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شهادة األستاذية 

أو اإلجازة في 

 اإلعالمية

 

03 

 

 تونس

 2021ة جانفي سنة من العمر في غر   40 املترشح يتجاوز  أال. 

  حقوقه  ومتمتعا بجميعأن يكون املترشح تونس ي الجنسية

فيه املؤهالت املطلوبة ليمارس بكامل  وأن تتوفراملدنية 

 تراب الجمهورية الوظائف التي ترشح لها.

  من السوابق العدلية اخالي سجل  املترشحأن يكون. 

 
ّ
 رشح:ـالت

 اإلعالمية لوزارة املالية   ركزبمالخاص فيه الشروط املطلوبة النفاذ إلى موقع الواب  والذي تتوفريجب على كل من يرغب في الترشح 

www.cimf.tn  دقة.إلدراج املعلومات املطلوبة باستمارة الترشح بكل 

ة البيانات ودقة املعلومات املصرح بها باستمارة الترشح عند تسجيله باملنظومة وهو مسؤول على  كل  مترشح مدعو للتثبت من صح 

ه وال  تي يتم  اعتمادها عند تقييم ملف 
 
تي ُيدرجها وال

 
ة تهصادقميمكنه تحيين هذه املعطيات بعد املعطيات ال  عليها. النهائي 

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

صادق عليها من ِقبل املترشح. لجنة املناظرةال تقوم 
ُ
 بأي  تعديل في البيانات امل

لها املترشح باملنظومة تي سج 
 
ق بتعديل املعطيات ال

 
قبل مطالب تتعل

ُ
 .ال ت

 املناظرة:مراحل إنجاز 

 مراحل:ثالثة على  املناظرة ى جر ت

 لياألّو  الترتيب األولى:املرحلة 

 كما يلي:املتحصل عليه  ليالشخص ي األو   املجموعيتم احتساب 

 

معّدل الثالث السنوات األخيرة بما يشمل سنة التخرج دون إحتساب + ( 1.5* البكالوريا معّدل )لي = الشخص ي األّو  املجموع

 عدد مشروع التخرج
 

http://www.cimf.tn/
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لي األو  الشخص ي  املجموعللمترشحين تفاضليا على أساس  ليآليا الترتيب األّو على إثر دراسة املعطيات املضمنة باستمارة الترشح يقع 

 تساوي تعطى األولوية لألكبر سنا.ال وفي حالة ،املتحصل عليه

  . www.cimf.tnوتنشر قائمة املترشحين املقبولين أوليا على املوقع اإللكتروني ملركز اإلعالمية لوزارة املالية 

عناوينهم  إلىتوجه  مضمونة الوصول  شخصيةكتابية دعوات طريق عن  (90) ولىاأل  التسعين في املراتب تتم  دعوة املترشحين املرتبين

 للتثبت وذلكدعوتهم من تاريخ أيام  (10عشرة )غضون في  اتهمتقديم ملفقصد  الترشح،املسجلة باستمارة  اإللكترونيبريدهم عبر و 

نة باستمارة الترشح. من  البيانات املضم 

 

 ملف الترشح من:يتكون 

سحب من موقع الواب الخاص بمركز اإلعالمية لوزارة املاليةو  الترشح ممضاة من قبل املترشح استمارة .1
ُ
    . www.cimf.tn ت

د املدير العام ملركز اإلعالمية لوزارة املال باسمطلب ترشح م .2  ،يةالسي 

 ،سيرة ذاتية .3

 ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .4

 ،نسخة مجردة من شهادة البكالوريا .5

دة من الشهادة العلمية  .6  ،املطلوبةنسخة مجر 

ا سات التعليم العالي الخاص  أم  بنسخة من تكون وجوبا مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد األجنبية والشهائد املسلمة من مؤس 

 )يجب أن يكون تاريخ الحصول على شهادة املعادلة سابقا لتاريخ غلق باب الترشحات(. شهادة املعادلة

