
اإلدارة العامة للتصّرف فً الموارد البشرٌة

خـــاص بـالـمترّشــــح-  I أ

:  ......................................................................... اإلســم واللقــب 

:  تـارٌـخ الــوالدة 

:  المعـرف الـوحٌـد 

: رقــــم الهاتــــف 

: ......................................................................العنـوان اإللكترونـً 

:  ................................................................... مركز العمل وعنوانه 

:على المترشح إرفاق مطلب الترشح بالوثائق التالٌة:  هـاّم جـّدا

ٌّة ـ نسخ طبق األصل من الشهائد العلم

ـ نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل اإلدارة خالل السنتين األخيرتين التين تسبقان 

 (2015 -2014 )السنة التي تنظم بعنوانها المناظرة 

خــاص بالرئيـس المبــاشر - II أ

خـاص باإلدراة العاّمـة - III أ

ٌّة إرفاق مطلب الترشح بالوثائق التالٌة :   على اإلدارة العاّمة المعن

ـ نسخة مطابقة لألصل من قرار إنتداب المترشح

فً رتبة مساعد تقنًـ نسخة مطابقة لألصل من قرار تسمٌة المترشح 

فً رتبة مساعد تقنًـ نسخة مطابقة لألصل من قرار ترسٌم المترشح 

ٌّة  (قرار التدّرج)ـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدار

ـ قائمة فً الخدمات ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة

إن وجدت (....غٌاب غٌر شرعً، عطلة بدون أجر )ـ نسخ مطابقة لألصل من القرارات المتعلّقة باإلنقطاعات عن العمل 

ٌّة خالل الخمس سنوات األخٌرة  (2016-2015-2014-2013-2012)ـ نسخ مطابقة لألصل من قرارات العقوبات التأدٌب

ٌّة خالل الخمس سنوات األخٌرة ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة ـ شهادة تثبت أّن الملّف اإلداري للعون خال من العقوبات التأدٌب

ٌّة  (...عون محاسب، رئٌس مكتب، أمٌن صندوق)ـ شهادة تثبت أن المترشح مكلّف بمهاّم مثل  وٌتقاضى منحة التكالٌف اإلدار

ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة

إمضاء رئيس اإلدارة والختم والتاريخ

:لتاريخ ا

الجمهورية التونسية

مطلب ترّشح للمناظرة الداخلية بالملّفـات للترقية إلى رتبـة  
2016تقنـي إختصاص تكييف وتبريد بالّسلك التقنـي المشترك لإلدارات العمومّية  بعنـوان سنة 

...................................................................     

إمضاء الرئيس المباشر والختم

:خاص بمكتب الضبطوزارة المالية

إمضاء المترّشح 



اإلدارة العامة للتصّرف فً الموارد البشرٌة

خـــاص بـالـمترّشــــح-  I أ

:  ......................................................................... اإلســم واللقــب 

:  تـارٌـخ الــوالدة 

:  المعـرف الـوحٌـد 

: رقــــم الهاتــــف 

: ......................................................................العنـوان اإللكترونـً 

:  ................................................................... مركز العمل وعنوانه 

:على المترشح إرفاق مطلب الترشح بالوثائق التالٌة:  هـاّم جـّدا

ٌّة ـ نسخ طبق األصل من الشهائد العلم

ـ نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل اإلدارة خالل السنتين األخيرتين التين تسبقان 

 (2015 -2014 )السنة التي تنظم بعنوانها المناظرة 

خــاص بالرئيـس المبــاشر - II أ

خـاص باإلدراة العاّمـة - III أ

ٌّة إرفاق مطلب الترشح بالوثائق التالٌة :   على اإلدارة العاّمة المعن

ـ نسخة مطابقة لألصل من قرار إنتداب المترشح

فً رتبة تقنًـ نسخة مطابقة لألصل من قرار تسمٌة المترشح 

فً رتبة تقنًـ نسخة مطابقة لألصل من قرار ترسٌم المترشح 

ٌّة  (قرار التدّرج)ـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدار

ـ قائمة فً الخدمات ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة

إن وجدت (....غٌاب غٌر شرعً، عطلة بدون أجر )ـ نسخ مطابقة لألصل من القرارات المتعلّقة باإلنقطاعات عن العمل 

ٌّة خالل الخمس سنوات األخٌرة  (2016-2015-2014-2013-2012)ـ نسخ مطابقة لألصل من قرارات العقوبات التأدٌب

ٌّة خالل الخمس سنوات األخٌرة ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة ـ شهادة تثبت أّن الملّف اإلداري للعون خال من العقوبات التأدٌب

ٌّة  (...عون محاسب، رئٌس مكتب، أمٌن صندوق)ـ شهادة تثبت أن المترشح مكلّف بمهاّم مثل  وٌتقاضى منحة التكالٌف اإلدار

ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة

...................................................................     

