
ة الترشح
ّ
شـــروط الترشــــــحبيانات حول خط

عدد 

الخطط 

املفتوحة

الوثائق املطلوبةمقر التعيين

:عند قبول الترشح في املرحلة األولى يتعّين تقديم امللف التالي (1: ــ الشهادة العلمّيــة 1

 

ــ يجب أن يكون املترشح متحّصال على شهادة مؤهل التقني املنهي في صيانة أجهزة امليكرو إعالمية أو شهادة معادلة بالنسبة لشهائد 

.التكوين الخاص أو الشهائد األجنبية
تونس03

: ــ الســـّن 2

باجة01

سليانة01

ڤابس01

مراحـــل املناظرةيجب أن يكون سجّل املترشح خاليا من الّسوابق العدلّية. ـ4

ضّمنة باستمارة الترشح والترتيب األولي للمترشحين (1
ُ
,التثبت في املعطيات امل

 يتكّون من  (2الترشح للمناظرة
ّ
سند للملف

ُ
املعّدل املتحصل عليه سنة التخرج دون إحتساب معّدل التربص+ العدد املوافق للمستوى التعليمي : العدد امل

(www.cimf.tn) : لإلطالع على شروط الترشح وكيفّية تنظيم المناظرة ودليل المترشح إضغط هناــ  
 بقابس لإليداع ملفاتهم مباشرة بمكتب الضبط املركزي  أو إرسالها عبر البريد مضمون الوصول مع اإلعالم 30 بسيدي بوزيد 30 بسليانة 30 بباجة 30 بتونس 90: يتم،  دعوة املترشحين  األوائل املرتبين كما يلي (3

تي تّم تسجيلها عبر 
ّ
دعمة للبيانات ال

ُ
وتقوم لجنة املناظرة بالتثبت في مكونات    www.cimf.tnموقع الواب  الخاص بمركز اإلعالمية لوزارة املالية بالبلوغ أو  بواسطة البريد السريع مصحوبة بالوثائق املذكورة أعاله وامل

,ملفات املترشحين وتقر بمطابقتها ملعطيات اإلستمارة

,دعوة املترشحين املقبولين في املرحلة األولى إلجتياز إختبار كتابي (4  (www.cimf.tn):   ــ  للولوج إلى استمارة الترشح إضغط هنا 

,تتم دعوة املترشحين املصّرح بنجاحهم في االختبار الكتابي إلجراء اختبار شفاهي في االختصاص والثقافة العامة  (www.cimf.tn5موقع الواب  الخاص بمركز اإلعالمية لوزارة املالية  يمكن للمترشح متابعة جميع مراحل املناظرة على ــ  

:يعتبر ال غيا كل ترشح:املالحظــــات 

.غير متضمّن للشهائد العلمية وكشوفات األعدادــ  
. قدم معطيات مغلوطة أو متناقضة أو ورد ملفه خارج اآلجال، وفي صورة اكتشاف املغالطة بعد عملية االنتداب فانه يتم عزل املعني باألمر وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العملــ 

ة املطلوبة أو تضّمن الظرف الخارجي معطيات خاطئةــ  
ّ
.ال ينص في الظرف الخارجي على الخط

.يتضمن مؤيدات متضاربة مع املعطيات املسجلة باستمارة الترشحــ  

 .www.cimf.tnو ال تقبل املطالب الواردة قبل تاريخ فتح املناظرة أو تلك التي تم إيداعها دون املرور بموقع الواب الخاص بمركز اإلعالمية لوزارة املالية .   يرد بعد اآلجال باعتبار ختم البريد أو تاريخ االيداع بمكتب الضبط املركزي ملركز اإلعالمية لوزارة املاليةــ

.  ثبت قيام صاحبه أو محاولته الغش أثناء اإلختبار الكتابي أو تأثيره على سير املناظرة بطرق غير مشروعةــ

ر فيه املؤّهالت املطلوبة ليمارس بكافة تراب الجمهورّيةــ3
ّ
  يجب أن يكون تونس ي الجنسّية ومتمّتعا بجميع حقوقه املدنّية وأن تتوف

تي ترشح لها
ّ
الوظائف ال

بــــــــــــــــــــــــــــــالغ
ات مشفوعة باختبارات كتابّية وشفاهّية إلنتداب تقني في صيانة املعّدات اإلعالمية 

ّ
يعتزم مركز اإلعالمية لوزارة املالية تنظيم مناظرة خارجّية بامللف

26/01/2022 تاريخ غلق باب الترشحات 27/12/2021تاريخ فتح باب الترشحات 

2021/03رمز املناظرة 

سحب من موقع الواب الخاص بمركز اإلعالمية لوزارة املالية 
ُ
 .   www.cimf.tnـــــ إستمارة الترشح ممضاة من قبل املترشح وت

.ـــــ مطلب ترشح باسم السّيد املدير العام ملركز اإلعالمية لوزارة املالية مع ذكر مقر التعيين

.ـــــ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

يجب أن يكون تاريخ الحصول على  )ـــــ نسخة مجّردة من الشهادة العلمية املطلوبة أّما بالنسبة إلى الشهائد األجنبية والشهائد املسلمة من مؤّسسات االتكوين املنهي الخاص تكون وجوبا مصحوبة بنسخة من شهادة املعادلة 

.(شهادة املعادلة سابقا لتاريخ غلق باب الترشحات

.ـــــ نسخة مطابقة لألصل من الشهادة املدرسية

.ـــــ نسخة مطابقة لألصل من كشف األعداد لسنة التخرج

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

سنة،  (40)أما بالنسبة للمترشح الذي تجاوز سنه أربعون . 2021سنة في أّول جانفي  (40)ــ يجب أن ال يتجاوز سّن املترشح أربعون 

 أشهر في تاريخ غلق سجل الترشحات وفي جميع الحاالت يجب 3فيتعين عليه تقديم شهادة ترسيم من مكتب التشغيل ال يتجاوز تاريخها 

 املؤرخ في 2006 لسنة 1031 طبقا ألحكام األمر عدد 2021سنة في أّول جانفي  (45)أال تتجاوز السن القصوى للمترشح خمسة وأربعون 

.2006 أفريل 13

ــ كما تطرح من سن املترشح املّدة املساوية لفترة العمل املدني الفعلي واملقضاة بصفة عون متربص أو مترسم أو وقتي أو متعاقد باإلدارات 

العمومية أو بالجماعات  املحلية أو باملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية أو باملنشآت العمومية أو باملؤسسات العمومية التي ال 

.تكتس ي صبغة إدارية

01
سيدي 

بوزيد

تقني في صيانة  

املعّدات اإلعالمية  

(BTP)


