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  )2022لسنة  49(عدد  قرار

  2022 نوفمرب 24خ يف اهليئة الوطنية للوقاية من التعذيب مؤرّ  جملسمن 

مللفّ خارجيّ  ةمناظر وتنظيم ة فتح كيفيّ يتعلق بضبط   هليئةة     ات النتداب أعوان 

  أو التعاقد اإلحلاق عن طريق
  

  ة للوقاية من التعذيب،اهليئة الوطنيّ  جملسن إ

هليئة الوطنية و  2013أكتوبر  21املؤرخ يف  2013لسنة  43بعد االطالع على القانون األساسي عدد  املتعلق 
 للوقاية من التعذيب.

املتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان و  1983ديسمرب 12املؤرخ يف  1983لسنة  112وعلى القانون عدد 
الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى مجيع النصوص اليت نقحته أو متمته وخاصة 

 .2007ديسمرب  27املؤرخ يف  2007لسنة  69 القانون عدد

املتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن و  2006أفريل  13املؤرخ يف  2006لسنة  1031وعلى األمر عدد
ا لتمكني حاملي الشهادات العليا من املشاركة يف املناظرات اخلارجية أو مناظرات الدخول  القصوى وضبط كيفية احتسا

  إىل مراحل التكوين لالنتداب العمومي.

املتعلق بتسمية أعضاء اهليئة الوطنية و  2016جويلية  4املؤرخ يف  2016لسنة  846 عدد يوعلى األمر احلكوم
  للوقاية من التعذيب.

هليئة الوطنية املتعلق بتسمية أعضاء و  2021 يليةو ج 16املؤرخ يف  2021لسنة  535عدد  يوعلى األمر احلكوم
  للوقاية من التعذيب.

نتداب أعوان الفتح مناظرة قرتاح املتعلق و  2022 أوت 25 املؤرّخ يف 2022لسنة  37رقم وعلى قرار جملس اهليئة 
  على سبيل التعاقد أو اإلحلاق. هليئة الوطنية للوقاية من التعذيب 

واملتعلق بفتح مناظرة النتداب أعوان  2022 نوفمرب 24املؤرّخ يف  2022لسنة  47رقم وعلى قرار جملس اهليئة 
  .01/2022بعنوان مناظرة عدد هليئة الوطنية للوقاية من التعذيب على سبيل التعاقد أو اإلحلاق 

املتعلق بتحديد اخلطط املراد فتح التناظر و  2022 نوفمرب 24املؤرّخ يف  2022لسنة  48رقم وعلى قرار جملس اهليئة 
 .01/2022رة عدد حوهلا بعنوان املناظ

  ر ما يلي:قرّ 
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م 2022نوفمرب  30ربعاء اال يوم ،ة للوقاية من التعذيبهليئة الوطنيّ  تفتحاألّول: الفصل   املوالية، مناظرة واأل
مللفاتخارجيّ  ط واملراكز يف حدود اخلطوذلك  ،اإلحلاق أو التعاقدلية  ،01/2022ترقيمها  ،أعوانالنتداب  ة 
 لية:التا

 02: "رخصة سياقة صنف نقل"ائق س -
 01: ضبطعون  -
 01خمتّص يف العالقات العاّمة:  -
تخمتّص يف اإلعالمّية  -  01 :وحتليل البيا
 01شبكات وإدارة اخلوادم والّسالمة املعلوماتّية: الخمتّص يف  -
 01متصّرف إداري:  -
 01: الوسائط اإلعالمّية املتعّددة والواباالتصال و خمتّص يف  -
 01حماسب:  -
 01خمتّص يف التوثيق واملكتبات:  -
 01منّسق عام ألعمال مركز اهليئة للبحوث والتكوين واإلعالم:  -
 02مساعد إدارة:  -

جلدول اخلارجيّ  ةتفتح املناظر : 2الفصل  ة املشار إليها أعاله لفائدة املرتشحني املتوفر فيهم الشروط املنصوص عليها 
  التايل:

  اخلطةمهام  شروط الرتشح  اخلطة
"رخصة سياقة صنف سائق
 02: نقل"

