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بعنوان سنة  البلديات لفائدة بعض باإلدارات العمومية التوثيقالمكتبات واعوان سلك ب مكتبات او توثيقحافظ تعتزم وزارة الشؤون المحلية والبيئة تنظيم مناظرة داخلية بالملفات للترقية الى رتبة 

  حسب بيانات الجدول  التالي: 2018

تاريخ ختم  شرط المشاركة الوثائق المطلوبة

 الترشحات 

تاريخ اجتماع 

 لجنة المناظرة 

 عدد الخطط المعروضة للتناظر

وتوزيعها    

 الرتبة 

مطلب  ترشح حسب االنموذج المصاحب يرسل عن طريق التسلسل 

 االداري يتضمن نوع المناظرة ويرفق وجوبا بالوثائق التالية:

تلخيص مفصل ومدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية والعسكرية  -1

عند االقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل 

وبه )قائمة في الخدمات( مع وجوب التنصيص رئيس االدارة او من ين

على فترات االحالة على عدم المباشرة والعطل دون اجر والخصم من 

 المرتب.

 نسخة مطابقة لألصل من قرار االنتداب  في الوظيفة العمومية  -2

 نسخة مطابقة لألصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية -3

 الضابط آلخر حالة ادارية )قرار تدرج(نسخة طبق االصل من القرار  -4

نسخ مطابقة لألصل من شهائد المشاركة في الملتقيات او دورات  -5

السابقة ( سنوات االخيرة 05للخمس)التكوين المنظمة من قبل االدارة 

 لسنة فتح المناظرة.

التي تفوق المستوى المطلوب نسخ مطابقة لألصل من الشهائد العلمية  -6

 رتبة المترشحلالنتداب في 

عدد تقييمي  خاص  بالمناظرة يسند من طرف الرئيس المباشر  -7

( يعبر 20( والعشرين )0يتراوح بين الصفر) في ظرف مغلقللمترشح 

عن ادائه للمهام المنوطة بعهدته واتقانه في أدائه لعمله وذلك حسب 

 االنموذج المصاحب

مصاحب من قبل تعمير وامضاء بطاقة االرشادات حسب االنموذج ال -8

المترشح خالل  لىرئيس االدارة تتضمن العقوبات التأديبية المسلطة ع

او شهادة تثبت  ( سنوات االخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة05الخمس )

 خلو الملف االداري  للمترشح من اي عقوبة تأديبية.

( صفحات على اقصى تقدير يعده 10في عشر ) نشاط التقرير  -9

لسنتين االمترشح  يتضمن االنشطة واالعمال التي قام بها خالل 

 الموثقونالمكتبيون او

 المترسمون في رتبهم

 خمسالمتوفر فيهم شرط و

ل ( سنوات اقدمية على االق05)

م في هذه الرتبة في تاريخ خت

 الترشحات.

2019افريل  22  2019ماي  22 

 كاالتي: موزعتين خطتين

 

سيدي -(1المحمدية) -(1تونس)

 (1طبلبة) -(1بنور)

 

 حافظ مكتبات او

 توثيق



لفتح المناظرة ومقترحات تطويرها وتحسينها ويكون هذا   السابقتين

 التقرير مصحوبا بمالحظات الرئيس المباشر للمترشح.

 مالحظة : 

 بكامل الوثائق المطلوبة واالرشادات الالزمة  او الواردة بعد تاريخ ختم الترشحات.  يقع الغاء جميع الترشحات التي ترد غير مرفوقة -

مصلحة المناظرات  –االدارة العامة للشؤون االدارية والمالية  –توجه مطالب الترشح )مصحوبة بكامل الوثائق بعد الحصول عليها من المصالح المختصة محليا( الى وزارة الشؤون المحلية والبيئة  -

 تونس ، قبل ختم الترشحات عن طريق البريد او مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي لدى الوزارة. 1003نهج التنمية  حي الخضراء  –واالختبارات المهنية  الحي االداري 

 :المراجع 

المكتبات والتوثيق اعوان المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك  2017أكتوبر  20قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في  - 

 .بلديات( الخاضعة إلشرافها –باإلدارات العمومية لفائدة وزارة الشؤون المحلية والبيئة والجماعات المحلية )مجالس الجهوية 

 المكتبات والتوثيق باإلدارات العموميةاعوان حافظ مكتبات أو توثيق بسلك المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية الى رتبة  2019فيفري  06قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في  -

 .2018لفائدة بعض البلديات بعنوان سنة 

 


