
  خـــــاص باالدارة                   
 /      /رقم الملف           تاريخ االيداع     

 
 

  
Fiche de Candidature ملف ترشــــح

 
 

 N° CIN       رقم بطاقة التعريف    : الهوية 
 .………………………:اللقب عند الوالدة.………………………:اللقب ………………………:االسم 

 ..…………. ……………………:اسم اجلد ………………………………: اسم األب 
Prénom : …………………Nom :………………………Nom de jeune Fille:…………………….. 
 
Nom du Père :…………………………………Nom du Grand Père :…………………………….. 
 
 

 

 
 .………..………: الوالية ………………………………:مكانها……………… : تاريخ الوالدة 

Gouvernorat  :……………….                                         Lieu :…………….                                       Date de 
Naissance 

3 

 ……: أعزب              متزوج                مطلق             أرمل                 عدد األطفال :             الحالة االجتماعية 
                           Nombre d'Enfants               Veuf         Divorcé            Marié            Célibataire  Situation Familiale 

 ……………………المدينة.…………………………………………………………… : العنوان الشخصي
Adresse Personnelle:………………………………………………………. Ville :……………………….               

 …………..………:العنوان اإللكتروني  ……………………:هاتف المنزل ……………: الرمز البريدي
Code PostaleTel DomicileAdresse E-mail                                       

 . …………………:هاتف المكتب 
Tel Professionnel 

  األنقليزية الفرنسية  
  آتابة مخاطبة آتــابة مخاطبة آتــابة مخاطبة آتابة مخاطبة

  Bienجيد          
  Moyen  متوسط        
 Faibleضعيف          

 
  Citer les derniers Diplômes obtenusأذآر آخر شهادة تحصلتم عليها  : المؤهالت العلمية

 
 عدد سنوات الدراسة

Nombre d'année 
d'etudes 

 سنة الحصول عليها
Année d'obtention 

 الشهادة
Diplôme 

 المستوى
Niveau 

  Secondaireثانوي     

   Supérieur عالي   

 Professionnelمهني     

 Année du 1er emploi    سنة أول شغل               :الخبرة المهنية 
 croissantéen ordre d   emploisCiter les trois derniers  حسب الترتيب التنازلياذآر الثالث المهن األخيرة 

 
   Annéeالسنة المؤسسة  Pays   Etablissement  البلد

    
 
 

  

 Sexe  أنثى     ذآر  الجنس
        Masc.      Fem.    

 Voir Verso  الخلفإلىانظر 

 الصورة
 )وجوبـية(

أشهد بصحة المعلومات الواردة في هذه 
 المطبوعة وعليها أوقع

 …………………: التــــــاريخ 
 االمضاء

 نسيــة  الجمهورية  التو           
        وزارة التنميـة  والتعـــاون الدولي
        الوآالـة التونسية للتعاون الفني
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FR 

 ع
FR 

آيف تعرفت على الوآالة 
 :التونسية للتعاون الفني
  اإلذاعة أو التلفزة

   الصحف
   موقع الواب للوآالة

  صديق أو زميل بالعمل 
 :.............  أخرى

.......................... 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

حسب ( مرقونة ومطبوعة ومخزونة على قرص لين الفرنسية ب وباالنقليزية   بالعربية ومحررةسيرة ذاتية  
 ).النموذج المصاحب

 .نسخة من الشهادة العلمية  
 .نسخة من آل شهادة خبرة 
نسخة من شهادة في متابعة تكوين في اللغة األنقليزية أو شهادة تبين المستوى، من مؤسسة معترف بها، وفي عدم  

 .سخة من الشهادة حالة تسلمهاتوفر إحداهما، الحرص على مد الوآالة بن
 .صورة شمسية 
 .عنوان المترشحقب ولظرفان متنبران  يحمالن اسم و 
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
 صفحات األولى لجواز السفر وفي صورة عدم توفره الرجاء الحرص على استخراجه ومد )4 (نسخة من األربع  

 .الوآالة بالنسخ المطلوبة حال تسلمه
 

 
 

 
 

 
 .بكم هذا مجرد ترشح للعمل بالخارج فال تتخلوا عن عملكم وال تفرطوا في مكاسبكم ما لم يبلغكم القرار الرسمي لالنتدابمطل 
 ترقية، نقلة، ( أو على وضعيتكم المهنية)…والدة ، عنوان الخ(يتعين عليكم إعالم الوآالة بكل تغير يطرأ على حالتكم االجتماعية  

 .ن ملفكم في ظرف سنتين على أقصى تقدير تحتفظ الوآالة بحقها في إلغاء ترشحكمفي صورة عدم تحييو.).…الخ 
على آل مترشح إعداد هذا الملف بكل صدق وعناية ثم إمضاؤه مؤآدا بذلك على صحة آل المعلومات والوثائق وأن آل معلومة  

 .أو وثيقة مخالفة للواقع ينجر عنها إلغاء ترشح صاحبها
 . طرف مصالح الوآالة إال إذا آان بحوزتكم جواز سفر ساري المفعولال يتم تقديم ترشحكم من 

 
 
 
 
 
 
 

 حقق الملف  أعاد تحقيق الملف
 ……………………………………: السيد 

 ……………………………………:التاريخ 

 …………………………………: االمضاء 

: السيد  

………………………………………… 

 ………………………………………: التاريخ 

: االمضاء 

……………………………………… 
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 :الوثائق المطلوبة 
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