لغا من العمر أربعني ( - نة ) س40أن يكون 

على األكثر (يلغى هذا الشرط يف حالة 

 .اإلحلاق)

بع بنجاح مرحلة التعليم قد أن يكون  -

 ) سنوات على األقل03االبتدائي وثالث (

ل أو حتصّ  - ظام قدمين-من التعليم الثانوي 

األساسي على على شهادة ختم التعليم 

ل على شهادة صّ حتأو  -ظام جديدن-األقل 

ملستوى املشار إليه  .تكوينية منظرة 

سيارات و السّيارات الوظيفية سياقة  -
 املصلحة واحلافالت داخل اجلمهورية.

مساعدة املوظفني وأعضاء اهليئة يف  -
األعمال اإلدارية والقيام مبهام 

ت اليت يكأبال االستق  نلفو ثناء املأمور
 ا داخل اجلمهورية.

جناز كل إأن يكون على ذمة اهليئة يف  -
ا يف كل وقت  عمل أو مهمة يكلف 

م العطل ّ   .من النهار والليل ويف أ
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ال على رخصة سياقة أن يكون متحصّ  -

 .نقل" صنف"

ال على رخصة سياقة أن يكون متحصّ  -

 3تها عن ال تقل أقدميّ  سياحة" صنف"

 .سنوات

طالع على ميدان امليكانيك -  .التمتع 

 .قدرة عالية على التواصل -

ال  يف السياقة مهنيةمتمتعا خبربة  يكونأن  -

 .تقل عن سنتني
لغا من العمر أربعني ( - 01عون ضبط:  نة ) س40أن يكون 

على األكثر (يلغى هذا الشرط يف حالة 
 .اإلحلاق)

ال على البكالور على أن يكون متحصّ  -
ملستو األقل أو شهادة تكوينية  ى منظرة 

 املذكور.
ال  ياالدار  أن يكون متمتعا خبربة يف اجملال -

  .تقل عن سنتني

.ههماستقبال املتعاملني مع اهليئة وتوجي -
 .قبول الربيد وتسجيله -
 القيام مبهام الضبط اإلداري. -
 .الرد على موزع اهلاتف -
جناز كل إأن يكون على ذمة اهليئة يف  -

اعمل أو مهمة يكلّ    .ف 

لغا من العمر أربعني ( - 01ة: يف العالقات العامّ خمتّص نة ) س40أن يكون 
على األكثر (يلغى هذا الشرط يف حالة 

 .اإلحلاق)
ال على شهادة األستاذية أن يكون متحصّ  -

يف ا مد" أو ما يعادهلإجازة يف نظام "أو اإل
ما الّصحافة أو و أ تصالالاختصاص ا

 .مايعادهل
ّل عن يدان ال تقاملخبربة يف أن يكون متمتعا  -

 .سنتني
 نسانإلحقوق ا بادئعارفا مبن يكون أ -

 .وآلّيات الشراكة والتشبيك
ا رات ورؤى من شأالقدرة على بلورة تصوّ  -

إلدارة  .تطوير أساليب العمل 
 .احلزم والقدرة على التواصل -
 .احلس املوضوعي وحس التحليل -

األعمال  سيقالقيام بكل ما يتعلق بتن -
ة جان املختصللّ والعالئقّية االتصالية 

نة ، وال سيما جلجلهاز الوظيفي للهيئة
والتنسيق مع وحدة  العالقات،

 .تصالالا
من الناحية  ومتابعة امللفاتدراسة  -

 .االتصالية
املسامهة يف إقامة النشاطات  -

 اليت تنظمها اهليئة.والتظاهرات 
التواصل مع املؤسسات  سيقتن -

ومنظمات  واإلدارات العمومية واخلاصة
 .واملتعاونني عمومااجملتمع املدين 

 كتابة التقارير اإلدارية وغريها. -
 أن يكون على ذمة اهليئة يف إجناز كل -

اة يكلّ عمل أو مهمّ    .ف 
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 .ةاإلعالميالكفاءة يف التعامل مع تقنيات -
 .الفائقة على التحريرالقدرة  -
  .ذةحمبّ تعترب ميزة اللغة اإلجنليزية إجادة  -