 ،التخرج الثالث السنوات األخيرة بما يشمل سنة نسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد .7

 ،نسخة مطابقة لألصل من كشف األعداد لشهادة البكالوريا .8

مة من قبل مكتب التشغيل والعمل املستقل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من م بصفة شهادة ترسي .9
 
طالب شغل مسل

ــة  م أو متعاقد باإلدارات العمومي  ص أو مترس  سبةثالثة أشهر أو شهادة تثبت العمل املدني الفعلي بصفة عون مترب 
ّ
 )بالن

ذي تجاوز 
ّ
 .(2021سنة في تاريخ غّرة جانفي  40للمترشح ال

يتم احتساب السن القصوى ابتداء من سنة تسجيل املترشح بمكتب التشغيل والعمل املستقل بعنوان طالب  للمترشحين:مالحظة 

ة بالنسبة للمناظرات التي تفتح خالل الخمس سنوات التي تلي سنة التسجيل ص تأهيل للحياة املهني   ،التحيينبشرط  شغل أو ترب 

 وفي جميع الحاالت يجب 
 

ح لهذه املناظرة  أال
 

طبقا ألحكام األمر عدد  2021جانفي  في غرة سنة 45تتجاوز السن القصوى للمترش

 الفعلي كما تطرح من سن املترشح في جميع املناظرات املدة املساوية لفترة العمل املدني .2006أفريل  13املؤرخ في  2006لسنة  1031

متعاقد باإلدارات العمومية أو الجماعات املحلية أو املؤسسات العمومية ذات واملقضاة بصفة عون متربص أو مترسم أو وقتي أو 

 الصبغة اإلدارية أو باملنشآت العمومية أو املؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية.

مة من طرف املترشحين الذين تلقوا  لبريد املضمون ف مغلقة عن طريق او دون سواهم في ظر  شخصية دعواتيتم قبول امللفات املقد 

مركز اإلعالمية لوزارة   يفتحال»تحمل عبارة و الوصول أو بإيداعها مباشرة بمكتب الضبط املركزي ملركز اإلعالمية لوزارة املالية 

"مركز اإلعالمية لوزارة املالية، تقاطع شارع محمد  التالي:على العنوان  وذلك "02/2021: رمز املناظرة /مناظرة خارجية  ،املالية

 .تونس" 1003املركز العمراني الشمالي  وشارع األرضعلي عقيد 

اتهم والتثبت فيها ومقارنتها مع املعطيات املصرح بها عب ت دعوتهم إلرسال ملف  ذين تم 
 
ر تقوم لجنة املناظرة بدراسة ملفات املترشحين ال

نة ملعطيات مخالفة للوثائق املثبتــة لها. واستبعادشح باستمارة التر  صلباملوقع   الترشحات غير املطابقة لشروط الترشح أو املتضم 

 الكتابي الثانية: االختباراملرحلة 

 الكتابية. االختباراتإلجراء  في املرحلة األولى أصحاب امللفات املقبولة املترشحين دعوةتم ت

 (.100على مائة )عدد  سند للمترشحياالختصاص و حول مواضيع في االختبار الكتابي دور ي

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

http://www.cimf.tn/
http://www.cimf.tn/
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العدد أضعاف  5في حدود خمسة  وذلكتفاضليا إثر ترتيب نتائجهم  الكتابي االختبار اجتازواالذين  املترشحينيتم التصريح بقبول 

 .www.cimf.tnلوزارة املالية  ةاإلعالمي ركزبمعلى موقع الواب الخاص  وتنشر القائمةاملطلوب 

 

 الشفاهي:االختبار  الثالثة:املرحلة 

عدد  ويسند للمترشح والثقافة العامة االختصاصشفاهي في  اختبارالكتابي إلجراء  االختباربنجاحهم في  املترشحين املصرحم دعوة تت

