اجلمهورية التونسية

وزارة الوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة
والسياسات العمومية

تصـــريـــح
بناء على جناحه يف مناظرة الدخول إىل املرحلة العليا ( دورة سبتمرب ) 2018
يصرح التلميذ املمضي أسفله بااللتزام الكامل باحرتام مقتضيات سري مرحلة التكوين
وخمتلف األنظمة املتعلقة بها ومجيع الرتاتيب واإلجراءات اليت تقرها يف الغرض إدارة
املدرسة وخاصة ما يلي :
-1

عالوة على تأكيد االلتزام خالل مدة التكوين جبميع القواعد والواجبات

احملمولة على املوظف العمومي خاصة من حيث السلوك واالنضباط وواجب التحفظ
وتفادي كل ما من شأنه أن خيل بهيبة الوظيفة العمومية ،يلتزم املتكون بواجب
املواظبة يف متابعة دروس ومتارين واختبارات التكوين.
-2

يلتزم املتكون باحلرص على تفادي الغيابات باستثناء حالة الظروف

القاهرة اليت تستوجب اإلدالء بالوثائق القانونية املثبتة هلا ،مراعاة الستمرارية برامج
التكوين وتكاملها وترابطها ،علما أنه ميكن إلدارة املدرسة تسليط مباشرة عقوبات
من الدرجة األوىل أو اإلحالة على جملس التدريس يف حالة تكرر الغيابات ويف كل
احلاالت اليت خيل فيها التلميذ بواجباته.
-3

يلتزم التلميذ باحرتام املكونني واملتدخلني ومجيع القائمني على تنفيذ

برامج التكوين من إطارات وأعوان املدرسة الوطنية لإلدارة احرتاما كامال.
-4

يلتزم التلميذ خالل تواجده باملدرسة باملظهر الالئق املعهود باإلدارة بالنسبة

للذكور واإلناث .وتكون ربطة العنق اجبارية بالنسبة للذكور.
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-5

يلتزم التلميذ باحرتام زمالئه والتعامل معهم وفق قواعد اللياقة والتعاون

والسلوك احلضاري مع احلرص على جتنب الشجار أو اخلالف يف كل احلاالت.
-6

يلتزم التلميذ بتجنب كل تصرف خيل أو يضر مبعدات وممتلكات

املدرسة الوطنية لإلدارة منقوالت كانت أو عقارات أو جتهيزات.
-7

يلتزم التلميذ باحرتام مجيع قواعد وآداب إجراء االختبارات واالمتحانات

وجتنب ارتكاب أو حماولة ارتكاب عملية غش أو تزوير أو حتيل مع التصريح بأنه
مطلع على ما قد يرتتب على ذلك من عقوبات كالطرد الفوري من قاعة االختبار
واإلحالة على جملس التأديب.
-8

يلتزم التلميذ باالمتثال إىل مجيع القواعد التنظيمية األخرى ال سيما

الواردة باملذكرات واملعلقات مثل اخلاصة مبنع التدخني أو مبنع إدخال أو استعمال
اهلاتف اجلوال وغريها...

-9

يلتزم املتكون بقبول تعيينه للعمل بكامل تراب اجلمهورية جون قيد أو

شرط.

اإلسم واللقب ...................................................................................... :
عدد بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ اصدارها ...................................................... :

اإلمضاء معرفا به:
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