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 الجمهورية التونسية

 ةــــــــــوزارة املالي

 ة ـــــــــمركز اإلعالمي
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عدد  الشهادة املطلوبة املناظرة عدد الخطة

 الخطط

مقر 

 التعيين

 شروط املشاركة

 

 

 مهندس أّول 

 

 

01/2020 

 

 

 

 

 

في  هندسالوطنية مل شهادةال

   اإلعالمية

 إختصاص: هندسة البرمجيات

                     (Génie Logiciel ) 
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 تونس

 .2020ة جانفي سنة في غرّ  40سن املترشح  يتجاوز يجب أن ال  -

حقوقه  ومتمتعا بجميعأن يكون املترشح تونس ي الجنسية  -

فيه املؤهالت املطلوبة ليمارس بكامل تراب  وأن تتوفراملدنية 

 الجمهورية الوظائف التي ترشح لها.

 أن يكون خالي من السوابق العدلية -
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شهادة األستاذية أو اإلجازة في 

  اإلعالمية

 إختصاص: إعالمية التصّرف

(Informatique de gestion) 
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 تونس

 .2020ة جانفي سنة في غرّ  40سن املترشح  يتجاوز يجب أن ال  -

حقوقه  ومتمتعا بجميعأن يكون املترشح تونس ي الجنسية  -

فيه املؤهالت املطلوبة ليمارس بكامل تراب  وأن تتوفراملدنية 

 الجمهورية الوظائف التي ترشح لها.

 أن يكون خالي من السوابق العدلية -

 :إجراءات املشاركة في املناظرة -1

 اإلعالمية لوزارة املالية   ركزبمالخاص واب الموقع  النفاذ إلىأن يقوم بعملية  يجب على املترشح الذي تتوفر فيه الشروط املطلوبة -

www.cimf.tn     دقة.بكل  الترشح ستمارةاملعلومات املطلوبة با دراجإل 

املصّرح بها باستمارة الترشح عند تسجيله باملنظومة وهو مسؤول عن  ودقة املعلوماتكّل مترشح مدعو للتثبت من صّحة البيانات  -

أنه ال يمكن تحيين هذه املعطيات بعد  وتجدر اإلشارة عند تقييم ملفه. اعتمادها والتي يتّم  االستمارةاملعطيات التي يدرجها بهذه 

 املصادقة النهائية من قبل املترشح.

 .عند الطلبإلرفاقها بملفه  واالحتفاظ بهابل تاريخ ختم الترشحات الترشح ق استمارةيقوم املترشح بطباعة  -

للمترشح إعادة استخراج استمارة  وال يمكن على موقع الواببحلول أجل ختم الترشحات، يتوقف آليا قبول عمليات التسجيل  -

 الترشح.

http://www.cimf.tn/
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 املناظرة:مراحل إنجاز  -2

 

 (اتتقييم امللف) لياألو   األولى: الترتيباملرحلة 

 :كما يلي العدد املسند للملفيتّم الترتيب األولي للمترشحين للمناظرة باعتماد 

      البكالوريا شهادة معّدل -

 قبل التخرج السنة معّدل -

  التخرج سنة معّدل -

  Note PFEمعّدل سنة التخّرج دون احتساب العدد املسند ملشروع ختم الّدروس  يحتسب : مالحظة

  نقطة 20 العدد األقص ى املسند للملف: 

 كما يلي: للملف املسند العدديتم احتساب 

ل )=  للملف املسند العدد                 ل+ 2*البكالوريا شهادة معد  ل السنة قبل التخرج+ معد   4/( التخرج سنة معد 

 

 سنا. لألكبرتساوي تعطى األولوية ال وفي حالة .للملفوفقا للعدد املسند وتفاضليا آليا يقع ترتيب املترشحين في هذه املرحلة  -

ة،العدد املطلوب في كل ا ضعف 25 حدودوفي ترتيبهم التفاضلي  حسبتتّم دعوة املترشحين  -
ّ
استدعاءات شخصية طريق عن  خط

من تاريخ أيام  (10) عشرةغضون في  اتهمتقديم ملفقصد  اإللكتروني،بريدهم عبر الترشح و عناوينهم املسجلة باستمارة  إلىتوجه 

 .استدعائهم

 . www.cimf.tnتنشر قائمة املترشحين املطالبين بتقديم ملفاتهم على املوقع اإللكتروني ملركز اإلعالمية لوزارة املالية - 

تقوم اللجنة بالتثبت في امللفات ومقارنتها مع املعطيات املصرح بها بالتسجيل اإللكتروني واملدونة باستمارة الترشح وباستبعاد -

 الترشحات غير مطابقة لشروط الترشح. 

