الجمهوريّة التونسيّة
وزارة الماليّة
للتصرف في الموارد البشريّة
العامة
اإلدارة ّ
ّ

تعلم وزارة املاليّة انّه متّ فتح مناظرة داخليّة باملل ّفـات بعنوان سنة 2016

بالسلك التقني المشترك لإلدارات العموميّة وفقا لبيانات اجلدول التايل:
للترقية من رتبة مساعد تقنـي إلى رتبة تقنـي ّ
تاريخ إجتماع لجنة المناظرة

تاريخ غمق قائمة الترشحات

عدد الخطط المراد تسديدها

ا  20جانفي  2017واأليام الموالية

ا  20ديسمبر 2016

إختصاص تكييف وتبريد :خطة ( )1واحدة

كيفية تنظيم المناظرة
مرجع ّ

شروط المشاركة في المناظرة

الداخمية
كيفية تنظيم المناظرة
ق ـ ـ ـرار وزير
ّ
ـؤرخ في  16سبتمبر  2013والمتعمّق بضبط ّ
ّ
المالية المـ ّ

الفصل  2من القرار المذكور  :المساعدون التقنيون المترسمون المتوفّرة فييم شرط

التونسية عدد 79
الرسمي لمجميورّية
بالممفّات لمترقية إلى رتبة تقني بو ازرة
ّ
ّ
المالية و ّ
بالرائد ّ
الصادر ّ
بتاريخ  01أكتوبر 2013

جــــــدا:
هـــــــام
ّ
ّ

الرتبة في تاريخ غمق سجل
خمس ( )05سنوات
ّ
أقدمية عمى األق ّل في ىذه ّ
الترشحات ( 20ديسمبر )2016

الراغب في المشاركة في المناظرة المذكورة أعاله والّذي تتوفر فيو شروط المشاركة حسب ما ىو مبين أعاله إرسال ممف ترشحو قبل تاريخ غمق
ا -يجب عمى المساعد التقنــي ّ
العامة التي ينتمي إلييا.
سجل الترشحات ( 20ديسمبر  )2016عن طريق التسمسل اإلداري وتسجيمو بمكتب الضبط لإلدارة ّ

الجمهوريّة التونسيّة
وزارة الماليّة
للتصرف في الموارد البشريّة
العامة
اإلدارة ّ
ّ

تعلم وزارة املاليّة انّه متّ فتح مناظرة داخليّة باملل ّفـات بعنوان سنة 2016

بالسلك التقني المشترك لإلدارات العموميّة وفقا لبيانات اجلدول التايل:
للترقية من رتبة تقنـي إلى رتبة تقنـي ّأول ّ
تاريخ إجتماع لجنة المناظرة

تاريخ غمق قائمة الترشحات

ا  20جانفي  2017واأليام الموالية

ا  20ديسمبر 2016

عدد الخطط المراد تسديدها
ـ إختصاص ىندسة معمارية :خطة ( )1واحدة
ـ إختصاص تحميل كيميائي :خطة ( )1واحدة
ـ إختصاص إحصاء :خطة ( )1واحدة

كيفية تنظيم المناظرة
مرجع ّ

شروط المشاركة في المناظرة

الداخمية
كيفية تنظيم المناظرة
ق ـ ـ ـرار وزير
ّ
ـؤرخ في  16سبتمبر  2013والمتعمّق بضبط ّ
ّ
المالية المـ ّ

الفصل  2من القرار المذكور  :التقنيون المترسمون المتوفّرة فييم شرط خمس

التونسية عدد 79
الرسمي لمجميورّية
بالممفّات لمترقية إلى رتبة تقني ّأول بو ازرة
ّ
ّ
المالية و ّ
بالرائد ّ
الصادر ّ
بتاريخ  01أكتوبر 2013

جــــــدا:
هـــــــام
ّ
ّ

الرتبة في تاريخ غمق سجل الترشحات
( )05سنوات
ّ
أقدمية عمى األق ّل في ىذه ّ
( 20ديسمبر )2016

