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مه وزير الصحت مؤرخ في                يتعلق بضبط كيفيت تىظيم 

 .مهىدسيه أوليهالمىاظرة الخارجيت باإلختباراث الوتداب 

  

  وزير الصحت، ان

بعد  اإلطالع  عمى الدستور، 

 و المتعمق بضبط النظام األساسي العام 1983 ديسمبر 12   المؤرخ في1983 لسنة 112 وعمى  القانون عدد
ألعوان الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعمى جميع النصوص التي نقحتو 

أو تممتو، 

، 2016 المتعمق بقانون المالية لسنة 2015 ديسمبر 25 المؤرخ في 2015 لسنة 53وعمى القانون عدد 

 المتعمق بأحكام استثنائية خاصة 1982 سبتمبر 2 المؤرخ في 1982  لسنة  1229وعمى األمر  عدد  
 بالمشاركة في مناظرات اإلنتداب الخارجية وعمى جميع النصوص التي نقحتو أو  أتممتو ، 

 إلييا التي تنتمي األصناف المتعمق بضبط 1999في نا ج4 المؤرخ في 1999 لسنة 12وعمى األمر عدد 
مختمف رتب موظفي الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 

 الخاص األساسي  المتعمق بضبط النظام 1999 أفريل 12 المؤرخ في 1999  لسنة 819وعمى األمر عدد  
، لمميندسين لإلدارات العمومية  المشتركسمكالب

 المتعمق بضبط أحكام خاصة  لتحديد السن 2006 أفريل 13 المؤرخ في 2006 لسنة 1031وعمى األمر عدد 
القصوى وضبط كيفية إحتسابيا لتمكين حاممي الشيادات العميا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو 

 مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين لإلنتداب في القطاع العمومي،

 المتعمق بضبط اإلطار العام لممناظرات 2007 مارس 6 المؤرخ في 2007 لسنة 428وعمى األمر عدد 
 مراحل التكوين التي تنظميا اإلدارات العمومية، إلىالخارجية باإلختبارات لإلنتداب ومناظرات الدخول 

 المتعمق بتسمية رئيس الحكومة 2015 فيفري 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعمى األمر الرئاسي عدد 
 وأعضائيا،



 المتعمق بتفويض بعض صالحيات 2016 مارس 11خ في ر المؤ2016 لسنة 301وعمى األمر الحكومي عدد 
، إلى وزير الصحةرئيس الحكومة 

 استثنائية أحكام المتعمق بضبط 2016 مارس 21 المؤخ في 2016 لسنة 372وعمى األمر الحكومي عدد 
، 2016لإلنتداب في قطاع الوظيفة العمومية بعنوان سنة 

 
 : ييــلــــا ــرر مـــق

.   وفقا ألحكام ىذا المقررميندس أولتنظم  المناظرة الخارجية باإلختبارات لإلنتداب في رتبة  : األولالفصل 

 المرسمين بجدول عمادة   لممترشحينميندسين أولين النتداب تفتح المناظرة الخارجية باإلختبارات  :2الفصل 
   ليااو شيادة معادلةلميندس حسب االختصاصات المطموبة  الوطنية شيادة الالمتحصمين عمى الميندسين و

 . عمى األكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرةسنة 40أربعين والذين لم يتجاوز سنيم 

 وذلك بالنسبة إلى المناظرات  والعمل المستقلويتم تقدير السن القصوى بداية من تاريخ التسجيل بمكتب تشغيل
. المفتوحة خالل الخمس سنوات التي تمي تاريخ ىذا التسجيل

 جانفي أول فييتم تقدير السن القصوى والعمل المستقل تشغيل ال   وفي صورة عدم تسجيل المترشح في مكتب 
. من السنة التي تفتح فييا المناظرة

:  عاله بمقرر من وزير الصحة ويضبط ىذا المقررألييا إتفتح المناظرة  الخارجية المشار  :  3الفصل 

 الرتبة موضوع المناظرة، -

وتوزيعيا حسب مراكز التعيين عند اإلقتضاء،  حسب االختصاص عدد البقاع المفتوحة لمتناظر - 

تاريخ غمق قائمة الترشحات،  - 

ختبارات المناظرة،  إجراء إتاريخ ومكان - 

. رساليا بواسطة البريد مضمون الوصول مع اإلشعار بالبموغإيداع ممفات الترشحات و عنوان إمكان - 

: عاله تسجيل ترشحاتيم كما يميألييا إيجب عمى المترشحين لممناظرة المشار   : 4الفصل 

رساليا عبر البريد اإللكتروني المضمن بيا وذلك إن يتم أ بعد سحبها ثم وجوبا عن بعد تعمير استمارة الترشح * 
  www.santetunisie.rns. tn:عبر موقع واب وزارة الصحة عمى العنوان التالي

 رساليا بواسطة رسالة مضمونة الوصولإو ايداع مطمب الترشح بمكتب الضبط المركزي بوزارة الصحة أ* 
:  الوثائق التاليةمصحوبة ب



 ستمارة الترشح،إ -

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، - 

 بشيادة معادلة، األجنبية الشيائد إلى مصحوبة بالنسبة العمميةشيادة النسخة مطابقة لألصل من - 

 نسخة مطابقة لألصل من شيادة ترسيم بجدول عمادة الميندسين ،- 

نجاز خدمات إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشيادة تثبت إوبالنسبة الى المترشح الذي تجاوز السن القانونية، يجب 
.  والعمل المستقلمدنية فعمية أو الترسيم بمكتب التشغيل

