
 

 وزارة الشــؤون الخارجيــة

 بــــالغ
 

تنظم وزارة الشؤون الخارجية مناظرة خارجية  ،7102 جوان 13 فيطبقا لقرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ 
 : لما يلي وفقا الخارجيةكاتبا للشؤون  (05) خمسينباالختبارات النتداب 

 ،7542 جويلية 41: يوم آخر أجل لتقديم الترشحات -
 .7542 سبتمبر 42 األحد يوم اختبار الثقافة العامة حسب األسئلة المتعددة االختياراتتاريخ إجراء  -

 : شروط المشاركة

 وأن يكون متحصال على: 7102سنة على األكثر في تاريخ غّرة جانفي  01يجب على المترشح أن يكون بالغا من العمر 
 الشهادات الوطنية لإلجازة في القانون، -
 الوطنية لإلجازة في علوم اإلعالم واالتصال، الشهادات -
 الشهادات الوطنية لإلجازة في االقتصاد، -
 الشهادات الوطنية لإلجازة في التصرف، -
 ،أو الصينيةالشهادات الوطنية لإلجازة في اللغة اإلنقليزية أو األلمانية أو اإليطالية أو اإلسبانية   أو الروسية  -
 الحقوق أو العلوم القانونية،الشهادات الوطنية لألستاذية في  -
 الشهادات الوطنية لألستاذية في العلوم االقتصادية،  -
 الشهادات الوطنية لألستاذية في التصرف،  -
 الشهادات الوطنية لألستاذية في الصحافة وعلوم اإلخبار أو علوم االتصال، -

أو  ية أو اإلسبانية أو الروسية أو الصينيةالشهادات الوطنية لألستاذية في اللغة اإلنقليزية أو األلمانية أو اإليطال
 البرتغالية،

 الشهادات الوطنية لألستاذية في الترجمة. -
 " ب بالقطاع العاماعلى موقع البوابة الوطنية لالنتد وجوبا التسجيلب مطالب مترشح كل
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شمال الهلتون تونس  –الدول العربية  الخارجية، )شارع جامعةلوزارة الشؤون  بمكتب الضبط المركزي مطلب الترشحثم إيداع 
 مصحوبا بالوثائق التالية : بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار بالبلوغ ( أو إرساله4505

 استمارة ترشح تسحب من الموقع المشار إليه أعاله (0
 نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية (7
التي تخول للمترشح حق المشاركة في المناظرة )ويجب على المترشحين المذكورة أعاله و نسخة مصورة من الشهادة العلمية (3

أن يقدموا زيادة على ذلك شهادة معادلة مسلمة من  أو خاصة المحرزين على شهادة علمية ممنوحة من مؤسسة جامعية أجنبية
 (.والبحث العلمي وزارة التعليم العالي

 منظرة بمستوى اإلجازة أو األستاذية بالنسبة إلى المترشحين المتخرجين من مرحلة تكوين.نسخة من الشهادة الوطنية للتكوين  (0
 سنة. 01المترشح  سن شهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو التسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل في صورة تجاوز (5
 ظرفان متنبران يحمالن العنوان الكامل للمترشح. (6

  اإلمضاءات معرفة أو تكون النسخ المصورة مشهودا لمطابقتها ألصل تلك الوثائقال يشترط أن تكون. 
   وال يتضمن الوثائق المطلوبة. ويكون ختم البريد أو تاريخ  7102 جويلية 00يرفض كل مطلب يرد بعد تاريخ

 التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليال على معرفة تاريخ اإلرسال أو الوصول.
 

 

 

 
   

 

قبل تاريخ  الشؤون الخارجية املطالب الواردة على وزارةاملطلوبة و  الوثائقال تتضمن التي  الترشحات تقبلال : مالحظــة 

 .ختم الترشحاتتاريخ وبعد  فتح املناظرة