:توحتليل البيااإلعالمّية خمتص يف 
01 
  

لغا من العمر أربعني ( - نة ) س40أن يكون 
على األكثر (يلغى هذا الشرط يف حالة 

 .اإلحلاق)
ال على شهادة األستاذية أن يكون متحصّ  -

يف ا مد" أو ما يعادهلإجازة يف نظام "أو اإل
ة أو إعالمّية اإلدار  اإلعالمّية أو اختصاص

ت أو  ية أو املناهج الكمّ حتليل البيا
ما أو  اتحصائيّ اإلأو  ياالقتصاد الكمّ 

 .يعادهلا
ت التمتع خبربة يف جمال معاجلة املعلوما -

 .اإلحصائية ال تقل عن سنتني
ت حتليلالتمتع خبربة يف  -  Data( البيا

Analysis, Data mining…) 
 التمكن من التقنيات التالية:  -

SQLserver, Oracle, 
HTML5 ،XML… 

  DotNet: مة يف تقنياتمتقدّ  قدرات -
أو   PHP5-MySQLأو 

FullStack … 
ت واعد الالتمتع خبربة يف تكوين ق - بيا

 .ةحصائيّ اإل
 .التطبيقّية له تكوين يف جمال اإلعالمية -
 .القدرة الفائقة على التحرير -
رة نهجي وله القدلدقة والعمل امل زيتمي -

  .فريقعلى العمل ضمن 

تعلقة والربامج امل ومتابعة امللفاتدراسة  -
لعمليات اإلحصائية ومعاجلة 

ت  .البيا
املسامهة يف إقامة النشاطات  -

 اليت تنظمها اهليئة.والتظاهرات 
ت الالزمة لعمل اهلي - ئة استخراج البيا

 .من امللفات املودعة
ت واملعلومات التابعة -  معاجلة البيا

 .للهيئة
 كتابة التقارير اإلدارية وغريها. -
ل ة اهليئة يف إجناز كعلى ذمّ أن يكون  -

اة يكلّ عمل أو مهمّ   .ف 
  وحدة اإلعالمية:ضمن 

التدخل للصيانة التصحيحية أو  -
 .ةاملستغلاهليكلية للمنظومات 

تطوير تطبيقات جديدة حسب  -
 احلاجة.

أعمال التدقيق والصيانة على قواعد  -
نواعها ت  ، كّلما طلب منه البيا

 .ذلك
 اتتشخيص مراحل عمل التطبيق -

 .وهيكلية اح حلول تقنيةواقرت 
إجناز أعمال البحث واالستخالص يف  -

تقواعد  لرسومات  البيا والتقرير 
 .البيانية

ت التقنية وأدلة إ - عداد البيا
 .ستعمالاال

نظومات مستعملي امل مساعدةتكوين و  -
 .تاإلشكالياعلى حل 

 أن يكون على ذمة اهليئة يف إجناز كل -
اة يكلّ عمل أو مهمّ    .ف 
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اخلوادمشبكات وإدارةيف الخمتص
 01: المة املعلوماتيةوالسّ 