اإلعالمية لوزارة املالية تنشر قائمة املترشحين أصحاب امللفات املقبولة ) إلجراء االختبار الكتابي( على املوقع اإللكتروني ملركز  -

www.cimf.tn . 

 

 :الوثائق التالية مرتبة كما يلي الترشح من ويتكون ملف

  ممضاة من قبل املترشح لالختصاص املطلوبالترشح  استمارة .1

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .2

 نسخة مجردة من شهادة البكالوريا .3

من مؤّسسات التعليم  والشهائد املسلمةبالنسبة إلى الشهائد األجنبية  املطلوبة. أّمانسخة مجّردة من الشهادة العلمية  .4

 بنسخة من شهادة املعادلةتكون وجوبا مصحوبة العالي الخاص 

 التخرج باعتبار سنة بالنجاح سنتين األخيرتين املكللتينللنسخة مطابقة لألصل من كشف األعداد  . 5

 نسخة مطابقة لألصل من كشف األعداد لشهادة البكالوريا .6

 سيرة ذاتية تنص على األعمال واألنشطة املهنية والتربصات التي أنجزها املترشح  .7

سنة تقديم شهادة ترسيم من مكتب التشغيل ال يتجاوز تاريخها  40ترشحين الذين تجاوز سنهم امل يتعين على للمترشحين:مالحظة 

او ما يفيد القيام بأعمال مدنية فعلية أو عمل وقتي أو متعاقد باإلدارات العمومية أو بالجماعات املحلية أو باملؤسسات  أشهرثالثة 

االمر عدد  ألحكاماو باملؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة ادارية طبقا    العمومية ذات الصبغة االدارية او باملنشآت العمومية

 .2020سنة في غّرة جانفي  45شريطة أال يتجاوز سن املترشح  2006فريل أ 13 املؤرخ في 2006لسنة  1031

http://www.cimf.tn/
http://www.cimf.tn/


3 
 

 

ف مغلقة عن طريق البريد و دون سواهم في ظر  استدعاءات شخصيةيتم قبول امللفات املقّدمة من طرف املترشحين الذين تلقوا 

مركز اإلعالمية   يفتحال» تحمل عبارةو أو بإيداعها مباشرة بمكتب الضبط املركزي ملركز اإلعالمية لوزارة املالية املضمون الوصول 

"مركز اإلعالمية لوزارة املالية، تقاطع شارع محمد علي  التالي:على العنوان  وذلك املناظرة" عدد /مناظرة خارجية  لوزارة املالية

 .تونس" 1003ني الشمالي املركز العمرا وشارع األرضعقيد 

  

 

 الكتابي الثانية: االختباراملرحلة 

 الكتابية. االختباراتإلجراء  في املرحلة األولى املترشحين أصحاب امللفات املقبولة استدعاءيتم 

عدد  سند للمترشحيتدور حول مواضيع في االختصاص و  .Q.C.M))على تقنية األسئلة املتعددة االختيارات يعتمد االختبار الكتابي 

 (.100على مائة )

  .وفي حالة التساوي تعطى األولوية لألكبر سناوفقا للعدد املتحصل عليه في االختبار الكتابي. تفاضليا ترتيبا ب املترشحين يرتتم تي

 وتنشر القائمة أضعاف العدد املطلوب في كل خطة 5في حدود خمسة يتم التصريح بقبول املترشحين الذين اجتازوا االختبار الكتابي 

 .  www.cimf.tn لوزارة املالية  ةاإلعالمي ركزبمعلى موقع الواب الخاص 

 