إمضاء الرئيس المباشر والختم

:لتاريخ ا

إمضاء رئيس اإلدارة والختم والتاريخ

مطلب ترّشح للمناظرة الداخلية بالملّفـات للترقية إلى رتبـة  
2016تقنـي أّول بالّسلك التقنـي المشترك لإلدارات العمومّية  بعنـوان سنة 

هندسة معمارية                 تحليل كيميائي             إحصاء              : إختصــاص

إمضاء المترّشح 

الجمهورية التونسية

:خاص بمكتب الضبطوزارة المالية



اإلدارة العامة للتصّرف فً الموارد البشرٌة

خـــاص بـالـمترّشــــح-  I أ

:  ......................................................................... اإلســم واللقــب 

:  تـارٌـخ الــوالدة 

:  المعـرف الـوحٌـد 

: رقــــم الهاتــــف 

: ......................................................................العنـوان اإللكترونـً 

:  ................................................................... مركز العمل وعنوانه 

:على المترشح إرفاق مطلب الترشح بالوثائق التالٌة:  هـاّم جـّدا

ٌّة ـ نسخ طبق األصل من الشهائد العلم

ـ نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل اإلدارة خالل السنتين األخيرتين التين تسبقان 

 (2015 -2014 )السنة التي تنظم بعنوانها المناظرة 

خــاص بالرئيـس المبــاشر - II أ

خـاص باإلدراة العاّمـة - III أ

ٌّة إرفاق مطلب الترشح بالوثائق التالٌة :   على اإلدارة العاّمة المعن
ـ نسخة مطابقة لألصل من قرار إنتداب المترشح

فً رتبة عدل خزٌنةـ نسخة مطابقة لألصل من قرار تسمٌة المترشح 

فً رتبة عدل خزٌنةـ نسخة مطابقة لألصل من قرار ترسٌم المترشح 

ٌّة  (قرار التدّرج)ـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدار

ـ قائمة فً الخدمات ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة

إن وجدت (....غٌاب غٌر شرعً، عطلة بدون أجر )ـ نسخ مطابقة لألصل من القرارات المتعلّقة باإلنقطاعات عن العمل 

ٌّة خالل الخمس سنوات األخٌرة  (2016-2015-2014-2013-2012)ـ نسخ مطابقة لألصل من قرارات العقوبات التأدٌب

ٌّة خالل الخمس سنوات األخٌرة ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة ـ شهادة تثبت أّن الملّف اإلداري للعون خال من العقوبات التأدٌب

...................................................................     

إمضاء الرئيس المباشر والختم

:لتاريخ ا

إمضاء رئيس اإلدارة والختم والتاريخ

:خاص بمكتب الضبطوزارة المالية

مطلب ترّشح للمناظرة الداخلية بالملّفـات للترقية إلى رتبـة  
2016عدل خزينة أّول بسلك عدول الخزينة بعنوان سنة 

إمضاء المترّشح 

الجمهورية التونسية



اإلدارة العامة للتصّرف فً الموارد البشرٌة

خـــاص بـالـمترّشــــح-  I أ

:  ......................................................................... اإلســم واللقــب 

:  تـارٌـخ الــوالدة 

:  المعـرف الـوحٌـد 

: رقــــم الهاتــــف 

: ......................................................................العنـوان اإللكترونـً 

:  ................................................................... مركز العمل وعنوانه 

:على المترشح إرفاق مطلب الترشح بالوثائق التالٌة:  هـاّم جـّدا

ٌّة ـ نسخ طبق األصل من الشهائد العلم

ـ نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل اإلدارة خالل السنتين األخيرتين التين تسبقان 

