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السادة والسيدات:
 رؤساء اجلامعات، املديرون العامون باإلدارة املركزية، املدير العام ملركز احلساب اخلوارزمي، املدير العام ملركز النشر اجلامعي، املديرون العامون للمؤسسات العمومية للبحث العلمي، مديرو مؤسسات التعليم العايل والبحث، -املديرون العامون لدواوين اخلدمات اجلامعية.

الموضـوع  :ح و ووو و ووت من و ووا رتني داخليت و ووني بامللف و ووات لل يو ووة إىل رتبو و ويت متص و وور ع و ووام
ومتصر رئيس.
المـرجـ ـ  - :الق وراران املؤرخوان يف  11أ ريو  2013املتعلقوني بضووبك كيفيووة تنظوويم املنووا رتني
الداخليتني بامللفات لل ية إىل رتبيت متصر عام ومتصر رئيس .
المرفقـات  - :امنوذجان ملطلب ترش .
وبع وود ،أتش وور ب وونعومام أن وزارة التعل وويم الع ووايل والبح ووث العلم ووي تعت ووزم ووت من ووا رتني
داخليتني بامللفات لل ية إىل رتبيت متصر عام ومتصر رئيس  ،و د ضبطت شروط
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املشاركة يف املنا رتني املذكورتني وتاريخ اجتماع جلنيت املنوا رتني وآخور أجو لقبوو املطالوب
وعدد اخلطك املزمع تسديدها و قا لبيانات اجلدو التايل:
نوعية المناظرة

شروط المشاركة

تاريخ غلق سجل

املنا رة الداخلية بامللفات لل ية

ميان أن ي ش للمنا رة
املتصر ون الرؤساء املتو ر يهم
شرط مخس ( )5سنوات أ دمية
على األ يف هذه الرتبة عند
تاريخ ختم ال شحات.

 30ماي 2013

إىل رتبة متصرف عام

املنا رة الداخلية بامللفات لل ية
إىل رتبة متصرف رئيس

الترشحات

تاريخ اجتماع لجنة
المناظرة

عدد الخطط

المراد تسديد
شغورها
خطتان
()02

ميان أن ي ش للمنا رة
املتصر ون املستشارون املتو ر
يهم شرط مخس ( )5سنوات
أ دمية على األ يف هذه الرتبة
عند تاريخ ختم ال شحات.

أول جويلية
2013
واأليام الموالية
 132خطة

لذا ،الرجاء إعوم األعوان املعنيني باملنا رتني املذكورتني الراجعني لام بالنظر ،ودعوهتم
إىل توجيه مطالب ترشحاهتم إىل إدارة املوارد البشرية يف األج احملدد هلذا الغرض مصحوبة
بالوثائق التالية :
 سرية ذاتية ممضاة من ب امل ش . ائمة يف اخلدمات تضبك بتاريخ ختم ال شحات. نسخة مطابقة لألص من رار االنتداب. نسخة مطابقة لألص من رار التسمية يف الرتبة احلالية. نسخة مطابقة لألص من رار ال سيم يف الرتبة احلالية. نسخة مطابقة لألص من القرار املتعلق بضبك آخر حالة إدارية للم ش . نسخة من الشهادة العلمية.2

 ملف حيتوي على الوثائق املبينة للخدمات اليت ام هبا امل ش باإلدارة تقرير يـت ععـدادم مـب اـل المترشـم يتألـمب األنشـطة التـا ـام لسـا خـ ل السـنتيبالسالقتيب لفتم المناظرة (املشاركة يف امللتقيات – حماضرات …) و عند اال تضواء نسوخ
من األعما والبحوث واملنشورات .
ويكون هذا التقرير مصحولا لم حظات رئيس االدارة التا ينتما عليسا المترشم.
كما يتولى رئيس اإلدارة التا ينتما عليسا المترشم تقدي تقرير فـا األنشـطة التـا ـام
لسا المترشم خ ل السنتيب السالقتيب لفتم المناظرة لاالعتماد على:
 تنظيم العم . نوعية اخلدمة . أعما التاوين والتأطري والبحوث. -األعما املنجزة والنتائج املتحص عليها.

ويسند على المترشم عددا يتراوح ليب الصفر ( )0والعشريب (.)20
وتتوووىل جلن وويت املن ووا رتني امل ووذكورتني تقي وويم امللف ووات املعروض ووة وتس ووند ع ووددا إىل ك و م ش و
ي و و اوا بو ووني الصو ووفر ( )0والعش و ورين ( )20ويف حالو ووة التسو وواوي تعطو ووى األولويو ووة حسو ووب
األ دمية يف الرتبة وإذا تساوت أ دميتهم تعطى األولوية ألكربهم سنا .
وعلي و ووه ،و وواملرغوب م و وونام إب و وووو ح و ووو ه و ووذا املنش و ووور إىل األع و ووان املعني و ووني باملن و ووا رتني
الووداخليتني املووذكورتني ومطووالبتهم بتوجيووه مطالووب ترشووحهم ،بعوود تعمريهووا ،با و د ووة عوون
طريووق التسلس و اإلداري املعهووود يف ادجووا احملووددة ،علمووا بأنووه يوور ط ك و مطلووب ترش و
يص بعد غلق ائمة ال شحات وياون تاريخ التسجي مباتب الضوبك املركوزي دلويو علوى
معر ة تاريخ اإلرسا أو الوصو .
وزير التعلي العالا والاحث العلما
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مطلب ترشم للمناظرة الداخلية لالملفات
للتر ية على رتاة متصرف عام
(دورة جويلية )2013

المعرف الوحيد :
اإلسم واللقب............................................................................:
تاريخ الوالدة ومااهنا ....................................................................:
مركوز العم ............................................................................:
تاريخ الدخو إىل اإلدارة.................................................................:
تاريخ التسمية يف رتبة متصر رئيس......................................................:
تاريخ ال سيم يف رتبة متصر رئيس.....................................................:
الشهادة العلمية املتحص عليها.........................................................:
تونس يف………….
اإلمضوواء
رأي الرئيس املباشر يف اإلرشادات املدىل هبا أعوه
……………………………………………….
………………………………………………..
……………………………………………….
تونس يف................:
اإلمضوواء والطابع

م حظة :يرفض كل مطلب ترشم يصل لعد يوم  30ماي  2013ويكون تاريخ التسجيل لمكتب الألاط المركزي
دلي على معرفة تاريخ اإلرسال أو الوصول.

4

مطلب ترشم للمناظرة الداخلية لالملفات
للتر ية على رتاة متصرف رئيس
(دورة جويلية )2013

المعرف الوحيد :
اإلسم واللقب...........................................................................:
تاريخ الوالدة ومااهنا ....................................................................:
مركوز العم .............................................................................:
تاريخ الدخو إىل اإلدارة.................................................................:
تاريخ التسمية يف رتبة متصر مستشار....................................................:
تاريخ ال سيم يف رتبة متصر مستشار.....................................................:
الشهادة العلمية املتحص عليها............................................................:
تونس يف………….
اإلمضوواء
رأي الرئيس املباشر يف اإلرشادات املدىل هبا أعوه
……………………………………………….
………………………………………………..
……………………………………………….
تونس يف................:
اإلمضوواء والطابع

م حظة :يرفض كل مطلب ترشم يصل لعد يوم  30ماي  2013ويكون تاريخ التسجيل لمكتب الألاط المركزي
دلي على معرفة تاريخ اإلرسال أو الوصول.
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