
الجمهورية التونسية            

وزارة الشؤون المحلية والبيئة    

االدارة العامة للشؤون االدارية والمالية    

مصلحة المناظرات              

الغــــــــــــــــــــــــــــــــب  

حسب بيانات  2018نة بعنوان س لفائدة بعض البلديات  مهندسي االدارات العموميةل المشترك سلكالب اولمهندس تعتزم وزارة الشؤون المحلية والبيئة تنظيم مناظرة داخلية بالملفات للترقية الى رتبة 

  الجدول  التالي:

تاريخ ختم  شرط المشاركة الوثائق المطلوبة

 الترشحات 

تاريخ اجتماع 

 لجنة المناظرة 

 الرتبة  عدد الخطط المعروضة للتناظر  وتوزيعها 

مطلب  ترشح حسب االنموذج المصاحب يرسل عن طريق 

 التسلسل االداري يتضمن الوثائق التالية: 

تلخيص مفصل ومدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية  -1

والعسكرية عند االقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا 

التلخيص ممضى من قبل رئيس االدارة او من ينوبه )قائمة في 

وجوب التنصيص على فترات االحالة على عدم  الخدمات( مع

 المباشرة والعطل دون اجر والخصم من المرتب.

نسخة مطابقة لألصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة  -2

 الحالية

نسخة طبق االصل من القرار الضابط آلخر حالة ادارية )قرار  -3

 تدرج(

 العمومية نسخة مطابقة لألصل من قرار االنتداب  في الوظيفة -4

نسخ مطابقة لألصل من الشهائد العلمية التي  تفوق  المستوى   -5

 الحاليةرتبة الالمطلوب  لالنتداب  في 

نسخ مطابقة لألصل من شهائد المشاركة في الملتقيات او   -6

منذ التسمية في  المنظمة من قبل االدارة  يةدورات التكوينال

 الرتبة الحالية 

االرشادات حسب االنموذج المصاحب  تعمير وامضاء بطاقة -7

 لىمن قبل رئيس االدارة تتضمن العقوبات التأديبية المسلطة ع

التي تسبق السنة   ( سنوات االخيرة05الخمس )المترشح خالل 

التي تفتح بعنوانها المناظرة او شهادة تثبت خلو الملف االداري  

 للمترشح من اي عقوبة تأديبية

( صفحات على اقصى تقدير يعده 10في عشر ) نشاط التقرير  -8

المترشح  يتضمن االنشطة واالعمال التي قام بها منذ التسمية في 

الرتبة الحالية ويكون هذا التقرير مصحوبا بمالحظات الرئيس 

 مهندسو االشغال

  مالمترسمون في رتبه

فيهم شرط  والمتوفر

( سنوات 05) خمس

اقدمية على االقل في 

 هذه الرتبة في تاريخ

 ختم الترشحات.

2019 افريل 29  2019 ماي 29 

 موزعة كاالتي: خطة 14

 

جربة  -(1رجيش) -(1حمام سوسة) -(1أريانة)

 (1حومة السوق)

 -توووووونس خططططططط للبلطططططديات االتطططططي  كرهطططططا: 10

-فنوودق الجديوود سوولتان-بنووترت-سووكرة -المرسووى

 -الشووابة -قصووور السووا  -النفيضووة -سوسووة

–المظيلوة  -قفصوة -الحاجوب  -المحور -صفاقس

 الكريب. -طبرقة -دوز -القلعة -نفطة -المتلوي

 

مهندس 

  اول



 المباشر للمترشح.

عدد تقييمي  خاص  بالمناظرة يسند من طر  الرئيس المباشر  -9

( 20( والعشرين )0بين الصفر)يتراوح  في ظر  مغلقللمترشح 

يعبر عن ادائه للمهام المنوطة بعهدته واتقانه في أدائه لعمله وذلك 

 حسب االنموذج المصاحب

 

 مالحظة : 

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

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

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

  :المراجع 

مهندسي االدارات المشترك ل سلك المهند  اول بالى رتبة مهندسي االشغال  المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات لترقية  2016اوت  12المؤرخ في  الشؤون المحلية قرار وزير   -

 .إلشرافهاالبلديات( الخاضعة  – الجهوية بوزارة الشؤون المحلية والجماعات المحلية )المجالس العمومية

لفائدة بعض  مهندسي االدارات العموميةالمشترك ل سلك المهند  اول بالمتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية الى رتبة  2019فيفري  06قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في  -

 .2018البلديات بعنوان سنة 

 


