الجمهورية التونسية
وزارة الصحة

َبـالغ

تفتح بو ازرة الصحة مناظرتان خارجيتان باإلختبارات إلنتداب متصرفين لمصحة العمومية وكتبة التصرف لمصحة العمومية لفائدة مختمف مصالحها المركزية والجهوية

والمؤسسات الصحية واإلستشفائية الراجعة لها بالنظر وذلك طبقا لبيانات الجدولي التالي:

الـرتـبـة
ُ

عدد

اإلختصاص

تاريخ غلق قائمة

تاريخ إجراء

الخطط

المطلو

الترشحـات

المناظرة
ُ

شـروط التـرشـح
ُ
يجب أن يكون المترشح متحصال عمى الشهادة الوطنية لألستاذية أو
الشهادة الوطنية لإلجازة نظام "أمد" عمى األقل أو شهادة معادلة لها في

محاسبة  18 :خطة

متصرف للصحة
العمومية

50

حقوق  16 :خطة
مالية 16 :خطة

إحدى االختصاصات المطموبة ولم يتجاوز سنه أربعون (  )40سنة في أول

 10جوان 2016

 14جويلية  2016جانفي  ،2016وبالنسبة لممترشحين الذين تجاوزوا السن القصوى لمترشح ،
واأليام الموالية
يجب إيداع األصل من شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسممة من قبل

مكتب التشغيل والعمل المستقل لم يمض عمى تاريخ تسميمها أكثر من ثالثة
أشهر في تاريخ ختم الترشحات أو شهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعمية.

يجب أن يكون المترشح متحصال عمى شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة

كاتب تصرف
للصحة العمومية

56

 شهادة الباكالويا ، شهادة المؤهلالتقني المهني في
اختصاصات:
* الكتابة والمكتبية،
*إعالمية التصرف،

لها أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى الثالث في سمم الوظائف الوطني في
إحدى االختصاصات المطموبة ولم يتجاوز سنه خمس وثالثون (  )35سنة في

 10جوان 2016

 14جويلية  2016أول جانفي  ،2016و بالنسبة لممترشحين الذين
لمترشح ،يجب إيداع األصل من شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسممة من
واأليام الموالية
تجاوزوا السن القصوى

قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل لم يمض عمى تاريخ تسميمها أكثر من

ثالثة أشهر في تاريخ ختم الترشحات أو شهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية
فعمية.

* يتم تسجيل الترشح إلحدى المناظرتين على النحو التالي :
 -1التسجيل ُوجوبــا عن بعد وذلك من خالل تعمير اإلستمارة
، www.santetunisie.rns.tn

الخاصة بكل مناظرة

المدرجة بموقع الواب لوزارة الصحة على العنوان التالي

 -2إرسال اإلستمارة عن طريق البريد اإللكتروني المضمن بها والخاص بكل مناظرة ،
 -3طباعة إستمارة مطلب الترشح قبل تاريخ ختم الترشحات واالحتفاظ بها إلرفاقها الحقا بملف الترشح عند الطلب،

هــــام جــــدا :
 يقع ترتيب المترشحين في مرحلة أولى تفاضليا وفقا للمقاييس المذكورة بمقرر تنظيم كل مناظرة ، يتم دعوة المترشحين المتحصلين على المراتب األولى وفقا للمقاييس المذكورة بمكاتيب فردية على أساس  10أضعاف من عدد الخطط المعروضة للتناظر حسب كلمناظرة وذلك لتقديم ملفاتهم
 ُيرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل عن بعد  ،إثر تاريخ غلق قائمة الترشحات ،ويكون تاريخ إرسال البريد اإلكتروني دليال على معرفة تاريخ وصول إستمارةالترشح،
 يرفض آلـيــا كل ترشح تضمه باإلستمارة معطيات غير مطابقة للوثائق التي سيدلى بها ، -ال يمكه للمترشح أن يشارك في أكثر مه مناظرة.

