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 باملركز الوطني لإلعالمية مهندسين أول فتح مناظرة خارجية النتداب 
  0204 يفري ف 41 تاريخ غلق الترشح :  

 لإلعالميةللمركز الوطني ببوابة املناظرات يقتصر الترشح في هذه املرحلة على التسجيل 

https://concours.cni.tn 
 .الطلبعند  هار بهح لإلستظمن قبل املترش وإمضائه وصل التسجيلوطباعة  وتحصيل البيانات املطلوبة بكل دقة

 

 

 05شفاهية إلنتداب و بإختبارات كتابية  بامللفات مشفوعة خارجّيةمناظرة فتح  يعتزم املركز الوطني لإلعالمّية  

 :على النحو التالي ةفي اإلعالميّ ل أو مهندسين  

 
عدد الخطط املعروضة  الخطة

 للتناظر

املستوى الدراس ي 

 املطلوب

ات اإلختصاص

 املطلوبة

مكان 

 العمل

 مقاييس فرز امللفات

مهندس 

 أّول 

 الشهادة الوطنّية ملهندس 05

 إعالمية 

 (3)ضارب معدل الباكالوريا.  تونس تطوير نظم معلومات

بإعتبار سنة  معدل الثالث سنوات األخيرة. 

 (2التخرج )ضارب

 

 :شروط املشاركة في املناظرة .1

 يمكن أن يشارك في هذه املناظرة املترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

 أن يكون املترشح تونس ي الجنسية 

 ،أن يكون املترشح متمتعا بحقوقه املدنية 

  بالجدول أعاله، ى التعليمي املطلوب في اإلختصاص املحدد أن يكون متحصال على املستو 

  أن ال يتجاوز سّن  
ّ

سجيل بمكتب  شهادةعلى عتماد اإل  ، ويتّم 2020جانفي  41 بتاريخسنة  04ح املترش
ّ
الت

ذين تجاوزوا السّن القانونية لإلنتفاع باإلستثناء املنصوص عليه
ّ
حين ال

ّ
سبة للمترش

ّ
شغيل بالن

ّ
باألمر   الت

 باإلضافة إلى الوثائق الّد ، 6442أفريل  10املؤّرخ في  6442لسنة  1401عدد 
ّ

ح بعمل الة على قيام املترش
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 اإلقصائيةشروط ال .0

  لمستوى املطلوب،لترفض كل شهادة علمية غير مطابقة 

  إال إذا كانت مصحوبة ال تقبل الشهائد األجنبية والشهائد املسلمة من قبل املؤسسات الجامعية الخاصة

 معادلة،  بقرار 

 ،ال تعتمد تسجيالت الترشح الواردة على املركز قبل صدور هذا اإلعالن أوبعد اآلجال 

  يتم  ملناظرة الذيوصل التسجيل باتنقصه إحدى الوثائق املطلوبة بالبالغ بما في ذلك  ملفيرفض آليا كل

بوابة املناظرات للمركز الوطني لإلعالمية عبر   طباعته بعد تعمير اإلستمارة

concours.cni.tns://http  من قبل املترشح، وإمضائه 

  الورقي امللف البيانات املضمنة ب معال تتطابق ستمارة التسجيل بايتم إلغاء قبول كل مترشح قدم معطيات

  الذي تم تقديمه

 

 إنجاز املناظرةمراحل  .3

  التسجيل عبر بوابة املناظرات للمركز الوطني لإلعالميةconcours.cni.tns://http     ( مطالب

 (الترشحات اإللكترونية

  نشر قائمات املترشحين املقبولين أولياو  (4فرز ) مطالب الترشحات اإللكترونيةفرز 

  امللفات الورقيةايداع  

  (0فرز ) امللفات الورقيةو  بمطالب الترشحات اإللكترونيةالتثبت من البيانات املسجلة 

 ( اإلختبارات الكتابيةQCM) نتائجالالتصريح بو 

  اإلختبارات الشفاهية 

 التصريح بالنتائج النهائية 

 

 للتعرف على املستجدات بخصوص تواريخ ومراحل إجتياز اإلختبارات ونشر نتائجها, www.cni.tnيمكن للمترشحين متابعة موقع واب املركز 
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   concours.cni.tns://http بوابة املناظرات للمركز الوطني لإلعالميةالتسجيل عبر  4.3

 

بوابة املناظرات للمركز الوطني لإلعالمية النفاذ إلى يجب على املترشح الذي تتوفر فيه الشروط املطلوبة 

concours.cni.tn://shttp   وذلك قبل حلول أجل غلق للتسجيل اإللكتروني وتعمير استمارة الترشح