لغا من العمر أربعني ( - نة ) س40أن يكون 
على األكثر (يلغى هذا الشرط يف حالة 

 .اإلحلاق)
احلصول على شهادة مهندس يف اإلعالمية  -

أو شبكات  اختصاص سالمة معلوماتية
 .معلوماتية أو ما يعادهلا

 .سنتنيالتمتع خبربة ال تقل عن  -
حلس التحليلي حىت  - يستحسن أن يتمتع 

يتمكن من التفطن للهجمات الفريوسية 
احملتملة ويضمن اليقظة املستمرة على 

 .مستوى السالمة املعلوماتية
له شغف ومهارة يف جمال السالمة  -

 .املعلوماتية
 Msة: التمكن من التقنيات التالي -

Office)،BD (MySQL) 
،Réseau (Cisco)  ،Hard et 

Soft ) 
ط تركيب وربجمال يف ومؤّكدة معرفة مثبتة  -

ة مع اخلوادم والشبكات واألنظمة املعلوماتي
 .اإلنذار والسالمةو  قبةأنظمة املرا

 معرفة مثبتة ملنظومات -
WindowsServer   

 إدارة اخلوادم والشبكات املعلوماتية -
 .هليئة

ختبارات إقامة اإلجراءات واال -
 .ت احملتملة.االخرتاقا االحتياطية لصد

تثبيت معدات  اتتدقيق عملي -
، (Routeur :الشبكات

Switch ،Points d’accès، 
(Firewall  

نقاط الضعف يف األنظمة  التدقيق يف -
لول والتجهيزات املعلوماتية واقرتاح احل

 .املمكنة
 رصد حلول السالمة املختلفة -

 .للشبكات واخلوادم
 يق الفين.التدقعداد تقارير إ -
 أن يكون على ذمة اهليئة يف إجناز كل -

ا   .عمل أو مهمة يكلف 

الوسائطتصال و خمتص يف اال
 01والواب:  االتصالّية املتعّددة

لغا من العمر أربعني ( - نة ) س40أن يكون 
على األكثر (يلغى هذا الشرط يف حالة 

 .اإلحلاق)
ال على شهادة األستاذية أن يكون متحصّ  -

يف  امد" أو ما يعادهلإجازة يف نظام "إلأو ا
أو  "امليلتيميد والواب"اختصاص 

 تصال.الا
ة أن يكون متمكنا من التطبيقات اإلعالمي -

 معي البصري ويفالسّ اجملال ة يف املختصّ 
حلاسوب  .إجناز التصاميم 

يتمتع بقدرات فنية عالية يف أن  -
 ختصاص.اال

 .يتمتع مبهارات اتصالية عاليةأن  -

ية كل أعمال املساندة التقنية واالتصال -
هليئة.اليف وحدة ا  تصال 

 راتوالتصوّ  تقدمي وصياغة املقرتحات -
 االتصايلملستوى ايراه مناسبا على  وما

 .اهليئةلتحقيق أهداف 
املسامهة يف إقامة النشاطات  -

 اليت تنظمها اهليئة.والتظاهرات 
التواصل مع املؤسسات  نسيقت -

ت واملنظما واإلدارات العمومية واخلاصة
 .واملتعاونني عموما

 أن يكون على ذمة اهليئة يف إجناز كل -
اة يكلّ عمل أو مهمّ    .ف 
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عن  ال ال تقلاجملن متمتعا خبربة يفأن يكو  -
  سنتني.

لغا من العمر أربعني ( - 01:التوثيق واملكتباتخمتص يف  نة ) س40أن يكون 
على األكثر (يلغى هذا الشرط يف حالة 

 .اإلحلاق)
 املاجستريال على شهادة أن يكون متحصّ  -

يف اختصاص التوثيق  أو ما يعادهلا
 . وعلوم املعلومات واملكتبات

.قلعلى األ تنيالتمتع بتجربة يف اجملال بسن -
 اإلدارة واالتصال.يف بتجربة التمتع  -
 ةاإلعالميالتمكن من الوسائل والتطبيقات  -

ا،  ملكتبات وإدار ال سيما و اخلاصة 
 Syracuse etأرشيماد (منظومات 

autres( 
 الكفاءة يف التعامل مع تقنيات  -

 .اإلعالمية
رة عالية إجادة الّلغة العربّية والفرنسّية وقد -

 .على الّتواصل شفاهّيا وكتابّيا
 .شروطةاللغة اإلجنليزية حمّبذة وغري مإجادة  -

ي لتوثيق الورقالقيام بكل ما يتعلق  -
 واإللكرتوين مبركز اهليئة للبحوث

 والتكوين واإلعالم.
ما يراه  تقدمي وصياغة املقرتحات وما -

لتحقيق  يف جمال اختصاصهمناسبا 
 .كلما طلب منه ذلك  اهليئةأهداف 

املسامهة يف إقامة النشاطات  -
 اليت تنظمها اهليئة.والتظاهرات 

 .يف جمال اختصاصهكتابة التقارير  -
 أن يكون على ذمة اهليئة يف إجناز كل -

ايكلّ ة عمل أو مهمّ    .ف 

لغا من العمر أربعني ( - 01: إداري فمتصرّ  نة ) س40أن يكون 
على األكثر (يلغى هذا الشرط يف حالة 

