يفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم  06جوان  2016واألايم املوالية مناظرة خارجية ابالختبارات لالنتداب يف رتبة ملحق إدارة ابلسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية وذلك

طبقا لبياانت اجلدول التايل :
املستوى التعليمي
املناظرة
املطلوب

عدد اخلطط املزمع تسديدها حسب املراكز

الوالية

ملحق
إدارة

الشهادة اجلامعية للمرحلة
األوىل أو شهادة معادلة
اختصاص حقوق،
إقتصاد وتصرف ،مالية
أو حماسبة

تونس الكربى
القريوان
صفاقس
انبل
الاكف
س يدي بوزيد
سوسة
سليانة
قابس
قفصة

العدد
05
01
01
01
01
01
01
01
01
01

الوالية

قبيل
توزر
تطاوين
القرصين
املهدية
زغوان
املنس تري
مدنني
ابجة
جندوبة

آخر أجل
لتقدمي املطالب

اتريخ بداية
أشغال اللجان

العدد
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

 05ماي  06 2016جوان 2016

شروط الرتشح
يـمكن أن يشارك يف املناظرة
املشار إليها أعاله املرتشـحون
البالغون من العمر ( )40سنة على
األكثر يف أول جانفي 2016
مينح تنفيل ملدة أقصاها
 5سنوات ابلنسبة للمرتشحني
الذين قدموا خدمات مدنية فعلية
أو املسجلني بصفة مسرتسلة
مبكاتب التشغيل والعمل املستقل
وذلك طبقا ملقتضيات االمر عدد
املؤرخ يف 13
 1031لسنة ّ 2006
أفريل .2006

الواثئق املطلوبة يف ملف
الرتشح

 -1مطلب ترشح ابسم السيد
وزير الشؤون الدينية.
 -2نسخة مصورة من بطاقة
التعريف الوطنية،
 -3نسخة مصورة من الشهادة
العلمية معفاة من اإلشهاد
مبطابقتها لألصل،
 03 -4ظروف متنربة مبعلوم
رسالة مضمونة الوصول حتمل
العنوان الكامل للمرتشح.
 -5وثيقة تثبت عند االقتضاء
حق الرتشح بعد جتاوز السن
القصوى.

مالحظة  - :جيب على املرتشـحني للمناظرة املشار إليها أعاله التسجيل أوال على موقع الوزارة ) (www.affaires-religieuses.tnمع استخراج الوصل وإرفاقه ببقية الواثئق وتقديـمها
مباشرة مبكتب الضبط املركزي بوزارة الشؤون الدينية مقابل وصل أو إرساهلا بواسطة الربيد مضمون الوصول أو الربيد السريع مع اإلشعار ابلبلوغ على العنوان التايل – وزارة الشؤون الدينية
 76مكرر شارع ابب بنات  -1019-القصبة –تونس.
 يرفض وجواب كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الرتشحات أو تنقصه وثيقة من الواثئق املطلوبة ويكون ختم الربيد أو اتريخ التسجيل مبكتب الضبط املركزي دليال على اتريخإيداع مطلب الرتشح.

 -جيب على كل مرتشح حتديد الوالية اليت يرغب يف أن يتعني بـها ،ويرفض وجواب كل مطلب يتضمن أكثر من والية .وال ميكن ألي مرتشح أن يشارك يف أكثر من مناظرة.

يفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم  06جوان  2016واألايم املوالية مناظرة خارجية ابالختبارات لالنتداب يف رتبة كاتب تصرف ابلسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية وذلك
طبقا لبياانت اجلدول التايل :
الواثئق املطلوبة يف ملف
اتريخ بداية
آخر أجل
املستوى التعليمي
شروط الرتشح
عدد اخلطط املزمع تسديدها حسب املراكز
املناظرة
الرتشح
لتقدمي املطالب أشغال اللجان
املطلوب

كاتب

تصرف

احملرزين على شهادة
الباكالوراي أو شهادة
معادلة أو شهادة تكوينية
منظرة ابملستوى سالف
الذكر

