
المناظرات الخارجیة

بالغ انتداب

یعتزم الدیوان الوطني لألسرة والعمران البشري تنظیم مناظرة خارجیة النتداب 38 إطارا وعونا للعمل بمصالحه المركزیة والجهویة بكامل تراب الجمهوریة عن طریق الملفات مشفوعة باختبارات شفاهیة أو
تطبیقیة وذلك حسب البیانات التالیة: 

لإلطالع على استمارة الترشح بالنسبة للذین قاموا بتسجیل ترشحاتهم

عدد المراكزالخطة
المؤهالت المطلوبةمراكز العملالمفتوحة

 
 
 
 
 
 
 

متصرف  
(صنف 9)

 
 
 
 
 
 
 

05

المندوبیة الجهویة بسیدي بوزید: 01  
تسجیل ترشح جدید 

شهادة األستاذیة أو اإلجازة الوطنیة المنضویة
في نظام "إمد" اختصاص: تصرف أو مالیة

أو محاسبة

إدارة الموارد البشریة (مصلحة الشؤون
القانونیة) 01 

تسجیل ترشح جدید

شهادة األستاذیة أو اإلجازة الوطنیة المنضویة
في نظام "إمد" اختصاص علوم قانونیة

شهادة األستاذیة أو اإلجازة الوطنیة المنضویةإدارة الموارد البشریة 01 
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في نظام "إمد" اختصاص موارد بشریةتسجیل ترشح جدید

وحدة العالقات العامة والصحافة 01 
تسجیل ترشح جدید

شهادة األستاذیة أو اإلجازة األساسیة 
المنضویة في نظام "إمد" في اختصاص علوم

اإلعالم واالتصال أو شهادة معادلة
أو شهادة األستاذیة أو اإلجازة التطبیقیة

 المنضویة في نظام "إمد" في اختصاص
علوم الصحافة أو شهادة معادلة

إدارة الممتلكات والوسائل 01 
تسجیل ترشح جدید 

شهادة األستاذیة أو اإلجازة الوطنیة المنضویة
في نظام "إمد"  اختصاص:  تصرف أو

اإلعالمیة في التصرف وأن یكون قابال للتنقل
في إطار مهمات بكامل تراب الجمهوریة

 

مثقف أول 
(صنف 9)

 

06

المندوبیة الجهویة ببنزرت: 01  
المندوبیة الجهویة بالكاف: 01  

المندوبیة الجهویة بجندوبة: 01  
المندوبیة الجهویة بباجة: 01  

المندوبیة الجهویة بسوسة: 01  
المندوبیة الجهویة بمدنین: 01  

تسجیل ترشح جدید

شهادة األستاذیة أو اإلجازة الوطنیة 
المنضویة في نظام "إمد"  في اختصاص

التنشیط الشبابي والثقافي

 

أخصائي نفساني 
المندوبیة الجهویة بباجة: 01   01(صنف 9)

تسجیل ترشح جدید

شهادة األستاذیة أو اإلجازة الوطنیة المنضویة
في نظام "إمد" 

            اختصاص علم النفس
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فني سامي للصحة 
اختصاص تولید 

(صنف 8)

المندوبیة الجهویة بجندوبة: 01 05
المندوبیة الجهویة بباجة: 01   
المندوبیة الجهویة بنابل: 01   

المندوبیة الجهویة بالمهدیة: 01   
المندوبیة الجهویة بقابس: 01   

تسجیل ترشح جدید

شهادة فني سامي للصحة أو شهادة معادلة

اختصاص تولید

فني سامي للصحة 
اختصاص تبنیج 

(صنف 8)
04

المندوبیة الجهویة بتونس: 01  
المندوبیة الجهویة ببنزرت: 01   

المندوبیة الجهویة بالقیروان: 01   
المندوبیة الجهویة بصفاقس: 01   

تسجیل ترشح جدید

شهادة فني سامي للصحة أو شهادة معادلة

          اختصاص تبنیج

فني سامي للصحة 
اختصاص تشریح

خالیا 
(صنف 8)

