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  ــــر�حــــــــــــــتصــــ
  

ن املستمر طلة للت�و�بإسناد ع القا��� ................................................. بتار�خ... ........بناء ع�� القرار عدد 
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وفق النصوص ا��اري ��ا العمل، ع�� مجمل الوحدات القيمية التحض��ية عن �عد املؤ�لة  واملتحصل

 لل���يل بالف��ة ا��ضور�ة بمرحلة الت�و�ن املستمر لالرتقاء إ�� رتبة

 ا���ومة ة�سرئ��� قرار ارة بمقتلإلداملفتوحة باملدرسة الوطنية . ..................................................................

املت�ون املم��� أسفلھ باالل��ام ال�امل باح��ام مقتضيات س�� مرحلة  يصرح 2022د�سم��  08 بتار�خ

ـة قر�ا �� الغرض إدارة املدرسـاإلجراءات ال�� تمختلف األنظمة املتعلقة ��ــا وجميع ال��ات�ب و الت�و�ن و 

   ي��:خاصة ما و 
  

ظف الواجبات ا��مولة ع�� املو الت�و�ن ا��ضوري بجميع القواعد و االل��ام خالل مدة  عالوة ع�� تأكيد -1

ھ أن يخل ��يبة تفادي �ل ما من شأنالعمومي خاصة من حيث السلوك واالنضبـاط وواجب التحفظ و 

 وري. اختبارات الت�و�ن ا��ضبواجب املواظبة �� متا�عة دروس وتمار�ن و يل��م املت�ون  العمومية،الوظيفة 

ق يابات باست�ناء حالة الظروف القا�رة ال�� �ستوجب اإلدالء بالوثائغيل��م املت�ون با��رص ع�� تفادي ال -2

رسة وضع ارة املد، علما أنھ يمكن إلدوتكـامل�ـا وترابط�اة برامـج الت�و�ـن الستمرار�ـ القانونيـة املث�تة ل�ا، مراعاة

  بواجباتھ.�� �ل ا��االت ال�� يخل ف��ا املت�ون يابات وغلاحد لعطلة الت�و�ن املستمر �� حالة تكرر 

ات جميع القائم�ن ع�� تنفيذ برامج الت�و�ن املستمر من إطار ل��م املت�ون باح��ام امل�ون�ن واملتدخل�ن و ي -3

 الوطنية لإلدارة اح��اما �امال. وأعوان املدرسة

 

 )قنإ�� الذ�ور �� حمل ر�طة العنق وحلق الذ (بال�سبةيل��م املت�ون خالل تواجده باملدرسة باملظ�ر الالئق  -4

 .�ال�سبة إ�� الذ�ور واإلناث معا �� تجنب اللبـاس الطائفي أو ا��ليع أو غ�� املع�ود... )و 
  

السلوك ا��ضاري مع ا��رص لتعامل مع�م وفق قواعد اللياقة والتعاون و ايل��م املت�ون باح��ام زمالئھ و  -5

 ف �� �ل ا��االت.ع�� تجنب ال��ار أو ا��ال 
 

يل��م املت�ون بتجنب �ل تصرف يخل أو يضر بمعدات وممتل�ات املدرسة الوطنية لإلدارة منقوالت �انت أو  -6

 عقارات أو تج���ات.

  ا��م�ور�ة التو�سية

 رئاسة ا��كومة
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�اب ب ارت�اب أو محاولة ارتنتججراء االختبارات واالمتحـانـات و آداب إ�م املت�ون باح��ام جميع قواعد و يل� -7

الطرد و تحيل مع التصر�ح بأنھ مطلع ع�� ما قد ي��تب ع�� ذلك من عقو�ات � �ل عملية غش أو تزو�ر أ

�رجاع املع�� إ�� إدارتھ األصلية ر ا��ضوري و وضع حد لف��ة الت�و�ن املستمالفوري من قاعة االختبار و 

 االقتضاء.التخاذ ما يتع�ن من ت�بعات قانونية عند 
 

 درسة الوطنية لإلدارة وال��امھ بجميع مقتضياتھ.يصرح املت�ون باطالعھ ع�� النظام الداخ�� للم -8
  

ثل املعلقات مرى ال سيما الـواردة باملذكرات و يل��م املت�ون باالمتثال إ�� جميع القواعـد التنظيمية األخ -9

 غ���ا.ال�اتف ا��وال و  ا��اصة بمنع التدخ�ن أو بمنع إدخال أو استعمال
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  .........................................مرحلة الت�و�ن املستمر لالرتقاء إ�� رتبة: .................

  .........................................زارة اإلشراف:...........................................................و  

  ...............................................................................اإلدارة األصلية :...................

  

  اإلمضاء معرف بھ:                                        

        