الراغب في المشاركة في المناظرة المذكورة أعاله والّذي تتوفر فيو شروط المشاركة حسب ما ىو مبين أعاله إرسال ممف ترشحو قبل تاريخ غمق سجل
ا -يجب عمى التقنــي ّ
العامة التي ينتمي إلييا.
الترشحات ( 20ديسمبر  )2016عن طريق التسمسل اإلداري وتسجيمو بمكتب الضبط لإلدارة ّ

الجمهوريّة التونسيّة
وزارة الماليّة
للتصرف في الموارد البشريّة
العامة
اإلدارة ّ
ّ

تعلم وزارة املاليّة انّه متّ فتح مناظرة داخليّة باملل ّفـات بعنوان سنة 2016

للترقية من رتبة عدل خزينة إلى رتبة عدل خزينة ّأول بسلك عدول الخزينة وفقا لبيانات اجلدول التايل:
تاريخ إجتماع لجنة المناظرة

تاريخ غمق قائمة الترشحات

عدد الخطط المراد تسديدها

ا  20جانفي  2017واأليام الموالية

ا  20ديسمبر 2016

عشرون ( )20خطّـة

كيفية تنظيم المناظرة
مرجع ّ
كيفية تنظيم المناظرة
ـؤرخ في  29ديسمبر  2014والمتعمّق بضبط ّ
ق ـ ـ ـرار وزير اإلقتصاد و ّ
المالية المـ ّ
الرسمي
الداخمية بالممفّات لمترقية إلى رتبة عدل خزينة ّأول بو ازرة اإلقتصاد و ّ
ّ
المالية و ّ
بالرائد ّ
الصادر ّ
التونسية عدد  03بتاريخ  09جانفي 2015
لمجميورّية
ّ

جــــــدا:
هـــــــام
ّ
ّ

شروط المشاركة في المناظرة
المترسمون والمتوفّرة فييم شرط خمس
الفصل  2من القرار المذكور  :عدول الخزينة
ّ

الرتب ـ ــة في تاريخ غمق سجل الترشحـ ـ ــات
( )05سنـ ـ ـوات
ّ
أقدميـ ـ ــة عمى األق ـ ـ ّل في ىذه ّ

تحصموا عمى
( 20ديسمبر  )2016وأكمموا بنجاح المرحمة األولى من التعميم العالي أو
ّ
تكوينية منظّرة بيذا المستوى في تاريخ اإلنتداب
شيادة معادلة أو شيادة
ّ

الراغب في المشاركة في المناظرة المذكورة أعاله والّذي تتوفر فيو شروط المشاركة حسب ما ىو مبين أعاله إرسال ممف ترشحو قبل تاريخ غمق
ا -يجب عمى عدل الخزينة ّ

سجل الترشحات( 20ديسمبر  )2016عن طريق التسمسل اإلداري وتسجيمو بمكتب الضبط لمييكـل الّذي ينتمي إليو.

الجمهوريّة التونسيّة
وزارة الماليّة
للتصرف في الموارد البشريّة
العامة
اإلدارة ّ
ّ

تعلم وزارة املاليّة انّه متّ فتح مناظرة داخليّة باملل ّفـات بعنوان سنة 2016

للترقية من رتبة عدل خزينة ّأول إلى رتبة عدل خزينة مركزي بسلك عدول الخزينة وفقا لبيانات اجلدول التايل:
تاريخ إجتماع لجنة المناظرة

تاريخ غمق قائمة الترشحات

عدد الخطط المراد تسديدها

ا  20جانفي  2017واأليام الموالية

ا  20ديسمبر 2016

اثنان وخمسون ( )52خطّـة

كيفية تنظيم المناظرة
مرجع ّ

شروط المشاركة في المناظرة

كيفية تنظيم المناظرة
ـؤرخ في  29ديسمبر  2014والمتعمّق بضبط ّ
ق ـ ـ ـرار وزير اإلقتصاد و ّ
المالية المـ ّ

المترسمون والمتوفّرة فييم شرط
األول
ّ
الفصل  2من القرار المذكور  :عدول الخزينة ّ

الرسمي
الداخمية بالممفّات لمترقية إلى رتبة عدل خزينة مركزي بو ازرة اإلقتصاد و ّ
ّ
المالية و ّ
بالرائد ّ
الصادر ّ
التونسية عدد  03بتاريخ  09جانفي 2015
لمجميورّية
ّ