المندوبیة الجهویة بقابس: 01  01
تسجیل ترشح جدید

شهادة فني سامي للصحة أو شهادة معادلة

        اختصاص تشریح خالیا

فني سامي للصحة
اختصاص تمریض 

(صنف 8)
04

المندوبیة الجهویة بجندوبة: 01 
المندوبیة الجهویة  بتطاوین : 01 

المندوبیة الجهویة بالمهدیة: 01 
المندوبیة الجهویة بقبلي: 01  

تسجیل ترشح جدید

شهادة فني سامي للصحة أو شهادة معادلة

           اختصاص علوم التمریض

تقني محضر صیدلي 
إدارة الخدمات الطبیة: 01  01(صنف 7)

تسجیل ترشح جدید
شهادة المؤهل التقني المهني

اختصاص تقني محضر صیدلي
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معین صحي أول 
(صنف 4)

المندوبیة الجهویة بتونس: 01 04
المندوبیة الجهویة ببن عروس: 01 

المندوبیة الجهویة بنابل: 01 
المندوبیة الجهویة بتوزر: 01  

تسجیل ترشح جدید

II) شهادة معین صحي أو شهادة منظرة مستوى ثاني
) في سلم الوظائف الوطني

معین محضر صیدلي 
المندوبیة الجهویة بزغوان: 01  01(صنف 4)

تسجیل ترشح جدید
شهادة معین محضر صیدلي أو شهادة منظرة مستوى

ثاني (II ) في سلم الوظائف الوطني

حارس 
04(صنف 02)

المندوبیة الجهویة بجندوبة: 01  
المندوبیة الجهویة بسوسة: 01  

المندوبیة الجهویة بقبلي: 01  
المندوبیة الجهویة بتطاوین: 01  

تسجیل ترشح جدید

مستوى السنة السادسة ابتدائي  منهاة بنجاح

سائق 
02(صنف 5)

المندوبیة الجهویة بمنوبة: 01  
المندوبیة الجهویة بجندوبة: 01  

تسجیل ترشح جدید

أن یكون المترشح ذا مستوى أولى ثانوي نظام جدید
أو الرابعة ثانوي نظام قدیم على األقل وأن یكون

متحصال على رخصة سیاقة صنف ج منذ سنتین على
االقل

الشروط العامة للترشح:  
یفتح باب المشاركة في هذه المناظرة للمترشحین الذین تتوفر فیهم الشروط التالیة:

یجب على المترشح أن یكون تونسي الجنسیة و متمتعا بحقوقه المدنیة و أن تتوفر فیه المؤهالت المطلوبة لیمارس المهام التي یترشح لها
أن یكون المترشح متحصال على شهادة علمیة مطابقة لالختصاص المطلوب أو المستوى الدراسي المطلوب لكل مناظرة حسب الجدول أعاله

بالنسبة للحاصلین على شهادة تكوین مهني تتضمن كشف كفایات  (% en pourcentage) أو ال تحتوي على أعداد فإنهم مطالبون بتقدیم بطاقات أعداد تحتوي على معدل /20 مسلمة من مؤسسات
التكوین المهني التي تخرجوا منها و اعتمادها في تعمیر االستمارة عن بعد و في غیر هذه الحالة یعتبر الترشح الغیا

- أال یتجاوز سن المترشح 40 سنة بتاریخ غلق التسجیل عن بعد لهذه المناظرة بالنسبة للمترشحین لخطة متصرف ومثقف أول، وأخصائي نفساني ، وفني سامي للصحة (جمیع االختصاصات المطلوبة)
- أال یتجاوز سن المترشح 35 سنة بتاریخ غلق التسجیل عن بعد لهذه المناظرة بالنسبة للمترشحین لخطة تقني محضر صیدلي،معین محضر صیدلي، معین صحي، سائق وحارس

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

http://www.concours.onfp.tn/?action=formulaire&id_concours=13
http://www.concours.onfp.tn/?action=formulaire&id_concours=14
http://www.concours.onfp.tn/?action=formulaire&id_concours=15
http://www.concours.onfp.tn/?action=formulaire&id_concours=16
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


