
  

  

  
  رةرةــن مناظن مناظــالن عالن عــإعإع

  

  

مرتمجـــني حملفـــني نتـــداب إل 2015ديســـمرب  23و 22 ييـــوم بـــاملواد منـــاظرةتقـــرر فـــتح  تعلـــم وزارة العـــدل أنـــه

  : حسب اإلختصاصات وأماكن التعيني طبق اجلدول التايل 

  
  

  مكان التعيينمكان التعيين  عدد الخططعدد الخطط  ا�ختصاصا�ختصاص

ـةـةالفرنسيالفرنسي   
 
 

25 

  تونستونس 5

  نابلنابل 2
  بنزرتبنزرت 2
ففالكاالكا 2   
  القصرينالقصرين 2
  سوسةسوسة 2
  المنستيرالمنستير 1
  صفاقسصفاقس 2
  قابسقابس 2
  قفصةقفصة 2
  سيدي بوزيدسيدي بوزيد 2
  مدنينمدنين 1

ةةــا�نقليزيا�نقليزي   
 

25 
 

  تونستونس 5
  نابلنابل 2
  بنزرتبنزرت 2
  الكافالكاف 2
  القصرينالقصرين 2
  سوسةسوسة 2
  المنستيرالمنستير 1
  صفاقسصفاقس 2
  قابسقابس 2
  قفصةقفصة 2
  سيدي بوزيدسيدي بوزيد 2
  مدنينمدنين 1



  مكان التعيينمكان التعيين  عدد الخططعدد الخطط  ا�ختصاصا�ختصاص

ةةــالياليــا�يطا�يط   

 

 
15 

  تونستونس 2
  نابلنابل 1
  بنزرتبنزرت 1
  الكافالكاف 1
  القصرينالقصرين 2
  سوسةسوسة 1
  المنستيرالمنستير 1
  صفاقسصفاقس 1
  قابسقابس 1
  قفصةقفصة 1
  سيدي بوزيدسيدي بوزيد 2
  مدنينمدنين 1

ةةــــا#لمانيا#لماني  
 

15 

 

  تونستونس 2
  نابلنابل 1
  بنزرتبنزرت 1
  الكافالكاف 1
  القصرينالقصرين 2
  سوسةسوسة 1
  المنستيرالمنستير 1
  صفاقسصفاقس 1
ابسابسقق 1   
  قفصةقفصة 1
  سيدي بوزيدسيدي بوزيد 2
  مدنينمدنين 1

ةةــا�سبانيا�سباني   

 
 

13 

 

  تونستونس 2
  نابلنابل 1
  بنزرتبنزرت 1
  الكافالكاف 1
  القصرينالقصرين 1
  المنستيرالمنستير 1
  صفاقسصفاقس 1
  مدنينمدنين 1
  قابسقابس 1
  سيدي بوزيدسيدي بوزيد 1
  قفصةقفصة 1



  مكان التعيينمكان التعيين  عدد الخططعدد الخطط  ا�ختصاصا�ختصاص

  الروسيةالروسية

 
 

13 

 

  تونستونس 2
  نابلنابل 1
  بنزرتبنزرت 1
  الكافالكاف 1
  القصرينالقصرين 1
لمنستيرلمنستيراا 1   
  صفاقسصفاقس 1
  مدنينمدنين 1
  قابسقابس 1
  سيدي بوزيدسيدي بوزيد 1
  قفصةقفصة 1

  

II    شروط الترشح شروط الترشح    ـ ـ : :  

  : جيب أن تتوفر يف املرتشح للمناظرة الشروط التالية 

  .محل اجلنسية التونسية منذ مخسة أعوام على األقل) 1 

  .التمتع باحلقوق املدنية والسياسية ونقاوة السوابق العدلية) 2

  .الرتمجة أو يف اللغات أو اإلجازة يف احلقوق أو مايعادهلاصول على األستاذية يف احل) 3

  . 2015ي فعدم جتاوز سن اخلمسني يف أول جان) 4

  .تسوية الوضعية جتاه اخلدمة الوطنية) 5

IIII  ––  ةةــائق المطلوبائق المطلوبــالوثالوث  :  

  :عند تقديم الترشحات  -1

  .يتضمن بيان مكان التعيني املرتشح لهوزير العدل السيد مطلب ترشح باسم  -

  .من بطاقة التعريف الوطنيةجمردة نسخة  -

نســخة جمــردة مــن الشــهادة العلميــة دون حاجــة إىل إشــهاد مبطابقتهــا لألصــل مصــحوبة بالنســبة  -

  .للشهائد األجنبية بقرار معادلة

  .أربعة ظروف متنربة حتمل إسم املرتشح وعنوانه -

  

  :ختبارين الكتابين بعد النجاح في اإل  -2

  .مل ميض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة) األصل(مضمون من سجل السوابق العدلية  -

  . ميض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة ملمضمون والدة  -



تثبــت أن املرتشــح  مل ميــض علــى تــاريخ تســليمها أكثــر مــن ثالثــة أشــهر) األصــل(شــهادة طبيــة   -

  .ليمارس مهنته بكامل تراب اجلمهوريةوالذهنية املفروضة تتوفر فيه املؤهالت البدنية 

  .مشهود مبطابقتها لألصل من الشهادة العلميةنسخة  -

  

IIIIII  ––  برنامج المناظرةبرنامج المناظرة  :  

  الضاربالضارب  المدةالمدة  نوع اإلختبارنوع اإلختبار

  ))22((    اختباران كتابياناختباران كتابيان

 إىل اللغــة األجنيبيــة الــيت ةترمجــة نــص قــانوين أو قضــائي أو إداري مــن اللغــة العربيــ  --11

  فتحت املناظرة من أجلها
  ساعتانساعتان

11  

ترمجة نص قانوين أو قضائي أو إداري من اللغة األجنبية اليت فتحـت املنـاظرة مـن   --22

  .أجلها إىل اللغة العربية
  ساعتانساعتان

11  

  ))22((    اختباران شفاهياناختباران شفاهيان

مثـــــــل املصـــــــطلحات (ترمجـــــــة مصـــــــطلحات ذات صـــــــبغة تقنيـــــــة   --11

...) لبنكــي أو اإلعالميــة اخلاملســتعملة يف اــال الطــيب أو املــايل أو ا

  من اللغة العربية إىل اللغة األجنبية املعنية والعكس

    العرضالعرض  التحضيرالتحضير

  دقائقدقائق  1010  دقيقةدقيقة  1515
11  

ترمجة فورية ملصـطلحات قانونيـة أو قضـائية مـن اللغـة العربيـة إىل   --22

  اللغة األجنبية املعنية أو العكس

  دقائقدقائق  1010  
11  

  

  

، وتوجــه عــن 1019شــارع بــاب بنــات تــونس  32: ســيد وزيــر العــدلتقــدم املطالــب باســم ال:  ةةــمالحظــمالحظــ

  .  طريق الربيد أو تودع مبكتب الضبط املركزي للوزارة

  

  ..20152015نوفمبر نوفمبر   2323  آخر أجل لتقديم الترشحات يومآخر أجل لتقديم الترشحات يوم

  

بوزارة بوزارة   القضائيةالقضائيةلشؤون لشؤون باإلدارة العامة لباإلدارة العامة لوللحصول على المزيد من اإلرشادات يمكن اإلتصال وللحصول على المزيد من اإلرشادات يمكن اإلتصال 

  ..دلدلــــــالعالع


