
      الجمهورٌة التونسٌة تونس فً 

 وزارة الّصحة

ة للّصحة بتون ٌّ ساإلدارة الجهو  

 

 

 

  2017ـدد لسنة 1عــــ إعالن انتداب 
 

ٌّة بتونس  ٌّة النتداب عملة لفائدة الجهة الصح ٌّة للّصحة بتونس فتح مناظرة خارج حسب تعتزم اإلدارة الجهو

 :البٌانات التالٌة 

العدد 
 الرتبً

عدد 
 الخطط

المستوى التعلٌمً 
 المطلوب

المؤسسة 
المعنٌة 
 باالنتداب

االختصاص 
 و الصنف

 شروط الترّشح

 ابتدائً على لخامسةالسنة ا 02 1
 وال تتجاوز السنة األقل

 نظام جدٌد التاسعة أساسً
أو السنة الثالثة ثانوي نظام 

 قدٌم

مستشفى 
 األطفال

 
تنظٌف  

 (1عملة صنف )

 غرة مس تارٌخ  سنة 40 تتجاوز ال القصوى السسّ - 

 1982 لسنة 1229 لألمر وفقا تحتسب 2017جانفً 

 .1982 سبتمبر 02 فً المؤرخ
ٌّة مؤهالت تتطلب بأعمال القٌام على القدرة-   .بدن
ٌّة  مس السوابق الملفّ  خلو-   العدل

 ابتدائً على لخامسةالسنة ا 05 2
 وال تتجاوز السنة األقل

 نظام جدٌد التاسعة أساسً
أو السنة الثالثة ثانوي نظام 

 قدٌم

مستشفى 
 الّرابطة

 
تنظٌف  

 (1عملة صنف )

مس تارٌخ غرة  سنة 40 تتجاوز ال القصوى السسّ - 

 1982 لسنة 1229 لألمر وفقا تحتسب 2017جانفً 

 .1982 سبتمبر 02 فً المؤرخ
ٌّة مؤهالت تتطلب بأعمال القٌام على القدرة-   .بدن
ٌّة  مس السوابق الملفّ  خلو-   العدل

 ابتدائً على لخامسةالسنة ا 10 3
 وال تتجاوز السنة األقل

 نظام جدٌد التاسعة أساسً
أو السنة الثالثة ثانوي نظام 

 قدٌم

مركز الّتولٌد 
 وطّب الّرضٌع

 
تنظٌف  

 (1عملة صنف )

مس تارٌخ غرة  سنة 40 تتجاوز ال القصوى السسّ - 

 1982 لسنة 1229 لألمر وفقا تحتسب 2017جانفً 

 .1982 سبتمبر 02 فً المؤرخ
ٌّة مؤهالت تتطلب بأعمال القٌام على القدرة-   .بدن
ٌّة  مس السوابق الملفّ  خلو-   العدل

السنة السادسة ابتدائً على  02 4
 وأس ال ٌتجاوز السنة األقل

السنة التاسعة أساسً نظام 
جدٌد أو السنة الثالثة ثانوي 

 نظام قدٌم

مستشفى 
 األطفال

 
 

 
 

 أعمال ٌدوٌة
 (1عملة صنف )

مس تارٌخ غرة  سنة 40 تتجاوز ال القصوى السسّ - 

 1982 لسنة 1229 لألمر وفقا تحتسب 2017جانفً 

 .1982 سبتمبر 02 فً المؤرخ
ٌّة مؤهالت تتطلب بأعمال القٌام على القدرة-   .بدن
ٌّة مس السوابق الملفّ  خلو-   العدل

السنة السادسة ابتدائً على  02 5
 وأس ال ٌتجاوز السنة األقل

السنة التاسعة أساسً نظام 
جدٌد أو السنة الثالثة ثانوي 

 نظام قدٌم
 
 
 
 
 

مركز الّتولٌد 
وطّب الّرضٌع 

 أعمال ٌدوٌة
 (1عملة صنف )

مس تارٌخ غرة  سنة 40 تتجاوز ال القصوى السسّ - 

 1982 لسنة 1229 لألمر وفقا تحتسب 2017جانفً 

 .1982 سبتمبر 02 فً المؤرخ
ٌّة مؤهالت تتطلب بأعمال القٌام على القدرة-   .بدن
ٌّة مس السوابق الملفّ  خلو-   العدل



