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شـروط المشاركـة في المناظرة
يجب عمى المترشح أن يكون متحصال عمى:

 .1ا تمارة ترشح يتم تعميرىا عن بعد و حبيا من قبل المترشح

 -اإلجازة األ ا ية فج الخدمة االجتماعية أو شيادة معادلة

بموقع الواب الخاص بو ازرة الشؤون االجتماعية www.social.tn

من نفس االختصاص،
 اإلجازة التطبيقية فج التدخل االجتماعج أو شيادة معادلةمن نفس االختصاص،

أخصا ج

اجتماعج أول

80

الوثائـق المطلوبـة

 شيادة األ تاذية فج الد ار ات االجتماعية أو شيادةمعادلة من نفس االختصاص،
 شيادة األ تاذية فج التصرؼ االقتصادي واالجتماعج:اختصاص إدارة اجتماعية أو شيادة معادلة من نفس
االختصاص،
لم يتجاوز أربعين ( )04سنة عمى األكثر في غرة جانفي
.6402

،

 .2ن خة من بطاقة التعريؼ الوطنية،
 .3ن خة من الشيادة العممية الموافقة لمم توى العممج المطموب
لمخطة المعروضة لمتناظر مصحوبة بالن بة إلى الشيا د األجنبية

بن خة من شيادة المعادلة،
 .4بالن بة إلى المترشح الذي تجاوز ال ن القانونية يجب إرفاؽ

الوثا ؽ

ابقة الذكر بشيادة تثبت إنجازه لخدمات مدنية فعمية أو

شيادة تر يم بصفة طالب شغل م ممة من قبل مكتب التشغيل

والعمل الم تقل لم يمض عمى تاريخ ت ميميا أكثر من ثالثة أشير
فج تاريخ ختم الترشحات.
 المرجع :قرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ فج  7مارس

 2016والمتعمؽ بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية باالختبارات

تحتسب وفقا ألحكام األمر عدد  0400لسنة  6442المؤرخ النتداب أخصا يين اجتماعيين أول.

في  00أفريل .6442
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شـروط المشاركـة في المناظرة
يجب عمى المترشح أن يكون متحصال عمى:

أخصا ج

 -الشيادة الجامعية لممرحمة األولى فج الد ار ات االجتماعية

اجتماعج

أو

(مالحظة تفتح
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ىذه المناظرة لفا دة
كل من و ازرة
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 .2ن خة من بطاقة التعريؼ الوطنية،
 .3ن خة من الشيادة العممية الموافقة لمم توى العممج المطموب
لمخطة المعروضة لمتناظر مصحوبة بالن بة إلى الشيا د
األجنبية بن خة من شيادة المعادلة،
 .4بالن بة إلى المترشح الذي تجاوز ال ن القانونية يجب إرفاؽ
الوثا ؽ

ابقة الذكر بشيادة تثبت إنجازه لخدمات مدنية فعمية

أو شيادة تر يم بصفة طالب شغل م ممة من قبل مكتب

.2016
تحتسب وفقا ألحكام األمر عدد  0400لسنة  6442المؤرخ

الصحة وو ازرة

الوثائـق المطلوبـة

في  00أفريل .6442

التشغيل والعمل الم تقل لم يمض عمى تاريخ ت ميميا أكثر من
ثالثة أشير فج تاريخ ختم الترشحات.
 المرجع :قرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ فج  7مارس

الدفاع

 2016والمتعمؽ بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية باالختبارات
النتداب أخصا يين اجتماعيين.

 مالحظة:
 توج و ممفات الترشح عن طريؽ البريد مضمون الوصول أو تودع بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون االجتماعية –  - 25شارع
باب بنات  1019تونس مصحوبة وجوبا بالوثا ؽ المطموبة.
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 يجب عمى المترشحين لممناظرتين المذكورتين أعاله الت جيل عن بعد عمى الموقع الخاص بالوزارة  www.social.tnوطباعة
ا تمارة الترشح بعد تعميرىا وارفاقيا وجوبا بالوثا ؽ المطموبة.
 توضع الوثا ؽ المكونة لممؼ الترشح فج ظرؼ خاص يكتب عميو إ م المناظرة المترشح إلييا.
 يتم إعالم المترشحين المقبولين أوليا الجتياز االختبارات الكتابية عن طريؽ المكاتيب الفردية أو /وعن طريؽ اإلعالن بموقع واب
الوزارة بتاريخ وبتوقيت وبمكان إجراء االختبار الكتابج.
 ىام جدا:
 ي تعين عمى كل مترشح متابعة موقع واب الوزارة  www.social.tnبانتظام لمتعرؼ عمى الم تجدات بخصوص تواريخ مراحل
المناظرة و حب ا تدعاء المشاركة فج االختبارات الكتابية والشفاىية عند االقتضاء.
 يتم إعالم المترشحين الناجحين فج االختبارات الكتابية عن طريؽ المكاتيب الفردية أو /وعن طريؽ اإلعالن بموقع واب الوزارة
بمكان االختبار الشفاىج وتاريخو.

 يعتبر الغيا كل ممؼ ترشح:

 ال يتضمن كل الوثا ؽ المنصوص عمييا.
 ال ي تجيب صاحبو لشروط الترشح لالختصاص المطموب.
 يصل بعد تاريخ غمؽ باب الترشحات باع تبار تاريخ ختم البريد.
 ال تؤخذ بعين االعتبار المطالب والممفات الورادة قبل صدور ىذا البالغ والمطالب غير الم جمة بموقع الواب والمطالب
اليدوية.
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