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 اجلمهورية التونسية   
 والتهيئة الرتابية  واإلسكان التجهيز وزارة

 

 

 انتداب بــالغ
 

 :حسب الجدول التالي إطاراتخارجية النتداب  اتفتح مناظروالتهيئة الترابية واإلسكان  تعتزم وزارة التجهيز   
 

 المشاركةشروط  عدد الخطط المعروضة للتناظر الخطط
تاريخ غلق الموقع  نوعية االختبار

 الخاص بالمناظرات
تاريخ ختم 
 الترشحات

تاريخ إجراء 
 المناظرة

تقني أول اختصاص 
التصرف ومتابعة 

 المشاريع
(gestion et suivi 

des projets) 

06 

تفتح المناظرة الخارجية باالختبارات النتداب تقنيين أول 
بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية للمترشحين 

سنة على األكثر ( 04)البالغين من العمر أربعين 

 :والمحرزين على
 الشهادة الوطنية لألستاذية في إحدى مواد االختصاص، -
 أو شهادة معادلة في إحدى مواد االختصاص، -
 .أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى السالف الذكر -

 04)وبالنسبة للمترشحين الذين تجاوزوا السن القانونية 

يتعين عليهم إرسال شهادة تسجيل بمكتب التشغيل ( سنة

والعمل المستقل لم يمض على تسليمها أكثر من ثالثة أشهر 

 أو ما يثبت قيامهم بخدمات مدنية فعلية طبقا ألحكام الفصل

 12المؤرخ في  1991لسنة  1551األول من األمر عدد 

المؤرخ  1921لسنة  1119المتمم لألمر عدد  1991أوت 

المتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة  1921سبتمبر  1في 

 .بالمشاركة في مناظرات االنتداب الخارجية

 للقبول األولي االختبار الكتابي. 1

في مواد في الثقافة العامة واختبار 
االختصاص بواسطة تقنية األسئلة 

 .متعددة االختيارات
 ساعة واحدة: المدة

 1: الضارب

 
 للقبول النهائي االختبار الشفاهي. 1

 اختبار في مواد االختصاص
 : المدة

 دقائق 14: التحضير
 دقائق 14: العرض
 دقائق 14: المناقشة
 0: الضارب

على  1412أفريل  11

الساعة الرابعة بعد 
 الزوال

 1412أفريل  11
 1412ماي  15

 واأليام الموالية

تقني أول اختصاص 
 مصور فوتوغرافي
(photographe) 

01 

 كاتب صحفي
(secrétaire de 

presse) 
02 

 كاتب صحفيتفتح المناظرة الخارجية باالختبارات النتداب 
 بالسلك المشترك للصحافيين العاملين باإلدارات العمومية

سنة على ( 04)البالغين من العمر أربعين  للمترشحين

 :األكثر والمحرزين على
 الشهادة الوطنية لألستاذية في الصحافة وعلوم اإلخبار، -
 االختصاص، مادةأو شهادة معادلة في  -
 .أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى السالف الذكر -

 04)وبالنسبة للمترشحين الذين تجاوزوا السن القانونية 

يتعين عليهم إرسال شهادة تسجيل بمكتب التشغيل ( سنة

والعمل المستقل لم يمض على تسليمها أكثر من ثالثة أشهر 

أو ما يثبت قيامهم بخدمات مدنية فعلية طبقا ألحكام الفصل 

 12المؤرخ في  1991لسنة  1551األول من األمر عدد 

المؤرخ  1921لسنة  1119المتمم لألمر عدد  1991أوت 

المتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة  1921بر سبتم 1في 

 .بالمشاركة في مناظرات االنتداب الخارجية

 للقبول األولي االختبار الكتابي. 
اختبار في الثقافة العامة ومادة 
االختصاص بواسطة تقنية األسئلة 

 .متعددة االختيارات
 ساعة واحدة: المدة

 1: الضارب

 
 يللقبول األول االختبار الشفاهي. 1

 اختبار في مادة االختصاص
 : المدة

 دقائق 14: التحضير
 دقائق 14: العرض
 دقائق 14: المناقشة
 0: الضارب
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إيداعها مباشرة  وطباعة استمارة الترشح ثم (https://intranet.mehat.gov.tn/gconcour.nsf :الرابط)  www.equipement.tn عبر موقع الوابد التسجيل عن بعالمشار إليها أعاله  للمناظراتيجب على المترشحين 

ويجب (. مكتب الضبط المركزي) –تونس  – 1441حي الحدائق  –لتهيئة الترابية شارع الحبيب شريطة وزارة التجهيــــز واإلسكان وا: العنوان التالــيإرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى  بمكتب الضبط المركزي للوزارة أو

 :مصحوبة وجوبا بالوثائق التالية الظرف الخارجي على ذكر المناظرة واالختصاص على التنصيص

 عن بعد،ترشح الاستمارة  .1

 من بطاقة التعريف الوطنية، مصورة نسخة .1

 سيرة ذاتية للمترشح، .3

 .بشهائد المعادلة خاصال التعليم العالي مسلمة من مؤسساتالشهائد الجنبية أو األشهائد للبالنسبة مصحوبة من الشهادة العلمية مصورة نسخة  .0

لسن القانونية، يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز ا. وال يشترط أن تكون االمضاءات معرفة أو أن تكون النسخ المصورة مشهودا بمطابقتها ألصل تلك الوثائق

 .أو الترسيم بمكتب تشغيل

 :يرفض وجوبا كل مطلب ترشح: مالحظة

 ويكون ختم التسجيل بمكتب الضبط دليال على معرفة تاريخ الوصول، 1412أفريل  11وقع إيداعه بمكتب الضبط المركزي بعد تاريخ  -

 ويكون ختم البريد دليال على معرفة تاريخ اإلرسال،بدخول الغاية  1412أفريل  11لم يقع إرساله عبر البريد قبل تاريخ  -

 ال يتضمن إحدى الوثائق المطلوبة -

 

https://intranet.mehat.gov.tn/gconcour.nsf

