الجمهورٌة التونسٌة
وزارة الصحــــــة
اإلدارة الجهوٌة بباجة

اإلدارة الجهوٌة للصحة بباجة
إعالن انتداب عدد 2017/01
تعتزم اإلدارة الجهوٌة للصحة العمومٌة بباجة فتح مناظرة النتداب (  )03عملة حسب االختصاصات التالٌة:
الخطة

الصنف

المؤسسة
المعنٌة
بالخطة
عدد
الخطط
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المستشفى مـــــــــــن
2017/11/24
الجهوي
إلـــــــــــــى
بباجة
2017/12/22

شروط الترشح

تونسً الجنسٌة ومتمتع بحقوقه
المدنٌة.
المستوى التعلٌمً:السنة سابعة ثانوي نظام قدٌم
أو السنة رابعة ثانوي نظام
جدٌد منهاة.
متحصل على شهادة كفاءة فً
اإلعالمٌة.
السن:الٌتجاوز  40سنة على
األكثر فً تارٌخ
2017/01/01
 اإلقامة بالمعتمدٌة الراجع إلٌهاالخطة باجة الشمالٌة و باجة
الجنوبٌة(ٌتم اعتماد بٌانات بطاقة
التعرٌف الوطنٌة).

طرٌقة إجراء المناظرة وإسناد األعداد

الطرٌقة

الوثائق المطلوبة

-1فً مرحلة أولى ٌ:تم إجراء االختبار -استمارة ترشح (ملحق عددٌ)1تم
الكتابً و التطبٌقً لكافة المترشحٌن
استخراجها من موقع الواب الخاص بوزارة
المستوفاة ملفاتهم إدارٌا .
الصحة www.santétunisie‚rns‚tn
 -2فً مرحلة ثانٌة ٌ:قع ترتٌب
وتعمٌرها وإمضائها من قبل المترشح
المترشحٌن تفاضلٌا وفقا لألعداد
المتحصل علٌها فً االختبار الكتابً و وإدراجها بملف ترشحه.
 نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌةالتطبٌقً وفقا للمعادلة التالٌة :
الضارب
االختبار
 نسخة من شهادة الكفاءة فً اإلعالمٌةالكــــتابـــــــــــــــــــــً
%
50
مطابقة لألصل.
التطبٌقً فً االختصاص %50
 نسخة مطابقة لألصل من الشهادةالعدد الجملً
 %100المدرسٌة مصادق علٌها من المندوبٌة
وتتم دعوة المترشحٌن المحرزٌن على
الجهوٌة للتربٌة وجوبا بالنسبة للشهائد
معدل  20/10فما فوق الجتٌاز
المدرسٌة المسلمة من مؤسسات التعلٌم
االختبار الشفاهً.

فً مرحلة أخٌرةٌ :تم تحدٌد القائمة
النهائٌة للناجحٌن فً المناظرة و
المتحصلٌن على  20/10بتطبٌق
الضوارب التالٌة :
ا
75%
الكتابً 50%
التطبٌقً 50%
الشفاهً
25%
المجموع
100%
وٌتم ترتٌب المترشحٌن حسب
األفضلٌة فً األعداد بعد ذلك
ٌتم دعوة المترشحٌن المحرزٌن على
معدل  20/10فً االختبار فما فوق
لاللتحاق بمراكز عملهم فً حدود
الخطط المراد سد شغورها
مالحظة هامة :
 -1ال ٌتم قبول المترشحٌن نهائٌا إال
بعد التثبت من التأهٌل الطبً للخطة.

الخاص.
 بطاقة عدد  3لم ٌمضً على تسلمها 3أشهر وٌقبل وصل اإلٌداع بصفة مؤقتة.
 شهادة طبٌة تفٌد سالمة المترشح من كلاألمراض مع توفر المؤهالت الذهنٌة و
البدنٌة المفروضة لطبٌعة العمل (مع
التنصٌص على رقم بطاقة التعرٌف
الوطنٌة للمترشح على الشهادة الطبٌة)
ثالثة ظروف خالصة معلوم البرٌدمضمونة الوصول تحمل عنوان المترشح
بكل دقة (عنوان اإلقامة).
-صورة شمسٌة حدٌثة العهد.

مالحظة :فً صورة التساوي بٌن المترشحٌن فانه ٌتم اعتماد -:الخبرة فً مجال التخصص وفً حالة التساوي للمرة الثانٌة ٌتم اعتماد األكبر سنا.
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المستشفى مـــــــــــن
2017/11/24
الجهوي
إلـــــــــــــى
بباجة
2017/12/22

شروط الترشح
تونسً الجنسٌة ومتمتع بحقوقه
المدنٌة.
المستوى التعلٌمً األدنى:السنة ثالثة ثانوي (نظام قدٌم ) أو
السنة تاسعة أساسً نظام (جدٌد
منهاة).
السن:ال ٌتجاوز  40سنة علىاألكثر فً تارٌخ .2017/01/01
 القدرة على القٌام بأعمال تتطلبمؤهالت بدنٌة.
 اإلقامة بالمعتمدٌة الراجع إلٌهاالخطة باجة الشمالٌة وباجة
الجنوبٌة(ٌتم اعتماد بٌانات بطاقة
التعرٌف الوطنٌة).

طرٌقة إجراء المناظرة وإسناد األعداد
الطرٌقة

الوثائق المطلوبة

-1فً مرحلة أولى ٌ:تم إجراء االختبار -استمارة ترشح (ملحق عددٌ)1تم استخراجها من موقع
الواب الخاص بوزارة الصحة
شفاهً لكافة المترشحٌن المستوفاة
ملفاتهم إدارٌا .
www.santétunisie‚rns‚tn
-2فً مرحلة ثانٌةٌ :تم تحدٌد القائمة
وتعمٌرها وإمضائها من قبل المترشح وإدراجها بملف
ترشحه.
النهائٌة للناجحٌن فً المناظرة و
المتحصلٌن على  20/10وٌتم ترتٌبهم  -نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة
 نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المدرسٌة مصادقحسب األفضلٌة فً األعداد
 ال ٌتم قبول المترشحٌن نهائٌا إال بعد علٌها من المندوبٌة الجهوٌة للتربٌة وجوبا بالنسبةللشهائد المدرسٌة المسلمة من مؤسسات التعلٌم الخاص.
التثبت من التأهٌل الطبً للخطة.
 بطاقة عدد  3لم ٌمضً على تسلمها  3أشهر وٌقبلوصل اإلٌداع بصفة مؤقتة.
 شهادة طبٌة تفٌد سالمة المترشح من كل األمراض معتوفر المؤهالت الذهنٌة و البدنٌة المفروضة لطبٌعة
العمل (مع التنصٌص على رقم بطاقة التعرٌف الوطنٌة
للمترشح على الشهادة الطبٌة)
ثالثة ظروف خالصة معلوم البرٌد مضمونة الوصولتحمل عنوان المترشح بكل دقة (عنوان اإلقامة).
-صورة شمسٌة حدٌثة العهد.

مالحظة :فً صورة التساوي بٌن المترشحٌن فانه ٌتم اعتماد -:الخبرة فً مجال التخصص وفً حالة التساوي للمرة الثانٌة ٌتم اعتماد األكبر سنا.