الوالية

العدد

الوالية

العدد

تونس الكربى
بزنرت
ابجة
انبل
الاكف
س يدي بوزيد
قفصة
سليانة

10
01
01
01
01
01
01
01

قبيل
توزر
تطاوين
قابس
املهدية
زغوان
املنس تري

01
01
01
01
01
01
01

 05ماي 2016

 06جوان 2016

يـمكن أن يشارك يف املناظرة املشار
إليها أعاله املرتشـحون البالغون من
العمر ( )35سنة على األكثر يف أول
جانفي .2016
مينح تنفيل ملدة أقصاها  5سنوات
ابلنسبة للمرتشحني الذين قدموا
خدمات مدنية فعلية أو املسجلني
بصفة مسرتسلة مبكاتب التشغيل
والعمل املستقل وذلك طبقا
ملقتضيات األمر عدد  1229لسنة
املؤرخ يف  2سبتمرب 1982
ّ 1982
الذي متّ إمتامه ابألمر عدد 1551
املؤرخ يف  22أوت .1992
ّ

 -11مطلب ترشح ابسم السيد
وزير الشؤون الدينية.
 -2نسخة مصورة من بطاقة
التعريف الوطنية،
 -3نسخة مصورة من الشهادة
العلمية معفاة من اإلشهاد
مبطابقتها لألصل،
 03 -4ظروف متنربة مبعلوم
رسالة مضمونة الوصول حتمل
العنوان الكامل للمرتشح.
 -5وثيقة تثبت عند االقتضاء
حق الرتشح بعد جتاوز السن
القصوى.

مالحظة :
 جيب على املرتشـحني للمناظرة املشار إليها أعاله التسجيل أوال على موقع الوزارة ) (www.affaires-religieuses.tnمع استخراج الوصل وإرفاقه ببقية الواثئق وتقديـمهامباشرة مبكتب الضبط املركزي بوزارة الشؤون الدينية مقابل وصل أو إرساهلا بواسطة الربيد مضمون الوصول أو الربيد السريع مع اإلشعار ابلبلوغ على العنوان التايل – وزارة الشؤون الدينية 76
مكرر شارع ابب بنات  -1019-القصبة –تونس.
 يرفض وجواب كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الرتشحات أو تنقصه وثيقة من الواثئق املطلوبة ويكون ختم الربيد أو اتريخ التسجيل مبكتب الضبط املركزي دليال على اتريخإيداع مطلب الرتشح.

 -جيب على كل مرتشح حتديد الوالية اليت يرغب يف أن يتعني بـها ،ويرفض وجواب كل مطلب يتضمن أكثر من والية .وال ميكن ألي مرتشح أن يشارك يف أكثر من مناظرة.

يفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم  06جوان  2016واألايم املوالية مناظرة خارجية ابالختبارات لالنتداب يف رتبة مستكتب إدارة ابلسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية وذلك

طبقا لبياانت اجلدول التايل :
املستوى التعليمي
املناظرة
املطلوب

مستكتب
إدارة

سنة سادسة من التعليم
الثانوي (نظام قدمي) أو
املتحصلني على شهادة
ختم التعليم األساسي
واتبعوا تعليمهم ابلسنة
الثالثة اثنوي (نظام
جديد) أو املتحصلني
على شهادة تكوينية
منظرة ابملستوى سابق
الذكر

