
 الجمهورية التونسية
 وزارة التربية     

 الغـــــــب
 ، على املستويين املركزي والجهوي،إليها بالنظر ةالراجع إلاطارات أمامعن فتح باب الترشح  ،وزارة التربيةتعلن       

ة العامة إلا في  غورات الحاصلةالش لسد   دي  ةالتفق  ة واملالي  في الِخطط  ،7102و 7102أو املتوقع حدوثها خالل سنتي  داري 

ة التالية  :الوظيفي 

  ة وامتيازات  إداري وماليل مساعد متفقد أو   01عدد
 
ةكاهية له خط  ،مدير إدارة مركزي 

  ة وامتيازات رئيس مصلحة  10عدد
 
يةإمتفقد إداري ومالي له خط  .دارة مركز 

I- ح
ّ
 : شروط الترش

ة لى إنظرا   ة املعروضة الخخصوصي  ى الشروط عالوة عل، و من حيث املهام واملشموالت للتناظرطط الوظيفي 

خ في  7112لسنة  0720نيا املنصوص عليها باألمر عدد الد   ق بضبط ن 7112أفريل  72املؤر 
 
سناد الخطط إظام واملتعل

ة باإلدا ة وإلا الوظيفي  رأن ت شترطي  عفاء منها، رة املركزي 
 
ة الت   املترشح في توف  :اليةالشروط الخصوصي 

ة فعل .0 ة في إدارة املخبرة مهني  ة ي  سات التربوي  التقييم  ميدانأو في داري واملالي إلا والتسيير  أو في التصرفؤس 

ة ال يقل مجموعها عن  ة أو الجهوي  ل مساعد إداري  سنوات (12) ثمانيباملصالح املركزي  بالنسبة لخطة متفقد أو 

 ؛سنوات بالنسبة لخطة متفقد إداري ومالي( 10)ومالي وخمس 

ة أية عقوبة  ل  منامل خلو   .7   ؛شبهة فسادأو تأديبي 

ة كاملفي  بالعملالالتزام  .3  ؛جهات الجمهوري 

ة .2 ة واملالي  ة إلاداري  ة العام  ةوثراء التجربة  وجاهة الدوافع لاللتحاق بالتفقدي   ؛املهني 

اتها إلاملام بمختل  التراتيب .0 ة وخصوصي   ؛املتعلقة بالتصرف والتسيير  في املنظومة التربوي 

ةوإالقدرة على التواصل  .2 ة وحسن توظيفها في كتابة تقارير التفقد بدقة ووضوح وشمولي   .تقان اللغة العربي 

II- حين وترتيبهم
ّ
 : مراحل اختيار املترش

 : مرحلة القبول ألاولي (1

في  ، املكونة للغرض من إطارات ساميةالتناظرة نجتتولى ل ترشحين حسب الخطة املتناظر عليهابعد تصني  امل           

بالتثبت في استيفاء املترشحين للشروط املذكورة باألمر  القيام ،في هذه املرحلة التصرف إلاداري واملالي والرقابي، ميادين

فقط باالعتماد  وترتيبهم تفاضليا املذكورة أعالهألاولى  ألاربعةلشروط الخصوصّية استجابتهم لمدى املشار إليه و 

ح مطبوعةمة مع على فحص الوثائق املقد  
 

. خطة كل عن (13) بحساب ثالثة، ويكون عدد املقبولين في هذه املرحلة الترش

ن كافة البيانات املطلوبة  كل مل  ال رفض وجوباي  و  مة كلوعلى  بمطبوعة الترشحيتضم    .الوثائق املدع 

 : مرحلة القبول النهائي (2



اختبار في شكل  إلجراء لسل إلاداري سعن طريق الت تم مراسلة املترشحين املعنيين، تليثر مرحلة القبول ألاو  إعلى            

 . مع لجنة التناظر ةفردي محادثة

را اتقرير ويشتمل الاختبار على تقديم املترشح   ضوع يتم حول مو في ثالث صفحات على أقص ى تقدير،  ،محر 

شفع ا شفوي ،بعد ذلك ،هعرضتولى يعدة للغرض سحبه من جملة مواضيع م   جنةوي 
 
 .املذكورة بمحادثة مع أعضاء الل

ص للمترشحت  ة بثالثين خص  ة زمني 
دقائق لعرضه وتدوم املحادثة  (01)عشر التقرير و  تحريردقيقة ل (31) مد 

 . دقيقة (71) نيعشر 

سند  ،ثر مداوالت أعضاء اللجنةإعلى           حإي 
 

 :عناصر التقييم ألاربعة م بالتساوي بينيقس   عشرين منعدد  لى املترش

استعدادات املترشح من و  ،(3)املطروحةجابة على الاسئلة قدرة املترشح على إلا و  ،(7)العرضقة طري، و (0)املكتوبالتقرير 

ة على  د إلا  تأديةحيث قدراته املهني   . (2)واملاليداري املهام املتصلة بالتفق 

ح  باعتماد تفاضليايتم ترتيب املترشحين ترتيبيا          
 

وتعلن النتائج في غضون خمسة عشر يوما العدد املسند لكل  مترش

 وي   ،تمام املناظرةإمن تاريخ 
 
 .داري عن طريق التسلسل إلا بنتائجهم ن م الناجحو عل

 III- ح الوثائق املطلوبة
ّ
 : وآجال الترش

ح لخطة متفقد إداري )ستمارة الا  سحب ،لخطط املذكورةحدى ايتولى الراغبون في الترشح إل           
 

مطبوعة ترش

ل مساعد إداري وماليخطة ومالي أو  بعد  ،www.edunet.tn الشبكة التربويةموقع  علىة للغرض املعد  ( متفقد أو 

لدى مكتب  ،بدخول الغاية وإيداعها "2112 فيفري  13إلى  2112جانفي  25من "في الفترة املمتدة  تعميرها كاملة

 13في أجل أقصاه  ،الضبط باملندوبية الجهوية للتربية الراجعين إليها بالنظر أو مكتب الضبط املركزي للوزارة

  :ــــ مرفقة ب 2112 فيفري 

 .نسخة من بطاقة التعري  الوطنية -

 .نسخة مطابقة لألصل من الشهائد العلمية -

  .سيرة ذاتية -

 .ممضاة  قائمة في الخدمات -

 .نسخ من وثائق إلاعالم بالعدد إلاداري للسنوات الخمس ألاخيرة -

 .املاليو الوثائق والشهادات الدالة على خبرة املترشح في ميادين التصرف إلاداري من  صحتهاب مشهودنسخ  -

 .شهادة في نقاوة املل  التأديبي -

 .املتناظر عليها دوافع الترشح إلى الخطةلرسالة توضيحية  -

    . بعد آلاجال( الجهوي أو املركزي )كل مل  يرد على مكتب الضبط  رفض وجوباي  و 

 .خطة واحدةال يمكن الترشح ألكثر من  :مالحظة

http://www.edunet.tn/

