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حسب بيانات  2018ة بعنوان سن لفائدة بعض البلديات لإلدارة ن المعماريينمهندسيال بسلك عام معماري مهندستعتزم وزارة الشؤون المحلية والبيئة تنظيم مناظرة داخلية بالملفات للترقية الى رتبة 

  الجدول  التالي:

ات تاريخ ختم الترشح شرط المشاركة الوثائق المطلوبة تاريخ اجتماع  

 لجنة المناظرة 

عدد الخطط المعروضة للتناظر  

 وتوزيعها 

 الرتبة 

مطلب  ترشح حسب االنموذج المصاحب يرسل عن طريق التسلسل االداري 

بملف يقع اعداده طبقا للفصل الرابع من وجوبا يتضمن نوع المناظرة ويرفق 

المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة 

مهندسين السلك مهندس معماري عام ب الداخلية بالملفات للترقية الى رتبة 

والمجالس الجهوية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة ة إلدارالمعماريين ل

 مصحوبا بالوثائق التالية: إلشرافها   الخاضعة

 

 ذاتيةسيرة  -1

 نسخ مطابقة لألصل من الشهائد العلمية  -2

 مرجع التكليف بالخطة الوظيفية الحالية -3

 الوظيفة العموميةنسخة مطابقة لألصل من قرار االنتداب  في  -4

 نسخة مطابقة لألصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية -5

 نسخة طبق االصل من القرار الضابط آلخر حالة ادارية )قرار تدرج( -6

تلخيص مفصل ومدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية والعسكرية عند  -7

مضى من قبل رئيس االقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص م

االدارة او من ينوبه )قائمة في الخدمات( مع وجوب التنصيص على فترات 

 االحالة على عدم المباشرة والعطل دون اجر والخصم من المرتب.

وزير تقرير رئيس االدارة يقع اعداده طبقا ألحكام الفصل السادس من قرار  -8

 شار اليه اعالهمال الشؤون المحلية والبيئة

يتم اعداده من قبل المترشح يتضمن االنشطة التي قام بها  نشاط التقرير  -9

)المشاركة في ملتقيات ،  لتاريخ ختم الترشحات  لسنتين السابقتيناخالل 

محاضرات ...( وعند االقتضاء نسخ من االعمال والبحوث والمنشورات 

ئيس ومقترحات تطويرها وتحسينها ويكون هذا التقرير مصحوبا بمالحظات ر

 االدارة.

 المهندسون المعماريون

المترسمون  الرؤساء

متوفر وال في رتبهم

( 05) خمسفيهم شرط 

سنوات اقدمية على 

ي االقل في هذه الرتبة ف

.تاريخ ختم الترشحات  

2019افريل  29  2019ماي  29 

 خطط موزعة كاالتي: 03

 

 (2تونس)

تي اال لفائدة البلدياتخطة واحدة   

 أريانة - روادذكرها: 

 

مهندس 

معماري 

  عام

 



 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 المركزي لدى الوزارة. 1003نهج التنمية  حي الخضراء  –واالختبارات المهنية  الحي االداري 

  :المراجع 

بوزارة الشؤون المحلية والبيئة   لك المهندسين المعماريين لإلدارةمهندس معماري عام  بسكيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية الى رتبة  لشؤون المحلية والبيئة المتعلق بضبط قرار وزير ا -

 . الخاضعة إلشرافها المجالس الجهويةو

لفائدة بعض البلديات ة بسلك المهندسين المعمارين لإلدار عامالمتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية الى رتبة مهندس معماري  2019فيفري  06قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في  -

 .2018بعنوان سنة 

 

 


