الخطط الشاغرة المبرمجة
لالنتداب

مهندس أول
(  5خطط)

متصرف
(  11خطة)

(خطة واحدة)

رقم
العرض

الهيكل المعني باإلنتداب

مقر العمل

001

وزارة النقل

002

وزارة التعليم العالي

والية تونس

003

وزارة التعليم العالي

والية اريانة

004

وزارة التجهيز

005

الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

عدد
الخطط

االختصاص المطلوب

1

اعالمية

1

اعالمية

1

شروط الترشح

اعالمية

1

هندسة مدنية

والية تونس

1

هندسة مدنية

المحكمة االدارية

1

حقوق
تصرف في الموارد البشرية او
علوم الشغل او تصرف اقتصادي
واجتماعي

006

رئاسة الحكومة

007

وزارة الشؤون االجتماعية

3

008

وزارة االستثمار و التعاون الدولي

1

تصرف

000

الوكالة العقارية الصناعية

والية تونس

1

محاسبة

010

ديوان الحبوب

والية تونس

1

محاسبة

011

الديوان الوطني التونسي للسياحة

والية تونس

1

محاسبة

012

الوكالة التونسية للتكوين المهني

والية تونس

1

حقوق

013

الوكالة الوطنية لحماية المحيط

والية تونس

1

محاسبة تحليلية

010

الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

والية تونس

1

تصرف

015

المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية
المهنية

والية تونس

1

اقتصاد

016

المخبر المركزي للتحاليل والتجارب

والية تونس

1

مالية

017

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

والية تونس

1

القانون االجتماعي

010

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية

1

الحقوق

010

البنك الوطني الفالحي

والية قفصة :السند

1

تصرف او مالية او محاسبة او
اقتصاد

010

البنك الوطني الفالحي

والية سيدي بوزيد :الرقاب او بئر الحفي

1

011

البنك الوطني الفالحي

والية القصرين :فريانة

1

حقوق
تصرف او مالية او محاسبة او
اقتصاد

011

الديوان الوطني للتطهير

والية سوسة

1

محاسبة او تصرف مالي

013

الديوان الوطني للتطهير

والية سليانة

1

محاسبة او تصرف مالي

010

وزارة الشؤون الدينية

1

1

تقني أول
(خطة واحدة)

المعهد الوطني للتراث

1

اختصاص التصوير

والية القصرين

1

اعالمية

واليات تونس الكبرى

1

اعالمية وملتيميديا

5

علوم إنسانية

1

حقوق أو اقتصاد وتصرف

والية تونس

1

علوم إنسانية

مهندس مساعد
(خطة واحدة)

031

الديوان الوطني للتطهير

والية المهدية

1

رسم الخرائط

محرر
(خطة واحدة)

031

ديوان البحرية التجارية والمؤانئ

والية بنزرت

1

التصرف في الوثائق واألرشيف

متصرف مساعد
(خطة واحدة)

033

الديوان الوطني للتطهير

واليات تونس الكبرى

1

التصرف في الوثائق واألرشيف

015

010
محلل
( 1خطط)

010
010

ملحق إدارة
(  0خطط )

010
030

قيم أول
(  0خطط)

تقني
(  31خطة)

030

وزارة الثقافة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
وزارة الشؤون االجتماعية
وزارة التجهيز
وزارة السياحة

وزارة التربية

0

10

هندسة كيميائية أو هندسة
الكترونية أو اعالمية أو اتصالت
وشبكات

1

اعالمية
اعالمية

035

وزارة التربية

030

وزارة التعليم العالي

والية تونس

030

وزارة التعليم العالي

والية سيدي بوزيد

1

030

وزارة التعليم العالي

والية جندوبة

1

اعالمية

030

وزارة التعليم العالي

والية القصرين

1

اعالمية

2

تقني مخبر اعالمية
(  1خطط)

