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ة جانفي سنة من العمر في  40تجاوز المترشح سن يأال  -  )*( 2022غر 

 . أن يكون المترشح تونسي الجنسية و متمتعا بجميع حقوقه المدنية -

 . أن يكون سجّل المترشح خاليا من السوابق العدلية -

 

أفريل   13المؤرخ في  2006لسنة  1031الذين تجاوزوا السن األقصى استثناء المشاركة طبقا ألحكام األمر عدد  ن للمترشحي نح)*( يم

2006. 

 : الت رشح

موقع بوابة المناظرات العمومية          إلى تتوفر فيه الشروط المطلوبة النفاذ  والذيترشح كل من يرغب في ال يجب على 

 . إلدراج المعلومات المطلوبة باستمارة الترشح بكل دقة www.cimf.tn/concours_bouniane  لى الرابط:إ و

  بالمنظومة وهوسجيله الترشح عند ت باستمارةللتثبّت من صّحة البيانات ودقّة المعلومات المّصرح بها  مترشح مدعوّ  كلّ 

ة يمكن تحيين المعطيات بعد مصادقته النهائيّ واله عند تقييم ملفّ  اعتمادها درجها والتي يتم مسؤول عن المعطيات التي ي  

  . عليها

 . يتوقف آليا قبول عمليات التسجيل عن بعد الترشحات،بحلول أجل ختم 

 . المناظرة بأي تعديل في البيانات الم صادق عليها من قبل المترشح تقوم لجنةال 

 . ال ت قبل مطالب تتعل ق بتعديل المعطيات الّتي سّجلها المترشح بالمنظومة
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 : مراحل إنجاز المناظرة

 : (02)مرحلتين  المناظرة علىتجرى 

لي   : المرحلة األولى ❖  الترتيب األو 

النحو   وعلىيتم ترتيب المترشحين تفاضليا وفق مجموع األعداد المتحصل عليها وفق المقاييس المعتمدة في الغرض 

 : التالي

لي المقاييس   المجموع الشخصي األو 

......  عدد) *()المطلوبة المعدل المتحصل عليه في الشهادة  ✓

 2( / معدل الباكالوريا+ معدل الشهادة  ) (20من 

 ( 20من ....  عدد)معدل شهادة البكالوريا  ✓

 

 . بدون اعتبار مشروع ختم الدراسة يحتسب المعدل المتحصل عليه في سنة التخرج: معدل الشهادة)*( 

لي على إثر دراسة المعطيات المضمنة باستمارة الترشح  للمترشحين تفاضليا على أساس  يقع آليا الترتيب األو 

 . حالة التساوي تعطى األولوية لألكبر سنا وفي عليه،المجموع الشخصي األّولي المتحصل 

   . 20/10مترشح لم يتحصل على عدد يساوي أو يفوق ال يمكن التصريح بالقبول األولي ألي 

وعلى   www.concours.gov.tn موقع بوابة المناظرات العمومية  قائمة المترشحين المقبولين أوليا على تنشر

 . www.cimf.tn/concours_bouniane  الرابط:

عن  وإرسالهاتقديم ملفاتهم الورقية  قصد( 20) المرتبين في المراتب العشرون األولى (**)  تتم دعوة المترشحين 

ال يفتح  " :  عبارةمع التنصيص على  طريق البريد المضمون الوصول أو بإيداعها مباشرة بمكتب ضبط شركة البنيان

طرف المترشح   المرسل من على الظرف  " C5-2/2022: رمز المناظرة  / من طرف لجنة المناظرة الخارجية إال

يوما من  ( 15)غضون خمسة عشر في تونس  1001–، شارع فرحات حشاد 68 –شركة البنيان  : التاليعلى العنوان 

، ويعتمد تاريخ ختم مكتب الضبط إلثبات تاريخ  الترشح البيانات المضمنة باستمارةلتثبت من ل  وذلك دعوتهم،تاريخ 

 . الوصول

وعبر البريد اإللكتروني الشخصي  مع اإلعالم بالبلوغ الوصولإرسال الدعوات عن طريق رسائل مضمونة  م يت (**)

 . للمترشح اعتمادا على البيانات المنصوص عليها باستمارة التسجيل

 : ملف المترشح منيتكون 

  الرابط: منو العمومية،بوابة المناظرات من موقع  وتسحبالترشح ممضاة من قبل المترشح  استمارة

 www.cimf.tn/concours_bouniane . 

  .مطلب ترشح باسم السيد الرئيس المدير العام لشركة البنيان -

 . سيرة ذاتية مفصلة -

   .التعريف الوطنيةنسخة من بطاقة  -

 .البكالورياشهادة  نسخة من -

مصحوبة بنسخة من شهادة المعادلة بالنسبة للشهائد األجنبية والشهائد المتحصل  ة العلمية المطلوبة نسخة من الشهاد -

 . الخاص مؤسسات التعليمعليها من 

http://www.concours.gov.tn/
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   .البكالورياأعداد  بطاقة مننسخة  -

  . بطاقة األعداد الخاصة بسنة التخرج نسخة من -

على تاريخ تسليمها أكثر   يالمستقل لم يمض والعملطالب شغل مسّلمة من قبل مكتب التشغيل شهادة ترسيم بصفة  -

