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 2021طيلة سنة  مع أطباء بياطرةستشارة خاصة ابلتعاقد ا                      ا 

  يعتزم ديوان اخلدمات اجلامعية للشمال التعاقد مع أطباء بياطرة )قطاع عام أو قطاع خاص( إلسداء خدمات مراقبة صحية ابملطاعم اجلامعية
 :واصاات التاليةامل حسب وفقا للرتاتيب اجلاري هبا العملو  2021طيلة سنة 

 يكون الطبيب البيطري :أن 
 شهادة معرتف مبعادلتها هلا البيطري أومتحصل على شهادة الدكتوراه يف الطب  -
 مرمسا بعمادة األطباء البياطرة -
 له خربة يف املراقبة الصحية ابملطاعم اجلماعية -

 الواثئق املطلوبة:
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -
 عادلةاملنسخة من الشهادة العلمية مصحوبة ابلنسبة إىل الشهائد األجنبية بنسخة من شهادة  -
 .سرية ذاتية -
 سخة من الشهادات املتعلقة ابلرتبصات التكوينية غري املندرجة ضمن سنوات الدراسةن -
 مطبوعة ترشح خلطة طبيب متعاقد -
 نسخة من االخنراط يف العمادة - -
 ترخيص كتايب من املشّغل ابلنسبة للبياطرة العاملني ابلقطاع العام  -
 شهادة عمل  -

حتمل عبارة "ال يفتح   ظرف مغلق يف  مكتب الضبط عن طريق الربيد السريع أو ترسل مطبوعة الرتشح مرفقة ابلواثئق املطلوبة 
 التايل : العنوان  على " مع أطباء بياطرة متعلقة ابلتعاقد  استشارة

 لديوان الخدمات الجامعية للشمال  إدارة المصالح المشتركة

 تونس 1002هنج إيران  45
 .  2021 فيفري 26آخر أجل لقبول العروض يوم 

 واجبات الطبيب البيطري
 امعيني حبسـاب مرة يف األسبوع تدوم كل زايرة ساعة واحدةجالطبيب البيطري املتعاقد بزيـارة مطعمني  يكلف
 وفقا للرتاتيب اجلاري هبا العمل، ويتكال عند الزايرة بـ: اجلامعية قصد إسداء خدمات مراقبة صحية ابملؤسسة الطبيب البيطري يتعاقد 
.( إذا معاينـة سالمـة املواد الغذائية جبميـع أصنافهـا وخاصة منهـا املواد سريعـة التعاـن )اللحوم والدواجن واألمساك واحلليب ومشتقاته.. – 1

 ما تزامنت الزايرة مع عملية التزود أو أثناء اخلزن أو التحضري أو التوزيع، 
مراقبة ظروف حاظ الصحة ابملطعم والتنسيق مع مدير املؤسسة والاين السامي للصحة إلرساء القواعد الصحية واجتناب تلوث املواد  – 2

 الغذائية،
 إعالم الديوان فورا ابحلاالت اليت خيشى منها تلوث األكلة اجلامعية، - 3
وتوقيعه وختمه من طرف مدير املؤسسة وإحالته شهراي على املصاحل املختصة  إعداد دفرت خاص ابملعاينات الصحية اجملراة إثر كل زايرة - 4

 ابلديوان،
سخ من إعداد تقرير شهري لظروف حاظ الصحة ابملؤسسة يتضمن كذلك تقييما لنوعية املواد الغذائية ومدى مطابقتها ملقتضيات كراس الشروط مع ضم ن – 5

 صاحل املختصة ابلديوان.حماضر إرجاع السلع إن وجدت، وإحالته على امل
 ين.يتعهد الطبيب املتعاقد ابلقيام بواجباته املهنية طبقا ملا يقتضيه قانون املهنة واحرتام اإلجراءات القانونية واحلااظ على السر امله

 ديوان اخلدمات اجلامعية للشمال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإدارة الفرعية للترشيد 

 والتوثيق 
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متعاقد بيطري مطبوعة ترشح خلطة طبيب  
 

