
 وزارة الصحة 

 

 بفتح يتعلق 2016 فيفري 15 في مؤرخ الصحة وزير من قرار
  .أولين معماريين مهندسين النتداب باالختبارات خارجية مناظرة

  إن وزير الصحة،

  بعد االطالع على الدستور،

يسمبر  د12 المؤرخ في 1983 لسنة 112على القانون عدد و
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية
  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

 جويلية 15 المؤرخ في 1999 لسنة 1569وعلى األمر عدد 
ين  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المهندس1999

  المعماريين لإلدارة،

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 جويلية 18وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 
 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية باالختبارات 2008

  .ولينالنتداب مهندسين معماريين أ

  :قرر ما يلي 

الفصل األول ـ تفتح بوزارة الصحة مناظرة خارجية باالختبارات 
مراكز ندسين معماريين أولين موزعين حسب مه) 6(النتداب ستة 

  : التعيين كما يلي 

 عدد الخطط مركز التعيين

 1 اإلدارة المركزية 

 1 مستشفى الرابطة

 1 اإلدارة الجهوية للصحة بأريانة

 1 الجهوية للصحة بالقصريناإلدارة 

 1 اإلدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد

 1 لياإلدارة الجهوية للصحة بقب

 6 المجموع
 ـ يجرى االختبار الشفاهي للمناظرة المذكورة أعاله 2الفصل 
  . واأليام الموالية بتونس2016 ماي 16يوم اإلثنين 

زي  ـ تودع ملفات الترشحات بمكتب الضبط المرك3الفصل 
  .بوزارة الصحة أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول

 15 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم الجمعة 4الفصل 
  .2016أفريل 

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية5الفصل 

  .2016 فيفري 15تونس في 
  وزير الصحة

  سعيد العايدي
  اطلع عليه

  رئيس الحكومة
  دالحبيب الصي

  

 يتعلق 2016 فيفري 15 في مؤرخ الصحة وزير من قرار
  .أولين تقنيين النتداب باالختبارات خارجية مناظرة بفتح

  إن وزير الصحة،

  بعد االطالع على الدستور،
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112على القانون عدد و

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 ، المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةوالجماعات

  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
 1999 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد 

المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني المشترك 
   ،لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35ى األمر الرئاسي عدد وعل
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 ديسمبر 13وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 
 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية باالختبارات 2001

  .النتداب تقنيين أولين

  :قرر ما يلي 

ح بوزارة الصحة مناظرة خارجية باالختبارات الفصل األول ـ تفت
الفيزياء  "اختصاصفي تقنيين أولين ) 5(النتداب خمسة 

   : وذلك حسب مراكز التعيين التالية" اإلشعاعية

 عدد الخطط مركز التعيين

 1 بتونس" صالح عزيز"معهد 

" عبد الرحمان مامي"مستشفى 
 1 لألمراض الرئوية بأريانة

 2 بسوسة" دفرحات حشا"مستشفى 

 1 بصفاقس" ةبالحبيب بورقي"مستشفى 

 5 المجموع



  

 24 القبول األولي يوم الثالثاء تاختباراجرى  ـ ت2الفصل 
  . واأليام الموالية بتونس2016ماي 

 ـ تودع ملفات الترشحات بمكتب الضبط المركزي 3الفصل 
  .مضمون الوصولرة الصحة أو ترسل بواسطة البريد بوزا

 22م قائمة تسجيل الترشحات يوم الجمعة  ـ تخت4الفصل 
  .2016أفريل 

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية5الفصل 

  .2016 فيفري 15تونس في 
  وزير الصحة

  سعيد العايدي
  اطلع عليه

  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد

  

  

 يتعلق 2016 فيفري 15 في مؤرخ الصحة وزير من قرار
 كيفية بضبط المتعلق 2000 ماي 3 في المؤرخ القرار بإتمام
  .تقنيين نتدابال باالختبارات الخارجية المناظرة تنظيم

  إن وزير الصحة،

  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112على القانون عدد و
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 ،لمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةوالجماعات المحلية وا
  تممته،أوعلى جميع النصوص التي نقحته أو 

 1999 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد 
المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني المشترك 

   ،تممتهألإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو 

 أفريل 13 المؤرخ في 2006 لسنة 1031دد وعلى األمر ع
 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط 2006

كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في 
المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين 

  لالنتداب في القطاع العمومي،

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 2000 ماي 3وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية باالختبارات 

 ديسمبر 13النتداب تقنيين كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 
 والقرار المؤرخ في 2003 فيفري 27في  والقرار المؤرخ 2001

  .2009 أوت 18

  :قرر ما يلي 

الفصل األول ـ يتمم برنامج المناظرة الخارجية باالختبارات 
 ماي 3النتداب تقنيين بوزارة الصحة المضبوط بالقرار المؤرخ في 

  . المذكور أعاله، بالبرنامج الملحق لهذا القرار2000

  .رائد الرسمي للجمهورية التونسيةهذا القرار بالينشر  ـ 2الفصل 

  .2016 فيفري 15تونس في 
  وزير الصحة

  سعيد العايدي
  اطلع عليه

  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد

  

  ملحق

  تكملة لبرنامج المناظرة الخارجية باالختبارات

  النتداب تقنيين

  حفظ الصحة والسالمة الحيوانية: صاص االخت

  أخذ العينات،: ـ الكيمياء الحيوية 

  المخبر،: الكيمياء الحيوية ـ 

  الدم،: ـ أمراض الدم 

  تخثر الدم،: ـ أمراض الدم 

  ـ األجهزة المكونة للدم،

   التفريقي،ـ العد

  ـ تعداد الدم،

  ـ الخزانات وناقالت األمراض،

  ـ آليات الدفاع عند الحيوان،

  ـ اللقاحات والتحصين،

  ـ المناعة،

  ـ منهجية تخطيط المناعة،

  اح،اإللق/ـ الخصوبة

  ـ الكوكسيديا،

ى ناعات الغذائية الحيوانية من الحمـ مخاطر النظافة والص
  المالطية،

  ـ جودة إنتاج الحليب،

  ـ تلوث مصادر الحليب،

  ـ تغذية األرنب،

  ـ سلوك تغذية األرنب،

   التجارب على الحيوانات،اتـ أساسي




