للتصرف يف املوارد البشريّة
العامة
اإلدارة ّ
ّ
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Direction Générale de la Gestion
des Ressources Humaines

بــــــــالغ

تفتح وزارة املاليّة مناظرة خارجيّة باإلختبارات إلنتداب مهندسني ّأولني يف اإلعالميّـة بعنوان سنة 6102

تاريخ بداية تسجيل الرتشحات  62سبتمبـر  6102تاريخ غلق قائمة الرتشحات  12أكتوبـر 6102
شروط الترشح
 – 0الشهادة العلميّة :

الوطنية لمهنـدس أو شهادة معادلها لها.
 الشهادةّ
 – 6اإلختصاص المطلوب في الشهادة العلميّة  :إعالميّـــة
 – 3أن يكون المترشح مرسم بعمادة المهندسين
 – 4الســـــ ّن :

اإلعالمية
يمكن أن يترشح للمناظرة الخارجية إلنتداب مهندسين ّأولين في
ّ
البالغون من العمر  04سنة وتحتسب السن القصوى ابتداء من سنة تسجيل
المترشح بمكتب التشغيل والعمل المستقل بعنوان طالب شغل أو تربص تأهيلي
للحياة المهنية وفي جميع الحاالت يجب أال تتجاوز السن القصوى للمترشح
خمسة وأربعون ( )04سنة في أول جانفي 6402
المدة المساوية لفترة العمل المدني الفعلي
كما تطرح من سن المترشح ّ
والمقضاة بصفة عون متربص أو مترسم أو وقتي أو متعاقد باإلدارات العمومية
أو بالجماعات المحلية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية أو
بالمنشآت العمومية أو بالمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية.

مالحظـــة :

عدد الخطط المزمع تسديدها ووالية التعيين

مكان التعيين :تونـس الكبـرى
عـدد الخطـط)12( :
إجباريّة التعيين للعمل بتونس الكبرى
في صورة القبول النهائي للمترشح

هـــا ّم جــد ّا:

وكيفية تنظيم
طالع على شروط الترشح
لمزيد اإل ّ
ّ
المناظرة إضغط هنا :
كيفية تنظيم المناظرة)
مقرر ّ
ّ (
ملف الترشح)
( بطاقة عناصر تقييم ّ


( دليل المترشح)
(البرنامج)

طريقة المناظرة
 – 0تقييم ملف الترشح طبقا لما ورد بالفصل  06من مقرر وزيرة
الماليّة المتعلّق بكيفيّة تنظيم المناظرة والمقاييس المعتمدة في احتساب
المجموع الشخصي التقديري للمترشح حسب :
الســن
ّ
إعالمية"
 سنة الحصول على شهادة مهندس"إختصاصّ
الجامعية
الدراسة
معدل سنوات ّ
 ّّ
الدروس
التميز في مشروع ختم ّ
 ّ التميز في شهادة الباكالورياصلين على المراتب األولى حسب
 – 6تت ّم دعوة المترشحين المتح ّ
األفضليّة إلرسال ملفّاتهم مصحوبة بالوثائق المدعّمة للبيانات التي
ت ّم تسجيلها عبر الموقع اإللكتروني للوزارة .
 – 3يت ّم تحديد عدد المترشحين إلستدعائهم إلجراء اإلختبار الشفاهي
بالرجوع إلى عدد الخطط المراد سد ّ شغورها والّذي يضمن معه
ّ
توسيع مجال التنافس إلختيار األجدر واألكفأ.
 - 4إجراء اإلختبار الشفاهي في اإلختصاص  :مهندس ّأول في
بمقرر كيفيّة تنظيم المناظرة
اإلعالميّة وفق البرنامج الملحق
ّ
الخارجيّة إلنتداب مهندسين ّأولين في اإلعالميّة .

 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعاله التسجيل عن بعد عبر الموقع اإللكتروني للوزارة ( )www.portail.finances.gov.tnصحة البيانات التي يدرجها المترشح قبل المصادقة عليها والتسجيل النهائي لها.
 يجب التأكد من ّ -ال يمكن تغيير المعطيات بعد التسجيل النهائي بالموقع.