ه:ـي أسالـإين املمض  
 صاحب بطاقة التعريف رقم:/__/__/__/__/__/__/__/ -
 ........االسم واللقب:............................... اتريخ الوالدة........................... -
 .........الشخصي:.................................اهلاتف:............................العنوان  -
 .........مركز العمل:......................................اهلاتف:............................ -
 ...............القطاع العمومي/مباشرة حرة.................................................... -
 .........االختصاص:......................................................................... -
 يف التعاقد مع املؤسسة:................................................................ األقدمية -
 :...............................................املسافة الااصلة بني مقر العمل و املؤسسة  -

..............................اجلامعي.................. املطعمأرغب يف التعاقد مع احلي/   

معية ابلشمال واليت تفاقية املعتمدة يف الغر  من طرف مسسسات اخلدمات اجلالالالصحية طبقا  ابملراقبةللقيام 
.الديوانفصوهلا يف صورة التعاقد مع  مجيعأتعهد بتطبيق   

 و اقرتح التعرياة التالية : ............................للحصة الواحدة 

 

اإلمضاء                                                                                                           

 

 

.................................................................................:اللجنةرأي   

اإلمضاء                                                                                

 

 ديوان اخلدمات اجلامعية للشمال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإدارة الفرعية للترشيد 

 والتوثيق 
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 قائمة مسسسات اخلدمات اجلامعية بديوان اخلدمات اجلامعية للشمال

 الوجبة املقدمة املسسسة اجلامعية ع/ر

 INSATاملطعم اجلامعي علي الدوعاجي  1

 الغداء

 املطعم اجلامعي "ابن زيدون" مبنوبة 2

 املطعم اجلامعي ابملركب اجلامعي بتونس 3

 املطعم اجلامعي الشرقية 4

 املطعم اجلامعي بسيدي بوسعيد 5

 املطعم اجلامعي بقرطاج 6

 التونسي" حبمام الشطاحلي اجلامعي" خري الدين  7

 احلي اجلامعي "نيابوليس "بنابل 8

 املطعم اجلامعي إبن منظور برادس برادس 9

10 
 املطعم اجلامعي سيدي اثبت

 املطعم اجلامعي املروج  

 املطعم اجلامعي املنزه السابع 11

 املطعم اجلامعي العمران األعلى 12 العشاء

 املطعم اجلامعي"حسني اجلزيري" مبنوبة  13
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 احلي اجلامعي بنب عروس 14

 1احلي اجلامعي ابردو  15

 2احلي اجلامعي ابردو  16

 احلي اجلامعي بالرجييا جبندوبة 17

 احلي اجلامعي محام الشط 18

 احلي اجلامعي املروج 19

 احلي اجلامعي برأس الطابية 20

 الوردية )قاعة اإلطعام(املبيت اجلامعي  21

 مارس 2احلي اجلامعي أراينة  22

 احلي اجلامعي مبيتيال فيل   23

 املطعم اجلامعي ببوشوشة 24

 الغداء والعشاء

 املطعم اجلامعي الرابطة 25

 املطعم اجلامعي "مصطاى خريف" بزغوان 26

 احلي اجلامعي"فاقا"  بباجة 27

 ابلكافاملطعم اجلامعي "حنبعل"  28

 املطعم اجلامعي"على بلهوان" جبندوبة 29

 املطعم اجلامعي"املرازقة"  بنابل 30
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 املطعم  اجلامعي بنزرت 31

 املطعم اجلامعي منزل عبد الرمحان ببنزرت 32

 احلي اجلامعي احلدائق بتونس 33

 احلي اجلامعي مبونالوري 34

 احلي اجلامعي زاما  بسليانة 35

 اجلامعي "سيكافينرياي"ابلكاف احلي 36

 احلي اجلامعي برج السدرية سليمان   37

 احلي اجلامعي مباطر  38

 احلي اجلامعي لدار املعلمني العليا 39

  احلي اجلامعي بقليبية  41