- تحتسب السن القصوى للترشح وفقا لمقتضیات االمر عدد 1031 لسنة 2006 مؤرخ في 13 افریل 2006 المتعلق بظبط احكام خاصة لتحدید السن القصوى وضبط كیفیة احتسابها لتمكین حاملي
الشهادات العلیا من المشاركة في المناظرات الخارجیة او مناظرات الدخول الى مراحل التكوین لالنتداب في القطاع العمومي وفي صورة تجاوز المترشح لهذه السن، یجب االستظهار بالوثائق التالیة:

. شهادة تسجیل بمكتب التشغیل والعمل المستقل بعنوان طالب شغل،
. أو ما یفید قیامه بتربص تأهیل لإلعداد للحیاة المهنیة شریطة تحیین التسجیل

. أو ما یفید قیامه بعمل مدني فعلي بصفة عون متربص أو مترسم أو وقتي أو متعاقد باإلدارات العمومیة أو بالجماعات المحلیة أو بالمؤسسات و المنشآت العمومیة،
- أن یكون المترشح متحصال على رخصة سیاقة تونسیة من الصنف " ج " منذ سنتین على األقل بالنسبة لخطة سائق .

مراحل المناظرة  
تجرى المناظرات في الخطط المفتوحة للتناظر كما یلي 

المرحلة االولى :التسجیل عن بعد 
ال یمكن الترشح إال لخطة واحدة وفي خالف ذلك یعتبر الترشح الغیا 

یتعین التسجیل وجوبا على موقع الواب الخاص بالدیوان الوطني لألسرة والعمران البشري www.onfp.tn أو الموقع concours.onfp.tn وذلك عبر تعمیر استمارة الترشح المعدة للغرض عن بعد بكل دقة
من طرف المترشح 

یتعین على المترشح استخراج استمارة الترشح قبل تاریخ ختم الترشحات وإمضائها و االحتفاظ بها حتى یتمكن من إرفاقها بملف الترشح عند الطلب 
بحلول أجل ختم الترشحات یتوقف آلیا قبول عملیات التسجیل عن بعد و ال یمكن للمترشح إعادة استخراج استمارة التسجیل و یكون ذلك قبل منتصف اللیل من تاریخ 29 جانفي 2018

1- االنتقاء األولي

إثر ختم عملیة التسجیل عن بعد، یتم ترتیب المترشحین آلیا باالعتماد على التطبیقة اإلعالمیة للدیوان تفاضلیا حسب مجموع الملف المتحصل علیه عند التسجیل طبقا للمعاییر التالیة:

المعاییرالخطط
عدد

النقاط
المسندة

مجموع الملف

متصرف،
مثقف أول،

أخصائي نفساني،
فني سامي للصحة

 (كل االختصاصات
المطلوبة)

تقني محضر
صیدلي

 

معدل نجاح الباكالوریا ( 20/....)
40

  2 x معدل نجاح الباكالوریا
 +

3 x معدل سنة التخرج

60معدل سنة التخرج ( 20/....)
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معین صحي أول
معین محضر

صیدلي

50معدل سنة التخرج ( 20/....)

  2.5 x معدل سنة التخرج
 +

نقاط المستوى التعلیمي

50مستوى سنة 4 ثانوي (7 ثانوي نظام قدیم)

40مستوى سنة 3 ثانوي (6 ثانوي نظام قدیم)

30مستوى سنة 2 ثانوي (5 ثانوي نظام قدیم)

20مستوى سنة 1 ثانوي (4 ثانوي نظام قدیم)

نقاط المستوى التعلیمي 80مستوى سنة 4 ثانوي (7 ثانوي نظام قدیم)سائق
  +

نقاط التنفیل

70مستوى سنة 3 ثانوي (6 ثانوي نظام قدیم)

60مستوى سنة 2 ثانوي (5 ثانوي نظام قدیم)

