


  ف.ر
 

  (إجباري )تسجيل و ختم المؤسسة و رقم اليتعين أن يحمل طلب الترشح تاريخ. 

  صافمرفوقا بقراري اإلنتداب األول و التسمية في الرتبة الحالية و بطاقة إرشادات مستخرجة من منظومة إن( إجباري )يتعين إرسال مطلب ترشح وحيد. 

 الرجاء تعمير االستمارة بكل عناية. 
 

 اجلمهورّية التونسّية
 وزارة الّصحة 

 اإلدارة العاّمة للمصاحل املشرتكة
 إدارة املوارد البشرّية

 اإلدارة الفرعّية للسلك شبه الطّبي
 

 جتياز املناظرة الداخليةإلترشح  إستمارة

 فين سامي رئيسإىل رتبة  بامللفات لإلرتقاء

 7102بعنوان سنة  للّصحة العمومّيةأول 

 
 

  المعرف الوحيد: └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
(اجباري )

 

 ( :ة)إسم و لقب المترشح .................................................................................  
  مكانها  ....................................... : تاريخ الوالدة ............................................  
  للمترشحةلقب الزوج :....................................................................................  
  (:المؤسسة)مكان العمل الحالي ...........................................................................  
  (:المؤسسة)مكان العمل السابق ...........................................................................  
  الحالية  الرتبةسمية في التتاريخ:└┴┴┴┴┴┴┴┘

(اجباري ) 
 

 دارية الحالة اإل : 
1-  2 مباشر -  3  في حالة الحاق -  وضع على الذمة 
 

 (إجباري )لمؤسسة اضبط مكتب  التسجيلو رقم ختم و تاريخ  إمضاء المترشح

 
 
 

 

 



  ف.ر
 

  (إجباري )تسجيل و ختم المؤسسة و رقم اليتعين أن يحمل طلب الترشح تاريخ. 

  صافمرفوقا بقراري اإلنتداب األول و التسمية في الرتبة الحالية و بطاقة إرشادات مستخرجة من منظومة إن( إجباري )يتعين إرسال مطلب ترشح وحيد. 

 الرجاء تعمير االستمارة بكل عناية. 
 

 اجلمهورّية التونسّية
 وزارة الّصحة 

 اإلدارة العاّمة للمصاحل املشرتكة
 إدارة املوارد البشرّية

 اإلدارة الفرعّية للسلك شبه الطّبي
 

 جتياز املناظرة الداخليةإلترشح  إستمارة

 فين سامي رئيسإىل رتبة  بامللفات لإلرتقاء

 7102بعنوان سنة  للّصحة العمومّية

 
 

  المعرف الوحيد: └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
(اجباري )

 

 ( :ة)إسم و لقب المترشح .................................................................................  
  مكانها  ....................................... : تاريخ الوالدة ............................................  
  للمترشحةلقب الزوج :....................................................................................  
  (:المؤسسة)مكان العمل الحالي ...........................................................................  
 (:المؤسسة)ن العمل السابق مكا ...........................................................................  
  الحالية  الرتبةسمية في التتاريخ:└┴┴┴┴┴┴┴┘

(اجباري ) 
 

 نعم : هل شاركت في المناظرة السابقة  ال 

 دارية الحالة اإل : 
1-  2 مباشر -  3  في حالة الحاق -  وضع على الذمة 
 

 (إجباري )لمؤسسة اضبط مكتب  التسجيلو رقم ختم و تاريخ  إمضاء المترشح

 
 
 

 

 



  ف.ر
 

  (إجباري )تسجيل و ختم المؤسسة و رقم اليتعين أن يحمل طلب الترشح تاريخ. 

  ظومة إنصافمرفوقا بقراري اإلنتداب األول و التسمية في الرتبة الحالية و بطاقة إرشادات مستخرجة من من( إجباري )يتعين إرسال مطلب ترشح وحيد. 

 الرجاء تعمير االستمارة بكل عناية. 
 

