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  .2021فيفري  26مؤرخ في  2021لسنة  18رئاسي عدد بمقتضى أمر 

  :كما يلي 2021جانفي  1كريون اآلتي ذكرهم، بعد الوفاة، ابتداء من العس ىرّقي

  :ـ لرتبة نقيب

  المالحظات  الرقم  االسم واللقب  الرتبة  ر/ع

    ض/19785  سامي وناسي  مالزم أول  1

  

  :ـ لرتبة مالزم

  المالحظات  الرقم  االسم واللقب  الرتبة  ر/ع

    41782/1998  السيد عماري  وكيل أول  1

  

  :ل أعلىلرتبة وكيـ 

  المالحظات  الرقم  االسم واللقب  الرتبة  ر/ع

    40419/1993  مراد الفداوي  وكيل   1

  

  :3ـ لرتبة وكيل أول سلم 

  المالحظات  الرقم  االسم واللقب  الرتبة  ر/ع

    5235/2014  إسماعيل خريجي  عريف أول   1

  

  : 2ـ لرتبة عريف أول سلم 

  المالحظات  الرقم  االسم واللقب  الرتبة  ر/ع

    3900/2015  منعم الدالعي  رقيب أول   1

 

  .2021 فيفري 26 مؤرخ في 2021لسنة  19 عدد أمــر رئاســيبمقتضى 

  :اآلتي ذكرهم كما يلي للعسكريين 2021فيفري  3من  ابتداءيسند وسام الجمهورية، بعد الوفاة، 

  : الصنف الثالث من وسام الجمهورية٭ 

  اتالمالحظ  الرقم  االسم واللقب  الرتبة  ر/ع

    40419/1993  مراد الفداوي  وكيل   1
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 : الصنف الرابع من وسام الجمهورية٭ 

  المالحظات  الرقم  االسم واللقب  الرتبة  ر/ع

   ض/19785 سامي وناسي  مالزم أول   1

 41782/1998  السيد عماري  وكيل أول   2

 5235/2014  إسماعيل خريجي  عريف أول   3

 3900/2015  منعم الدالعي  رقيب أول   4

 

  .2021فيفري  26 مؤرخ في 2021لسنة  20 عدد أمــر رئاســيبمقتضى 

  .بالتجنيد 35798/2004الرقيب أول صابر الرحموني رقم  2018جانفي  1، بصفة استثنائية، ابتداء من 2يرقى لرتبة عريف سلم 

    

داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام يتعلق بفتح مناظرة  2021مارس  1مؤرخ في  قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي
  .2020للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية بمصالح الموفق اإلداري بعنوان سنة 

  إن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،

  بعد االطالع على الدستور،

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

 2011لسنة  89المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011سبتمبر  23المؤرخ في 

المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات  2019ماي  10المؤرخ في  2019لسنة  434وعلى األمر الحكومي عدد 

  والتوثيق باإلدارات العمومية،

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

  .لك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية برئاسة الجمهوريةإلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بس

    :قررت ما يلي

واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام  2021أفريل  15الفصل األول ـ تفتح بمصالح الموفق اإلداري يوم 

  .2020ارات العمومية بمصالح الموفق اإلداري بعنوان سنة للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق لإلد

  .واحدة) 1(ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة  2الفصل 

  .2021مارس  15ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم  3الفصل 

  .ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 4الفصل 

  .2021مارس  1تونس في 
  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

  الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي

 نادية عكاشة