50مستوى سنة 1 ثانوي (4 ثانوي نظام قدیم)
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تنفیل للمتحصلین على رخصة سیاقة
صنف د

20

حارس

مستوى سنة 8 اساسي (2 ثانوي نظام
قدیم)

100

نقاط المستوى التعلیمي مستوى سنة 7 اساسي (1 ثانوي نظام
قدیم)

80

60مستوى سنة 6 ابتدئي منهاة بنجاح

2- إرسال ملفات الترشح

یتم إقصاء كل ملف ترشح لم یتحصل على مجموع 50 نقطة على األقل

یتم دعوة المترشحین األوائل حسب الترتیب التفاضلي في حدود 50 ضعف من الخطط المفتوحة للتناظر إلرسال ملفات الترشح المحتویة على الوثائق الضروریة المطلوبة حسب الجدول التالي:

الوثائق المطلوبةالخطة

متصرف 
مثقف أول 

أخصائي نفساني 
فني سامي للصحة : تولید 
فني سامي للصحة : تبنیج 

فني سامي للصحة : تشریح خالیا 
فني سامي للصحة : تمریض 

تقني محضر صیدلي

استمارة ترشح ممضاة من قبل المترشح
نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة

نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمیة المطلوبة
نسخة مطابقة لألصل من بطاقة أعداد امتحان البكالوریا

نسخة مطابقة لألصل من بطاقة أعداد سنة التخرج
سیرة ذاتیة ممضاة (ضرورة التنصیص على عنوان البرید اإللكتروني)
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معین صحي أول  
معین محضر صیدلي

استمارة ترشح ممضاة من قبل المترشح
نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة

نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمیة المطلوبة
نسخة مطابقة لألصل من بطاقة األعداد تنص وجوبا على معدل سنة التخرج

سیرة ذاتیة ممضاة (ضرورة التنصیص على عنوان البرید اإللكتروني)

 

حارس

استمارة ترشح ممضاة من قبل المترشح
نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة

نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المدرسیة المطلوبة مؤشر علیها من
المندوبیة الجهویة للتربیة

سیرة ذاتیة ممضاة

سائق

استمارة ترشح ممضاة من قبل المترشح
نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة

نسخة مطابقة لألصل من رخصة السیاقة
نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المدرسیة المطلوبة مؤشر علیها من

المندوبیة الجهویة للتربیة
سیرة ذاتیة ممضاة

 

یرسل ملف الترشح في ظرف مغلق عن طریق البرید السریع على العنوان: 7 نهج الشیخ الحطاب بوشناق – المركز العمراني الشمالي 1082 تونس ویكتب علیه عبارة "ال یفتح مناظرة خارجیة لالنتداب
بعنوان 2016" مع ذكر الخطة واالختصاص ویتم اعتماد تاریخ ختم اإلیداع بمكتب البرید عند احتساب آجال االرسال 

مالحظات هامة:

ال تقبل الملفات الواردة مباشرة إلى مكتب الضبط بالدیوان أو عبر البرید العادي أو مضمون الوصول
یرفض كل ملف یرسل خارج اآلجال
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المرحلة الثانیة: فتح وفرز الملفات  
تتولى لجنة المناظرة فتح ملفات الترشح والتثبت في الوثائق والمعطیات المدونة باستمارة الترشح ویقع على اثر ذلك:

 إقصاء كل ملف ترشح یقدم منقوصا من إحدى الوثائق المطلوبة
إقصاء كل ملف ترشح متضمنا إلخالل تتعلق بالمعدل أو عدم مطابقة الشهائد العلمیة أو االختصاص أو المستوى التعلیمي أو صنف رخصة السیاقة للمؤهالت المطلوبة

إقصاء كل ملف ترشح تجاوز صاحبه السن القانونیة القصوى
إقصاء كل ملف ترشح بالنسبة لخطة سائق عندما تقل أقدمیة رخصة السیاقة في الصنف المطلوب عن سنتین في تاریخ غلق الترشحات .

