
  
 
 
 
 
 
 

2009 ديسمبر 15تونس في   
  

  السيدات و السادة
   رؤساء الجامعات،-
   المديرون العامون للمؤسسات العمومية للبحث العلمي،-
  المديرون العامون لدواوين الخدمات الجامعية،-
  و مؤسسات التعليم العالي و البحث، عمداء و مدير-
   المدير العام للدراسات التكنولوجية،-
  ز النشر الجامعي، مدير مرآ-
  . مدير مرآز الحساب الخوارزمي-
  

  .أولتقني  باالختبارات للترقية إلى رتبة ة داخلية حول فتح مناظر:الموضوع 
  

 المتعلق بضبط آيفية 2007 نوفمبر 22 قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في - :المراجع 
، آما تم إتمامه بالقرار أولي تقنباالختبارات للترقية إلى رتبة تنظيم المناظرة الداخلية 

   ،2009 أآتوبر 2المؤرخ في 
 2009 ديسمبر 4 قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في -

                         .أولتقني المتعلق بفتح مناظرة داخلية باالختبارات للترقية إلى رتبة 
  ذج لمطلب ترشحو نم:المرفقات 
  

 بإعالمكم أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا تعتزم فتح أتشرف
 بالمراجع المشار إليها أعاله وفق الشروط المبينة أسفله ة المذآورة الداخليةالمناظر

  :بالجدول التالي 
عدد 
الخطط

تاريخ اجراء 
 المناظرة

تاريخ غلق 
 نوع المناظرة شروط المشارآة الترشحات

 2009 ديسمبر 26 2010ي  جانف31 50

يمكن أن يترشح للمناظرة 
المترسمون التقنيون 

والمتوفر فيهم شرط خمس 
سنوات أقدمية على األقل 

تاريخ في   هذه الرتبةفي
 ختم الترشحات

المناظرة الداخلية 
باالختبارات للترقية 

    أولتقني إلى رتبة 

  
  
  
  
  

94/09 منشور عدد
صادر عن إدارة الموارد البشرية



  
 ترشحهم عن طريق التسلسل ملفات لذا يتعين على األعوان المعنيين باألمر إرسال 

  :اإلداري  في اآلجال المحددة مرفقة وجوبا بالوثائق التالية 
 )www.mes.tn( مطلب ترشح يعمر بكل دقة ووضوح يسحب على موقع الوزارة -1
قام بها المترشح و يكون  تلخيص مفصل و مدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية التي -2

  ،ضى من رئيس اإلدارة أو ممن ينوبههذا  التلخيص مم
 شهادة تثبت أن الملف اإلداري للمترشح يحتوي على الوثائق المنصوص عليها -3

 من النظام األساسي العام ألعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات 17بالفصل 
  ،العمومية ذات الصبغة اإلدارية

  تسمية المترشح في الرتبة الحالية،ة مطابقة لألصل من قرار خ نس-4
   نسخة مطابقة لألصل من قرار ترسيم المترشح في الرتبة الحالية،-5
  الضابط آلخر حالة إدارية للمعني باألمر، نسخة مطابقة لألصل من القرار -6
  

الن   يكم ب راجعين إل وان ال ى األع ور عل ذا المنش يم ه نكم تعم المرغوب م ذا ف ين ظل ر المعني
وموافاة إدارة الموارد البشرية بالترشحات المقدمة في اآلجال المحددة          ة   المذآور بالمناظرة

  .أعاله
  
  

  

  عن وزير التعليم العالي        
  و البحث العلمي و التكنولوجيا

  
  

           
 