عدد اخلطط املزمع تسديدها حسب املراكز

الوالية

العدد

الوالية

العدد

تونس الكربى
القريوان
ابجة
انبل
الاكف
س يدي بوزيد
سوسة
سليانة

09
01
01
01
01
01
01
01

قبيل
توزر
تطاوين
القرصين
املهدية
زغوان
املنس تري
مدنني

01

آخر أجل
لتقدمي املطالب

اتريخ بداية
أشغال اللجان

01
01
01
01
01
01
01

 05ماي 2016

 06جوان 2016

شروط الرتشح
يـمكن أن يشارك يف املناظرة املشار
إليها أعاله املرتشـحون البالغون من
العمر ( )35سنة على األكثر يف أول
جانفي .2016
مينح تنفيل ملدة أقصاها  5سنوات
ابلنسبة للمرتشحني الذين قدموا
خدمات مدنية فعلية أو املسجلني
بصفة مسرتسلة مبكاتب التشغيل
والعمل املستقل وذلك طبقا
ملقتضيات األمر عدد  1229لسنة
املؤرخ يف  2سبتمرب 1982
ّ 1982
الذي متّ إمتامه ابألمر عدد 1551
املؤرخ يف  22أوت .1992
ّ

الواثئق املطلوبة يف ملف
الرتشح

 -1مطلب ترشح ابسم
السيد وزير الشؤون الدينية.
 -2نسخة مصورة من بطاقة
التعريف الوطنية،
 -3نسخة مصورة من
الشهادة العلمية معفاة من
اإلشهاد مبطابقتها لألصل،
 03 -4ظروف متنربة
مبعلوم رسالة مضمونة الوصول
الكامل
العنوان
حتمل
للمرتشح.
 -5وثيقة تثبت عند
االقتضاء حق الرتشح بعد
جتاوز السن القصوى.

مالحظة :
 جيب على املرتشـحني للمناظرة املشار إليها أعاله التسجيل أوال على موقع الوزارة ) (www.affaires-religieuses.tnمع استخراج الوصل وإرفاقه ببقية الواثئق وتقديـمهامباشرة مبكتب الضبط املركزي بوزارة الشؤون الدينية مقابل وصل أو إرساهلا بواسطة الربيد مضمون الوصول أو الربيد السريع مع اإلشعار ابلبلوغ على العنوان التايل – وزارة الشؤون الدينية 76
مكرر شارع ابب بنات  -1019-القصبة –تونس.
 يرفض وجواب كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الرتشحات أو تنقصه وثيقة من الواثئق املطلوبة ويكون ختم الربيد أو اتريخ التسجيل مبكتب الضبط املركزي دليال على اتريخإيداع مطلب الرتشح.

 -جيب على كل مرتشح حتديد الوالية اليت يرغب يف أن يتعني بـها ،ويرفض وجواب كل مطلب يتضمن أكثر من والية .وال ميكن ألي مرتشح أن يشارك يف أكثر من مناظرة.

يفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم  06جوان  2016واألايم املوالية مناظرة خارجية ابالختبارات لالنتداب يف رتبة راقن ابلسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية وذلك طبقا
لبياانت اجلدول التايل :
الواثئق املطلوبة يف ملف
اتريخ بداية
آخر أجل
املستوى التعليمي
شروط الرتشح
عدد اخلطط املزمع تسديدها حسب املراكز
املناظرة
الرتشح
لتقدمي املطالب أشغال اللجان
املطلوب

راقـ ـ ـ ــن

سنة سادسة من التعليم
الثانوي (نظام قدمي) مع
تكوين يف الرقن أو يف
األعمال املكتبية واإلعالمية
أو املتحصلني على شهادة
ختم التعليم األساسي واتبعوا
تعليمهم ابلسنة الثالثة اثنوي
(نظام جديد) مع تكوين يف
الرقن أو يف األعمال املكتبية
أو شهادة تكوينية منظرة
ابملستوى سالف الذكر

الوالية

تونس الكربى
القريوان
ابجة
انبل
الاكف
س يدي بوزيد
سوسة
سليانة

العدد
15
01
01
01
01
01
01
01

الوالية

قبيل
توزر
تطاوين
القرصين
املهدية
زغوان
املنس تري
مدنني

العدد
01

01
01
01
01
01
01
01

 05ماي 2016

 06جوان 2016

يـمكن أن يشارك يف املناظرة املشار
إليها أعاله املرتشـحون البالغون من
العمر ( )35سنة على األكثر يف أول
جانفي .2016
مينح تنفيل ملدة أقصاها  5سنوات
ابلنسبة للمرتشحني الذين قدموا
خدمات مدنية فعلية أو املسجلني
بصفة مسرتسلة مبكاتب التشغيل
والعمل املستقل وذلك طبقا ملقتضيات
املؤرخ
األمر عدد  1229لسنة ّ 1982
يف  2سبتمرب  1982الذي متّ إمتامه
املؤرخ يف  22أوت
ابألمر عدد ّ 1551
.1992