جــــــدا:
هـــــــام
ّ
ّ

الرتب ـ ــة في تاريخ غمق سجل
خمس ( )05سنـ ـ ـوات
ّ
أقدميـ ـ ــة عمى األق ـ ـ ّل في ىذه ّ
الترشحـ ـ ــات ( 20ديسمبر )2016

الراغب في المشاركة في المناظرة المذكورة أعاله والّذي تتوفر فيو شروط المشاركة حسب ما ىو مبين أعاله إرسال ممف ترشحو قبل تاريخ
األول ّ
ا -يجب عمى عدل الخزينة ّ

غمق سجل الترشحات ( 20ديسمبر  )2016عن طريق التسمسل اإلداري وتسجيمو بمكتب الضبط لمييكل الّذي ينتمي إليو.

الجمهوريّة التونسيّة
وزارة الماليّة
للتصرف في الموارد البشريّة
العامة
اإلدارة ّ
ّ

تعلم وزارة املاليّة انّه متّ فتح مناظرة داخليّة باملل ّفـات بعنوان سنة 2016

بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العموميّة وفقا لبيانات اجلدول التايل:
للترقية من رتبة راقن أو مستكتب إدارة إلى رتبة كاتب راقن ّ
تاريخ إجتماع لجنة المناظرة

تاريخ غمق قائمة الترشحات

عدد الخطط المراد تسديدها

ا  20جانفي  2017واأليام الموالية

ا  20ديسمبر 2016

ا ثالثة ( )03خطط

كيفية تنظيم المناظرة
مرجع ّ

شروط المشاركة في المناظرة

الداخمية
كيفية تنظيم المناظرة
ّ
ـؤرخ في  16أفريل  2013والمتعمّق بضبط ّ
ق ـ ـ ـرار رئــيس الحكومــة المـ ّ

الفصل  2من القرار المذكور  :الراقنون أو مستكتبو اإلدارة المترسمون المتوفّرة

بالرائد
بالسمك اإلداري المشترك لإلدارات
بالممفّات لمترقية إلى رتبة كاتب راقن
ّ
العمومية و ّ
ّ
الصادر ّ
التونسية عدد  32بتاريخ  19أفريل 2013
الرسمي لمجميورّية
ّ
ّ

جــــــدا:
هـــــــام
ّ
ّ

الرتبة في تاريخ غمق
فييم شرط خمس ( )05سنوات
ّ
أقدمية عمى األق ّل في ىذه ّ
سجل الترشحات ( 20ديسمبر )2016

الراغب في المشاركة في المناظرة المذكورة أعاله والّذي تتوفر فيو شروط المشاركة حسب ما ىو مبين أعاله إرسال ممف ترشحو قبل
ا -يجب عمى الراقن أو مستكتب اإلدارة ّ
العامة التي ينتمي إلييا.
تاريخ غمق سجل الترشحات ( 20ديسمبر  )2016عن طريق التسمسل اإلداري وتسجيمو بمكتب الضبط لإلدارة ّ

الجمهوريّة التونسيّة
وزارة الماليّة
للتصرف في الموارد البشريّة
العامة
اإلدارة ّ
ّ

تعلم وزارة املاليّة انّه متّ فتح مناظرة داخليّة باملل ّفـات بعنوان سنة 2016

بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العموميّة وفقا لبيانات اجلدول التايل:
للترقية من رتبة ملحق إدارة إلى رتبة ّ
متصرف ّ
تاريخ إجتماع لجنة المناظرة

تاريخ غمق قائمة الترشحات

عدد الخطط المراد تسديدها

ا  20جانفي  2017واأليام الموالية

ا  20ديسمبر 2016

ا ثالث عشرة ( )13خطة

كيفية تنظيم المناظرة
مرجع ّ

شروط المشاركة في المناظرة

كيفية تنظيم المناظرة
الداخمية الفصل  2من القرار المذكور  :ممحقو اإلدارة المترسمون المتوفّرة فييم شرط خمس
ّ
ـؤرخ في  19مــارس  2013والمتعمّق بضبط ّ
ق ـ ـ ـرار رئــيس الحكومــة المـ ّ
بالرائد
بالسمك اإلداري المشترك لإلدارات
بالممفّات لمترقية إلى رتبة
ّ
العمومية و ّ
متصرف ّ
الصادر ّ
ّ
التونسية عدد  25بتاريخ  26مارس 2013
الرسمي لمجميورّية
ّ
ّ

