إدارة املوارد البشرية
منشور عدد 91

تونس يف  3 :ماي 3113

السـيدات والسادة:
 رؤساء اجلامعات، املديرون العامون باإلدارة املركزية، املدير العام ملركز احلساب اخلوارزمي، املدير العام ملركز النشر اجلامعي، املديرون العامون للمؤسسات العمومية للبحث العلمي، عمداء ومديرو مؤسسات التعليم العايل والبحث، املديرون العامون لدواوين اخلدمات اجلامعية.الموضـوع  :حوووف حووت منووا رتني داخليتووني بامللفووات للرتقيووة إر رتب ويت متصوورم مستشووار ومتصوورم
بالسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية.

المرجـع - :قرارا رئيس احلكومة املؤرخان يف  11مارس  3113املتعلقني بضبط كيفيوة تنيويم املنوا رتني
ال ووداخليتني بامللف ووات للرتقي ووة إر رتب و ويت متص وورم مستش ووار ومتص وورم بالس وولك اإلداري
املشرتك لإلدارات العمومية،

المرفقـات - :امنوذجان ملطلب ترش .

 -بطاقة اسناد العدد التقييمي.
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تعتو ووزم وزارة التعلو وويم العو ووايل والبحو ووث العلمو ووي حو ووت منو ووا رتني داخليتو ووني بامللفو ووات للرتقيو ووة إر رتبو وويت
متصوورم مستشووار ومتصوورم بالسوولك اإلداري املشوورتك لووإلدارات العموميووة  ،وقوود تووبط شووروط
املشوواركة يف املنووا رتني املوووكورتني وتوواري اجتموواا اللةنووة وآخوور لجووب لقبوووف املطالووب وعوودد اخلطووط
املزمع تسديدها وحقا لبيانات اجلدوف التايل:
نوعية المناظرة

الترقية إلى رتبة
متصرف مستشار

الترقية إلى رتبة
متصرف

شروط المشاركة
جيب على املرتش لن يكون :
 )1مرتمسا برتبته
 )3منتميا إر رتبة متصرم
 )3له مخس سنوات لقدمية على
األقب يف هوه الرتبة عند تاري ختم
الرتشحات.
جيب على املرتش لن يكون:
 )1مرتمسا برتبته
 )3منتميا إر رتبة ملحق إدارة
 )3له مخس سنوات لقدمية على
األقب يف هوه الرتبة عند تاري ختم
الرتشحات.

آخر أجل لقبول

تاريخ إجتماع لجنة

عدد الخطط

المطالب

المناظرة

المراد تسديدها

( )921خطة
 02ماي 0292

 02جوان 0292
واأليام الموالية
( )11خطة

جيووب علووى املرتشووحني لن يرسوولوا مطالووب ترشووح م عوون قريووق التسلسووب اإلداري املع ووود ويف ا جوواف
احملددة بعد تعمريها بدقة وإرحاق ا وجوبا بالوثائق التالية:
 -1ش ادة تثب لن امللف اإلداري للمرتش حيتوي على كامب الوثائق الدالة على لن الشروط القانونيوة
املطلوبة للدخوف إر الو يفة العمومية متوحرة حيه،
 -3تلخ وويص مفص ووب وم وودعم ب وواحلة النزم ووة للخ وودمات املدني ووة ال وويت ق ووام ووا املرتشو و ويك ووون ه وووا
التلخيص ممضى من رئيس اإلدارة لو ممن ينوبه (يضبط هوا التلخيص بتاري ختم الرتشحات).
 -3نسخة مطابقة لألصب من قرار تسمية املرتش يف رتبته احلالية.
 -4نسخة مطابقة لألصب من قرار ترسيم املرتش يف رتبته احلالية.
 -5نسخة مطابقة لألصب من القرار الضابط خر حالة إدارية للمعين باألمر.
-6نسخة مطابقة لألصب من الش ائد العلمية.
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-7نسو مطابقووة لألصووب موون شو ائد املشوواركة يف امللتقيووات لو دورات التكوووين املنيمووة موون قبووب ا دارة
وشو و ائد النة وواد يف الوح وودات القيمي ووة املتحص ووب علي ووا يف إق ووار مراح ووب التك وووين املس ووتمر للخم ووس
سنوات األخرية.
-8نسو موون قورارات العقوبوات التةديبيووة املسوولطة علوى العووون خوونف الوثنا سوونوات األخوورية لو شو ادة
تثب خلو امللف ا داري للمرتش من لي عقوبة تةديبية إن وجدت.
 -1تقريوور نشوواط يف عشوور صووفحات علووى لقصووى تقوودير يعووده املرتشو للمنــاظرة الداخليــة لالمل ــات
للترقية إلى رتبة متصـرف مستشـار يتضومن األنشوطة واألعمواف الويت قوام وا خونف السونتني السوابقتني
لفووت املنووا رة ومقرتحووات تطويرهووا و سووين ا ويكووون هوووا التقريوور مصووحوبا نحيووات ال ورئيس املباشوور
للمرتش .
يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي طبقا لبيانات لطاقة االعداد المصاحبة .

ويتراوح هذا العدد لـي الصـ ر ( )2والعشـري ( )02يعبـر عـ أدائـل للم ـام المنوطـة لع دتـل وإتقانـل
في أدائل لعملل ويتم ارسالل في ظرف سري مصحولا لالوثائق المطلولة.

هوا ،وتتور جلنتا املنا رتني املوكورتني تقييم المل ات المعروضة علي ا طبقا للمقاييس التالية :
األقدمية العامة للمرتش .األقدمية يف الرتبة للمرتش .الش ائد لو املستوى التعليمي.التكوين والرسكلة املنيمني لو املرخص حي ما من قبب اإلدارة للخمس سنوات ا خرية.-السرية واملوا بة للثنا سنوات األخرية.