 (2015 -2014 )السنة التي تنظم بعنوانها المناظرة 

خــاص بالرئيـس المبــاشر - II أ

خـاص باإلدراة العاّمـة - III أ

ٌّة إرفاق مطلب الترشح بالوثائق التالٌة :   على اإلدارة العاّمة المعن

ـ نسخة مطابقة لألصل من قرار إنتداب المترشح

فً رتبة عدل خزٌنة أّولـ نسخة مطابقة لألصل من قرار تسمٌة المترشح 

فً رتبة عدل خزٌنة أّولـ نسخة مطابقة لألصل من قرار ترسٌم المترشح 

ٌّة  (قرار التدّرج)ـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدار

ـ قائمة فً الخدمات ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة

إن وجدت (....غٌاب غٌر شرعً، عطلة بدون أجر )ـ نسخ مطابقة لألصل من القرارات المتعلّقة باإلنقطاعات عن العمل 

ٌّة خالل الخمس سنوات األخٌرة  (2016-2015-2014-2013-2012)ـ نسخ مطابقة لألصل من قرارات العقوبات التأدٌب

ٌّة خالل الخمس سنوات األخٌرة ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة ـ شهادة تثبت أّن الملّف اإلداري للعون خال من العقوبات التأدٌب

...................................................................     

إمضاء الرئيس المباشر والختم

:لتاريخ ا

إمضاء رئيس اإلدارة والختم والتاريخ

:خاص بمكتب الضبطوزارة المالية

مطلب ترّشح للمناظرة الداخلية بالملّفـات للترقية إلى رتبـة  
2016عدل خزينة مركزي بسلك عدول الخزينة بعنوان سنة 

إمضاء المترّشح 

الجمهورية التونسية



اإلدارة العامة للتصّرف فً الموارد البشرٌة

خـــاص بـالـمترّشــــح-  I أ

:  ......................................................................... اإلســم واللقــب 

:  تـارٌـخ الــوالدة 

:  المعـرف الـوحٌـد 

: رقــــم الهاتــــف 

: ......................................................................العنـوان اإللكترونـً 

:  ................................................................... مركز العمل وعنوانه 

:على المترشح إرفاق مطلب الترشح بالوثائق التالٌة:  هـاّم جـّدا

ٌّة للمترشح ٌّة التً تفوق  المستوى المطلوب لإلنتداب فً الرتبة الحال .ـ نسخ مطابقة لألصل من الشهائد العلم

خــاص بالرئيـس المبــاشر - II أ

خـاص باإلدراة العاّمـة - III أ

ٌّة إرفاق مطلب الترشح بالوثائق التالٌة :   على اإلدارة العاّمة المعن

ـ نسخة مطابقة لألصل من قرار إنتداب المترشح

فً رتبة راقن أو مستكتب إدارةـ نسخة مطابقة لألصل من قرار تسمٌة المترشح 

فً رتبة راقن أو مستكتب إدارةـ نسخة مطابقة لألصل من قرار ترسٌم المترشح 

ٌّة  (قرار التدّرج)ـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدار

ـ قائمة فً الخدمات ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة

إن وجدت (....غٌاب غٌر شرعً، عطلة بدون أجر )ـ نسخ مطابقة لألصل من القرارات المتعلّقة باإلنقطاعات عن العمل 

ٌّة خالل الخمس سنوات األخٌرة  (2016-2015-2014-2013-2012)ـ نسخ مطابقة لألصل من قرارات العقوبات التأدٌب

ٌّة خالل الخمس سنوات األخٌرة ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة ـ شهادة تثبت أّن الملّف اإلداري للعون خال من العقوبات التأدٌب

ٌّة  (...عون محاسب، رئٌس مكتب، أمٌن صندوق)ـ شهادة تثبت أن المترشح مكلّف بمهاّم مثل  وٌتقاضى منحة التكالٌف اإلدار

ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة

...................................................................     

