
 

 

  �غــــــب

  :التاليةباالختبارات النتداب مهندس أَول وأخصائيين نفسانيين وتقنيين حسب البيانات و تعتزم وزارة شؤون المرأة واألسرة تنظيم مناظرات خارجية بالملفات 

  الرتبة
  نوع 
  المناظرة

عدد الخطط 
المراد 
  تسديدھا

تاريخ غلق 
قائمة 
  الترشحات

تاريخ إجراء 
  الوثائق المطلوبة  مكان التعيين  المشاركةشروط   المناظرة

مناظرة   أخَصائي نفساني
خارجية 
بالملفات 
  وبا>ختبارات

تفتح المناظرة للمترشحين العاطلين عن   28/01/2013  31/12/2012  )03(
وللمترشحين الذين يمارسون نشاطا مھنيا  العمل

مؤجرا أو نشاطا مھنيا حرا دون مستوى شھائدھم 
والمحرزين على شھادة اQستاذية أو اOجازة العلمية 
في علم النفس أو شھادة معادلة ) نظام أمد(الوطنية 

  .2012سنة في أَول جانفي  50 مولم يتجاوز سنَھ

  قفصة)  01(   
  )قبلي(دوز) 01(
ساقية سيدي ) 01(  

  )الكاف( يوسف

    : عند الترشح للمناظرة

ع\\ن طري\\ق موق\\ع  تحميلھ\\اإس\\تمارة ترش\\ح ي\\تم  •
  www.femme.gov.tnال\\\\\\\\\\واب لل\\\\\\\\\\وزارة  

 وتعميرھ\\\\\ا وإرس\\\\\الھا إل\\\\\ى البري\\\\\د اOلكترون\\\\\ي
s.concours@maffepa.gov.tn 

وإي\\\داعھا مباش\\\رة بمكت\\\ب و إمض\\\ائھا وس\\\حبھا 
ض\\\بط ال\\\\وزارة أو إرس\\\\الھا ع\\\ن طري\\\\ق البري\\\\د 

 :بالوثائق التالية مصحوبة مضمون الوصول
 .سيرة ذاتية •
 .نسخة مصَورة من بطاقة التعريف الوطنية •
نسخة مصَورة من الشھادة العلمية مصحوبة  •

 .بالنسبة إلى الشھادة اQجنبية بشھادة معادلة
شھادة ترسيم بعمادة المھندسين بعنوان سنة  •

 )بالنسبة للمترشحين لخطة مھندس أول( 2012
شھادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلمة من قبل  •

تضمن تاريخ أول تمكتب التشغيل والعمل المستقل 
 .بالنسبة للعاطلين عن العمل تسجيل

وثيقة تثبت النشاط المھني أو شھادة في اQجر  •
بالنسبة للمترشحين الذين يمارسون نشاطا مھنيا 

دون مستوى مؤجرا أو نشاطا مھنيا حرا 
على تاريخ تسليمھا  لم يمضي شھائدھم العلمية

 .أشھر قبل تاريخ ختم الترشحات 3أكثر من 
و> يشترط أن تكون اOمضاءات معرفة وأن 
تكون النسخ مشھودا بمطابقتھا لzصل لتلك 

  .الوثائق
  

 مھندس أَول
  

  في اOحصاء

مناظرة 
خارجية 
بالملفات 
  وبا>ختبارات

تفتح المناظرة للمترشحين العاطلين عن العمل   28/01/2013  31/12/2012  )01(
وللمترشحين الذين يمارسون نشاطا مھنيا مؤجرا أو 
نشاطا مھنيا حرا دون مستوى شھائدھم العلمية 

  2012بعنوان سنة  والمرسمون بعمادة المھندسين
والمحرزين على الشھادة الوطنية لمھندس في 

 50 ماOحصاء أو شھادة معادلة ولم يتجاوز سنَھ
  .2012سنة في أَول جانفي 

  ا"دارة المركزية

  تقني
  

اختصاص (
  )شبكات إع�مية

مناظرة 
خارجية 
بالملفات 
  وبا>ختبارات

  
  
  

  
  
  

  

 تفتح المناظرة للمترشحين العاطلين عن العمل  28/01/2013  31/12/2012  )01(
وللمترشحين الذين يمارسون نشاطا مھنيا مؤجرا أو 

ولم  نشاطا مھنيا حرا دون مستوى شھائدھم العلمية
 2012سنة في أَول جانفي  50يتجاوز سنَھم 
  :والمحرزين على 