جــــــدا:
هـــــــام
ّ
ّ

الرتبة في تاريخ غمق سجل الترشحات
( )05سنوات
ّ
أقدمية عمى األق ّل في ىذه ّ
( 20ديسمبر )2016

الراغب في المشاركة في المناظرة المذكورة أعاله والّذي تتوفر فيو شروط المشاركة حسب ما ىو مبين أعاله إرسال ممف ترشحو قبل تاريخ غمق
ا -يجب عمى ممحق اإلدارة ّ
العامة التي ينتمي إلييا.
سجل الترشحات ( 20ديسمبر  )2016عن طريق التسمسل اإلداري وتسجيمو بمكتب الضبط لإلدارة ّ

الجمهوريّة التونسيّة
وزارة الماليّة
للتصرف في الموارد البشريّة
العامة
اإلدارة ّ
ّ

تعلم وزارة املاليّة انّه متّ فتح مناظرة داخليّة باملل ّفـات بعنوان سنة 2016

بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العموميّة وفقا لبيانات اجلدول التايل:
متصرف إلى رتبة ّ
للترقية من رتبة ّ
متصرف مستشار ّ
تاريخ إجتماع لجنة المناظرة

تاريخ غمق قائمة الترشحات

عدد الخطط المراد تسديدها

ا  20جانفي  2017واأليام الموالية

ا  20ديسمبر 2016

خطتين ( )2اثنتين

كيفية تنظيم المناظرة
مرجع ّ

شروط المشاركة في المناظرة

الداخمية
كيفية تنظيم المناظرة
ّ
ـؤرخ في  19مــارس  2013والمتعمّق بضبط ّ
ق ـ ـ ـرار رئــيس الحكومــة المـ ّ

المتصرفون المترسمون المتوفّرة فييم شرط خمس
الفصل  2من القرار المذكور :
ّ

التونسية عدد  25بتاريخ  26مارس 2013
الرسمي لمجميورّية
ّ
بالرائد ّ
ّ

( 20ديسمبر )2016

الصادر
بالسمك اإلداري المشترك لإلدارات
بالممفّات لمترقية إلى رتبة
ّ
العمومية و ّ
متصرف مستشار ّ
ّ

جــــــدا:
هـــــــام
ّ
ّ

الرتبة في تاريخ غمق سجل الترشحات
( )05سنوات
ّ
أقدمية عمى األق ّل في ىذه ّ

الراغب في المشاركة في المناظرة المذكورة أعاله والّذي تتوفر فيو شروط المشاركة حسب ما ىو مبين أعاله إرسال ممف ترشحو قبل تاريخ غمق سجل
ا -يجب عمى
المتصرف ّ
ّ
العامة التي ينتمي إلييا.
الترشحات ( 20ديسمبر  )2016عن طريق التسمسل اإلداري وتسجيمو بمكتب الضبط لإلدارة ّ

الجمهوريّة التونسيّة
وزارة الماليّة
للتصرف في الموارد البشريّة
العامة
اإلدارة ّ
ّ

تعلم وزارة املاليّة انّه متّ فتح مناظرة داخليّة باملل ّفـات بعنوان سنة 2016

للترقية من رتبة واضـع برامـج إلى رتبة محلّ ــل بسلك محلّلي وتقنيي اإلعالميّة لإلدارات العموميّة وفقا لبيانات اجلدول التايل:
تاريخ إجتماع لجنة المناظرة

تاريخ غمق قائمة الترشحات

عدد الخطط المراد تسديدها

ا  20جانفي  2017واأليام الموالية

ا  20ديسمبر 2016

ا خطة ( )1واحدة

كيفية تنظيم المناظرة
مرجع ّ

شروط المشاركة في المناظرة

الداخمية
كيفية تنظيم المناظرة
ق ـ ـ ـرار وزير
ّ
ـؤرخ في  16سبتمبر  2013والمتعمّق بضبط ّ
ّ
المالية المـ ّ