ع100على مائة )  كاآلتي: ( موز 

 نقطة 50    االختصاص 

 نقطة 50   الثقافة العامة 

 في االختبار الكتابي والشفاهي وفقا للقاعدة التالية:النهائي املتحصل عليه  املجموعيتم ترتيب املترشحين ترتيبا تفاضليا حسب 

 %( 40 × الشفاهي االختبار عدد)+  %( 60× الكتابي  االختبارعدد = )لكل مترشح  النهائياملجموع 

                                                               

 التساوي يتم قبول املترشح االكبر سنا. وفي حالة

هة للعموم باملقر  www.cimf.tn لوزارة املالية  ةاإلعالمي ركزبمعلى موقع الواب الخاص  وتنشر النتائج وبلوحة اإلعالنات املوج 

 ". تونس 1003املركز العمراني الشمالي  وشارع األرضتقاطع شارع محمد علي عقيد "  لوزارة املالية ةاإلعالمي ركزاالجتماعي مل

تتم دعوة املصرح بقبولهم بصفة فردية للقيام بالفحوصات الطبية الالزمة. وفي حال القبول من الهيكل الطبي ملركز  :النهائيالقبول 

اإلعالمية لوزارة املالية تتم دعوة املترشح الستكمال امللف اإلداري املنضوي خصوصا على بطاقة السوابق العدلية ومضمون الحالة 

 شهائد العلمية.املدنية ونسخة مطابقة لألصل من ال

 إلغاء الترشحات:

  إحدى الوثائق املطلوبة، ملفه كل ترشح ال يتضمن الغيعتبر 

  باستمارة الترشحمعطيات مغلوطة أو متناقضة مع املعطيات املسجلة  ملفه كل ترشح يتضمن الغيعتبر، 

 الخارجي على عبارات " ال يفتح مركز اإلعالمية لوزارة املالية مناظرة خارجية /  هكل ترشح ال ينص ظرف الغعتبر ي

 ،" 2021/ 01: رمز املناظرة

  كل ترشح يرد بعد اآلجال باعتبار ختم البريد أو تاريخ االيداع بمكتب الضبط املركزي ملركز اإلعالمية  الغيعتبر

 لوزارة املالية.

بموقع الواب الخاص  التسجيلوال تقبل املطالب الواردة قبل تاريخ فتح املناظرة أو تلك التي تم إيداعها دون 

 ،www.cimf.tnبمركز اإلعالمية لوزارة املالية 

  بطرق غير مشروعة.بت قيام صاحبه أو محاولته الغش أو تأثيره على سير املناظرة ثكل ترشح  الغيعتبر 

 أحكام عامة: 

 .ال ترجع امللفات املرفوضة إلى أصحابها 

  و التثبت من املعطيات املصرح بها لدى الهياكل املعنيةأيمكن عند االقتضاء دعوة املترشحين لتقديم وثائق اضافية. 

http://www.cimf.tn/
http://www.cimf.tn/
http://www.cimf.tn/
http://www.cimf.tn/
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  أضعاف عدد الخطط املتناظر  7 الكتابي عنالجتياز االختبار فيها عدد املترشحين املقبولين  إذا قلتعتبر املناظرة غير مثمرة

 عليها.

  كامل مراحل املنشورة وذلك بالنسبة لأيام للمترشحين لالعتراض عن النتائج  10 لوزارة املالية أجليمنح مركز اإلعالمية

 .املناظرة

  50/100قل من أنهائي  مجموعال يمكن باي حال قبول مترشح تحصل على. 

  املالية إثر إعداد قائمة املقبولين نهائيا، بضبط قائمة تكميلية في حدود عدد الخطط املفتوحة يقوم مركز اإلعالمية لوزارة

للتناظر وذلك لحساب كل خطة على حده ويتم اللجوء إلى القائمة التكميلية في حالة عدم التحاق املقبولين بعد إعالمهم 

 آجال ستة أشهر من إعالن النتائج النهائية. ءبها بعد استيفاوالتنبيه عليهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وينتهي العمل 

 