شھادة فني سام أو شھادة معترف بمعادلتھا لھا -
  )  اختصاص شبكات اOع�مية(
المرحلة أو شھادة علمية ذات صبغة تقنية من  -

اختصاص شبكات (اQولى من التعليم العالي 
  ) اOع�مية 

  .أو شھادة معترف بمعادلتھا لھا
  أو شھادة تكوينية منظرة بھذا المستوى  -

  ا"دارة المركزية
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  الرتبة
  نوع 
  المناظرة

عدد الخطط 
المراد 
  تسديدھا

تاريخ غلق 
قائمة 
  الترشحات

تاريخ إجراء 
  الوثائق المطلوبة  مكان التعيين  شروط المشاركة  المناظرة

 تقني
  

اختصاص (
  )ھندسة مدنية

مناظرة 
خارجية 
بالملفات 

  ا>ختباراتبو

تفتح المناظرة للمترشحين العاطلين عن العمل   28/01/2013  31/12/2012  )03(
وللمترشحين الذين يمارسون نشاطا مھنيا 
مؤجرا أو نشاطا مھنيا حرا دون مستوى 

سنة في  50يتجاوز سنَھم شھائدھم العلمية ولم 
  :والمحرزين على  ،2012أَول جانفي 

شھادة فني سام أو شھادة معترف بمعادلتھا -
  )  ھندسة مدنيةاختصاص (لھا 
أو شھادة علمية ذات صبغة تقنية من المرحلة  -

ھندسة اختصاص (اQولى من التعليم العالي 
  .أو شھادة معترف بمعادلتھا لھا )مدنية

  ينية منظرة بھذا المستوى أو شھادة تكو -

كامل تراب 
  الجمھورية

 
  :بعد النجاح في المناظرة وقبل التعيين بمركز العمل

 
مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على  •

 .تاريخ تسليمه أكثر من سنة
مضمون و>دة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر  •

 .من سنة
شھادة طبية لم يمض على تاريخ تسليمھا أكثر  •

ث�ثة أشھر تثبت أن المترشح تتوفر فيه من 
المؤھ�ت البدنية والذھنية المفروضة ليمارس 

 .وظيفته بكامل تراب الجمھورية
نسخة مصَورة مشھود بمطابقتھا لzصل من  •

  .الشھادة العلمية

  تقني
اختصاص (

  )كھرباء

مناظرة 
خارجية 
بالملفات 

  ا>ختباراتبو

 المناظرة للمترشحين العاطلين عن العملتفتح   28/01/2013  31/12/2012  )01(
وللمترشحين الذين يمارسون نشاطا مھنيا 
مؤجرا أو نشاطا مھنيا حرا دون مستوى 

سنة في  50ولم يتجاوز سنَھم  شھائدھم العلمية
  :والمحرزين على  ،2012أَول جانفي 

شھادة فني سام أو شھادة معترف بمعادلتھا -
  )  اختصاص كھرباء(لھا 
شھادة علمية ذات صبغة تقنية من المرحلة أو  -

)  اختصاص كھرباء(اQولى من التعليم العالي 
  .أو شھادة معترف بمعادلتھا لھا

   .أو شھادة تكوينية منظرة بھذا المستوى -

    ا"دارة المركزية
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  :م�حظات ھامة

  a.gov.tnp.concours@maffes وإرسالھا عن طريق البريد ا7لكترونيوتعميرھا  www.femmes.gov.tn   الموقع ا"لكتروني للوزارة عن طريق استمارة الترشح تحميليتم  -

أو إرسالھا عن طريق البريد مضمون الوصول  )تونس –، نھج عاصمة الجزائر 02(وزارة شؤون المرأة وا?سرة المركزي لضبط الوإيداعھا مباشرة بمكتب يتم سحبھا وإمضائھا ثم 

 .أعOهمرفوقة بالوثائق المشار إليھا على نفس العنوان 

 ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليO على معرفة تاريخ ا"رسال ) 2012ديسمبر  31يوم (لق قائمة الترشحات غيرفض وجوبا كل مطلب يصل بعد  -

  .أو الوصول

ا7ختصاص يتم على حسب أسئلة متعددة ا7ختصاصات  أو  ( psychotechnique)تقني نفساني  أو )pratique (الخارجية بالملفات على اختبار تطبيقي  اتتشتمل المناظر -

  .إثره ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا

  .ا"ستدعاء تعتبر إجابة بالرفض على المطلب عدم  -

  