ـ نسخ طبق األصل من شهائد المشاركة فً الملتقٌات أو دورات التكوٌن المنظمة من قبل اإلدارة منذ التسمٌة فً رتبة راقن أو مستكتب 

إدارة

إمضاء الرئيس المباشر والختم

:لتاريخ ا

إمضاء رئيس اإلدارة والختم والتاريخ

:خاص بمكتب الضبطوزارة المالّية

مطلب ترّشح للمناظرة الداخلية بالملّفـات للترقية إلى رتبـة  
2016كاتب راقن بالّسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّية بعنوان سنة 

إمضاء المترّشح 

الجمهورية التونسية



اإلدارة العامة للتصّرف فً الموارد البشرٌة

خـــاص بـالـمترّشــــح-  I أ

:  ......................................................................... اإلســم واللقــب 

:  تـارٌـخ الــوالدة 

:  المعـرف الـوحٌـد 

: رقــــم الهاتــــف 

: ......................................................................العنـوان اإللكترونـً 

:  ................................................................... مركز العمل وعنوانه 

:على المترشح إرفاق مطلب الترشح بالوثائق التالٌة:  هـاّم جـّدا

ٌّة ـ نسخ طبق األصل من الشهائد العلم

خــاص بالرئيـس المبــاشر - II أ

خـاص باإلدراة العاّمـة - III أ

ٌّة إرفاق مطلب الترشح بالوثائق التالٌة :   على اإلدارة العاّمة المعن

ـ نسخة مطابقة لألصل من قرار إنتداب المترشح

فً رتبة ملحق إدارةـ نسخة مطابقة لألصل من قرار تسمٌة المترشح 

فً رتبة ملحق إدارةـ نسخة مطابقة لألصل من قرار ترسٌم المترشح 

ٌّة  (قرار التدّرج)ـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدار

ـ قائمة فً الخدمات ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة

إن وجدت (....غٌاب غٌر شرعً، عطلة بدون أجر )ـ نسخ مطابقة لألصل من القرارات المتعلّقة باإلنقطاعات عن العمل 

ٌّة خالل الثالث سنوات األخٌرة  (2016 إلى 2014من )ـ نسخ مطابقة لألصل من قرارات العقوبات التأدٌب

ٌّة خالل الثالث سنوات األخٌرة ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة ـ شهادة تثبت أّن الملّف اإلداري للعون خال من العقوبات التأدٌب

إمضاء رئيس اإلدارة والختم والتاريخ

إمضاء المترّشح 

...................................................................     

ـ نسخ طبق األصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل اإلدارة وشهائد النجاح في الوحدات القيمية 

(2016 إلى 2012من )المتحصل عليها في إطار مراحل التكوين المستمّر للخمس سنوات األخيرة 

إمضاء الرئيس المباشر والختم

:لتاريخ ا

الجمهورية التونسية

:خاص بمكتب الضبطوزارة المالية

مطلب ترّشح للمناظرة الداخلية بالملّفـات للترقية إلى رتبـة  
2016متصّرف بالّسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّية بعنوان سنة 



اإلدارة العامة للتصّرف فً الموارد البشرٌة

خـــاص بـالـمترّشــــح-  I أ

:  ......................................................................... اإلســم واللقــب 

:  تـارٌـخ الــوالدة 

:  المعـرف الـوحٌـد 

: رقــــم الهاتــــف 

: ......................................................................العنـوان اإللكترونـً 

:  ................................................................... مركز العمل وعنوانه 

:على المترشح إرفاق مطلب الترشح بالوثائق التالٌة:  هـاّم جـّدا

ٌّة ـ نسخ طبق األصل من الشهائد العلم

خــاص بالرئيـس المبــاشر - II أ

خـاص باإلدراة العاّمـة - III أ

ٌّة إرفاق مطلب الترشح بالوثائق التالٌة :   على اإلدارة العاّمة المعن

ـ نسخة مطابقة لألصل من قرار إنتداب المترشح

فً رتبة متصّرفـ نسخة مطابقة لألصل من قرار تسمٌة المترشح 

فً رتبة متصّرفـ نسخة مطابقة لألصل من قرار ترسٌم المترشح 

ٌّة  (قرار التدّرج)ـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدار

ـ قائمة فً الخدمات ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة

إن وجدت (....غٌاب غٌر شرعً، عطلة بدون أجر )ـ نسخ مطابقة لألصل من القرارات المتعلّقة باإلنقطاعات عن العمل 

ٌّة خالل الثالث سنوات األخٌرة  (2016 إلى 2014من )ـ نسخ مطابقة لألصل من قرارات العقوبات التأدٌب

ٌّة خالل الثالث سنوات األخٌرة ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة ـ شهادة تثبت أّن الملّف اإلداري للعون خال من العقوبات التأدٌب

:لتاريخ ا

إمضاء رئيس اإلدارة والختم والتاريخ

إمضاء المترّشح 

...................................................................     