 اجلمهورّية التونسّية
 وزارة الّصحة 

 اإلدارة العاّمة للمصاحل املشرتكة
 إدارة املوارد البشرّية

 اإلدارة الفرعّية للسلك شبه الطّبي
 

 ترشح الجتياز املناظرة الداخلية إستمارة

للّصحة  ممرض أولإىل رتبة  بامللفات لالرتقاء

 7102بعنوان سنة  العمومّية

 
 

  المعرف الوحيد: └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
(اجباري )

 

 ( :ة)إسم و لقب المترشح .................................................................................  
  مكانها  ....................................... : تاريخ الوالدة ............................................  
  للمترشحةلقب الزوج :....................................................................................  
  (:المؤسسة)مكان العمل الحالي ...........................................................................  
 (:المؤسسة)مل السابق مكان الع ...........................................................................  
  الحالية  الرتبةسمية في اإلنتداب أو التتاريخ:└┴┴┴┴┴┴┴┘

(اجباري ) 
 

 نعم : هل شاركت في المناظرة السابقة  ال 

 دارية الحالة اإل : 
1-  2 مباشر -  3  في حالة الحاق -  وضع على الذمة 
 

 (إجباري )لمؤسسة اضبط مكتب  التسجيلو رقم ختم و تاريخ  إمضاء المترشح

 
 
 

 

 



  ف.ر
 

  (إجباري )تسجيل و ختم المؤسسة و رقم اليتعين أن يحمل طلب الترشح تاريخ. 

  مرفوقا بقرار اإلنتداب األول و التسمية في الرتبة الحالية و بطاقة إرشادات مستخرجة من منظومة إنصاف( إجباري )يتعين إرسال مطلب ترشح وحيد. 

 الرجاء تعمير االستمارة بكل عناية. 
 

 اجلمهورّية التونسّية
 وزارة الّصحة 

 اإلدارة العاّمة للمصاحل املشرتكة
 إدارة املوارد البشرّية

 اإلدارة الفرعّية للسلك شبه الطّبي
 

 جتياز املناظرة الداخليةإلترشح  إستمارة

أول  ممرض رئيسإىل رتبة  بامللفات لإلرتقاء

 7102بعنوان سنة  للّصحة العمومّية

 
 

  المعرف الوحيد: └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
(اجباري )

 

 ( :ة)إسم و لقب المترشح .................................................................................  
  مكانها  ....................................... : تاريخ الوالدة ............................................  
  للمترشحةلقب الزوج :....................................................................................  
  (:المؤسسة)مكان العمل الحالي ...........................................................................  
 (:المؤسسة)ن العمل السابق مكا ...........................................................................  
  الحالية  الرتبةسمية في التتاريخ:└┴┴┴┴┴┴┴┘

(اجباري ) 
 

 دارية الحالة اإل : 
1-  2 مباشر -  3  في حالة الحاق -  وضع على الذمة 
 

 (إجباري )لمؤسسة اضبط مكتب  التسجيلو رقم ختم و تاريخ  إمضاء المترشح

 
 
 

 

 



  ف.ر
 

  (إجباري )تسجيل و ختم المؤسسة و رقم اليتعين أن يحمل طلب الترشح تاريخ. 

  مرفوقا بقرار اإلنتداب األول و التسمية في الرتبة الحالية و بطاقة إرشادات مستخرجة من منظومة إنصاف( إجباري )يتعين إرسال مطلب ترشح وحيد. 

 رجاء تعمير االستمارة بكل عنايةال. 
 

 اجلمهورّية التونسّية
 وزارة الّصحة 

 اإلدارة العاّمة للمصاحل املشرتكة
 إدارة املوارد البشرّية

 اإلدارة الفرعّية للسلك شبه الطّبي
 

 ترشح الجتياز املناظرة الداخلية إستمارة

 ممرض رئيسإىل رتبة  بامللفات لالرتقاء

 7102بعنوان سنة  للّصحة العمومّية

 
 

  المعرف الوحيد: └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
(اجباري )

 

 ( :ة)إسم و لقب المترشح .................................................................................  
  مكانها  ....................................... : تاريخ الوالدة ............................................  
  للمترشحةلقب الزوج :....................................................................................  
  (:المؤسسة)مكان العمل الحالي ...........................................................................  
 (:المؤسسة)عمل السابق مكان ال ...........................................................................  
  الحالية  الرتبةسمية في التتاريخ:└┴┴┴┴┴┴┴┘

(اجباري ) 
 

 نعم : هل شاركت في المناظرة السابقة  ال 

 دارية الحالة اإل : 
1-  2 مباشر -  3  في حالة الحاق -  وضع على الذمة 
 

 (إجباري )لمؤسسة اضبط مكتب  التسجيلو رقم ختم و تاريخ  إمضاء المترشح
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