000

وزارة التعليم العالي

001

وزارة التجهيز

1

001

وزارة شؤون المرأة واألسرة

1

003

وزارة التكوين المهني والتشغيل

1

000

وزارة البيئة

والية تونس

005

وزارة التعليم العالي

والية تونس

1

هندسة صناعية

000

مركز البحوث والدراسات االجتماعية

اعالمية صناعية

000

ديوان الطيران المدني والمطارات

1

صيانة صناعية

000

الشركة التونسية للتنقيب

والية تونس
واليات تونس الكبرى  -جندوبة (طبرقة)
– قفصة - -صفاقس  -توزر  -قابس -
مدنين( جربة -جرجيس)
والية تونس

1

1

التصرف في الموارد البشرية

000

الشركة الجهوية للنقل بوالية القيروان

والية القيروان

1

تصرف او اعالمية

050

الوكالة التونسية للتكوين المهني

والية القيروان

1

التصرف في المؤسسات

051

الوكالة التونسية للتكوين المهني

والية نابل

1

التصرف في المؤسسات

051

الوكالة التونسية للتكوين المهني

والية القصرين

1

محاسبة

053

الوكالة التونسية للتكوين المهني

والية تطاوين

1

050

الشركة الجهوية للنقل بمدنين

والية مدنين

1

تقني سامي مساعدة مديرية
ميكانيك او كهرباء سيارات او
آلية او صيانة

1

رئاسة الحكومة

055
050

تقني
(خطة واحدة)

050

ديوان الطيران المدني والمطارات

عون فني
(خطة واحدة)

050

كاتب تصرف
(  10خطة)

قيس أراضي أو ميكانيك أو
إعالمية
إعالمية ،ملتيميديا وواب
إعالمية :شبكات واتصاالت
وصيانة معلوماتية
صيانة عامة أو فني في الطباعة

1

وزارة التربية

مراقب للمصالح المالية
(  1خطط)

والية مدنين

1

اعالمية

1

اعالمية
اعالمية

والية تونس

1

جميع االختصاصات

واليات الساحل

1

ميكانيك او كهرباء السيارات

050

وزارة المالية

والية تونس

1

مراقب للمصالح المالية

000

وزارة المالية

والية بن عروس

1

مراقب للمصالح المالية

001

وزارة التربية

شركة النقل بالساحل

()BTP

10

3

001

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

والية تونس

3

003

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

والية بن عروس

1

000

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

والية القصرين

1

معاون مكتبي
(خطة واحدة )

005

وزارة الثقافة

1

مختزن مكتبات
(خطة واحدة )

000

وزارة الثقافة

1

كاتب راقن
(  5خطط)

عون أول نافذة
( 0خطط)

000

الديوان الوطني للبريد

واليات تونس الكبرى

0

عون نافذة
( 1خطط)

000

الديوان الوطني للبريد

واليات تونس الكبرى

1

عون نافذة
(خطة واحدة)

000

الديوان الوطني للبريد

والية القيروان :عقبة

1

عون تسيير
(خطة واحدة )

عون اداري
(  10خطة)

اقتصاد وتصرف أو

000

الشركة الوطنية للسكك الحديدية

1

اقتصاد وتصرف أو اعالمية

001

الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه

0

موزع هاتف

(نظام
قديم) او الرابعة (نظام جديد) ومتحصل على شهادة
الكفاءة المهنية اختصاص توزيع على المقسم الهاتفي

001

الشركة الجهوية للنقل بالكاف

والية الكاف

1

موزع هاتف

(نظام
قديم) او الرابعة (نظام جديد) اومتحصل على شهادة
معادلة للمستوى المطلوب في اختصاص المكتبية او
االعالمية

003

الشركة الجهوية للنقل بباجة

والية باجة

1

اعالمية

(نظام
قديم) او الرابعة (نظام جديد)

4

000

شركة النقل بتونس

واليات تونس الكبرى

0

قابض مترو

005

الشركة الوطنية للنقل بين المدن

واليات تونس الكبرى

1

قابض شباك

الشركة التونسية للكهرباء والغاز

والية بنزرت

2

000

الشركة التونسية للكهرباء والغاز

واليات تونس الكبرى

4

000

الشركة التونسية للكهرباء والغاز

والية نابل

3

000

الصندوق الوطني للتامين على المرض

000

واليات تونس الكبرى

1

000

قديم) او الرابعة (نظام جديد)
(نظام
قديم) او الرابعة (نظام جديد)