الفصل  2من القرار المذكور واضعو البرامج المترسمون المتوفّرة فييم شرط خمس

التونسية عدد 79
الرسمي لمجميورّية
بالممفّات لمترقية إلى رتبة محمّـل بو ازرة
ّ
ّ
المالية و ّ
بالرائد ّ
الصادر ّ
بتاريخ  01أكتوبر 2013

جــــــدا:
هـــــــام
ّ
ّ

الرتبة في تاريخ غمق سجل الترشحات
( )05سنوات
ّ
أقدمية عمى األق ّل في ىذه ّ
( 20ديسمبر )2016

الراغب في المشاركة في المناظرة المذكورة أعاله والّذي تتوفر فيو شروط المشاركة حسب ما ىو مبين أعاله إرسال ممف ترشحو قبل تاريخ غمق
ا -يجب عمى واضع البرامج ّ

العامة التي ينتمي إلييا.
سجل الترشحات ( 20ديسمبر  )2016عن طريق التسمسل اإلداري وتسجيمو بمكتب الضبط لإلدارة ّ

الجمهوريّة التونسيّة
وزارة الماليّة
للتصرف في الموارد البشريّة
العامة
اإلدارة ّ
ّ

تعلم وزارة املاليّة انّه متّ فتح مناظرة داخليّة باملل ّفـات بعنوان سنة 2016

للترقية من رتبة محلّـل إلى رتبة محلّــل مركــزي بسلك محلّلي وتقنيي اإلعالميّة لإلدارات العموميّة وفقا لبيانات اجلدول التايل:
تاريخ إجتماع لجنة المناظرة

تاريخ غمق قائمة الترشحات

عدد الخطط المراد تسديدها

ا  20جانفي  2017واأليام الموالية

ا  20ديسمبر 2016

ا خمس عشرة ( )15خطة

كيفية تنظيم المناظرة
مرجع ّ

شروط المشاركة في المناظرة

الداخمية
كيفية تنظيم المناظرة
ق ـ ـ ـرار وزير
ّ
ـؤرخ في  16سبتمبر  2013والمتعمّق بضبط ّ
ّ
المالية المـ ّ

الفصل  2من القرار المذكور :المحمّــمون المترسمون المتوفّرة فييم شرط خمس

التونسية
الرسمي لمجميورّية
بالممفّات لمترقية إلى رتبة محمّـل مركـزي بو ازرة
ّ
ّ
المالية و ّ
بالرائد ّ
الصادر ّ
عدد  79بتاريخ  01أكتوبر 2013

جــــــدا:
هـــــــام
ّ
ّ

الرتبة في تاريخ غمق سجل الترشحات
( )05سنوات
ّ
أقدمية عمى األق ّل في ىذه ّ
( 20ديسمبر )2016

الراغب في المشاركة في المناظرة المذكورة أعاله والّذي تتوفر فيو شروط المشاركة حسب ما ىو مبين أعاله إرسال ممف ترشحو قبل تاريخ غمق سجل
ا -يجب عمى المحمّــل ّ

العامة التي ينتمي إلييا.
الترشحات ( 20ديسمبر  )2016عن طريق التسمسل اإلداري وتسجيمو بمكتب الضبط لإلدارة ّ

الجمهوريّة التونسيّة
وزارة الماليّة
للتصرف في الموارد البشريّة
العامة
اإلدارة ّ
ّ

تعلم وزارة املاليّة انّه متّ فتح مناظرة داخليّة باملل ّفـات بعنوان سنة 2016

بالسلك التقني المشترك لإلدارات العموميّة وفقا لبيانات اجلدول التايل:
للترقية من رتبة عون تقنـي إلى رتبة مساعد تقنـي ّ
تاريخ إجتماع لجنة المناظرة

تاريخ غمق قائمة الترشحات

ا  20جانفي  2017واأليام الموالية

ا  20ديسمبر 2016

عدد الخطط المراد تسديدها
ـ إختصاص تبريد وتكييف :خطة ( )1واحدة
ـ إختصاص محضر صيدلي :خطة ( )1واحدة

