
 2019مناظرة المركز الوطني للسينما والصورة 

 سمعي بصري أو سينما و ذالك حسب الشروط التالية : اختصاصالمركز الوطني للسينما والصورة ينتدب إطار 

 الشروط المطلوبة للمشاركة : -1

 أن يكون المترشح تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية; -
 محرزا على الشهادة العلمية المطلوبة; أن يكون المترشح -
 سنة في تاريخ غلق الترشحات. 40أال يتجاوز سن المترشح  -

 المطلوبة:الوثائق  -2

 استمارة الترشح تحمل إمضاء المترشح; -
 سيرة ذاتية; -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية; -
 نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية المطلوبة; -
 أو وصل إيداع. 03 بطاقة عدد -

 مراحل المناظرة :-3

 الملفات:التسجيل وإرسال  -1-3

** يتم التسجيل من خالل تعمير استمارة الترشح التي يتم تحميلها بموقع بوابة المناظرات العمومية : 
"www.concours.gov.tn"  على العنوان التالي : "  الذي يتضمن كّل الوثائق المشار إليها أعاله الملفوإرسالها مع

"، وذلك في أجل الطابق الرابع  –المركز الوطني للسينما والصورة مدينة الثقافة شارع محمد الخامس جناح السينما 
 .على الساعة منتصف النهار 2019ماي  23أقصاه 

 دراسة الملفات من قبل لجنة المناظرة : -2-3

** في هذه المرحلة يتم آليا إقصاء الترشحات في صورة تضارب بين المعطيات المدرجة باالستمارة والوثائق المقدمة، أو 
في صورة عدم توفر جميع الوثائق المطلوبة. وتبعا لذلك يتم ضبط القائمة النهائية للملفات مستوفية الشروط ثم دعوة 

 معنيين باألمر إلجراء محاورة مع لجنة المناظرة.ال

 المحاورة : -3-3

** تجري لجنة المناظرة محاورة مع كافة المترشحين المقبولين في المرحلة الثانية حول المفاهيم النظرية لالختصاص 
 المطلوب والخبرات العملية والثقافة العامة.

، ويكون العدد النهائي المسند للمترشح هو 20مترشحين اسناد عدد من** يتولى أعضاء اللجنة اثر اجراء المحاورة مع ال
 معدل األعداد المسندة من قبل جميع أعضاء اللجنة ويتم قبول المترشح المتحصل على أعلى عدد.

 مالحضات :

مركزي * يرفض وجوبا كل ملف ترشح يصل بعد اآلجال أو ال يتضمن جميع الوثائق المطلوبة ويعتمد ختم مكتب الضبط ال
 للمركز الوطني للسينما والصورة دون سواه لتحديد تاريخ وصول الملف.

 * ال ترجع ملفات الترشح المقصاة إلى أصحابها.
سنة(، يجب االستظهار بشهادة تسجيل بمكتب 40* بالنسبة إلى المترشحين الذين تجاوزوا السن القانونية المسموح بها )

 سليمها أكثر من شهر أو شهادة تثبت قيامه بخدمات مدنية فعلية بالقطاع العمومي.التشغيل والعمل المستقل لم يمض على ت
* يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يتضمن شهادة علمية أدنى من مستوى الشهادة المطلوبة أو غير مطابقة لالختصاص 

https://www.concours.gov.tn/P1/index5.aspx


 المطلوب.
 اظر.( على األقل للتن02* لن يتم المرور إلى مرحلة المحاورة إن لم يتوفر مترشحان )

 (.20من  10* ال يقبل أي مترشح ما لم يتحصل على عدد ال يقل عن نصف العدد األقصى المحدد للنجاح )أي 
 * في صورة تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المعدل تكون األولوية ألكبرهم سنا.

ريخ نشر نتائج كل من مرحلة أيام من تا 10* يفتح باب االعتراض للمترشحين على إجراءات ونتائج المناظرة لمدة أقصاها 
 دراسة الملفات ومرحلة المحاورة.

* يتم ضبط قائمة تكميلية لتمكين المركز عند االقتضاء من تعويض المترشحين المدرجين بالقائمة األصلية الذين ال يلتحقون 
تعليق القائمة النهائية أشهر من تاريخ  06بمراكز عملهم في اآلجال المضبوطة أو الذين ينسحبون أو يستقيلون في غضون 

 للناجحين.

 : مكان إيداع الترشح -4

المركز على العنوان التالي : "  محتوية وجوبا على كّل الوثائق المشار إليها أعالهعلى المترشحين إرسال ملفات الترشح 
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