(نظام
قديم) او الرابعة (نظام جديد) اختصاص اقتصاد
وتصرف

(نظام قديم) أو الثالثة او الرابعة (نظام جديد)

(نظام

واليات تونس الكبرى
الوكالة التونسية للتعاون الفني

قابض

(نظام

1

قديم) او الثانية (نظام جديد)

(نظام
واليات تونس الكبرى

001
الصيدلية المركزية للبالد التونسية

عون تجاري
( 0خطط)

001

قديم) او الثانية (نظام جديد)
1

الشركة الوطنية للسكك الحديبدية

0

كاتب محكمة مساعد
(  1خطط)

003

وزارة العدل

1

عون محكمة
(  1خطط)

000

وزارة العدل

1

(نظام قديم) او الثانية او الثالثة او الرابعة
ثانوي (نظام جديد)

3

5

عون إستقبال
(خطة واحدة )

005

وزارة حقوق االنسان والعدالة االنتقالية

1

000

وزارة الشؤون االجتماعية

0

أتم بنجاح مرحلة التعليم االبتدائي وأتم بنجاح السنة الثالثة
من التعليم الثانوي (نظام قديم) أو السنة التاسعة من
التعليم األساسي (نظام جديد)

من صنف  1إلى صنف 5

عامل
(  01خطة )

000

وزارة التربية

10

من صنف  1إلى صنف 5

000

وزارة الفالحة

0

من صنف  1إلى صنف 5

تابع دراسته الى السنة الثالثة من التعليم االبتدائي على
األقل بالنسبة للصنف 1
تابع دراسته الى السنة الخامسة من التعليم االبتدائي على
األقل بالنسبة للصنف 2
تابع مرحلة التعليم االبتدائي وأتم بنجاح السنة الثانية من
التعليم الثانوي (نظام قديم) او السنة الثامنة من التعليم
االساسي (نظام جديد) بالنسبة للصنف 3
اتم بنجاح السنة الثالثة من التعليم الثانوي (نظام قديم) او
اتم بنجاح السنة التاسعة من التعليم االساسي (نظام جديد)
بالنسبة للصنف 4
تابع بنجاح المرحلة األولى من التعليم الثانوي أو السنة
الخامسة ثانوي نظام قديم و متحصل على شهادة في
اثبات الكفاءة المهنية أو خبرة في االختصاص بالنسبة
للصنف 5

تابع دراسته الى السنة الثالثة من التعليم االبتدائي على
األقل بالنسبة للصنف 1
تابع دراسته الى السنة الخامسة من التعليم االبتدائي على
األقل بالنسبة للصنف 2
تابع مرحلة التعليم االبتدائي وأتم بنجاح السنة الثانية من
التعليم الثانوي (نظام قديم) او السنة الثامنة من التعليم
االساسي (نظام جديد) بالنسبة للصنف 3
اتم بنجاح السنة الثالثة من التعليم الثانوي (نظام قديم) او
اتم بنجاح السنة التاسعة من التعليم االساسي (نظام جديد)
بالنسبة للصنف 4
تابع بنجاح المرحلة األولى من التعليم الثانوي أو السنة
الخامسة ثانوي نظام قديم و متحصل على شهادة في
اثبات الكفاءة المهنية أو خبرة في االختصاص بالنسبة
للصنف 5

تابع دراسته الى السنة الثالثة من التعليم االبتدائي على
األقل بالنسبة للصنف 1
تابع دراسته الى السنة الخامسة من التعليم االبتدائي على
األقل بالنسبة للصنف 2
تابع مرحلة التعليم االبتدائي وأتم بنجاح السنة الثانية من
التعليم الثانوي (نظام قديم) او السنة الثامنة من التعليم
االساسي (نظام جديد) بالنسبة للصنف 3
اتم بنجاح السنة الثالثة من التعليم الثانوي (نظام قديم) او
اتم بنجاح السنة التاسعة من التعليم االساسي (نظام جديد)