 .اإلحلاق)
ال على شهادة األستاذية أن يكون متحصّ  -

يف  امد" أو ما يعادهلإجازة يف نظام "إلأو ا
أو  ف أو اإلدارةالتصرّ  اتاختصاص

  ما يعادهلا.االقتصاد أو 
.قلعلى األ تنيبتجربة يف اجملال بسنالتمتع  -
 .اإلدارةالتمتع خبربة يف  -
 ةاإلعالميالتمكن من الوسائل والتطبيقات  -

  .املكتبية واإلدارية

ل ما وكاللوجستّية عمال ألالقيام  -
م املخازن وترشيد استخدايتعلق بتنظيم 

 الوسائل العاّمة ووسائل النقل.
ا.حفظ  -  معّدات اهليئة وجتهيزا
ذكرات املو  التقارير اإلداريةكتابة  -

 وغريها.
املسامهة يف إقامة النشاطات  -

 اليت تنظمها اهليئة.والتظاهرات 
  أن يكون على ذمة اهليئة يف إجناز -

اكل عمل أو مهمّ    .ة يكلف 

لغا من العمر أربعني ( - 01حماسب:  نة ) س40أن يكون 
على األكثر (يلغى هذا الشرط يف حالة 

 .اإلحلاق)
ال على شهادة األستاذية متحصّ أن يكون  -

 .يف احملاسبةمد" إجازة يف نظام "أو اإل

ت -  .مسك احلسا
 .متابعة أصول اهليئة -
 .إعداد القوائم املالية -
 .ةإعداد التصاريح اجلبائية واالجتماعي -
 .ة الدفوعاتضبط وضعيّ  -
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رة عالية إجادة الّلغة العربّية والفرنسّية وقد -
 .على الّتواصل شفاهّيا وكتابّيا

 .ةيّ حملاسبات انظومامل التمكن من -
 ةاإلعالميالتمكن من الوسائل والتطبيقات  -

 .املكتبية واإلدارية
االختصاص ال  أن يكون متمتعا خبربة يف -

  .تقل عن سنتني

 متابعة استهالك امليزانية. -
املشاركة يف إعداد مشروع امليزانية  -

 السنوية وتبويبها.
جناز كل إأن يكون على ذمة اهليئة يف  -

اة يكلّ عمل أو مهمّ    .ف 

منّسق عام ألعمال مركز اهليئة
  01: للبحوث والتكوين واإلعالم

لغا من العمر أربعني ( - نة ) س40أن يكون 
على األكثر (يلغى هذا الشرط يف حالة 

 .اإلحلاق)
املاجستري ال على شهادة أن يكون متحصّ  -

رة أو ما يعادهلا يف علوم التصّرف أو إدا
 .أو هندسة التكوين املؤّسسات

خلربة والكفاءة يف - ة ال تقل ملد اجملال التمتع 
 .سنوات 3عن 

رة عالية إجادة الّلغة العربّية والفرنسّية وقد -
 .على الّتواصل شفاهّيا وكتابّيا

 ةاإلعالميالتمكن من الوسائل والتطبيقات  -
 .املكتبية واإلدارية

املعرفة الكافية خبصوصّيات املؤّسسات  -
  والتدريبّية. البحثّية

تنسيق أعمال مركز اهليئة للبحوث  -
 والتكوين واإلعالم.

ة التنسيق مع الّلجان والوحدات القارّ  -
 هليئة.

التشبيك مع املؤّسسات البحثّية  -
 واجلامعات.

ىل وإحالتها إعداد التقارير الدورية إ   -
سة الكتابة العامة و  جملس و اهليئة ر

 .اهليئة
جناز كل إأن يكون على ذمة اهليئة يف  -

ا   .عمل أو مهمة يكلف 

 02: مساعد إدارة
 

1عددمركز/ملمح
لغا من العمر أربعني ( - على  ) سنة40أن يكون 

 .)األكثر (يلغى هذا الشرط يف حالة اإلحلاق
ا مو املاجستري أال على شهادة أن يكون متحصّ  -

أو  يف اختصاصات التصّرف أو اإلدارة يعادهلا
 اللغات أو ما يعادهلا. 