 . (2022سنة في تاريخ غرة جانفي  40بالنسبة للمترشح الذي تجاوز )أشهر من ثالثة 

مع المعطيات   ومقارنتهافيها   والتثبتدعوتهم إلرسال ملفاتهم  الذين تمت تقوم لجنة المناظرة بدراسة ملفات المترشحين 

الترشحات غير المطابقة لشروط الترشح أو المتضمنة لمعطيات   واستبعادالترشح  استمارةع صلب قالمصرح بها عبر المو

 . مخالفة للوثائق المثبتة لها

، يتم  ترشحات 10عدد   ، الواردة والمطابقة لجميع شروط المشاركة في المناظرةالترشحاتلوغ عدد في صورة عدم ب

دعوتهم لتقديم    تمت الذينمن غير إعادة الترتيب التفاضلي للمترشحين  بعد  مترشح 10عدد بلوغ ل  تكميليةضبط قائمة 

 . ملفاتهم للتثبت منها

  الورقية على والملفاتالتثبت من البيانات المسجلة بمطالب الترشحات اإللكترونية تنشر النتائج األولية بعد مرحلة 

وفي حدود العشر  www.cimf.tn/concours_bouniane   وعلى الرابط:موقع بوابة المناظرات العمومية 

 . المرتبين األوائل

 

 الشفاهي   االختبار : الثانيةالمرحلة  ❖

  الشفاهي مراتب األولى باعتبار الترتيب التفاضلي الجتياز االختبار( 10)العشرة  المتحصلين علىتتم دعوة المترشحين 

 : فيأساسا  والمتمثل بالمقر االجتماعي لشركة البنيان

 إلمامه بالمعارف ذات عالقة بمراقبة التصرف   ومدىللمترشح  والعمليةتقييم المعارف العلمية  -
 على األسئلة   واإلجابةتقييم قدرة المترشح على التواصل من خالل طريقة التقديم  -

 : كالتاليموّزع   (20) عشرون  منللمترشح عدد  ويسند 

 نقطة  14: االختصاص   ▪

 ط انق 06: والتواصلالنفسي االختبار التقني  ▪

حالة التساوي  وفي ،الشفاهي ه في االختبار علي للعدد المتحصلتتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا وفقا 

 .تعطى األولوية لألكبر سنابين المترشحين 

 وعلى الرابط:موقع بوابة المناظرات العمومية على في المناظرة النهائي للناجحين الترتيب  يتم نشر قائمة

 www.cimf.tn/concours_bouniane . 

 : التالية ائق ثبالو ابمقر العمل مصحوب المترشح المتحصل على المرتبة األولى لاللتحاقدعوة يتم  ✓

 

 . والشهادة العلمية المطلوبةشهادة البكالوريا  لألصل مننسخ مطابقة  ▪

 . األعداد الخاصة بسنة التخرج وبطاقةنسخ مطابقة لألصل من بطاقة أعداد البكالوريا  ▪

  . شمسية حديثة صور) 02) ▪

 . أشهر 3أكثر من  استخراجهمضمون والدة حديث لم يمضي على تاريخ  ▪

  . أشهر 6على تاريخ تسلمها أكثر من  ي لم يمض 3بطاقة عدد  ▪

  . هياكل الصحة العموميةقبل من  مسلمة  في القدرة على العمل شهادة طبية  ▪
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الشخصي وعبر البريد اإللكتروني  مع اإلعالم بالبلوغ مضمونة الوصول لةعن طريق رسا ةيتم إرسال الدعو

   . على البيانات المنصوص عليها باستمارة التسجيل اعتمادا 

 

 : حاالت اإلقصاء اآللي للترشحات

  . الوثائق المطلوبةملفه إحدى  يتضمن ترشح ال  الغ كليعتبر  -

   مع المعطيات المسجلة باستمارة الترشح متناقضةأو مغلوطة معطيات  ترشح يتضمن ملفه  الغ كليعتبر  -

رمز  / الخارجية ال يفتح إال من طرف لجنة المناظرة "  ةيعتبر الغ كل ترشح ال ينص ظرفه الخارجي على عبار -

 . "   C5-2/2022المناظرة 

 . باب الترشح باعتبار التاريخ والساعة المحددين لختم باب الترشح بعد غلق يعتبر الغ كل ترشح يرد  -

 . يعتبر الغ كل ترشح ثبت قيام صاحبه أو محاولته الغش أو تأثيره على سير المناظرة بطرق غير مشروعة -

 

 : عامةأحكام 

 . المرفوضة إلى أصحابهاال ترجع الملفات  -

يمكن عند االقتضاء دعوة المترشحين لتقديم وثائق إضافية أو التثبت من المعطيات المصرح بها لدى الهياكل   -

 . المعنية

لكل  بالنسبة وذلكأيام للمترشحين لالعتراض عن النتائج المنشورة   10يفتح باب تقديم الطعون مع تحديد اآلجال بـ  -

 . المناظرةمرحلة من مراحل 

وتتم  كل مرحلة  للمترشحين المقبولين فيتنظر لجنة المناظرة في الطعون الواردة ومآلها وتضبط القائمات النهائية  -

 . إجابة المترشحين الذين تقدموا بطعون

 

 

 

 