6

بالنسبة للصنف 4
تابع بنجاح المرحلة األولى من التعليم الثانوي أو السنة
الخامسة ثانوي نظام قديم و متحصل على شهادة في
اثبات الكفاءة المهنية أو خبرة في االختصاص بالنسبة
للصنف 5

000

وزارة الثقافة

1

تابع دراسته الى السنة الثالثة من التعليم االبتدائي

000

وزارة الثقافة

1

أتم بنجاح السنة الثانية من التعليم الثانوي (نظام قديم) أو
السنة الثامنة من التعليم األساسي (نظام جديد)

001

وزارة العدل

001

وزارة العدل

1

003

وزارة المالية

1

000

وزارة التنمية الجهوية والتخطيط

1

أتم بنجاح السنة الثانية من التعليم الثانوي (نظام قديم) أو
السنة الثامنة من التعليم األساسي (نظام جديد)

005

وزارة الشباب والرياضة

1

أتم بنجاح السنة الثانية من التعليم الثانوي (نظام قديم) أو
السنة الثامنة من التعليم األساسي (نظام جديد)

000

وزارة الشباب والرياضة

1

أتمّ بنجاح السنة الثالثة من التعليم الثانوي(نظام قديم) أو
أتمّ بنجاح السنة التاسعة من التعليم األساسي (نظام جديد)
ومتحصل على شهادة في اثبات الكفاءة المهنية أو خبرة
في االختصاص

االرشيف الوطني

1

أتم بنجاح السنة الثانية من التعليم الثانوي(نظام قديم) أو
السنة الثامنة من التعليم األساسي (نظام جديد)

ادارة الملكية العقارية

1

000

رئاسة الحكومة

االدارة العامة للسجون و االصالح

1

أتم بنجاح السنة الثانية من التعليم الثانوي (نظام قديم) أو
السنة الثامنة من التعليم األساسي (نظام جديد)

حارس أو آذن

أتم بنجاح السنة الثانية من التعليم الثانوي (نظام قديم) أو
السنة الثامنة من التعليم األساسي (نظام جديد)

تابع دراسته الى السنة الثالثة من التعليم االبتدائي
000

وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

حارس

7

000

وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

1

أتمّ بنجاح السنة الثالثة من التعليم الثانوي (نظام قديم) أو
أتمّ بنجاح السنة التاسعة من التعليم األساسي (نظام جديد)
ومتحصل على شهادة في اثبات الكفاءة المهنية أو خبرة
في االختصاص

100

وزارة التجارة

1

أتمّ بنجاح السنة الثالثة من التعليم الثانوي (نظام قديم) أو أتمّ
بنجاح السنة التاسعة من التعليم األساسي (نظام جديد)
ومتحصل على شهادة في اثبات الكفاءة المهنية أو خبرة في
االختصاص

وزارة التجهيز
مركز التجارب وتقنيات البناء

101

101

وزارة الداخلية

1

حارس

تابع دراسته الى السنة الثالثة من التعليم االبتدائي

أتمّ بنجاح السنة الثالثة من التعليم الثانوي (نظام قديم) أو
أتمّ بنجاح السنة التاسعة من التعليم األساسي (نظام جديد)
ومتحصل على شهادة في اثبات الكفاءة المهنية

1

103

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

والية تونس

1

موزع هاتف

100

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

والية صفاقس

1

موزع هاتف

105

المعهد الوطني للرصد الجوي

1

موزع هاتف

100

الوكالة العقارية للسكنى

واليات تونس الكبرى

1

موزع هاتف

100

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

والية نابل

1

100

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

والية المنستير

1

مقسم هاتف

100

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

والية سيدي بوزيد

1

مقسم هاتف

110

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

والية سليانة

1

مقسم هاتف

111

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
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تابع دراسته بالتعليم الثانوي
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