 .لعلى األق تنيالتمتع بتجربة يف اجملال بسن -
رة املكاتب اإلدارة واملساعدة وإداالتمتع خبربة يف  -

 واالتصال.
 اإلعالميةالتمكن من الوسائل والتطبيقات  -

 .املكتبية واإلدارية
رة عالية على العربّية والفرنسّية وقد تنيإجادة الّلغ -

 .الّتواصل شفاهّيا وكتابّيا
  .وطةاللغة اإلجنليزية حمّبذة وغري مشر إجادة  -

 
 .مساعدة رئيس اهليئة يف القيام مبهاّمه -
مال القيام بكل ما يتعلق بتنظيم وتنسيق أع -

جلهاز الوظيفي للهيئلال  ةجان املختصة 
 وأعمال اهليئة بشكل عام.

اجلهاز التنسيق اليومي لألعمال بني  -
سة واجلهاز التنفيذي.  الوظيفي والر

ت املسامهة يف إقامة النشاطات والتظاهرا -
 اليت تنظمها اهليئة.

تنظيم التواصل مع املؤسسات واإلدارات  -
ني واملنظمات واملتعاون العمومية واخلاصة

 ها.عموما داخل البالد وخارج
 ها.ذكرات وغري املو  كتابة التقارير اإلدارية -
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ل ذمة اهليئة يف إجناز كأن يكون على  -
ا  .عمل أو مهمة يكلف 

  
2عددمركز/ملمح

لغا من العمر أربعني ( - على  ) سنة40أن يكون 
 .)األكثر (يلغى هذا الشرط يف حالة اإلحلاق

ا مو املاجستري أال على شهادة أن يكون متحصّ  -
و أأو التصّرف  القانونيف اختصاصات  يعادهلا

 اإلدارة أو ما يعادهلا. 
 .لعلى األق تنيالتمتع بتجربة يف اجملال بسن -
 تصال.اإلدارة واملساعدة واالالتمتع خبربة يف  -
 اإلعالميةالتمكن من الوسائل والتطبيقات  -

 .املكتبية واإلدارية
رة عالية على العربّية والفرنسّية وقد تنيإجادة الّلغ -

 .الّتواصل شفاهّيا وكتابّيا
  .طةوغري مشرو اللغة اإلجنليزية حمّبذةإجادة  -

 
مال القيام بكل ما يتعلق بتنظيم وتنسيق أع -

جلهاز الوظيفي للهيئلال وال  ةجان املختصة 
مال وأع سيما جلنة التشريع وإعداد التقارير

 اهليئة بشكل عام.
ت املسامهة يف إقامة النشاطات والتظاهرا -

 اليت تنظمها اهليئة.
 ذكرات وغريها.املو كتابة التقارير  -
ل ذمة اهليئة يف إجناز ك أن يكون على -

ا   .عمل أو مهمة يكلف 

  

يداع ملفّ إلعلى كل مرتشح  يتعّني : 3الفصل  ية مبقر اهليئة الوطنّ مبكتب الّضبط ه مباشرة حدى اخلطط املعروضة أن يقوم 
رساله عرب الربيد    على العنوان التايل: الّسريعللوقاية من التعذيب أو 

ج حبرية مازوري ،من التعذيبة للوقاية اهليئة الوطنيّ "    "،تونس 1053 ،ضفاف البحرية - عمارة سلقطة، 

ب تقدمي الرتشحات بتاريخ  لتوقيت مساء اخلامسة( 17:00الساعة  على 2022 ديسمرب 30اجلمعة يوم يغلق   ،(
  اإلداري.

ئق التالية:ويتضمّ    ن ملف الرتشح وجو الو

 )Curriculum vitae –(السرية الذاتية  -
 اهليئة الوطنية للوقاية من التعذيب ينص على اخلطة املرتشح هلا، رئيس دالسيّ  موّجه إىلمطلب ترشح  -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، -
الختصاص املوافق للمستوى العلمي املطلوب للخطة  من الشهادةطبق األصل  نسخة - العلمية أو من شهادة التكوين املنظرة 

 املعروضة للتناظر.



