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   دلــوزارة الع 
  ا�دارة العامة للمصالح المشتركة

  -  امتحانات مھنيةإع�ن عن  -
  

  &متحاننوع ا

عدد 
الخطط 

المعروضة 
  للتناظر

تاريخ غلق قائمة 
  الترشحات

تاريخ إجراء 
  الوثائق المطلوبة  الشروط المطلوبة  ا&متحان المھني

امتح�����������ان مھن������������ي 
با�ختب����ارات �دم����اج 
العمل����������ة المنتم����������ين 

 7و 6و 5اف ل�ص�������ن
ل��ى ا%ق��ل ف��ي رتب��ة ع

  كاتب محكمة مساعد

يمك�����ن أن يش�����ارك ف�����ي ا�متح�����ان المھن������ي   2021فيفري 13  2020ديسمبر  15  10
با�ختب��ارات ل3دم��اج ف��ي رتب��ة كات��ب محكم��ة 

  مساعد العملة المترسمون:
  ،المرتبون بالصنف الخامس على ا%قل – 1
والذين أدوا عل�ى ا%ق�ل خم�س س�نوات م�ن  – 2

   المدنية الفعلية، الخدمة
وال����ذين ت����ابعوا بنج����اح مرحل����ة التعل�����يم  – 3

ا�بتدائي وتابعوا بنجاح السنة الثالثة على ا%ق�ل 
من التعليم الثانوي أو تحصلوا عل�ى ش�ھادة خ�تم 
التعل��يم ا%ساس��ي عل��ى ا%ق��ل أو تحص��لوا عل��ى 

  شھادة تكوينية منظرة بھذا المستوى

 وزير العدل السيد مطلب ترشح باسم  -
   ئمة في الخدمات تسلم من ا�دارةقا -
  مدرسيةنسخة مطابقة ل�صل من الشھادة ال -

امتح�����������ان مھن������������ي 
با�ختب����ارات �دم����اج 
العمل����������ة المنتم����������ين 

عل��ى  4و 3ل�ص��ناف 
ا%ق��ل ف��ي رتب��ة ع��ون 

  محكمة

يمك�����ن أن يش�����ارك ف�����ي ا�متح�����ان المھن������ي   2021فيفري  13  2020ديسمبر  15  10
محكم��ة  با�ختب��ارات ل3دم��اج ف��ي رتب��ة ع��ون

  العملة المترسمون:
  على ا%قل، 4و  3المرتبون بالصنفين   – 1
والذين أدوا عل�ى ا%ق�ل خم�س س�نوات م�ن  – 2

  الخدمة المدنية الفعلية، 

 وزير العدل السيد مطلب ترشح باسم  -
 قائمة في الخدمات تسلم من ا�دارة   -
  مدرسيةنسخة مطابقة ل�صل من الشھادة ال -

امتح��ان مھن��ي لترقي���ة 
لعمل����ة م����ن الص����نف ا

الثال����ث إل����ى الص����نف 
  الرابع

العملة المترسمون بصنفھم والمتوفر فيھم ش�رط   2021فيفري  22  2020ديسمبر  15  25
) سنوات أقدمية على ا%قل في الصنف 3ثSث (

  في تاريخ ختم الترشحات

  يذكر فيه الصنفوزير العدل السيد مطلب ترشح باسم 

امتح��ان مھن��ي لترقي���ة 
نف العمل����ة م����ن الص����

الراب����ع إل����ى الص����نف 
  الخامس

العملة المترسمون بصنفھم والمتوفر فيھم ش�رط   2021فيفري  22  2020ديسمبر  15  20
) سنوات أقدمية على ا%قل في الصنف 3ثSث (

  في تاريخ ختم الترشحات

  يذكر فيه الصنفوزير العدل السيد مطلب ترشح باسم 

امتح��ان مھن��ي لترقي���ة 
العمل����ة م����ن الص����نف 

العملة المترسمون بصنفھم والمتوفر فيھم ش�رط   2021فيفري  22  2020ديسمبر  15  20
) سنوات أقدمية على ا%قل في الصنف 3ثSث (

  يذكر فيه الصنفوزير العدل السيد مطلب ترشح باسم 
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الخ��امس إل��ى الص��نف 
  السادس

  في تاريخ ختم الترشحات

لترقي���ة امتح��ان مھن��ي 
العمل����ة م����ن الص����نف 
الس��ادس إل��ى الص��نف 

  السابع

العملة المترسمون بصنفھم والمتوفر فيھم ش�رط   2021فيفري  22  2020ديسمبر  15  15
) سنوات أقدمية على ا%قل في الصنف 3ثSث (

  في تاريخ ختم الترشحات

  يذكر فيه الصنفوزير العدل السيد مطلب ترشح باسم 

امتح��ان مھن��ي لترقي���ة 
ة م����ن الص����نف العمل����

الس���ابع إل���ى الص����نف 
  الثامن

العملة المترسمون بصنفھم والمتوفر فيھم ش�رط   2021فيفري  22  2020ديسمبر  15  5
) سنوات أقدمية على ا%قل في الصنف 3ثSث (

  في تاريخ ختم الترشحات

  يذكر فيه الصنفوزير العدل السيد مطلب ترشح باسم 

    (ا�شراف المباشر للعامل) وتسجل وجوبا بمكتب الضبط ل3دارة مرجع نظر العامل.  عن طريق التسلسل ا�داري مطالب الترشح وجوباتوجه  -1 :م�حظة* 
  المباشر للعامل ا�شرافيقصد ب  

 .المدير الجھويوعند التعذر رئيس كتابة المحكمة  :للعملة المباشرين بالمحاكم مرجع نظر إدارة جھويةبالنسبة  •
 رئيس كتابة المحكمة. : ن بمحكمة التعقيببالنسبة للعملة المباشري •
 .العاملرئيس الھيكل المباشر به  :�دارة المركزية والجھويةابالنسبة للعملة المباشرين ب •

 .تونس 1030لوزارة العدل شارع باب بنات توجه مطالب الترشح وجوبا إثر ذلك إلى مكتب الضبط المركزي  -2
 ق الفاكس.� تقبل مطالب الترشح الواردة عن طري - 3
 .بعد غلق قائمة الترشحات� تؤخذ بعين ا�عتبار الوثائق المضافة لمطالب الترشح - 4

 