 .الترشحات

 

ولطباعة من صحة البيانات ودقة املعلومات التي يصرح بها عند تسجيله باملوقع  للتثبتندعو كل مترشح هام جدا: 

 .(0204 فيفري  41) املعلن عنه بالبالغ قبل موعد غلق الترشحات  وإمضائها االستمارة

 

 نشر قائمات املترشحين املقبولين أوليا و  (4)فرز  الترشحات اإللكترونيةمطالب فرز  0.3

  ضمن قاعدة بياناتاملرسلة في اآلجال الترشحات اإللكترونية مطالب كل يتم جمع 

 التثبت من توفر شروط املشاركة ومن غياب الشروط  يتم التثبت من البيانات املضمنة بهذه القاعدة(

 اإلقصائية(

 لشروط املناظرة   مستجاب  ]عدد مطلب الترشح[إلكتروني  عدد لكل مطلب ترشحاحتساب وإسناد  يتم

 وفقا للقاعدة التالية :

 X0 (معدل الثالث سنوات األخيرة)+X 3 )معدل شهادة الباكالوريا( =  ]عدد مطلب الترشح[

 

 عدد مطلب الترشح[ترتيب املطالب ترتيبا تفاضليا حسب   يتم[   

  عدد الخطط  املفتوحة  مرة 04وذلك في حدود   امللفات األولى ( 452)  وخمسينمائة  اإلبقاء فقط علىيقع

 ،متى توفر العدد املطلوب  للتناظر

 على موقع واب املركز  أوليا املترشحين املقبولين نشر قائمات يتمwww.cni.tn  بوابة املناظرات للمركز الوطني و

 concours.cni.tn://shttp لإلعالمية
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  امللفات الورقيةايداع  3.3

  املركزي  إيداعها مباشرة بمكتب الضبطو   الورقية ملفاتهمإلى تكوين  أوليا املقبولين املترشحين تتم دعوة

السريع أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع البريد  عن طريقإرسالها للمركز الوطني لإلعالمية أو 

على الظرف مهندس أول "طة خ"ال يفتح إال من طرف لجنة املناظرة الخارجية/عبارة التنصيص على 

أو  إيداعها   (العمران 4225نهج بلحسن بن شعبان  41) املرسل من طرف املترشحين وذلك على العنوان التالي : 

  إصدار الدعوة.يوم من تاريخ  04مباشرة بمكتب الضبط في أجل ال يتعدى 

  تم خالضبط املركزي للمركز أو تقص ى كل امللفات الواردة بعد اآلجال املحددة ويعتمد في ذلك ختم مكتب

 طريقة اإليداع أو اإلرسالسب حالبريد 

  للمترشحين اعتمادا على  البريد اإللكتروني الشخص يو عبر  برقيات فرديةعن طريق يتم إرسال الدعوات

 .  التسجيلالبيانات املنصوص عليها باستمارة 

 يتكون امللف من الوثائق التالية:و 

 .إستمارة الترشح ممضاة .1

نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بنسخة  مطابقة لألصل من شهادة املعادلة بالنسبة للشهائد األجنبية أو الشهائد  .6

 املسلمة من املؤسسات التعليمية الخاصة

 الشهادة املعادلة.نسخة من بطاقة أعداد شهادة الباكالوريا أو  .0

 نسخ من بطاقات األعداد للثالث سنوات األخيرة بإعتبار سنة التخرج. .0

ذين و الوثائق املثبتة للتسجيل بمكتب التشغيل  .5
ّ
حين ال

ّ
سبة للمترش

ّ
ح بعمل مدني فعلي بالن

ّ
الوثائق الّدالة على قيام املترش

 تجاوزوا السّن القانونية 

 سيرة ذاتية. .2

 لوطنيةنسخة من بطاقة التعريف ا .7

 6464نسخة من شهادة التسجيل بعمادة املهندسين بعنوان سنة  .8

 تضمن معطيات خاطئة يعتبر الغيا.ي: كل ملف منقوص من إحدى الوثائق املذكورة أعاله أو مالحظة

 

 (0)فرز  التثبت من البيانات املسجلة بمطالب الترشحات اإللكترونية و امللفات الورقية 1.3

  بفرز امللفات الورقية املرسلة أو املودعة بمكتب الضبط والتثبت من تطابقها مع البيانات تقوم اللجنة

 املضمنة باستمارة التسجيل

 يتم إقصاء كل ترشح ال يستجيب لشروط املناظرة 



 