   
 الجمهورية التونسية

التعذيبلوقاية من الهيئة الوطنية ل  

 

 10 

ئق اليت تثبت سنوات اخلربة اليت قضاها املرتشح يف اجملال املرتشح له، -  الو
ئق اليت تبّني  - نه متكّ قد ن املرتشح يف جمال اخلطة املعروضة للتناظر (دورات تكوينية، شهادات تكوين، ...) و  متكّ نسخ من الو

 .من نقاط تنفيل عند االقتضاء

ئق ويرفض كل مطلب ترشح ال يتضمّ  ب التنصيص على اخلطة املرتشح هلا على كما يتوجّ   .املنصوص عليها أعالهن الو
  . ___________" خلطة:"ملف ترشح املظروف اخلارجي كما يلي 

ئق التالية:إمتام ملفّ  ،حدى اخلطط وقبل مباشرة العملإيف املبدئي  قبولبعد ال ،جيب على كل مرتشح هام * لو   ه 

ريخ تسليمه أكثر من سنة،وابق العدليّ مضمون من سجل السّ  -  ة مل ميض على 
ريخ تسليمه أكثر من س -  ،تة أشهرمضمون والدة مل ميض على 
ريخ تسليمها أكثر من ثالثة أشهر تثبت أن املرتشح شهادة طبّ  - ة والذهنية الت البدنيّ املؤهّ  ستوّفر علىية (األصل) مل ميض على 

 وظيفته، مارسةمللالزمة ا
الختصاص املوافق للمستوى العلمي  اتالعلمية أو من شهاد اتلألصل من الشهادنسخ مشهود مبطابقتها  - التكوين املنظرة 

  املطلوب للخطة املعروضة للتناظر.

ريخ غلق قائمة الرتشحات يرفض: 4الفصل  ريخ  .وجو كل مطلب ترشح يرد بعد  كتب التسجيل مبويعتمد يف ذلك 
لنسبة  لنسبة إىل اضبط اهليئة  ريخ ختم الربيد  . كما يرفض الّسريعإليداع عن طريق الربيد إىل اإليداع املباشر مبقر اهليئة، و

  وجو كل مطلب ترشح مل يقع إيداعه طبقا لإلجراءات املنصوص عليها أعاله.
  جملس اهليئة. بقرار منإىل جلنة تضبط تركيبتها اخلارجية املشار إليها أعاله  ةاملناظر  عهد إدارةت: 5الفصل 

منة طبقا للمعطيات واملستندات املضّ  تفاضليا ترتيب املرتشحني لكل خطةدراسة امللفات وفرزها و  ةتتوىل جلنة املناظر : 6الفصل 
هليئة  لفصل مللفات املودعة    . 2ووفقا للشروط املشار إليها 

ف ) أضعا5يف حدود مخسة ( اهيولني إلجراء االختبار الشفوبعد االنتهاء من هذه املرحلة، تضبط اللجنة قائمة املرتشحني املقب
لنسب   إىل كل خطّة على حدة. ةعدد اخلطط املعروضة للتناظر 

، دعوة امخلطة  اهيذين اجتازوا االختبار الشفا للّ وخاصة إذا كان تقييمها سلبيّ  جنة، إذا ما رأت ضرورة يف ذلكوميكن للّ 
  إلجراء االختبار الشفاهي.طة اخل لتلكمرتشحني آخرين يف إطار احرتام الرتتيب التفاضلي 
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ائيا وترفع تقريرها  ة، تتوّىل جلنة املناظر اهياالختبار الشف االنتهاء من مرحلةبعد : 7الفصل  ترتيب املرتشحني ترتيبا تفاضليا 
  .ائّيا يف املناظرة وضبط قائمة املقبولني إىل جملس اهليئة للبت فيه

لتمديميكن للّ : 8الفصل    يف أجل قبول الرتّشحات. دجنة، عند االقتضاء، اختاذ قرار 

  

 2022 نوفمرب 24في  ،تونس

  
  باهليئة الوطنية للوقاية من التعذيعن جملس 

  ئيسالرّ 
   ايفتحي اجلرّ 

  