 -1مطلب ترشح ابسم
السيد وزير الشؤون الدينية.
 -2نسخة مصورة من
بطاقة التعريف الوطنية،
 -3نسخة مصورة من
الشهادة العلمية معفاة من
اإلشهاد مبطابقتها لألصل،
 03 -4ظروف متنربة
مبعلوم رسالة مضمونة الوصول
حتمل العنوان الكامل
للمرتشح.
 -5وثيقة تثبت عند
االقتضاء حق الرتشح بعد
جتاوز السن القصوى.

مالحظة :
 -جيب على املرتشـحني للمناظرة املشار إليها أعاله التسجيل أوال على موقع الوزارة ) (www.affaires-religieuses.tnمع استخراج الوصل وإرفاقه ببقية الواثئق

وتقديـمها مباشرة مبكتب الضبط املركزي بوزارة الشؤون الدينية مقابل وصل أو إرساهلا بواسطة الربيد مضمون الوصول أو الربيد السريع مع اإلشعار ابلبلوغ على العنوان التايل – وزارة
الشؤون الدينية  76مكرر شارع ابب بنات  -1019-القصبة –تونس.
 يرفض وجواب كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الرتشحات أو تنقصه وثيقة من الواثئق املطلوبة ويكون ختم الربيد أو اتريخ التسجيل مبكتب الضبط املركزي دليالعلى اتريخ إيداع مطلب الرتشح.
 -جيب على كل مرتشح حتديد الوالية اليت يرغب يف أن يتعني بـها ،ويرفض وجواب كل مطلب يتضمن أكثر من والية .وال ميكن ألي مرتشح أن يشارك يف أكثر من مناظرة.

يفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم  06جوان  2016واألايم املوالية مناظرة خارجية ابالختبارات لالنتداب يف رتبة مهندس أول ابلسلك املشرتك ملهندسي اإلدارات
العمومية (اختصاص إحصاء) وذلك طبقا لبياانت اجلدول التايل :
املناظرة

همندس أول يف
االإحصاء

املستوى التعليمي

عدد اخلطط املزمع

آخر أجل

اتريخ بداية

املطلوب

تسديدها حسب املراكز

لتقدمي املطالب

أشغال اللجان

جبدول
املرمسون
املهندسني
عمادة
واحملرزين على الشهادة
الوطنية ملهندس أو
شهادة معادلة

خطة واحدة ( )01االإدارة
املركزية بتونس

 05ماي 2016

 06جوان 2016

شروط الرتشح

الواثئق املطلوبة يف ملف الرتشح

يـمكن أن يشارك يف املناظرة املشار
إليها أعاله املرتشـحون البالغون من العمر
( )40سنة على األكثر يف أول جانفي
.2016
مينح تنفيل ملدة أقصاها  5سنوات ابلنسبة
للمرتشحني الذين قدموا خدمات مدنية
فعلية أو املسجلني بصفة مسرتسلة
مبكاتب التشغيل والعمل املستقل وذلك
طبقا ملقتضيات االمر عدد  1031لسنة
املؤرخ يف  13أفريل .2006
ّ 2006

 -1مطلب ترشح ابسم السيد وزير
الشؤون الدينية.
 -2نسخة مصورة من بطاقة التعريف
الوطنية،
 -3نسخة مصورة من الشهادة العلمية
معفاة من اإلشهاد مبطابقتها لألصل،
 03 -4ظروف متنربة مبعلوم رسالة
مضمونة الوصول حتمل العنوان الكامل
للمرتشح.
 -5وثيقة تثبت عند االقتضاء حق
الرتشح بعد جتاوز السن القصوى.