ـ تقرٌر نشاط فً عشر صفحات على أقصى تقدٌر ٌتضّمن األنشطة واألعمال التً قام بها خالل السنتٌن السابقتٌن لفتح المناظرة 

.ومقترحات تطوٌرها وتحسٌنها وٌكون هذا التقرٌر مصحوبا بمالحظات الرئٌس المباشر (2015 - 2014)

ـ نسخ طبق األصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل اإلدارة وشهائد النجاح في الوحدات القيمية 

(2016 إلى 2012من )المتحصل عليها في إطار مراحل التكوين المستمّر للخمس سنوات األخيرة 

إمضاء الرئيس المباشر والختم

الجمهورية التونسية

:خاص بمكتب الضبطوزارة المالية

مطلب ترّشح للمناظرة الداخلية بالملّفـات للترقية إلى رتبـة  
2016متصّرف مستشار بالّسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّية بعنوان سنة 



اإلدارة العامة للتصّرف فً الموارد البشرٌة

خـــاص بـالـمترّشــــح-  I أ

:  ......................................................................... اإلســم واللقــب 

:  تـارٌـخ الــوالدة 

:  المعـرف الـوحٌـد 

: رقــــم الهاتــــف 

: ......................................................................العنـوان اإللكترونـً 

:  ................................................................... مركز العمل وعنوانه 

:على المترشح إرفاق مطلب الترشح بالوثائق التالٌة:  هـاّم جـّدا

ٌّة ـ نسخ طبق األصل من الشهائد العلم

ـ نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل اإلدارة خالل السنتين األخيرتين التين تسبقان 

 (2015 -2014 )السنة التي تنظم بعنوانها المناظرة 

خــاص بالرئيـس المبــاشر - II أ

خـاص باإلدراة العاّمـة - III أ

ٌّة إرفاق مطلب الترشح بالوثائق التالٌة :   على اإلدارة العاّمة المعن

ـ نسخة مطابقة لألصل من قرار إنتداب المترشح

فً رتبة واضع برامجـ نسخة مطابقة لألصل من قرار تسمٌة المترشح 

فً رتبة واضع برامجـ نسخة مطابقة لألصل من قرار ترسٌم المترشح 

ٌّة  (قرار التدّرج)ـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدار

ـ قائمة فً الخدمات ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة

إن وجدت (....غٌاب غٌر شرعً، عطلة بدون أجر )ـ نسخ مطابقة لألصل من القرارات المتعلّقة باإلنقطاعات عن العمل 

ٌّة خالل الخمس سنوات األخٌرة  (2016-2015-2014-2013-2012)ـ نسخ مطابقة لألصل من قرارات العقوبات التأدٌب

ٌّة خالل الخمس سنوات األخٌرة ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة ـ شهادة تثبت أّن الملّف اإلداري للعون خال من العقوبات التأدٌب

ٌّة  (...عون محاسب، رئٌس مكتب، أمٌن صندوق)ـ شهادة تثبت أن المترشح مكلّف بمهاّم مثل  وٌتقاضى منحة التكالٌف اإلدار

.ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة

:لتاريخ ا

إمضاء رئيس اإلدارة والختم والتاريخ

مطلب ترّشح للمناظرة الداخلية بالملّفـات للترقية إلى رتبـة  
2016محلّــل بسلك محّللي وتقنيي اإلعالمّية لإلدارات العمومّية بعنوان سنة 

إمضاء المترّشح 

...................................................................     

إمضاء الرئيس المباشر والختم

الجمهورية التونسية

:خاص بمكتب الضبطوزارة المالّية



اإلدارة العامة للتصّرف فً الموارد البشرٌة

خـــاص بـالـمترّشــــح-  I أ

:  ......................................................................... اإلســم واللقــب 

:  تـارٌـخ الــوالدة 

:  المعـرف الـوحٌـد 

: رقــــم الهاتــــف 

: ......................................................................العنـوان اإللكترونـً 

:  ................................................................... مركز العمل وعنوانه 

:على المترشح إرفاق مطلب الترشح بالوثائق التالٌة:  هـاّم جـّدا

ٌّة ـ نسخ طبق األصل من الشهائد العلم

ـ نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل اإلدارة خالل السنتين األخيرتين التين تسبقان 