أتم بنجاح السنة التاسعة  01 6
أساسً نظام جدٌد أو السنة 
الثالثة ثانوي نظام قدٌم و 

 الرابعة أس ال ٌتجاوز السنة 
ثانوي نظام جدٌد أو السنة 

 السابعة ثانوي نظام قدٌم
  دوس نجاح

مستشفى 
 األطفال

 
 سائق 

 (4عامل صنف )

مس تارٌخ غرة  سنة 40 تتجاوز ال القصوى السسّ - 

 1982 لسنة 1229 لألمر وفقا تحتسب 2017جانفً 

 .1982 سبتمبر 02 فً المؤرخ
ٌّة مؤهالت تتطلب بأعمال القٌام على القدرة-   .بدن
ٌّة مس السوابق الملفّ  خلو-   العدل

 فما فوق مع ضرورة 1رخصة سٌاقة صنف د- 

 .اقدمٌة الرخصة بسنتاس على األقل 

 

أتم بنجاح السنة الثانٌة  02 7
ثانوي  نظام جدٌد أو السنة 
الخامسة  ثانوي نظام قدٌم 

 و أس ال ٌتجاوز السنة 
الرابعة ثانوي نظام جدٌد أو 
السنة السابعة ثانوي نظام 

  دوس نجاحقدٌم

مستشفى 
 الّرابطة

 
كهرباء بناء 

 (5عامل صنف )

مس تارٌخ غرة  سنة 40 تتجاوز ال القصوى السسّ - 

 2017جانفً 
 1982 لسنة 1229 لألمر وفقا تحتسب 2017
 .1982 سبتمبر 02 فً المؤرخ

ٌّة مؤهالت تتطلب بأعمال القٌام على القدرة-   .بدن
ٌّة السوابق الملفّ  خلو-   العدل
 شهادة الكفاءة المهنٌة- 

اتم بنجاح السنة التاسعة  01 8
اساسً نظام جدٌد او السنة 
الثالثة ثانوي نظام قدٌم و 

اس ال ٌتجاوز السنة الرابعة 
ثانوي نظام جدٌد او السنة 
السابعة ثانوي نظام قدٌم 

 دوس نجاح

 
 

مستشفى 
 األطفال

 
 عامل كتابة 

 (5 أو 4عامل صنف )

مس تارٌخ غرة  سنة 40 تتجاوز ال القصوى السسّ - 

 1982 لسنة 1229 لألمر وفقا تحتسب 2017جانفً 

 .1982 سبتمبر 02 فً المؤرخ
ٌّة مؤهالت تتطلب بأعمال القٌام على القدرة-   .بدن
ٌّة مس السوابق الملفّ  خلو-   العدل

 

: طرٌقة المشاركة

 و ٌتم إقصاء كل مترشح شارك فً أكثر اختصاص واحد فقطللمترّشح الحّق فً المشاركة فً  -

. مس اختصاص 

: الوثائق المكّونة لملّف الترّشح

. مطلب ترّشح محّرر على ورق عادي باسم الّسٌدة المدٌرة الجهوٌة للّصحة بتونس -

ٌّة - ٌّة عموم ٌّة فً الّتأهٌل للعمل مسلّمة مس جهة صح  لم ٌمض على تارٌخ تسلٌمها شهادة طب

 . أشهر 3أكثر مس 

ٌّة -  .نسخة مس بطاقة الّتعرٌف الوطن

شهادة تسجٌل بصفة طالب شغل مسلمة مس مكتب التشغٌل و العمل المستقل لم ٌمض على  -

 .تارٌخ تسلٌمها أكثر مس شهر مس تارٌخ ختم الترشحات

 . أشهر3لم ٌمضً على تارٌخ تسلٌمها أكثر مس أو وصل إٌداع  3بطاقة عدد  -

ٌّة للّتربٌة  - ٌّة الجهو ٌّة مع وجوب مصادقة المندوب نسخة مطابقة لألصل مس الّشهادة المدرس

