
 الجمهورية التونسية
   وزارة الصحة

  مـقـرر
باالختبارات إلنتداب  خارجية يتعمق بفتح مناظرة           من وزير الصحة مؤرخ في               

. تقنيين
   وزير الصحة، ن     إ          

  الدستور، اإلطالع عمىبعد
 المتعمق بضبط النظام األساسي العام 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112القانون عدد عمى        و

و ألى جميع النصوص التي نقحته عألعوان الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية و
 ،أتممته

 ،2016 المتعمق بقانون المالية لسنة 2015 ديسمبر 25 المؤرخ في 2015 لسنة 53عمى القانون عدد       و
    المتعمق بضبط النظام 1999  أفريل 12 المؤرخ في 1999  لسنة 821عمى األمر عدد      و

و أوعمى جميع النصوص التي نقحته األساسي الخاص بالسمك التقني المشترك  لإلدارات العمومية 
، أتممته
 المتعمق بتسمية رئيس الحكومة 2015 فيفري 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35عمى األمر الرئاسي عدد و      

 وأعضائها، 
 المتعمق بضبط احكام استثنائية 2016 مارس 21 المؤخ في 2016 لسنة 372عمى األمر الحكومي عدد       و

 ،2016لالنتداب في قطاع الوظيفة العمومية بعنوان سنة 
 الخارجية    المتعمق بضبط كيفية تنظيم المناظرة 2012 جويمية 27 وزير الصحة المؤرخ في مقررعمى و 

 .إلنتداب تقنيين باالختبارات
 : قرر ما يمي 

 خارجيةمناظرة   بتونس،واأليام  الموالية  2016 أكتوبر 28الجمعة  يوم تفتح بوزارة الصحة :الفصل األول 
. تقنيينباالختبارات إلنتداب 

موزعة حسب االختصاص كما خطة  (42)باثنان وأربعون  حدد عدد الخطط المراد سّد شغورها     : 2الفصل 
 :يمي

  خطة،17:  بيوتكنولوجيا طبية - 
  خطة،10:  بيوطبي- 
 . خطط15: اعالمية- 

يتم تسجيل الترشحات لممناظرة وجوبا عن طريق استمارة ترشح عبر موقع واب وزارة الصحة عمى   : 3الفصل 
   www.santetunisie.rns.tn : العنوان التالي

 .2016سبتمبر  30 الجمعةيوم  الترشحاتتسجيل تختم قائمة :    4الفصل 
  في ،تونس                                                                    

 ة ـر الصحـوزي                      



 الجمهورية التونسية
   وزارة الصحة

  مـقـرر
باالختبارات إلنتداب  خارجية يتعمق بفتح مناظرة           من وزير الصحة مؤرخ في               

. مساعدين تقنيين
   وزير الصحة، ن     إ          

  الدستور، اإلطالع عمىبعد
 المتعمق بضبط النظام األساسي العام 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112القانون عدد عمى        و

و ألى جميع النصوص التي نقحته عألعوان الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية و
 ،أتممته

 ،2016 المتعمق بقانون المالية لسنة 2015 ديسمبر 25 المؤرخ في 2015 لسنة 53عمى القانون عدد       و
    المتعمق بضبط النظام 1999  أفريل 12 المؤرخ في 1999  لسنة 821عمى األمر عدد      و

و أوعمى جميع النصوص التي نقحته األساسي الخاص بالسمك التقني المشترك  لإلدارات العمومية 
، أتممته
 المتعمق بتسمية رئيس الحكومة 2015 فيفري 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35عمى األمر الرئاسي عدد و      

 وأعضائها، 
 المتعمق بضبط احكام استثنائية 2016 مارس 21 المؤخ في 2016 لسنة 372عمى األمر الحكومي عدد       و

 ،2016لالنتداب في قطاع الوظيفة العمومية بعنوان سنة 
 الخارجية    المتعمق بضبط كيفية تنظيم المناظرة 2012 جويمية 27 وزير الصحة المؤرخ في مقررعمى و 

 .إلنتداب مساعدين تقنيين باالختبارات
 : قرر ما يمي 

 خارجيةمناظرة   بتونس،واأليام  الموالية  2016 أكتوبر 28الجمعة  يوم تفتح بوزارة الصحة :الفصل األول 
. تقنيين مساعدينباالختبارات إلنتداب 

 :موزعة حسب االختصاص كما يميخطة  (30)بثالثين  حدد عدد الخطط المراد سّد شغورها   : 2الفصل 
  خطط،08:  بيوطبي- 
  خطط،06: كهرباء - 
  خطط،10: تبريد وتسخين - 
 . خطط06: مساعد محضر صيدلي - 

يتم تسجيل الترشحات لممناظرة وجوبا عن طريق استمارة ترشح عبر موقع واب وزارة الصحة عمى   : 3الفصل 
   www.santetunisie.rns.tn : العنوان التالي

 .2016سبتمبر  30 الجمعةيوم  الترشحاتتسجيل تختم قائمة :    4الفصل 
  في ،تونس                                                                    

 ة ـر الصحـوزي                      



 الجمهورية التونسية
   وزارة الصحة

 مـقـرر
 

يتعمق بفتح مناظرة خارجية باالختبارات النتداب          من وزير الصحة مؤرخ في                
  .مهندسين أولين

 
  وزير الصحة ، نإ 

 بعد االطالع عمى الدستور،
 المتعمق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112القانون عدد عمى  و

 ،و أتممتهألى جميع النصوص التي نقحته عالدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية و
 المتعمق بضبط النظام األساسي الخاص 1999  أفريل 12 المؤرخ في 1999  لسنة 819عمى األمر عدد  و

 لسنة 113 وعمى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة األمر عدد بالسمك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
  ،2014 جوان 30 المؤرخ في 2014 لسنة 2285 واألمر عدد 2009 جانفي 21 المؤرخ في 2009

  المتعمق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2015 فيفري 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35عمى األمر الرئاسي عدد  و
 المتعمق بضبط احكام استثنائية 2016 مارس 21 المؤخ في 2016 لسنة 372عمى األمر الحكومي عدد  و

 ،2016لالنتداب في قطاع الوظيفة العمومية بعنوان سنة 
 باالختبارات الخارجية المتعمق بضبط كيفية تنظيم المناظرة 2016 أوت 22 وزير الصحة المؤرخ في مقررعمى و        
 .مهندسين أولين إلنتداب

 : يمـيقرر ما 
مناظرة  بتونس، واأليام الموالية  2016 نوفمبر 01الثالثاء  يومتفتح بوزارة الصحة  : الفصل األول

 .مهندسين أولينخارجية باالختبارات النتداب 
موزعة حسب االختصاص كما  خطة (29 )بتسع وعشرونحدد عدد الخطط المراد سّد شغورها   : 2الفصل  

 :يمي
  خطط،10: هندسـة مدنية - 
  خطط،09: هندسة كهربائية - 
  خطط،03:  الكتروميكـانيك - 
  خطط،03: هندسـة صحية - 
  خطط،02: صناعات غذائية - 
 . خطط02: احصـــــاء - 

يتم تسجيل الترشحات لممناظرة وجوبا عن طريق استمارة ترشح عبر موقع واب وزارة الصحة عمى   : 3الفصل 
و أتودع ممفات الترشحات بمكتب الضبط المركزي بوزارة الصحة و  www.santetunisie.rns.tn : العنوان التالي

    .ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول
 .2016سبتمبر  30 الجمعةيوم  الترشحاتتسجيل تختم قائمة :    4الفصل 

  في ،تونس                                                                    
 ة ـر الصحـوزي                      

 