مالحظة :
 جيب على املرتشـحني للمناظرة املشار إليها أعاله التسجيل أوال على موقع الوزارة ) (www.affaires-religieuses.tnمع استخراج الوصل وإرفاقه ببقية الواثئق وتقديـمهامباشرة مبكتب الضبط املركزي بوزارة الشؤون الدينية مقابل وصل أو إرساهلا بواسطة الربيد مضمون الوصول أو الربيد السريع مع اإلشعار ابلبلوغ على العنوان التايل – وزارة الشؤون الدينية 76
مكرر شارع ابب بنات  -1019-القصبة –تونس.
 يرفض وجواب كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الرتشحات أو تنقصه وثيقة من الواثئق املطلوبة ويكون ختم الربيد أو اتريخ التسجيل مبكتب الضبط املركزي دليال على اتريخإيداع مطلب الرتشح.

 -جيب على كل مرتشح حتديد الوالية اليت يرغب يف أن يتعني بـها ،ويرفض وجواب كل مطلب يتضمن أكثر من والية .وال ميكن ألي مرتشح أن يشارك يف أكثر من مناظرة.

يفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم  06جوان  2016واألايم املوالية مناظرة خارجية ابالختبارات لالنتداب يف رتبة حملل إعالمية بسلك حمللي وتقنيي اإلعالمية
لإلدارية العمومية وذلك طبقا لبياانت اجلدول التايل :
املناظرة

املستوى التعليمي
املطلوب

عدد اخلطط املزمع
تسديدها حسب املراكز

حملل إعالمية

شهادة الس تاذية يف
االإعالمية أو االإعالمية
التطبيقية أو شهادة
معادةل يف الاختصاص
املذكور

خطة واحدة ( )01ابالإدارة
املركزية بتونس

آخر أجل
لتقدمي املطالب

 05ماي 2016

اتريخ بداية
أشغال اللجان

 06جوان 2016

شروط الرتشح
يـمكن أن يشارك يف املناظرة املشار
إليها أعاله املرتشـحون البالغون من
العمر ( )40سنة على األكثر يف أول
جانفي .2016
مينح تنفيل ملدة أقصاها  5سنوات
ابلنسبة للمرتشحني الذين قدموا
خدمات مدنية فعلية أو املسجلني
بصفة مسرتسلة مبكاتب التشغيل
والعمل املستقل وذلك طبقا
ملقتضيات االمر عدد  1031لسنة
املؤرخ يف  13أفريل .2006
ّ 2006

الواثئق املطلوبة يف ملف
الرتشح

 -1مطلب ترشح ابسم السيد
وزير الشؤون الدينية.
 -2نسخة مصورة من بطاقة
التعريف الوطنية،
 -3نسخة مصورة من الشهادة
العلمية معفاة من اإلشهاد
مبطابقتها لألصل،
 03 -4ظروف متنربة مبعلوم
رسالة مضمونة الوصول حتمل
العنوان الكامل للمرتشح.
 -5وثيقة تثبت عند االقتضاء
حق الرتشح بعد جتاوز السن
القصوى.

مالحظة :
 جيب على املرتشـحني للمناظرة املشار إليها أعاله التسجيل أوال على موقع الوزارة ) (www.affaires-religieuses.tnمع استخراج الوصل وإرفاقه ببقية الواثئق وتقديـمهامباشرة مبكتب الضبط املركزي بوزارة الشؤون الدينية مقابل وصل أو إرساهلا بواسطة الربيد مضمون الوصول أو الربيد السريع مع اإلشعار ابلبلوغ على العنوان التايل – وزارة الشؤون الدينية 76
مكرر شارع ابب بنات  -1019-القصبة –تونس.
 يرفض وجواب كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الرتشحات أو تنقصه وثيقة من الواثئق املطلوبة ويكون ختم الربيد أو اتريخ التسجيل مبكتب الضبط املركزي دليال على اتريخإيداع مطلب الرتشح.