ٌّة المسلّمة مس مؤّسسات الّتعلٌم الخاص  .بالنسبة للّشهادة المدرس

ٌّة اختصاص كهرباء بناء بالّنسبة  - نسخة مطابقة لألصل مس الّشهادة فً الكفاءة المهن

 .للمترّشحٌس لخّطة عوس كهرباء

 .ختم الترشحاتمضموس والدة لم ٌمض على تارٌخ تسلٌمه أكثر مس شهر مس تارٌخ  -

 .صورة شمسٌة حدٌثة -



 نسخة مطابقة لألصل مس شهادة الخبرة تحمل ختم المؤسسة  -

 . حمالس العنواس الكامل للمترّشحي رسالة مضمونة الوصول خالصا معلومظرفاس  -

: مراحل إجراء المناظرة

 : تقٌٌم الملف:المرحلةاالولى -

ٌتم خالل هذه المرحلة إسناد أعداد للملفات المستوفات للشروط المطلوبة و ترتٌب المترشحٌس  -

ترتٌبا تفاضلٌا حسب المجموع الشخصً المتحصل علٌه طبقا للمعاٌٌر المعتمدة مس قبل لجنة 

 .االنتدابات 

 5ٌتم دعوة المترشحٌس المتحصلٌس على المراتب األولى و ذلك فً حدود : المرحلة الثانٌة -

 .أضعاف الخطط المفتوحة للتناظر الجتٌاز االختبارات الشفاهٌة 

بالنسبة لخطة كهرباء بناء و سٌاقة ٌخضع المترشح إضافة إلى االختبار ألشفاهً إلى اختبار 

 . تقنً فً االختصاص 

 : اختٌار المترشحٌس:المرحلة الثالثة -

ٌتم القبول النهائً للمترشحٌس فً كل خطة حسب الترتٌب التفاضلً على أساس العدد النهائً 

 :المتحصل علٌه و الذي ٌحتسب على النحو التالً

 

 خطة تنظٌف و األعمال الٌدوٌة              : 

 عدد االختبار الشفاهً+ عدد تقٌٌم الملف ₌المعدل النهائً 

 

  سائق و كتابة, خطة كهرباء بناء: 
 االختبار الشفاهً + (Χ2االختبار التطبٌقً )+ عدد تقٌٌم الملف ₌المعدل النهائً 

 

 :طرٌقة إرسال الملف

ٌجب تضمٌس كافة الوثائق المطلوبة بظرف ٌكتب علٌه ال ٌفتح مناظرة خارجٌة مع التنصٌص 

على العدد  الرتبً لعرض الشغل و المؤسسة الصحٌة المعنٌة ٌتم إٌداعه مباشرة بمكتب الضبط 

باإلدارة الجهوٌة للصحة بتونس أو إرساله عس طرٌق البرٌد مضموس الوصول على العنواس 

 . البلفدٌر تونس 1002 نهج ابس الهٌثم 07اإلدارة الجهوٌة للصحة بتونس : التالً 

 

 
:  مالحظـــــــــــــــــــــــات

 
 
 .ال تقبل إالّ الملّفات المستوفٌة لشروط المشاركة -

 .المذكورة فً نص اإلعالن من وثائق المنقوصة بعٌن االعتبار الملفات تأخذ ال  -

ة للّصحة الملفات و المطالب ال تؤخذ بعٌن االعتبار - ٌّ  قبل  الواردة على اإلدارة الجهو

  أو المنقوصة من الوثائق المطلوبةغلق الترشحات بعد تارٌخ صدور هذا البالغ أو

بمكتب الّضبط باإلدارة    ختم البرٌد أو تارٌخ التسجٌلوٌعتمد تارٌخ ,تعتبر ملغاة و 



ة للّصحة ٌّ  . كدلٌل على ذلك الجهو

 2017  ماي04:تارٌخ فتح المناظرة  -

 2017 ماي 19: أخر اجل لقبول الترشحات  -

 إلجراء اختبار تم قبولهم اثر الفرز األولً حسب الملفاتٌتّم استدعاء المترّشحٌن الّذٌن   -

  . نفسً شفاهً

  
 

 

                                                                       المدٌرة الجهوٌة للصحة بتونس 

 


