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 اإلدارة الجهوية للصّحة بصفاقس

 02/2017إعـــــــالن إنتـــــداب عدد 
ٌّة النتداب  ٌّة للصّحة بصفاقس فتح مناظرة خارج  عملة لفائدة الجهة الصحٌة 04تعتزم اإلدارة الجهو

 :بصفاقس حسب البٌانات التالٌة 

 
العدد 
الرتبي 

 
عـــدد 
الخطط 

المستوى التعليمي 
المطلوب 

المؤسسة 
المعنية 

باالنتداب 

االختصاص 
و الصنف 

شروط الترشح 

1 
02 

خطط 

أو   ثانوي نظام قدٌم3
تاسعة أساسً نظام جدٌد 

 بنجاح على االقل و منهاة
 4 ثانوي نظام قدٌم او 7

ثانوي نظام جدٌد دون 
 نجاح على االكثر

 
 

المستشفى  (2)
سلٌم الجهوي 

الحضري 
 بقرقنة

 

 سائق
عامل صنف 

4 

 سنة فً غّرة جانفً 40السّن القصوى ال تتجاوز - 
 1982 لسنة 1229 تحتسب وفقا لألمر 2017

. 1982 سبتمبر 02المؤرخ فً 
ٌّة-  . القدرة على القٌام بأعمال تتطلب مؤهالت بدن
ٌّة -  نظافة ملّف السوابق العدل
 02متحّصل على رخصة سٌاقة صنف ب منذ - 

. سنوات على األقل إلى تارٌخ ختم الترشحات

2 
01 
 خطة

أو   ثانوي نظام قدٌم3
تاسعة أساسً نظام جدٌد 

 بنجاح على االقل و منهاة
 4 ثانوي نظام قدٌم او 7

ثانوي نظام جدٌد دون 
 نجاح على االكثر

 

 
االدارة ( 1)

 الجهوٌة للصحة
 بصفاقس

 

 سائق
عامل صنف 

4 

 سنة فً غّرة جانفً 40السّن القصوى ال تتجاوز - 
 1982 لسنة 1229 تحتسب وفقا لألمر 2017

. 1982 سبتمبر 02المؤرخ فً 
ٌّة-  . القدرة على القٌام بأعمال تتطلب مؤهالت بدن
ٌّة -  نظافة ملّف السوابق العدل
 02متحّصل على رخصة سٌاقة صنف ب منذ - 

. سنوات على األقل إلى تارٌخ ختم الترشحات

3 
01 
 خطة

سنة سادسة ابتدائً على 
 اساسً دون 9األقل و 

 نجاح على االكثر

 

المستشفى  (1)

الجامعً الحبٌب 
بورقٌبة 
 بصفاقس

 تنظٌف
عامل صنف 

1 

 سنة فً غّرة جانفً 40السّن القصوى ال تتجاوز - 
 1982 لسنة 1229 تحتسب وفقا لألمر 2017

. 1982 سبتمبر 02المؤرخ فً 
ٌّة-  . القدرة على القٌام بأعمال تتطلب مؤهالت بدن

ٌّة -   نظافة ملّف السوابق العدل

 :الوثــــائق المكّونــــــــة لملّف الترشــــح 

مطلب ترّشح محرر على ورق عادي باسم السٌد المدٌر الجهوي للصحة بصفاقس مع ذكر  -

 .العنوان و رقم الهاتف

ٌّة لم ٌمض على تارٌخ تسلٌمها  - ٌّة فً التأهٌل للعمل مسلّمة من طبٌب للصّحة العموم شهادة طب

 .اكثر من شهر

ٌّة  -  نسخة من بطاقة التعرٌف الوطن

 . اشهر3ــدد أو وصل تسلّم لم ٌمض على تارٌخ تسلٌمها اكثر من 3بطاقة عــ -

مع االستظهار باألصل بالنسبة )نسخة مطابقة لألصل من رخصة السٌاقة من الواجهتٌن  -

 .(للمترشحٌن لخطة سائق عند اجتٌاز االختبار

ٌّة -  سٌرة ذات

شهادة تسجٌل بصفة طالب شغل مسلمة من مكتب التشغٌل و العمل المستقّل لم ٌمض على تارٌخ  -

 .تسلٌمها أكثر من شهر من تارٌخ ختم الترشحات
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ٌّة  - ٌّة الجهو ٌّة مع التعرٌف بمطابقتها لألصل مع وجوب مصادقة المندوب نسخة من شهادة مدرس

ٌّة المسلّمة من مؤسسات التعلٌم الخاص ٌّة بالنسبة للشهادة المدرس  .للترب

 .مضمون والدة لم ٌمض على تارٌخ تسلٌمه أكثر من شهر من تارٌخ ختم الترشحات -

 .صورة شمسٌة حدٌثة -

 .ظرف متنبر ٌحمل العنوان الكامل للمترشح -

 :مراحل إجراء المناظرة

 0 إلى اختبار تطبٌقً ٌتحصل بمقتضاه على عدد من اختصاص السياقة ٌخضع المترشح فً  -

 بالنسبة 2 مع اعتماد ضارب 20 الى0 مع اختبار شفاهً ٌتحصل بموجبه على عدد من 20الى

لالختبار التطبٌقً كما ٌتّم اقصاء كّل مترشح ٌتحّصل على عدد فً االختبار التطبٌقً أقّل من 

10. 

 الى 0ٌخضع المترشح فً اختصاص التنظٌف الى اختبار شفاهً ٌتحصل بموجبه على عدد من  -

20. 

ٌتــــــّم ترتٌب المترشحٌن الذٌن اجتازوا المناظرة تفاضلٌا حسب المعّدل و فً حالة التساوي بٌن  -

و ٌقع إثر ذلك تحدٌد قائمة الناجحٌن فً حدود . مترشحٌن أو أكثر تعطى األولوٌة لألكبر سنا

 .الشغورات و اإلعالن عن النتائج

 :طريقــــــة إرســـــــــــال الملّف 

مع التنصٌص على العدد ال يفتح مناظرة خارجّية ٌجب تضمٌن كافة الوثائق المطلوبة بظرف ٌكتب علٌه 

ٌّة ٌتّم  ٌّة المعن ٌّة ايداعه مباشرة بمكتب الضبطالرتبً لعرض الشغل و المؤسسة الصح  لإلدارة الجهو

 .للصحة بصفاقس

 :مالحظـــــــــــات 

 للمترشح الحّق فً المشاركة فً اختصاص واحد. 

 ال تقبل اال الملفات المستوفٌة لشروط المشاركة. 

  ال تؤخذ بعٌن االعتبار الملفات و المطالب الواردة على االدارة الجهوٌة للصحة قبل صدور هذا

وتعتبر ملغاة و يعتمد البالغ او بعد تارٌخ غلق الترشحات أو ال ٌحتوي على جمٌع الوثائق المطلوبة 

 .تاريخ التسجيل بمكتب الضبط باإلدارة الجهوّية للصّحة بصفاقس كدليل على ذلك

 2017 نوفمبر28 آخر أجل لقبول الترشحات. 

  ًنفسً–ٌتم استدعاء المترشحٌن الذٌن تقبل ملفاتهم إلجراء اختبار مهن . 