ضبط قائمة المترشحین المقبولة ملفاتهم مبدئیا

المرحلة الثالثة: االختبار الشفاهي أو التطبیقي  
یتم ظبط قائمة تظم خمسة (05) أضعاف عدد الخطط المفتوحة للتناظر في كل اختصاص من مجموع المترشحین المقبولة ملفاتهم مبدئیا حسب الترتیب التفاضلي. ویتم نشرها على موقع واب الدیوان

 www.onfp.tn و یفتح باب االعتراضات لمدة أسبوع من تاریخ النشر 
تتم دعوة المترشحین المقبولة ملفاتهم مبدئیا إلجراء اختبار شفاهي (تطبیقي في خطة سائق) من قبل لجنة االمتحان المعینة للغرض والتي تقوم بإسناد الممتحنین عدد من 0 إلى 20

النتائج النهائیة 
تتولى لجنة المناظرة ترتیب المترشحین تفاضلیا حسب المجموع النهائي الشخصي باعتماد المعادلة التالیة :

% 70 X(أو التطبیقي) 30 % +عدد االختبار الشفاهي X(5/عدد الملف) =المجموع النهائي الشخصي

یتم إقصاء كل ملف ترشح تحصل على مجموع نهائي شخصي أقل من 10 

وفي صورة تساوي مترشحین او أكثر تكون األولویة لألكبر سنا 
تقترح لجنة المناظرة على الرئیس المدیر العام للدیوان الوطني لألسرة والعمران البشري قائمتین في المترشحین الذین یمكن قبولهم:

القائمة األصلیة: تتضمن عدد المترشحین األوائل المقبولین في حدود عدد الخطط المعروضة للتناظر
القائمة التكمیلیة: بقیة قائمة المترشحین الذین اجتازوا االختبار ألشفاهي (أو التطبیقي) مرتبین تفاضلیا حسب المجموع النهائي الشخصي باعتبار كل خطة

تضبط القائمة األصلیة والقائمة التكمیلیة للمترشحین المقبولین في المناظرة الخارجیة لالنتداب من قبل الرئیس المدیر العام للدیوان الوطني لألسرة والعمران البشري وتتم دعوة كل مترشح مقبول للخضوع إلى
فحص طبي  

كل مترشح ال تتوفر فیه المؤهالت البدنیة والذهنیة المطلوبة لخطة الترشح یتم إقصاءه واستدعاء المترشح الموالي حسب الترتیب التفاضلي للقائمة التكمیلیة

 

التصریح بالنتائج  
یقع نشر قائمة المترشحین المقبولین في المناظرة الخارجیة لالنتداب بعنوان سنة 2016 على موقع الواب للدیوان ویفتح باب االعتراضات لمدة أسبوع من تاریخ نشر هذه القائمة 

تتم دعوة المترشحین المقبولین نهائیا إلتمام ملف االنتداب بالوثائق التالیة:

مضمون من سجل السوابق العدلیة (بطاقة عدد 3) لم یمض على تاریخ تسلیمه أكثر من 3 أشهر
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02 مضامین والدة لم یمض على تاریخ تسلیمه أكثر من 3 أشهر
02 صور شمسیة حدیثة العهد

یدعى كل مترشح مقبول بصورة نهائیة الى مباشرة عمله في اجل أقصاه 15 یوما من تاریخ إعالمه بذلك على أن یمدد هذا األجل بـ 15 یوما اثر التنبیه علیه بواسطة مراسلة مضمونة الوصول مع اإلعالم
بالبلوغ 

ویعوض المترشح الذي لم یلتحق بمركز عمله في اآلجال المحددة وبعد التنبیه علیه، بالمترشح الموالي حسب الترتیب التفاضلي للقائمة التكمیلیة المذكورة 
وینتهي العمل بالقائمة التكمیلیة في ظرف 6 أشهر على أقصى تقدیر من تاریخ نشر قائمة المترشحین المقبولین 

یجب على كل مترشح نجح في المناظرة أن یضع نفسه تحت كامل تصرف الدیوان فیما یخص تسمیته وتعیین مقر عمله.
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