
  وزارة العدلوزارة العدل

  ديـــوان مســاكن القضاة وأعوان وزارة العدل ديـــوان مســاكن القضاة وأعوان وزارة العدل 

  إعــالن مناظــــرةإعــالن مناظــــرة
  

يعتزم ديـــوان مســاكن القضاة وأعوان وزارة العدل فتح مناظرة خارجية بالممفات مشفوعة باختبار شفاهي النتداب متصرف يعتزم ديـــوان مســاكن القضاة وأعوان وزارة العدل فتح مناظرة خارجية بالممفات مشفوعة باختبار شفاهي النتداب متصرف 
  :اختصاص محاسبة أو مالية طبقا لمجدول التالي:اختصاص محاسبة أو مالية طبقا لمجدول التالي

  عدد   عدد   تاريخ  غمق الترشحات تاريخ  غمق الترشحات   شروط الترشح شروط الترشح   الوثائق المطوية الوثائق المطوية 
  الخطط الخطط 

  نوع المناظرة نوع المناظرة 

 مطمب ترشح بإسم السيد المدير العام لديوان  مطمب ترشح بإسم السيد المدير العام لديوان --11
  مساكن القضاة و أعوان وزارة العدلمساكن القضاة و أعوان وزارة العدل

   نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية --22
  . نسخة من الشيادة العممية أو شيائد معادلة. نسخة من الشيادة العممية أو شيائد معادلة--33
  سيرة ذاتية سيرة ذاتية --44
بالنسبة لمن تجاوز السن األقصى لمترشح بالنسبة لمن تجاوز السن األقصى لمترشح --55
سنة يجب إرفاق الوثائق السابقة الذكر  (4040)) سنة يجب إرفاق الوثائق السابقة الذكر  (

بشيادة ترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل أو بشيادة ترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل أو 
بما يفيد القيام بخدمات مدنية فعمية عمى أن ال بما يفيد القيام بخدمات مدنية فعمية عمى أن ال 

 سنة في تاريخ ختم  سنة في تاريخ ختم 4545يتجاوز السن القصوى يتجاوز السن القصوى 
  .الترشحات .الترشحات 

  مؤيدات الخبرة تنص عمى مدة العمل الفعمية مؤيدات الخبرة تنص عمى مدة العمل الفعمية --66
  بطاقة أعداد سنة التخرج- بطاقة أعداد سنة التخرج- 77

ترفض وجوبا المطالب التي ال تحتوي عمى ترفض وجوبا المطالب التي ال تحتوي عمى 
  . أو التي ترد بعد األجال. أو التي ترد بعد األجال55 إلى  إلى 11الوثائق من الوثائق من 

ال يتم احتساب معدل سنة التخرج والخبرة في ال يتم احتساب معدل سنة التخرج والخبرة في 
اإلختصاص بالنسبة لكل مترشح في ترتيب اإلختصاص بالنسبة لكل مترشح في ترتيب 

المترشحين إال إذا تم تضمين ممف طمب الترشح المترشحين إال إذا تم تضمين ممف طمب الترشح 
اإلثباتات المطموبة وخاصة بالنسبة لمخبرة في اإلثباتات المطموبة وخاصة بالنسبة لمخبرة في 

اإلختصاص حيث يتعين إثبات مدة العمل اإلختصاص حيث يتعين إثبات مدة العمل 
الفعمية في القطاع العام أو الخاص عمى أن ال الفعمية في القطاع العام أو الخاص عمى أن ال 

  تقل ىذه المدة عن سنتين كاممتينتقل ىذه المدة عن سنتين كاممتين

  

أن يكون المترشح أن يكون المترشح  - -11
محرزا عمى شيادة األستاذية محرزا عمى شيادة األستاذية 

نظام )في المحاسبة أوالمالية  نظام )في المحاسبة أوالمالية 
أو اإلجازة في  (قديم أو اإلجازة في  (قديم

نظام )المحاسبة  أو المالية  نظام )المحاسبة  أو المالية 
.(أمد   .(أمد

ال تقبل الشيادات األجنبية ال تقبل الشيادات األجنبية 
والشيادات المسممة من والشيادات المسممة من 

طرف الجامعات الخاصة طرف الجامعات الخاصة 
إال إذا كانت مصحوبة بقرار إال إذا كانت مصحوبة بقرار 

  .معادلة.معادلة
 أن يكون المترشح  أن يكون المترشح --22

تونسي الجنسية ومتمتعا تونسي الجنسية ومتمتعا 
بحقوقو المدنية ونقاوة بحقوقو المدنية ونقاوة 

  .السوابق العدلية.السوابق العدلية
 أن ال يتجاوز سن  أن ال يتجاوز سن --33

 سنة في تاريخ  سنة في تاريخ 4040المترشح المترشح 
ختم الترشحات مع مراعاة ختم الترشحات مع مراعاة 
أحكام الفصل الثالث من أحكام الفصل الثالث من 

  20062006 لسنة  لسنة 10311031األمر األمر 
 أفريل  أفريل 1313المؤرخ في المؤرخ في 

20062006..  
  

  

تغمق الترشحات يوم تغمق الترشحات يوم 
   مارس مارس22اإلربعاء اإلربعاء 

20162016  
يعتمد في ذلك ختم يعتمد في ذلك ختم 

مكتب الضبط المركزي مكتب الضبط المركزي 
  .لمديوان.لمديوان

  
  
  

  

0101  
  

  

  
مناظرة خارجية بالممفات مع مناظرة خارجية بالممفات مع 

اختبار شفاىي النتداب متصرف اختبار شفاىي النتداب متصرف 
  اختصاص مالية أو محاسبةاختصاص مالية أو محاسبة

  
 يجرى االختبار  يجرى االختبار :مالحظة هامة:مالحظة هامة

  3535الشفاىي بمقر الديوان الكائن بـالشفاىي بمقر الديوان الكائن بـ
نيج الشادلي قاللة باب الخضراء نيج الشادلي قاللة باب الخضراء 

الخميس  الخميس   تونس وذلك يوم  تونس وذلك يوم 10021002
  20162016 مارس  مارس 2424

  
  
  

يرسل ممف الترشح في ظرف مغمق عن طريق البريد السريع أو رسالة مضمونة الوصول أو يرسل ممف الترشح في ظرف مغمق عن طريق البريد السريع أو رسالة مضمونة الوصول أو   
  10021002 نهج الشادلي قاللة باب الخضراء  نهج الشادلي قاللة باب الخضراء 3535يودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي لمديوان الكائن بـيودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي لمديوان الكائن بـ

   النتداب متصرف اختصاص محاسبة أو مالية   النتداب متصرف اختصاص محاسبة أو مالية  20162016//0101تونس يكتب عميه ممف ترشح لمناظرة عدد تونس يكتب عميه ممف ترشح لمناظرة عدد 
.ال تقبل الشهائد العممية األعمى والشهائد غير المطموبة وال يتم إعتمادها:مالحظات    .ال تقبل الشهائد العممية األعمى والشهائد غير المطموبة وال يتم إعتمادها:مالحظات 

 


