية فعلية أو الرتسيم لفةاق الو[ئق ساالقانونية، جيب إرفمرتشح الذي جتاوز السن للوLلنسبة 

  املستقل مل ميض على �ريخ تسليمها أكثر من ثالثة أشهر يف �ريخ ختم الرتشحات.

 ، على العنوان التايل: وترسل إىل املركز الوطين للعلوم والتكنولوجيا النووية ورقم امللفورمزه م االمتحان اسيكتب عليه ومغلق توضع الو[ئق املكونة مللف الرتشح يف ظرف خاص  مالحظة:

  .72سيدي [بت، والية أر�نة ص.ب.  2020املركز الوطين للعلوم والتكنولوجيا النووية، القطب التكنولوجي 

أو ال يتضمن الو[ئق املنصوص عليها Lجلدول أعاله ويكون ختم الربيد أو �ريخ التسجيل  2018جانفي  31دد ليوم ويرفض وجوL كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الرتشحات احمل

 مبكتب الضبط دليال على معرفة �ريخ اإلرسال أو الوصول.


