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 اإلدارة الجهوية للصّحة بصفاقس

 01/2017عدد  إعـــــــالن إنتـــــداب

 الجهة الصحية بصفاقسلفائدة  عملة08النتدابتعتزم اإلدارة الجهوّية للصّحة بصفاقس فتح مناظرة خارجّية 

 التالية : البياناتحسب 
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سنة في غّرة جانفي  40السّن القصوى ال تتجاوز  -
 1982لسنة  1229سب وفقا لألمر تحت 2017

 .1982سبتمبر  02المؤرخ في 
 القيام بأعمال تتطلب مؤهالت بدنّية.القدرة على  -
 نظافة ملّف السوابق العدلّية  -
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 قديم

أو تاسعة أساسي 
  نظام جديد منهاة

 بنجاح
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ائقس  
عامل صنف 
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سنة في غّرة جانفي  40السّن القصوى ال تتجاوز  -
 1982لسنة  1229وفقا لألمر تحتسب  2017

 .1982سبتمبر  02المؤرخ في 
 القدرة على القيام بأعمال تتطلب مؤهالت بدنّية. -
 .نظافة ملّف السوابق العدلّية -
 02متحّصل على رخصة سياقة صنف ب منذ  -

 سنوات على األقل إلى تاريخ ختم الترشحات.
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 سنة في غّرة جانفي 40السّن القصوى ال تتجاوز  -
2017. 

 القدرة على القيام بأعمال تتطلب مؤهالت بدنّية. -
 نظافة ملّف السوابق العدلّية  -
 الخبرة في مجال الحراسة.  -
 متر. 1.70تقل عن القامة ال  -
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بناء -كهرباء  
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سنة في غّرة جانفي  40السّن القصوى ال تتجاوز  -
 1982لسنة  1229وفقا لألمر تحتسب  2017

 .1982سبتمبر  02المؤرخ في 
 القدرة على القيام بأعمال تتطلب مؤهالت بدنّية. -
 .نظافة ملّف السوابق العدلّية  -
 متحصل على شهادة الكفاءة المهنية في الكهرباء. -

 : طريقـــــة المشــــــاركة

 .واحد اختصاصللمترشح الحّق في المشاركة في 

 المكّونــــــــة لملّف الترشــــح :الوثــــائق 

 محرر على ورق عادي باسم السيد المدير الجهوي للصحة بصفاقس. مطلب ترّشح -

لم يمض على تاريخ تسليمها اكثر مسلّمة من طبيب للصّحة العمومّية في التأهيل للعمل شهادة طبّية -

 .شهرمن 
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 نسخة من بطاقة التعريف الوطنّية  -

 اشهر. 3لم يمض على تاريخ تسليمها اكثر من  تسلّمــدد أو وصل 3بطاقة عــ -

من رخصة السياقة من الواجهتين )مع االستظهار باألصل بالنسبة للمترشحين  لألصلنسخة مطابقة  -

 .(عند اجتياز االختبار لخطة سائق

 سيرة ذاتّية -

اريخ بصفة طالب شغل مسلمة من مكتب التشغيل و العمل المستقّل لم يمض على ت تسجيلشهادة  -

 .من تاريخ ختم الترشحات تسليمها أكثر من شهر

نسخة من شهادة مدرسّية مع التعريف بمطابقتها لألصل مع وجوب مصادقة المندوبّية الجهوّية  -

 .للتربّية بالنسبة للشهادة المدرسّية المسلّمة من مؤسسات التعليم الخاص

مطابقة لألصل بالنسبة للمترشحين لخطة  بناء كهرباءشهادة كفاءة مهنية اختصاص نسخة من  -

 عون كهرباء.

 أكثر من شهر من تاريخ ختم الترشحات. هلم يمض على تاريخ تسليممضمون والدة  -

 صورة شمسية حديثة. -

 الخبرة في مجال الحراسة.شهادة تثبت  -

 ظرفان متنبران بمعلوم رسالة مضمونة الوصول تحمالن العنوان الكامل للمترشح. -

 :المناظرة مراحل إجراء

 20لى عشفاهي  مع اختبار 20الى 0عدد من  على يتحصل بمقتضاهـ يخضع المترشح إلى اختبارتطبيقي 

تحّصل على عدد يتّم اقصاء كّل مترشح كما يبالنسبة لالختبار التطبيقي  2اعتماد ضارب مع  -

يخضع المترشح ال ما عدا اختصاص التنظيف و الحراسة حيث  -10في االختبار التطبيقي أقّل من 

 .20الى  0اال الختبار شفاهي يتحصل بموجبه على عدد من 

يتــــــمّ ترتيب المترشحين الذين اجتازوا المناظرة تفاضليا حسب المعّدل و في حالة التساوي بين مترشحين ـ 

إلعالن أو أكثر تعطى األولوية لألكبر سنا. و يقع إثر ذلك تحديد قائمة الناجحين في حدود الشغورات و ا

 .عن النتائج

 طريقــــــة إرســـــــــــال الملّف :

يكتب عليه ال يفتح مناظرة خارجّية مع التنصيص على العدد يجب تضمين كافة الوثائق المطلوبة بظرف 

مباشرة بمكتب الضبط لإلدارة الجهوّية للصحة  ايداعه يتمّ الرتبي لعرض الشغل و المؤسسة الصحّية المعنّية 

إرساله عن طريق البريد مضمون الوصول و يرسل إلى العنوان التالي : اإلدارة الجهوّية بصفاقس  او 

 . 3029 – 0.5للصحة بصفاقس شارع مجيدة بوليلة كلم 
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 : اتمالحظـــــــــــ

 .ال تقبل اال الملفات المستوفية لشروط المشاركة 

  جهوية للصحة قبل صدور هذا البالغ بعين االعتبار الملفات و المطالب الواردة على االدارة الال تؤخذ

و يعتمد  وتعتــبر ملـغاة  ميع الوثائق المطلوبةــأو ال يحتوي على ج ق الترشحاتــد تاريخ غلـاو بع

س كدليل على تاريخ ختم البريد او تاريخ التسجيل بمكتب الضبط باإلدارة الجهوّية للصّحة بصفاق

 .ذلك

 2017 افريل 10 آخر أجل لقبول الترشحات. 

  نفسي. –يتم استدعاء المترشحين الذين تقبل ملفاتهم إلجراء اختبار مهني 

 

 

 

 

 

 

 

 