 (2015 -2014 )السنة التي تنظم بعنوانها المناظرة 

خــاص بالرئيـس المبــاشر - II أ

خـاص باإلدراة العاّمـة - III أ

ٌّة إرفاق مطلب الترشح بالوثائق التالٌة :   على اإلدارة العاّمة المعن

ـ نسخة مطابقة لألصل من قرار إنتداب المترشح

فً رتبة محلّلـ نسخة مطابقة لألصل من قرار تسمٌة المترشح 

فً رتبة محلّلـ نسخة مطابقة لألصل من قرار ترسٌم المترشح 

ٌّة  (قرار التدّرج)ـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدار

ـ قائمة فً الخدمات ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة

إن وجدت (....غٌاب غٌر شرعً، عطلة بدون أجر )ـ نسخ مطابقة لألصل من القرارات المتعلّقة باإلنقطاعات عن العمل 

ٌّة خالل الخمس سنوات األخٌرة  (2016-2015-2014-2013-2012)ـ نسخ مطابقة لألصل من قرارات العقوبات التأدٌب

ٌّة خالل الخمس سنوات األخٌرة ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة ـ شهادة تثبت أّن الملّف اإلداري للعون خال من العقوبات التأدٌب

ٌّة  (...عون محاسب، رئٌس مكتب، أمٌن صندوق)ـ شهادة تثبت أن المترشح مكلّف بمهاّم مثل  وٌتقاضى منحة التكالٌف اإلدار

ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة

:لتاريخ ا

إمضاء رئيس اإلدارة والختم والتاريخ

مطلب ترّشح للمناظرة الداخلية بالملّفـات للترقية إلى رتبـة  
2016محّلل مركزي بسلك محّللي وتقنيي اإلعالمّية لإلدارات العمومّية بعنوان سنة 

إمضاء المترّشح 

...................................................................     

إمضاء الرئيس المباشر والختم

الجمهورية التونسية

:خاص بمكتب الضبطوزارة المالّية



اإلدارة العامة للتصّرف فً الموارد البشرٌة

خـــاص بـالـمترّشــــح-  I أ

:  ......................................................................... اإلســم واللقــب 

:  تـارٌـخ الــوالدة 

:  المعـرف الـوحٌـد 

: رقــــم الهاتــــف 

: ......................................................................العنـوان اإللكترونـً 

:  ................................................................... مركز العمل وعنوانه 

:على المترشح إرفاق مطلب الترشح بالوثائق التالٌة:  هـاّم جـّدا

ٌّة ـ نسخ طبق األصل من الشهائد العلم

ـ نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل اإلدارة خالل السنتين األخيرتين التين تسبقان 

 (2015 -2014 )السنة التي تنظم بعنوانها المناظرة 

خــاص بالرئيـس المبــاشر - II أ

خـاص باإلدراة العاّمـة - III أ

ٌّة إرفاق مطلب الترشح بالوثائق التالٌة :   على اإلدارة العاّمة المعن

ـ نسخة مطابقة لألصل من قرار إنتداب المترشح

فً رتبة عون تقنًـ نسخة مطابقة لألصل من قرار تسمٌة المترشح 

فً رتبة عون تقنًـ نسخة مطابقة لألصل من قرار ترسٌم المترشح 

ٌّة  (قرار التدّرج)ـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدار

ـ قائمة فً الخدمات ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة

إن وجدت (....غٌاب غٌر شرعً، عطلة بدون أجر )ـ نسخ مطابقة لألصل من القرارات المتعلّقة باإلنقطاعات عن العمل 

ٌّة خالل الخمس سنوات األخٌرة  (2016-2015-2014-2013-2012)ـ نسخ مطابقة لألصل من قرارات العقوبات التأدٌب

ٌّة خالل الخمس سنوات األخٌرة ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة ـ شهادة تثبت أّن الملّف اإلداري للعون خال من العقوبات التأدٌب

ٌّة  (...عون محاسب، رئٌس مكتب، أمٌن صندوق)ـ شهادة تثبت أن المترشح مكلّف بمهاّم مثل  وٌتقاضى منحة التكالٌف اإلدار

ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة

...................................................................     