 : بعد النجاح في المناظرة وقبل التعيين بمركز العمل- 

 : يجب عمى كل مترشح اضاف الوثائق االساسية الالزمة 

 مضمون من سجل  السوابق العدلية  لم يمض عمى  تاريخ تسميمو أكثر من سنة، -1

 يمض عمى تاريخ تسميميما أكثر من ثالثة أشير، والدة لم يمضمون- 2

 شيادة طبية لم يمض عمى تاريخ تسميميا أكثر من ثالثة أشير تثبت أن المترشح تتوفر فيو المؤىالت -3
البدنية و الذىنية المفروضة ليمارس وظيفتو بكامل تراب الجميورية،  

 .األصل من شيادة ترسيم بجدول عمادة الميندسين- 4

 بعد غمق قائمة  الترشحات، ويكون تاريخ ويصليرفض وجوبا كل مطمب ترشح يسجل عن بعد  : 5الفصل 
االرسال أو دليال عمى معرفة تاريخ وختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي رسال البريد اإلكتروني إ

. الوصول

 بصفة نيائية من قبل وزير المناظرةالمخول ليم حق  المشاركة في   تضبط قائمة المترشحين  : 6الفصل 
.  الصحة

تشتمل المناظرة الخارجية باالختبارات المشار إلييا أعاله عمى اختبار شفاىي لمقبول النيائي يتمثل  ىدا : 7الفصل
االختبار في عرض شفاىي حول موضوع يؤخذ من البرنامج الممحق ليذا القرار تميو محادثة مع أعضاء لجنة 

 : المناظرة كما يمي 
  دقيقة 20: التحضير : * المدة - 

  دقائق 10: العرض             * 
  دقائق 10: الحوار             * 

   1: الضارب - 



 .ةويجرى االختبار  بالمغة الفرنسي

بدال السؤال يقسم إذا رغب المترشح في إختيار الموضوع عن طريق السحب بالقرعة وفي صورة ما إويقع 
.  ثنين إليو عمى إسند أالعدد الذي 

جراء اإلختبار ال كتب وال نشريات وال إن يوجد تحت تصرف المترشحين طيمة مدة أال يمكن  : 8الفصل 
. مذكرات وال أي مستند ميما كان نوعو

 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطو بصفة قطعية زيادة عن التتبعات الجزائية لمحق العام طرد :9الفصل
سنوات في كل  (5)جراه وحرمانو من المشاركة مدة خمس أ الذيلغاء اإلختبار إومن قاعة االمتحان المترشح حاال 

. داري الحقإمتحان إمناظرة أو 

.   من وزير الصحةقرارويتم ىذا الحرمان بمقتضى 

. لى الغش أو محاولة الغشإعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إويتم 

 .تشرف عمى المناظرة المذكورة أعاله لجنة تضبط تركيبتيا بقرار من وزير الصحة  :  10الفصل 

 .(20)والعشرين (0)بين الصفريسند لالختبار الشفاىي عدد مرقم يتراوح    :11الفصل 

 .(20)عمى عشرين  (6)عدد دون ستة عمى  ال يمكن التصريح بنجاح أي مترشح تحصل  : 12الفصل 

ال يمكن التصريح بالقبول النيائي في المناظرة الخارجية باالختبارات المشار إلييا أعاله ألي    :13الفصل 
 .  نقاط عمى األقل10مترشح أن لم يتحصل عمى مجموع من النقاط يساوي عشرة 

. ذا تحصل عدة مترشحين عمى نفس المجموع من النقاط تكون األولوية ألكبرىم سناإو

 تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن   : 14لفصل 
: قبوليم بصفة نيائية 

. القائمة األصمية  ( أ 

 عمى أقصى تقدير من عدد المترشحين % 50عداد ىذه القائمة في حدود إيتم :   القائمة التكميمية (ب
المسجمين بالقائمة األصمية لتمكين اإلدارة عند اإلقتضاء من تعويض المترشحين المسجمين بالقائمة األصمية 

 . بمراكز عمميما يمتحقومالذين ل

 تضبط بصفة نيائية القائمة األصمية والقائمة التكميمية لممترشحين المقبولين نيائيا في المناظرة  :15الفصل 
. من  قبل وزير الصحةميندسين أولين الخارجية باإلختبارت إلنتداب 

. ستدعاء المسجمين بيا لإللتحاق بمراكز عمميمإتقوم اإلدارة بالتصريح بالقائمة األصمية و  : 16الفصل 



نقضاء أجل شير عمى أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة األصمية، يتعين  التنبيو عمى إوبعد 
أو يعتبرون رافضين التسمية  (15)المتخمفين بأن عمييم اإلتصال باإلدارة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما 

ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة ويرسل ىذا التنبيو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع 
. اإلشعار بالتسميم

ويتم التشطيب عمى أسماء المسجمين بالقائمة األصمية الذين لم يمتحقوا بمراكز عمميم رغم التنبيو عمييم 
. وتعويضيم  بالمترشحين المسجمين بالقائمة التكميمية وذلك حسب الترتيب التفاضمي بيذه القائمة

. وينيى العمل بالقائمة التكميمية ستة أشير عمى أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة األصمية

. و بالوكالة الوطنية لمتشغيل والعمل المستقل ينشر ىذا المقرر بموقع واب وزارة الصحة  : 17الفصل 

 

 في  ،      تونس             
         وزير الصحـة

 

 

 


