
إلنتداب أطباء و  2019مناظرة وزارة الّدفــــاع الــوطني 
 تالمذة ضباط صف فتيان و فتيات

 أطباء : النتداببالنسبة  -1

 بياطرة و ذالك حسب الشروط التالية : تنتدب أطباء أسنان, صيادلة و أطباء وزارة الّدفــــاع الــوطني

 الشروط العامة للترشح : -1-1

 أن يكون المترشح :

 تونسي الجنسية. -

 .2019/2018مرسم)ة( بالسنة الثالثة في الطب أو طب األسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة خالل السنة الجامعية  -

 أعزب أو عزباء. -

 متر بالنسبة للفتيات. 1.60متر بالنسبة للفتيان و 1.67طول قامته ال يقل عن  -

 أن يكون صالحا)ة( بدنيا للخدمة العسكرية. -

 .2019ديسمبر  31سنة بتاريخ  25لسن دون ا -

 سنة عمال فعليا. 15أن يمضي عقد تطوع بصفوف الجيش يغطي إضافة إلى مدة التكوين  -

 المطلوبة:الوثائق  -2-1

( أرقام 02مطلب بإسم السيد وزير الدفاع الوطنــي يحتوي وجوبا على هوية المترشح وعنوانه والترقيم البريدي و ) -
 هواتف;

 ـة مـن بطاقـة التعريـف الوطنية;نسخ -

 مضمون والدة لم تمض عليه ثالثة أشهر; -

 نسخـة مطابقة لألصل من شهادة البكالوريـا; -

 نسخـة مطابقة لألصل من بطاقة األعداد لمناظرة البكالوريا; -

 نسخـة مطابقة لألصل من بطاقة األعداد لسنوات الدراسة المقضاة بالجامعة; -

 جامعية; شهادة ترسيم -

 مطلب تقديم الترشح )يحمل رقم التسجيل( الذي يقع طباعته من موقع الواب عند تقديم الترشح عن طريق األنترنات. -

 تقديم الترشحات : -3-1



( إبتداءا من www.defense.tnعملية تقديم الترشحات عن طريق األنترنات عبر موقع واب وزارة الدفاع الوطني )تتم  -
إرسال الوثائق المطلوبة المذكورة أعاله إلى ، ويتعين على كل مترشح 2019ماي  28إلى غاية  2019أفريل  29تاريخ 

، 2019ماي  30( في أجل أقصاه يوم العمران - 2001رية باب سعدون القاعدة العسكاإلدارة العامة للصحة العسكرية )
ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط باإلدارة العامة للصحة العسكرية دليال على معرفة تاريخ اإلرسال أو 

 الوصول;

 ع إلى أصحابها;ال تؤخذ بعين اإلعتبار الملفات غير تامة الوثائق أو الواردة بعد اآلجال وال ترج -

 عدم اإلستدعاء يعتبر إجابة بالرفض على المطلب. -

 .14498 - 14559مركز  71.560.900لمزيد اإلرشادات اإلتصال بالهاتف 

 تالمذة ضباط صف فتيان و فتيات : النتداببالنسبة  -2

للتكوين كفني سامي في الصحة بمدرسة الصحة  تنتدب تالمذة ضباط صف )فتيان و فتيات( وزارة الّدفــــاع الــوطني
 العسكرية و ذالك حسب الشروط التالية :

 الشروط العامة للترشح : -1-2

 أن يكون المترشح : 

 تونسي)ة( الجنسية; -

 أعزب )عزباء(; -

 متر بالنسبة للفتيات; 1.60متر بالنسبة للفتيان و 1.67طول قامته ال يقل عن  -

 )دورة رئيسية(، شعبة علوم تجريبية أو شعبة رياضيات; 2018الباكالوريا لسنة متحصال على شهادة  -

 في مادة التربية البدنية; 20من  10أن يكون متحصال في البكالوريا على معدل يساوي أو يفوق  -

 في مادة علوم الحياة واألرض; 20من  12أن يكون متحصال في البكالوريا على معدل يساوي أو يفوق  -

 سنة لمن أدى أو هو بصدد أداء واجب الخدمة الوطنية(; 24، )2018ديسمبر  31سنة بتاريخ  23و 18ما بين  سنه -

 أن يكون صالحا طبيا للخدمة العسكرية )اجتياز الفحص الطبي والنفساني بنجاح(; -

 يعتبر مسقطا(; 20من  10أن يجتاز االختبار الرياضي بنجاح )أي عدد دون  -

 امل تراب الجمهورية;يلتزم للعمل بك -

 سنوات عمال فعليا. 10أن يمضي المنتدب عقد تطوع في صفوف الجيش الوطني يغطي إضافة إلى مدّة التكوين،  -

 الوثائق المطلوبة : -2-2

مطلب بإسم السيد وزير الدفاع الوطنــي يحتوي وجوبا على هوية المترشح وعنوانه والترقيم البريدي ورقم الهاتف  -
 الجوال;

 نسخـة مـن بطاقـة التعريـف الوطنية; -
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 مضمون والدة لم تمض عليه ثالثة أشهر; -

 صور شمسية; 02 -

 األصلية وجوبا عند اإلعالم بالقبول(; 3أو وصل إيداع مطلب )يستظهر بالبطاقة عدد  2019لسنة  3بطاقة عدد -

 نسخـة مطابقة لألصل من شهادة البكالوريـا; -

 بطاقة األعداد لمناظرة البكالوريا; نسخـة مطابقة لألصل من -

 نسخة مطابقة لألصل من بطاقة السراح لمن أدى واجب الخدمة الوطنية أوشهادة حضور بالقطعة لمن هو بصدد آدائه; -

 مطلب تقديم الترشح )يحمل رقم التسجيل( الذي يقع طباعته من موقع الواب عند تقديم الترشح عن طريق األنترنات. -

 لترشحات :تقديم ا -3-2

( إبتداءا من www.defense.tnعملية تقديم الترشحات عن طريق األنترنات عبر موقع واب وزارة الدفاع الوطني )تتم  -
إرسال الوثائق المطلوبة المذكورة أعاله إلى مترشح ، ويتعين على كل 2019ماي  12إلى غاية  2019أفريل  29تاريخ 

، 2019ماي  15( في أجل أقصاه يوم العمران - 2001القاعدة العسكرية باب سعدون اإلدارة العامة للصحة العسكرية )
ال أو ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط باإلدارة العامة للصحة العسكرية دليال على معرفة تاريخ اإلرس

 الوصول;

 ال تؤخذ بعين اإلعتبار الملفات المتضمنة لمعطيات مخالفة لما تم التصريح به عند عملية التسجيل عبر اإلنترنات; -

 عدم اإلستدعاء يعتبر إجابة بالرفض على المطلب; -

 .14498 - 14559مركز  71.560.900لمزيد اإلرشادات اإلتصال بالهاتف 
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