إمضاء الرئيس المباشر والختم

:لتاريخ ا

إمضاء رئيس اإلدارة والختم والتاريخ

مطلب ترّشح للمناظرة الداخلية بالملّفـات للترقية إلى رتبـة  
2016مساعد تقنـي بالّسلك التقنـي المشترك لإلدارات العمومّية  بعنـوان سنة 

تبريد وتكييف                   محضر صيدلي                         :               إختصــاص

إمضاء المترّشح 

الجمهورية التونسية

:خاص بمكتب الضبطوزارة المالية



اإلدارة العامة للتصّرف فً الموارد البشرٌة

خـــاص بـالـمترّشــــح-  I أ

:  ......................................................................... اإلســم واللقــب 

:  تـارٌـخ الــوالدة 

:  المعـرف الـوحٌـد 

: رقــــم الهاتــــف 

: ......................................................................العنـوان اإللكترونـً 

:  ................................................................... مركز العمل وعنوانه 

:على المترشح إرفاق مطلب الترشح بالوثائق التالٌة:  هـاّم جـّدا

ٌّة ـ نسخ طبق األصل من الشهائد العلم

ـ نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل اإلدارة خالل السنتين األخيرتين التين تسبقان 

 (2015 -2014 )السنة التي تنظم بعنوانها المناظرة 

خــاص بالرئيـس المبــاشر - II أ

خـاص باإلدراة العاّمـة - III أ

ٌّة إرفاق مطلب الترشح بالوثائق التالٌة :   على اإلدارة العاّمة المعن

ـ نسخة مطابقة لألصل من قرار إنتداب المترشح

فً رتبة مكتبً مساعد أو موثق مساعدـ نسخة مطابقة لألصل من قرار تسمٌة المترشح 

فً رتبة مكتبً مساعد أو موثق مساعدـ نسخة مطابقة لألصل من قرار ترسٌم المترشح 

ٌّة  (قرار التدّرج)ـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدار

ـ قائمة فً الخدمات ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة

إن وجدت (....غٌاب غٌر شرعً، عطلة بدون أجر )ـ نسخ مطابقة لألصل من القرارات المتعلّقة باإلنقطاعات عن العمل 

ٌّة خالل الخمس سنوات األخٌرة  (2016-2015-2014-2013-2012)ـ نسخ مطابقة لألصل من قرارات العقوبات التأدٌب

ٌّة خالل الخمس سنوات األخٌرة ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة ـ شهادة تثبت أّن الملّف اإلداري للعون خال من العقوبات التأدٌب

ٌّة  (...عون محاسب، رئٌس مكتب، أمٌن صندوق)ـ شهادة تثبت أن المترشح مكلّف بمهاّم مثل  وٌتقاضى منحة التكالٌف اإلدار

ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة

إمضاء المترّشح 

...................................................................     

إمضاء الرئيس المباشر والختم

:لتاريخ ا

إمضاء رئيس اإلدارة والختم والتاريخ

:خاص بمكتب الضبطوزارة المالية

مطلب ترّشح للمناظرة الداخلية بالملّفـات للترقية إلى رتبـة  
2016مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق لإلدارات العومية بعنـوان سنة 

الجمهورية التونسية



اإلدارة العامة للتصّرف فً الموارد البشرٌة

خـــاص بـالـمترّشــــح-  I أ

:  ......................................................................... اإلســم واللقــب 

:  تـارٌـخ الــوالدة 

:  المعـرف الـوحٌـد 

: رقــــم الهاتــــف 

: ......................................................................العنـوان اإللكترونـً 

:  ................................................................... مركز العمل وعنوانه 

:على المترشح إرفاق مطلب الترشح بالوثائق التالٌة:  هـاّم جـّدا

ٌّة ـ نسخ طبق األصل من الشهائد العلم

خــاص بالرئيـس المبــاشر - II أ

خـاص باإلدراة العاّمـة - III أ

ٌّة إرفاق مطلب الترشح بالوثائق التالٌة :   على اإلدارة العاّمة المعن

ـ نسخة مطابقة لألصل من قرار إنتداب المترشح

فً رتبة كاتب راقن أو كاتب تصّرفـ نسخة مطابقة لألصل من قرار تسمٌة المترشح 

فً رتبة كاتب راقن أو كاتب تصّرفـ نسخة مطابقة لألصل من قرار ترسٌم المترشح 

ٌّة  (قرار التدّرج)ـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدار

ـ قائمة فً الخدمات ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة

إن وجدت (....غٌاب غٌر شرعً، عطلة بدون أجر )ـ نسخ مطابقة لألصل من القرارات المتعلّقة باإلنقطاعات عن العمل 