 -جيب على كل مرتشح حتديد الوالية اليت يرغب يف أن يتعني بـها ،ويرفض وجواب كل مطلب يتضمن أكثر من والية .وال ميكن ألي مرتشح أن يشارك يف أكثر من مناظرة.

يفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم  06جوان  2016واألايم املوالية مناظرة خارجية ابالختبارات لالنتداب يف رتبة تقين ابلسلك التقين املشرتك لإلدارات العمومية وذلك طبقا لبياانت
اجلدول التايل :
الواثئق املطلوبة يف
اتريخ بداية
آخر أجل
املناظرة املستوى التعليمي
الرتشح
شروط
اكز
ر
امل
حسب
تسديدها
املزمع
اخلطط
عدد
ملف الرتشح
لتقدمي املطالب أشغال اللجان
املطلوب
ماكن العمل

تقين

شهادة فين سامي
مسندة من قبل املعاهد
العليا للدراسات
التكنولوجية أو من قبل
املعهد الوطين للعلوم
التطبيقية والتكنولوجيا
أو شهادة معادلة هلا أو
على شهادة علمية ذات
صبغة تقنية من املرحلة
األوىل من التعليم العايل
أو شهادة معادلة هلا أو
شهادة تكوينية منظرة
ابملستوى سالف الذكر.

تونس الكربى
بزنرت
انبل
سوسة
املنس تري
زغوان
س يدي بوزيد
القريوان
القرصين
قفصة
توزر
قبيل
صفاقس
مدنني
تطاوين
ابجة
جندوبة
الاكف
سليانة
املهدية
قابس

عدد اخلطط يف
اختصاص الهندسة
املعامرية
04
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

عدد اخلطط يف
اختصاص االإعالميىة
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عدد اخلطط يف
اختصاص كهرابء
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يـمكن أن يشارك يف
املناظرة املشار إليها
أعاله املرتشـحون
البالغون من العمر
( )40سنة على األكثر
يف أول جانفي 2016
مينح تنفيل ملدة أقصاها
 5سنوات ابلنسبة
للمرتشحني الذين
قدموا خدمات مدنية
فعلية أو املسجلني
بصفة مسرتسلة
مبكاتب التشغيل
والعمل املستقل وذلك
طبقا ملقتضيات االمر
عدد  1031لسنة
املؤرخ يف 13
ّ 2006
أفريل .2006

 -1مطلب ترشح ابسم
السيد وزير الشؤون الدينية.
 -2نسخة مصورة من
بطاقة التعريف الوطنية.
 -3نسخة مصورة من
الشهادة العلمية معفاة من
اإلشهاد مبطابقتها لألصل.
 03 -4ظروف متنربة
مبعلوم رسالة مضمونة
الوصول حتمل العنوان
الكامل للمرتشح.
 -5وثيقة تثبت عند
االقتضاء حق الرتشح بعد
جتاوز السن القصوى.

مالحظة :
 -جيب على املرتشـحني للمناظرة املشار إليها أعاله التسجيل أوال على موقع الوزارة ) (www.affaires-religieuses.tnمع استخراج الوصل وإرفاقه ببقية الواثئق

وتقديـمها مباشرة مبكتب الضبط املركزي بوزارة الشؤون الدينية مقابل وصل أو إرساهلا بواسطة الربيد مضمون الوصول أو الربيد السريع مع اإلشعار ابلبلوغ على العنوان التايل – وزارة
الشؤون الدينية  76مكرر شارع ابب بنات  -1019-القصبة –تونس.
 يرفض وجواب كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الرتشحات أو تنقصه وثيقة من الواثئق املطلوبة ويكون ختم الربيد أو اتريخ التسجيل مبكتب الضبط املركزي دليالعلى اتريخ إيداع مطلب الرتشح.
 -جيب على كل مرتشح حتديد الوالية اليت يرغب يف أن يتعني بـها ،ويرفض وجواب كل مطلب يتضمن أكثر من والية .وال ميكن ألي مرتشح أن يشارك يف أكثر من مناظرة.

