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مناظرات التبريز في المواد األدبية والعلوم اإلنسانية
 مالحظة :
يجب على المترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية تقديم بقية الوثائق التالية قبل اجتياز
االختبارات الشفاهية حتى ال يقع إقصاؤهم عن المشاركة في هذه المناظرات :
 بالنسبة للمترشحين المنتمين إلى الوظيفة العمومية :
أ -نسخة ( )1مطابقة لألصل ملا الالهادات العلميلة (مرفوقلة بقلرار المعادللة بالنسلبة إللى ال شلهادة
متحص عليها بالخارج)،
ب -نسخة ( )1مطابقة لألص ما قرار تسمية المترشح في رتبته الحاليّة،
ج -نسخة ( )1مطابقة لألص ما القرار المتعلق بضبط آخر حالة إدارية للمعني باألمر.
 بالنسبة للمترشحين الذين ال ينتمون إلى الوظيفة العمومية :
أ -نسخة ( )1مطابقة لألصل ملا الالهادات العلميلة (مرفوقلة بقلرار المعادللة بالنسلبة إللى ال شلهادة
متحص عليها بالخارج)،
ه -مضمون( )1ما سج السوابق العدلية (األص ) لم يمض على تاريخ تسليمه أاثر ما سنة،
و -مضمون والدة ( )1ما دفاتر الحالة المدنية لم يمض على تاريخ تسليمه أاثر ما سنة،
لنت علللى أن المترشللح تتللوفر فيلله
ز -شللهادة يبيللة ،ال يتعللدت علللى تللاريخ تسللليمها نصنللة أشللهر ،تل ّ
المؤهصت البدنية والذهنية المفروضة ليمارس بكام تراب الجمهورية الوظيفة التي يترشح إليها.