ٌّة خالل الخمس سنوات األخٌرة  (2016-2015-2014-2013-2012)ـ نسخ مطابقة لألصل من قرارات العقوبات التأدٌب

ٌّة خالل الخمس سنوات األخٌرة ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة ـ شهادة تثبت أّن الملّف اإلداري للعون خال من العقوبات التأدٌب

ٌّة  (...عون محاسب، رئٌس مكتب، أمٌن صندوق)ـ شهادة تثبت أن المترشح مكلّف بمهاّم مثل  وٌتقاضى منحة التكالٌف اإلدار

ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة

إمضاء رئيس اإلدارة والختم والتاريخ

إمضاء المترّشح 

...................................................................     

ـ نسخ طبق األصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل اإلدارة منذ التسمية في رتبة كاتب راقن أو 

كاتب تصّرف

إمضاء الرئيس المباشر والختم

:لتاريخ ا

الجمهورية التونسية

:خاص بمكتب الضبطوزارة المالّية

مطلب ترّشح للمناظرة الداخلية بالملّفـات للترقية إلى رتبـة  
2016ملحق إدارة بالّسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّية بعنوان سنة 



اإلدارة العامة للتصّرف فً الموارد البشرٌة

خـــاص بـالـمترّشــــح-  I أ

:  ......................................................................... اإلســم واللقــب 

:  تـارٌـخ الــوالدة 

:  المعـرف الـوحٌـد 

: رقــــم الهاتــــف 

: ......................................................................العنـوان اإللكترونـً 

:  ................................................................... مركز العمل وعنوانه 

:على المترشح إرفاق مطلب الترشح بالوثائق التالٌة:  هـاّم جـّدا

ٌّة ـ نسخ طبق األصل من الشهائد العلم

ـ نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل اإلدارة خالل السنتين األخيرتين التين تسبقان 

 (2015 -2014 )السنة التي تنظم بعنوانها المناظرة 

خــاص بالرئيـس المبــاشر - II أ

خـاص باإلدراة العاّمـة - III أ

ٌّة إرفاق مطلب الترشح بالوثائق التالٌة :   على اإلدارة العاّمة المعن

ـ نسخة مطابقة لألصل من قرار إنتداب المترشح

فً رتبة تقنً مخبر اإلعالمٌةـ نسخة مطابقة لألصل من قرار تسمٌة المترشح 

فً رتبة تقنً مخبر اإلعالمٌةـ نسخة مطابقة لألصل من قرار ترسٌم المترشح 

ٌّة  (قرار التدّرج)ـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدار

ـ قائمة فً الخدمات ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة

إن وجدت (....غٌاب غٌر شرعً، عطلة بدون أجر )ـ نسخ مطابقة لألصل من القرارات المتعلّقة باإلنقطاعات عن العمل 

ٌّة خالل الخمس سنوات األخٌرة  (2016-2015-2014-2013-2012)ـ نسخ مطابقة لألصل من قرارات العقوبات التأدٌب

ٌّة خالل الخمس سنوات األخٌرة ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة ـ شهادة تثبت أّن الملّف اإلداري للعون خال من العقوبات التأدٌب

ٌّة  (...عون محاسب، رئٌس مكتب، أمٌن صندوق)ـ شهادة تثبت أن المترشح مكلّف بمهاّم مثل  وٌتقاضى منحة التكالٌف اإلدار

ممضاة من قبل رئٌس اإلدارة

إمضاء رئيس اإلدارة والختم والتاريخ

إمضاء المترّشح 

...................................................................     

إمضاء الرئيس المباشر والختم

:لتاريخ ا

الجمهورية التونسية

:خاص بمكتب الضبطوزارة المالّية

مطلب ترّشح للمناظرة الداخلية بالملّفـات للترقية إلى رتبـة  
2016واضـع برامـج بسلك محّللي وتقنيي اإلعالمّية لإلدارات العمومّية بعنوان سنة 


