
 

 

رار وزير لقالهنسست الصحيت طبقا في مناظرة ذارجيت باإلذتباراث النتساب مهنسس أول : مرجع المناظرة 
 2019 زيسمبر 6 بتاريد 98 والمسرج بالرائس الرسمي عسز 2019 نىفمبر 22الساذليت المؤرخ في 

 2019-12-30 : تاريد غلق الترشح على الرط

 2019-12-31 :تاريد غلق المناظرة 

  شروط الترشح .1

سُح عهٗ األكثز فٙ أٔل  (40)انًرزشحٌٕ انًزسًٌٕ تجسٔل عًازج انًُٓسسٍٛ انثانغٌٕ يٍ انعًز أرتعٌٕ 
 .جاَفٙ يٍ سُح فرح انًُاظزج ٔانًحزسٌٔ عهٗ انشٓازج انٕطُٛح نًُٓسس أٔ شٓازج يعازنح

ٔفٙ حانح ذجأس انسٍ انمإََٛح ٚجة عهٗ انًرزشح إرفاق انٕثائك انًطهٕتح تشٓازج ذثثد إَجاسِ نرسياخ يسَٛح 
 13 انًؤرخ فٙ 2006 نسُح 1031فعهٛح أٔ ذزسًّٛ تًكرة انرشغٛم ٔانعًم انًسرمم عًال تأحكاو األيز عسز 

 انًرعهك تضثظ أحكاو ذاصح نرحسٚس انسٍ انمصٕٖ ٔضثظ كٛفٛح إحرساتٓا نرًكٍٛ حايهٙ انشٓازاخ 2006أفزٚم 
انعهٛا يٍ انًشاركح فٙ انًُاظزاخ انرارجٛح أٔ يُاظزاخ انسذٕل إنٗ يزاحم انركٍٕٚ نإلَرساب فٙ انمطاع 

 .انعًٕيٙ

 .كًا ٚجة أٌ ذكٌٕ انشٓازج انعهًٛح نهًرزشح يطاتمح نإلذرصاص انًطهٕب

 : الىثائق المطلىبت  .2

اسرًارج ذزشح ٚرى ذعًٛزْا عٍ تعس يٍ لثم انًرزشح ٔذصسٚمٓا ٔسحثٓا عهٗ انثٕاتح انٕطُٛح انراصح - 1 
 : www.concours.gov.tn تًُاظزاخ اإلَرساب انرارجٙ تانمطاع انعاو ذحد عُٕاٌ

 .ٔإرسانٓا صحثح انٕثائك انرانٛح عهٗ انعُٕاٌ انًذكٕر

 يطهة ذزشح يحزر عهٗ ٔرق عاز٘ -2

 َسرح يٍ تطالح انرعزٚف انٕطُٛح -3

 .َسرح يٍ انشٓازج انعهًٛح يصحٕتح تانُسثح انٗ انشٓائس األجُثٛح تُسرح يٍ لزار انًعازنح -4

 .َسرح يٍ شٓازج انرزسٛى تجسٔل عًازج انًُٓسسٍٛ تعُٕاٌ سُح فرح انًُاظزج -5

 .ظزفاٌ ذانصا يعهٕو انثزٚس يضًٌٕ انٕصٕل ٚحًالٌ عُٕاٌ انًرزشح -6

 

ٚزفض ٔجٕتا كم يطهة ذزشح نى ٚرى ذسجٛهّ عهٗ انثٕاتح انٕطُٛح نهًُاظزاخ كًا ٚزفض كم يطهة ذزشح ٚزز 
تعس ذارٚد آذز أجم نرمسٚى يهفاخ انرزشح أٔ الٚرضًٍ إحسٖ انٕثائك انًطهٕتح ٔٚعرثز ذرى انثزٚس أٔ ذارٚد 

انرسجٛم تًكرة انضثظ تاإلزارج انعايح نهشؤٌٔ اإلزارٚح ٔانًانٛح نٕسارج انساذهٛح زنٛال عهٗ يعزفح ذارٚد اإلرسال 
 .أٔ انٕصٕل

http://www.concours.gov.tn/


 :مكان إيساع الترشح  .3

اإلزارج -ٔسارج انساذهٛح:  ذٕزع يهفاخ انرزشح أٔ ذزسم تٕاسطح انثزٚس يضًٌٕ انٕصٕل إنٗ انعُٕاٌ انرانٙ 
 . ذَٕس1002 شارع انحزٚح 26 ـ 24 (يكرة انضثظ)انعايح نهشؤٌٔ اإلزارٚح ٔانًانٛح 

 