كيفية تنظيم المناظرة
مرجع ّ

شروط المشاركة في المناظرة

الداخمية
كيفية تنظيم المناظرة
ق ـ ـ ـرار وزير
ّ
ـؤرخ في  16سبتمبر  2013والمتعمّق بضبط ّ
ّ
المالية المـ ّ

الفصل  2من القرار المذكور  :األعوان التقنيون المترسمون المتوفّرة فييم شرط

التونسية عدد
الرسمي لمجميورّية
بالممفّات لمترقية إلى رتبة مساعد تقني بو ازرة
ّ
ّ
المالية و ّ
بالرائد ّ
الصادر ّ
 76بتاريخ  20سبتمبر 2013

جــــــدا:
هـــــــام
ّ
ّ

الرتبة في تاريخ غمق سجل
خمس ( )05سنوات
ّ
أقدمية عمى األق ّل في ىذه ّ
الترشحات ( 20ديسمبر )2016

الراغب في المشاركة في المناظرة المذكورة أعاله والّذي تتوفر فيو شروط المشاركة حسب ما ىو مبين أعاله إرسال ممف ترشحو قبل تاريخ غمق
ا -يجب عمى العون التقنــي ّ
العامة التي ينتمي إلييا.
سجل الترشحات ( 20ديسمبر  )2016عن طريق التسمسل اإلداري وتسجيمو بمكتب الضبط لإلدارة ّ

الجمهوريّة التونسيّة
وزارة الماليّة
للتصرف في الموارد البشريّة
العامة
اإلدارة ّ
ّ

تعلم وزارة املاليّة انّه متّ فتح مناظرة داخليّة باملل ّفـات بعنوان سنة 2016

للترقية من رتبة مكتبي مساعد أو موثق مساعد إلى رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق لإلدارات العومية وفقا لبيانات اجلدول التايل:
تاريخ إجتماع لجنة المناظرة

تاريخ غمق قائمة الترشحات

عدد الخطط المراد تسديدها

ا  20جانفي  2017واأليام الموالية

ا  20ديسمبر 2016

ا خطة ( )1واحدة

كيفية تنظيم المناظرة
مرجع ّ

شروط المشاركة في المناظرة

الداخمية
كيفية تنظيم المناظرة
ق ـ ـ ـرار وزير
ّ
ـؤرخ في  22جويمية  2013والمتعمّق بضبط ّ
ّ
المالية المـ ّ

الفصل  2من القرار المذكور  :المكتبيون المساعدون أو الموثقون المساعدون

التونسية
الرسمي لمجميورّية
بالممفّات لمترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بو ازرة
ّ
ّ
المالية و ّ
بالرائد ّ
الصادر ّ
عدد  65بتاريخ  09أوت 2013

جــــــدا:
هـــــــام
ّ
ّ

أقدمية عمى األق ّل في ىذه
المترسمون المتوفّرة فييم شرط خمس ( )05سنوات
ّ
الرتبة في تاريخ غمق سجل الترشحات ( 20ديسمبر )2016
ّ

الراغب في المشاركة في المناظرة المذكورة أعاله والّذي تتوفر فيو شروط المشاركة حسب ما ىو مبين أعاله إرسال ممف
ا -يجب عمى المكتبي المساعد أو الموثق المساعد ّ
العامة التي ينتمي إلييا.
ترشحو قبل تاريخ غمق سجل الترشحات ( 20ديسمبر  )2016عن طريق التسمسل اإلداري وتسجيمو بمكتب الضبط لإلدارة ّ

الجمهوريّة التونسيّة
وزارة الماليّة
للتصرف في الموارد البشريّة
العامة
اإلدارة ّ
ّ

تعلم وزارة املاليّة انّه متّ فتح مناظرة داخليّة باملل ّفـات بعنوان سنة 2016

بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العموميّة وفقا لبيانات اجلدول التايل:
للترقية من رتبة كاتب راقن أو كاتب ّ
تصرف إلى رتبة ملحق إدارة ّ
تاريخ إجتماع لجنة المناظرة

