
  29عـــدد   2021 مارس 30 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   744صفحــة 

 أفريل 23يوم  تختم قائمة تسجيل الترشحات ـ 3الفصل 
2021.  

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 4الفصل 
  .التونسية

  .2021 مارس 24تونس في 
  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

  الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي

 نادية عكاشة

  

 مارس 24 قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في
الملفات للترقية إلى  يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية ب2021

رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية 
  .2020برئاسة الجمهورية بعنوان سنة 

 إن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،

 بعـد االطـالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
عام ألعوان الدولة  المتعلق بضبط النظام األساسي ال1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد 
بالسلك التقني  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص 1999

  المشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته 
  أو تممته،

 11وعلى قرار الوزير مدير الديوان الرئاسي المؤرخ في 
 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية 2018جانفي 

بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك 
  مية برئاسة الجمهورية،لإلدارات العمو

 17وعلى قرار الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي المؤرخ في 
 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2020ديسمبر 

رئاسة رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية ب
 .2020الجمهورية بعنوان سنة 

  :قررت ما يلي 

إلى  ؤجل المناظرة الداخلية بالملفات للترقيةت ـ الفصل األول
رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية برئاسة 

بمقتضى قرار الوزيرة المفتوحة  2020الجمهورية بعنوان سنة 
 إلى يوم 2020 ديسمبر 17مديرة الديوان الرئاسي المؤرخ فـــي 

  .2021 ماي 17

 أفريل 16يوم  ل الترشحات  ـ تختم قائمة تسجي2الفصل 
2021. 

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل 
  .التونسية

  .2021 مارس 24تونس في 
  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

  الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي

 نادية عكاشة

  

مارس  24 من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ فيقرار 
لق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى يتع 2021

رتبة تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية برئاسة 
  .2020بعنوان سنة  الجمهورية

 إن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،

 بعـد االطـالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
ق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة  المتعل1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد 
بط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني  المتعلق بض1999

  المشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته 
  أو تممته،

 سبتمبر 6وعلى قرار مدير الديوان الرئاسي المؤرخ في 
 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات 2012

دارات العمومية للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك لإل
  برئاسة الجمهورية،

 17مؤرخ في الوعلى قرار الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي 
 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية 2020ديسمبر 

إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية برئاسة 
 .2020بعنوان سنة  الجمهورية

    :قررت ما يلي 

إلى  تؤجل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية ـ  األولالفصل
رتبة تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية برئاسة 

بمقتضى قرار الوزيرة المفتوحة  2020بعنوان سنة  الجمهورية
 إلى يوم 2020 ديسمبر 17مديرة الديوان الرئاسي المؤرخ في 

  .2021 ماي 17
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 أفريل 16يوم  سجيل الترشحات  ـ تختم قائمة ت2الفصل 
2021. 

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل 
  .التونسية

  .2021 مارس 24تونس في 
  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

  الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي

 نادية عكاشة

  

 مارس 24في مؤرخ الديوان الرئاسي من الوزيرة مديرة قرار 
يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  2021

مساعد تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية برئاسة 
  .2020بعنوان سنة  الجمهورية

      

 إن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،

 بعـد االطـالع على الدستور،

  ديسمبر12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات 1983

المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى جميع 
 2011ة  لسن89النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23المؤرخ في 

 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني 1999

  وعلى جميع النصوص التي نقحته المشترك لإلدارات العمومية 
  ،أو تممته

 أكتوبر 10وعلى قرار مدير الديوان الرئاسي المؤرخ في 
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات  2019

لإلدارات ك التقني المشترك مساعد تقني بالسلللترقية إلى رتبة 
 ، برئاسة الجمهوريةالعمومية

 17 في الديوان الرئاسي المؤرخوعلى قرار الوزيرة مديرة 

 والمتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2020ديسمبر 

رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية برئاسة 

 .2020بعنوان سنة  الجمهورية

  :قررت ما يلي 

إلى رتبة   ـ تؤجل المناظرة الداخلية بالملفات للترقيةالفصل األول

 مساعد تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية برئاسة الجمهورية

بمقتضى قـرار الوزيرة مديرة الديــوان الرئاسي المفتوحة  2020بعنوان سنة 

  .2021 ماي 17م  إلى يو2020 ديسمبر 17  المؤرخ فـي

 أفريل 16يوم   ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات 2الفصل 
2021. 

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل 
  .التونسية

  .2021 مارس 24تونس في 
  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

  الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي

 نادية عكاشة

  
 مارس 24الديوان الرئاسي مؤرخ في من الوزيرة مديرة قرار 

 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 2021
المكتبات   أعوان بسلكرتبة حافظ للمكتبات أو التوثيق

 سنة العمومية برئاسة الجمهورية بعنوان لإلدارات والتوثيق
2020.  

 إن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،

 تور،بعـد االطـالع على الدس

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011ة  لسن89

 ديسمبر 6 المؤرخ في 1999 لسنة 2762وعلى األمر عدد 

ألعوان سلك  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص 1999

  العمومية، تباإلدارا المكتبات والتوثيق

 11وعلى قرار الوزير مدير الديوان الرئاسي المؤرخ في 

 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية 2018جانفي 

  أعوان بسلكحافظ للمكتبات أو التوثيقلترقية إلى رتبة لبالملفات 

  العمومية برئاسة الجمهورية، لإلدارات المكتبات والتوثيق

 17وعلى قرار الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي المؤرخ في 
 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية 2020ديسمبر 

المكتبات   أعوانك بسلإلى رتبة حافظ للمكتبات أو التوثيق
العمومية برئاسة الجمهورية بعنوان سنة  لإلدارات والتوثيق

2020. 

  :قررت ما يلي 

إلى   ـ تؤجل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية الفصل األول

 المكتبات والتوثيق  أعوان بسلكرتبة حافظ للمكتبات أو التوثيق

المفتوحة   2020 العمومية برئاسة الجمهورية بعنوان سنةلإلدارات 

 17بمقتضى قرار الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي المؤرخ في 

 .2021 ماي 17 إلى يوم 2020ديسمبر 




