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  بــــــالغ
  بالمدرسة الوطنية لإلدارة عن بعدالتكوين المستمر

   ترسيم المترشحين الجدد لإلعداد لمختلف مراحل التكوين المستمر
  لهاوالرتب المعادلة متصرف مستشار ومتصرف و متصرف مساعدإلى رتب  لالرتقاء

 

  -  2022أفريل دورة   -
  

 اآلجــال : 
o  2022 أفريل 15وم الجمعة غاية ي إلى 2022أفريل  04يوم اإلثنين  منبداية :   الترسيمآجال  تقديم مطالب. 

  الترسيممطالب مكان إيداع أو إرسال: 
لدكتور كلمات اشارع   24عنوان المدرسة (المدرسة الوطنية لإلدارة أو ترسل بواسطة البريد على  بمقر الترسيمتودع مطالب 

  ويعتمد ختم البريد لمعرفة تاريخ اإلرسال. )تونس 1082 –ميتوافيل 
  المشاركةشروط: 

   التالية :اإلدارية ينتمي إلى أحد األسالك و مترسما في رتبتهوبحالة مباشرة أن يكون المترشح 
 الرتب واألسالك المعنية بالتكوين المستمر عن بعد : 

المعادلة لهاكاتب تصرف والرتب  والرتب المعادلة  متصرف مساعد 
 لها

متصرف والرتب 
 المعادلة لها

 السلــك

 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية متصرف متصرف مساعد كاتب تصرف 
 سلك األعوان اإلداريين للصحة العمومية متصرف ملحق إدارة كاتب تصرف 

 الشؤون الخارجية سلك أعوان وزارة -  ملحق إدارة كاتب إدارة 
 سلك أعوان مجلس نواب الشعب متصرف متصرف مساعد تصرف كاتب 

 ةيسلك األعوان اإلداريين ألمالك الدولة والشؤون العقار متصرف متصرف مساعد كاتب تصرف 
 سلك أعوان دائرة المحاسبات متصرف كتابة كاتب أول كاتب 

 وزارة الثقافةسلك أعوان  متصرف  متصرف مساعد  كاتب تصرف 

 سلك أعوان المحكمة اإلدارية   متصرف كتابة كاتب أول كاتب 
 سلك األعوان اإلداريين لوزارة التربية متصرف  متصرف مساعد كاتب تصرف  
 السلك اإلداري للمواصالت متفقد ملحق تفقد مراقب  
 والبحث العلميسلك األعوان اإلداريين للتعليم العالي  متصرف متصرف مساعد كاتب  
  السلك  اإلداري لوزارة الداخلية متصرف متصرف مساعد تصرفكاتب  

  االقتصاديةسلك أعوان المراقبة   متفقد  ملحق تفقد  عون مراقبة إقتصادية

 : الوثائـــق المطلوبـة 

  يتم تحميله من موقع واب المدرسة. مطلب مشاركة 1

2 
الصادرة  و رالتنظية أو لمعادلاعليم أو وثائق نسخة من شهادة مدرسية أو جامعية علما أنه ال تعتمد إال الشهادات المسلمة من الهياكل العمومية للت

 .عن هذه الهياكل
  نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية 3
 نسخة من قرار الترسيم في الرتبة الحالية 4
 )نسخة من القرار المتعلق بآخر وضعية إدارية (قرار آخر تدرج 5
 .)األصل( قائمة في الخدمات اإلدارية مؤرخة و ممضاة من قبل رئيس اإلدارة  6
  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 7
 ظروف خالصة معلوم البريد تحمل العنوان الكامل للمترشح3  8

  لإلتصال بوحدة التكوين المستمر عن بعد  :  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

 

  مالحظة : هذا البالغ ال يهم المترشحين المرسمين حاليا بإحدى مراحل التكوين المستمر عن بعد بالمدرسة.

  263  261  217  مـرق  +)216( 71 848  300  الهاتف

  +)216( 71 794 188  الفاكس
     fad@ena.tn  البريد اإللكتروني

  www.ena.tn  موقع الــواب:

 المدرسة الوطنية لإلدارة
الخط) ى(وحدة التكوين المستمر عن بعد وعل   

االمتحاناتبالتسجيل   الترسيم في التكوين المستمر عن بعد   مراسالت أخرى  
  متصرف مستشار   متصرف    متصرف مساعد 

 العنوان : 24  شارع الدكتور كلمات ميتوافيل - 

  تونس  -  2108
 