تاريخ غمق قائمة الترشحات

عدد الخطط المراد تسديدها

ا  20جانفي  2017واأليام الموالية

ا  20ديسمبر 2016

ا سبع عشرة ( )17خطة

كيفية تنظيم المناظرة
مرجع ّ
الداخمية
كيفية تنظيم المناظرة
ّ
ـؤرخ في  01أوت  2012والمتعمّق بضبط ّ
ق ـ ـ ـرار رئــيس الحكومــة المـ ّ
بالرائد
بالسمك اإلداري المشترك لإلدارات
بالممفّات لمترقية إلى رتبة ممحق إدارة
ّ
العمومية و ّ
ّ
الصادر ّ
تم تنقيحو واتمامو بمقتضى
الرسمي لمجميورّية
ّ
ّ
التونسية عدد  71بتاريخ  07سبتمبر  2012كما ّ

التونسية عدد  95بتاريخ
الرسمي لمجميورّية
ّ
المؤرخ في  20نوفمبر  2015و ّ
بالرائد ّ
الصادر ّ
القرار ّ

جــــــدا:
هـــــــام
ّ
ّ

شروط المشاركة في المناظرة
التصرف المترسمون
الفصل  2من القرار المذكور  :الكتبة الراقنون أو كتبة
ّ

الرتبة في تاريخ
المتوفّرة فييم شرط خمس ( )05سنوات
ّ
أقدمية عمى األق ّل في ىذه ّ
غمق سجل الترشحات ( 20ديسمبر )2016

الراغب في المشاركة في المناظرة المذكورة أعاله والّذي تتوفر فيو شروط المشاركة حسب ما ىو مبين أعاله إرسال ممف ترشحو
ا -يجب عمى الكاتب الراقن أو كاتب
التصرف ّ
ّ
العامة التي ينتمي إلييا.
قبل تاريخ غمق سجل الترشحات ( 20ديسمبر  )2016عن طريق التسمسل اإلداري وتسجيمو بمكتب الضبط لإلدارة ّ

الجمهوريّة التونسيّة
وزارة الماليّة
للتصرف في الموارد البشريّة
العامة
اإلدارة ّ
ّ

تعلم وزارة املاليّة انّه متّ فتح مناظرة داخليّة باملل ّفـات بعنوان سنة 2016

للترقية من رتبة تقني مخبر إعالميّة إلى رتبة واضـع برامـج بسلك محلّلي وتقنيي اإلعالميّة لإلدارات العموميّة وفقا لبيانات اجلدول التايل:
تاريخ إجتماع لجنة المناظرة

تاريخ غمق قائمة الترشحات

عدد الخطط المراد تسديدها

ا  20جانفي  2017واأليام الموالية

ا  20ديسمبر 2016

ا خطة ( )1واحدة

كيفية تنظيم المناظرة
مرجع ّ

شروط المشاركة في المناظرة

الداخمية
كيفية تنظيم المناظرة
ق ـ ـ ـرار وزير
ّ
ـؤرخ في  16سبتمبر  2013والمتعمّق بضبط ّ
ّ
المالية المـ ّ

اإلعالمية المترسمون المتوفّرة فييم
الفصل  2من القرار المذكور  :تقنييو مخبر
ّ

التونسية عدد
الرسمي لمجميورّية
بالممفّات لمترقية إلى رتبة واضع برامج بو ازرة
ّ
ّ
المالية و ّ
بالرائد ّ
الصادر ّ
 79بتاريخ  01أكتوبر 2013

جــــــدا:
هـــــــام
ّ
ّ

الرتبة في تاريخ غمق سجل
شرط خمس ( )05سنوات
ّ
أقدمية عمى األق ّل في ىذه ّ
الترشحات ( 20ديسمبر )2016

الراغب في المشاركة في المناظرة المذكورة أعاله والّذي تتوفر فيو شروط المشاركة حسب ما ىو مبين أعاله إرسال ممف ترشحو قبل
ا -يجب عمى تقني مخبر
ّ
اإلعالمية ّ

العامة التي ينتمي إلييا.
تاريخ غمق سجل الترشحات ( 20ديسمبر  )2016عن طريق التسمسل اإلداري وتسجيمو بمكتب الضبط لإلدارة ّ

