
 الجمهورية التونسية

 وزارة املرأة واألسرة والطفولة
 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

 إدارة الموارد البشرية

 مصلحة المناظرات واالمتحانات

 الغــــب
 

تعتزم وزارة المرأة واألسرة والطفولة فتح مناظرة خارجية باالختبارات النتداب مندوبي حماية الطفولة 
 واإلجراءات اآلتي ذكرها :مساعدين حسب الشروط 

 6002دٌسمبر  91المؤرخ فً والمسنٌن المرأة واألسرة والطفولة شؤون قرار وزٌرة  - :  عــــالمرج

المتعلق بضبط كٌفٌة تنظٌم المناظرة الخارجٌة باالختبارات النتداب مندوبً حماٌة الطفولة 
 .(6002دٌسمبر  61بتارٌخ  901)الرائد الرسمً عدد  مساعدٌن

 

عدد الخطط  شروط المشاركة
المزمع سد 
 الشغور بها

 إجراءات الترشح

 ٌمكن أن ٌشارك فً المناظرة المترشحٌن :
المتحصلٌن على شهادة األستاذٌة أو  -

الشهادة الوطنٌة لإلجازة فً 
أو  علم النفسأو  الحقوق

التربية أو  الدراسات االجتماعية
وم وتقنيات علأو  المختصة

معادلة ذات أو شهادة الطفولة 
صبغة قانونٌة أو اجتماعٌة أو 

 تربوٌة.
سنة على  10البالغٌن من العمر  -

األكثر وٌتم تقدٌر السن القصوى 
تسجٌل المترشح فً تارٌخ بداٌة من 

مكتب التشغٌل بالنسبة للمناظرات 
سنوات التً  5المفتوحة خالل ال

وفً  .تلً تارٌخ هذا التسجٌل
صورة عدم التسجٌل فً مكتب 

ل ٌتم تقدٌر السن القصوى التشغٌ
ٌوم أّول جانفً من السنة التً تفتح 

 فٌها المناظرة.
 

حدد آخر أجل لقبول الترشحات لٌوم   خطة 05

 .5500 ديسمبر 50

  ٌجب على المترشحٌن إٌداع ملفات
ترشحاتهم مباشرة لدى وزارة المرأة 

نهج عاصمة  6واألسرة والطفولة )

تونس( أو عبر البرٌد  9006الجزائز 

متضمنة وجوبا على نفس العنوان 
 الوثائق التالية :

 مطلب ترشح -9
 نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة -6
 من الشهادة العلمٌةمجّردة نسخة  -3

القتضاء بشهادة مصحوبة عند ا
 معادلة بالنسبة للشهائد األجنبٌة(

شهادة تسجٌل بالمكتب الجهوي  -1
للتشغٌل والعمل المستقل أو قائمة 
فً الخدمات المدنٌة الفعلٌة بالنسبة 
للمترشحٌن الذٌن تجاوزوا السن 

 .سنة( 10) القانونٌة

 

 لٌها أو ٌرد بعد غلق سجل الترشحات.: ٌرفض وجوبا كل مطلب ترشح ال ٌستجٌب للشروط المشار إ مالحظة هامة

إلى مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة المراة واألسرة والطفولة أو ترسل برسالة مضمونة الوصول الترشحات  تقدٌم

النتداب مندوبي حماية الطفولة باالختبارات  )المناظرة الخارجية 0550نهج عاصمة الجزائر تونس  55العنوان التالً : 

 (.5500بعنوان سنة مساعدين 