 الشفاهي : االختبارالثالثةاملرحلة 

تتم دعوة املترشحين املصرح بنجاحهم في االختبار الكتابي إلجراء اختبار شفاهي في االختصاص والثقافة العامة ويسند للمترشح عدد 

 ( موّزع كاآلتي:100على مائة )

  نقطة 50   االختصاص 

 نقطة 50   الثقافة العامة 

 

 النهائي القبول : الرابعةاملرحلة 

 وفقا للقاعدة التالية:النهائي املتحصل عليه  املجموعيتم ترتيب املترشحين ترتيبا تفاضليا حسب في هذه املرحلة 

 %(40× الشفاهي  االختبار عدد) +%(40 × الكتابي االختبار عدد)%(+ 20×  للملف املسند العدد= ) النهائياملجموع    

                                                               

 سنا. األكبرالتساوي يتم قبول املترشح  وفي حالة

 . www.cimf.tn لوزارة املالية  ةاإلعالمي ركزبمعلى موقع الواب الخاص  وتنشر النتائج

وفي حال القبول من الهيكل الطبي ملركز  الالزمة.استدعاء املصرح بقبولهم بصفة فردية للقيام بالفحوصات الطبية  يتمو 

 .لف االداري املستكمال اإلعالمية لوزارة املالية، يتّم استدعاء املترشح ال 

http://www.cimf.tn/
http://www.cimf.tn/
http://www.cimf.tn/
http://www.cimf.tn/
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 باملناظرة:مالحظات خاصة 

 مطلب:كل  اال غييعتبر 

يحتوي على بيانات ومعطيات مغلوطة أو غير واضحة أو متضاربة مع ما تم التصريح به املستوجبة أو الوثائق كل ال يتضمن  -

 باالستمارة.

 .من خطة كثرألال ينص صراحة على الخطة املطلوبة )رمز املناظرة( او يترشح  -

ال تقبل املطالب  و. املاليةملركز اإلعالمية لوزارة باعتبار ختم البريد او تاريخ االيداع بمكتب الضبط املركزي  اآلجالبعد  يرد -

لوزارة املالية  ةبمركز اإلعالميموقع الواب الخاص املناظرة أو تلك التي تم إيداعها دون املرور بالواردة قبل تاريخ فتح 

 www.cimf.tn . 

 

 أحكام عامة: 

اكتشاف املغالطة بعد  وفي صورةيتم الغاء قبول كل مترشح قدم معطيات مغلوطة او متناقضة او لم يقدم ملفه في اآلجال.  -

 عملية االنتداب فانه يتم عزله وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

 .بها لدى الهياكل املعنية يمكن عند االقتضاء دعوة املترشحين لتقديم وثائق اضافية او التثبت من املعطيات املصرح -

ضعف عدد  الشفاهي عنالجتياز االختبار كّل خطة يقل فيها عدد املترشحين املقبولين لتعتبر املناظرة غير مثمرة بالنسبة  -

 الخطط املطلوبة.

 .على سير املناظرة بطرق غير مشروعة التأثيرتلغي لجنة املناظرة قبول كل مترشح ثبت بصفة مؤكدة محاولته  -

كامل مراحل وذلك بالنسبة ل املنشورةيام للمترشحين لالعتراض عن النتائج أ 07 لوزارة املالية أجلمركز اإلعالمية يمنح  -

 .املناظرة

 .50/100نهائي اقل من  مجموعال يمكن باي حال قبول مترشح تحصل على  -

الخطط من  %50حدود ، بضبط قائمة تكميلية في يقوم مركز اإلعالمية لوزارة املالية إثر إعداد قائمة املقبولين نهائيا -

املقبولين بعد  التحاقعدم حالة في إلى القائمة التكميلية  ويتم اللجوءكل خطة على حده  وذلك لحساباملفتوحة للتناظر 

آجال ستة أشهر من إعالن النتائج  ءاستيفابها بعد  وينتهي العملطبقا للتراتيب الجاري بها العمل  والتنبيه عليهمإعالمهم 

 .النهائية

  مللف الترشح سوى عبارة: يكتب على الظرف الخارجيال  -

 

 " املناظرة عدد مناظرة خارجية / مركز اإلعالمية لوزارة املالية ال يفتح" 

http://www.cimf.tn/