تقرير نشاط املرتش بالنسبة للمناظرة الداخلية لالمل ات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار.-العدد املسند من قرم الرئيس املباشر.

وميكن ألعضاء جلنة المناظرة الداخلية لالمل ات للترقية إلى رتبة متصرف إتاحة مقاييس لخرى.
وتسند إلى كل مقياس عـدد يتـراوح لـي الصـ ر ( )2والعشـري ( )02وتضـبط الضـوارا الخا ـة
لالمقاييس المذكورة م قبل أعضاء لجنتي المناظرتي

.

ويووتم ترتيووب املرتشووحني حسووب اجلوودارة قبقووا اموووا األعووداد املتحصووب علي ووا  .ويووتم قبوووف املرتشووحني
احلاصلني على  % 51على األقب من جمموا النقاط ويف حدود عدد اخلطط املراد سد شغورها.
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ويف حالووة التسوواوي تعطووى األولويووة حسووب األقدميووة يف الرتبووة .وإذا تسوواوت لقوودميت م تعطووى األولويووة
ألكربهم سنا.
وعليه ،حاملرغوب منكم إبنغ ححوى هوا املنشور إر األعوان املعنيوني باملنوا رتني الوداخليتني املووكورتني
ومطووالبت م بتوجيووه مطالووب ترشووح م ،بعوود تعمريهووا ،بكامووب الدقووة عوون قريووق التسلسووب اإلداري املع ووود
يف ا جاف احملددة ،علما بةنه يرحض كب مطلب ترشو يصوب بعود غلوق قائموة الرتشوحات ويكوون تواري
التسةيب كتب الضبط املركزي دلين على معرحة تاري اإلرساف لو الوصوف.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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مطلب ترش للمنا رة الداخلية بامللفات

للرتقية إر رتبة متصرف مستشار بالسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية
(دورة جوان )0292

المعرف الوحيد :

اإلسم واللقب.........................................................................................................:
تاري الو دة ومكاهنا...................................................................................................:
مركوز العمب ...........................................................................................................:
الرتبة احلالية............................................................................................................:
تاري الدخوف إر اإلدارة................................................................................................:

تاري التسمية يف رتبة متصرف...........................................................................................:

تاري الرتسيم يف رتبة متصرف............................................................................................:

ذكر الش ادة العلمية*...................................................................................................:

.……..يف........
امضــاء المترشح

خاص لالرئيس المباشر:
-الدورات التكوينية املنيمة من قبب ا دارة واليت شارك حي ا املرتش وش ائد النةاد يف الوحدات القيمية املتحصب علي ا يف إقار

مراحب التكوين املستمر للخمس سنوات األخرية (ان جدت)................................................................:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

ذكر العقوبات التةديبية اليت مت تسليط ا على املعين باألمر للثنا سنوات األخرية (ان وجدت)................................:.......................................................................................................................

...........يف.........:
اإلمضــاء والطالع

مالحظة -:يرفض كل مطلب ترشح يصل لعد يوم  02ماي  0292ويكون تاريخ التسجيل لمكتب الضبط المركزي دليال
على معرفة تاريخ اإلرسال أو الو ول.

*يتعي على المترشح إرفاق نسخة م الش ادة العلمية إلى ملف ترشحل.
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مطلب ترش للمنا رة الداخلية بامللفات

للرتقية إر رتبة متصرف بالسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية
(دورة جوان )0292

المعرف الوحيد :

اإلسم واللقب.........................................................................................................:
تاري الو دة ومكاهنا...................................................................................................:
مركوز العمب ...........................................................................................................:
الرتبة احلالية............................................................................................................:
تاري الدخوف إر اإلدارة................................................................................................:
تاري التسمية يف رتبة ملحق إدارة............................................................................:

تاري الرتسيم يف رتبة ملحق إدارة............................................................................:

ذكر الش ادة العلمية*...................................................................................................:

.……..يف.............
امضــاء المترشح

خاص لالرئيس المباشر:
-الدورات التكوينية املنيمة من قبب ا دارة واليت شارك حي ا املرتش وش ائد النةاد يف الوحدات القيمية املتحصب علي ا يف إقار

مراحب التكوين املستمر للخمس سنوات األخرية (ان جدت)................................................................:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

ذكر العقوبات التةديبية اليت مت تسليط ا على املعين باألمر خنف الثنا سنوات األخرية (ان وجدت)..........................:.......................................................................................................................

............يف..........:
اإلمضــاء والطالع
مالحظة -:يرفض كل مطلب ترشح يصل لعد يوم  02ماي  0292ويكون تاريخ التسجيل لمكتب الضبط المركزي دليال
على معرفة تاريخ اإلرسال أو الو ول.

*يتعي على المترشح إرفاق نسخة م الش ادة العلمية إلى ملف ترشحل.
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سري
ّ
لطاقة اسناد عدد تقييمي خاص لالمترشحي

للمناظرة الداخلية لالمل ات للترقية إلى رتبة......................
(دورة جوان )0292

اسم المترشح ولقبل...............................................................................:
المعرف الوحيد :
الرتبة الحالية.....................................................................................:
مركـز العمل .....................................................................................:

العدد التقييمي * 02/.. :

.……..في.............
إمضاء وختم الرئيس المباشر
مالحظة :

* يتعي وضع لطاقة اسناد العدد التقييمي في ظرف سري.
* يعبر العدد التقييمي ع أداء العون للم ام المناطة لع دتل وانضباطل واتقانل في آدائل لعملل ويتراوح لي الص ر ()2
والعشري ()02
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