 

 

 

 

 

  و عبر  برقيات فرديةتتم دعوة املترشحين أصحاب امللفات املقبولة الجتياز اإلختبارات الكتابية عن طريق

 .البيانات املنصوص عليها باستمارة التسجيلللمترشحين اعتمادا على  إللكتروني الشخص يالبريد ا

 

 (والتصريح بالنتائجQCMاإلختبارات الكتابية )اجتياز  5.3

 متعددة اإلختياراتعلى شكل أسئلة  تكون االختبارات الكتابية (QCM ) : ويتم اعتماد الطريقة التالية 

 دقيقة 24في  سؤال كتابي 54ترشح باإلجابة على يقوم امل 

  عدد[ للمترشحين يسند QCM  [  نقطة لكل سؤال( 6نقطة ) 144و  4ختبار الكتابي يتراوح بين اإل بعنوان 

  عدد[يتم ترتيب املطالب ترتيبا تفاضليا حسب  العدد املسند QCM  [ 

 ختبار الكتابي  اإل راتب األولى في امل (75) خمسة وسبعين بنجاح املتحصلين على التصريح يتم 

  يتم نشر قائمة الناجحين في اإلختبار الكتابي على موقع املركز الوطني لإلعالميةwww.cni.tn  بوابة و

 concours.cni.tn://shttp املناظرات للمركز الوطني لإلعالمية

  الشفاهي اإلختبار  جتياز لحضور ملقر املركز ال ل الناجحين وتتم دعوة 

للمترشحين اعتمادا على  البريد اإللكتروني الشخص يوعبر  برقيات فرديةيتم إرسال الدعوات عن طريق  .6

 .  البيانات املنصوص عليها باستمارة التسجيل

 

 اإلختبارات الشفاهية 3.3

 ح حول :شر تبتقييم مؤهالت امل تتعلق االختبارات الشفاهية

 املهارات العلمية واملعرفية واملهنية 

 االتصال 

 نقطة 144و  4يتراوح بين  ات الشفاهية إلختبار ابعنوان  ]  اختبار شفاهي عدد[  لكل مترشحيسند 
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 التصريح بالنتائج النهائية للمناظرة 1.3

 وفقا للقاعدة التالية: تحصل عليه كل مترشحامل ]املجموع النهائي[ يتم احتساب 

 X 3.] اختبار شفاهي عددQCM  [  2 X + ] عدد[ =  ]املجموع النهائي[

 

  املجموع النهائي[ترتيب املترشحين تفاضليا نهائيا حسب يتم[   

   مترشحين األوائل ( 45) للخمسةيتم ضبط قائمة أصلية 

   في  أشهر( 2)وملدة  يقع اللجوء إليهاالخمسة األوائل بعد ( مترشحين 45للخمسة )يتم ضبط قائمة تكميلية

 الجاري بها العملحالة عدم التحاق أحد املترشحين األوائل بمكان العمل وبعد التنبيه عليه طبقا للتراتيب 

  األكبر سنايرجح ، وفي صورة التساوي،  مراتب األولى 5يتم التصريح بنجاح املتحصلين على 

  املركز الوطني لإلعالمية موقع يتم نشر قائمة الناجحين في املناظرة علىwww.cni.tn  بوابة املناظرات للمركز و

 cni.tn.concours://shttp الوطني لإلعالمية

  بمقرات عملهم مصحوبين بالوثائق التالية:يتم دعوة الناجحين لإللتحاق 

  (6.صور شمسية حديثة ) 

  أشهر، 0مضمون والدة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من 

  أشهر،  2لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من  0بطاقة عدد 

 ،مة من طبيب املركز
ّ
 شهادة طبية مسل

 6464بعنوان  شهادة تسجيل بعمادة املهندسين 

  العلمية مصحوبة بنسخة  مطابقة لألصل من شهادة املعادلة بالنسبة للشهائد األجنبية أو الشهائد الشهادة

 املسلمة من املؤسسات التعليمية الخاصة

 

  للمترشحين اعتمادا على  البريد اإللكتروني الشخص يو عبر  برقيات فرديةيتم إرسال الدعوات عن طريق

 .  التسجيلالبيانات املنصوص عليها باستمارة 

 

 

هام جدا : في حالة عدم إلتحاق املترشح بمكان العمل ، وبعد التنبيه عليه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، يعتبر ذلك رفضا للتعين 

 ويحذف إسمه من قائمة الناجحين ويتم إنتداب املترشح الذي إحتل الترتيب املوالي.
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