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المرجـع - :املنشور عدد  15/25املؤرخ يف  07ماي  2015واملتعلق بفتح امتحان مهين
لرتقية العملة إىل األصناف العليا بعنوان سنة . 2015
املنشور عدد  9املؤرخ يف  7فيفري  2005واملتعلق بفتح امتحانني مهنيني لرتقيةالعملة إىل األصناف العليا بعنوان سنة  2004وترسيم العملة الوقتيني.
المرفقات 02 :امنوذج طلب ترشح.

وبعد ،أتشرف بإعالمكم أ ّن جامعة منّوبة تنظم االمتحان املهين لرتقية  27عامال إىل
األصناف العليا بعنوان سنة  ( 2015باستثناء الرتقية إىل الصنفني  2و 3اليت تتم عن طريق
االختيار).
و قد ضبطت شروط املشاركة يف االمتحان املهين و تاريخ إجراء االختبار التطبيقي وآخر
أجل لقبول مطالب الرتشحات كاآليت:
نوعية االمتحان

شروط المشاركة

االمتحان املهين

ميك ن ن ننن أن يرتش ن ن ننح ن ن ن ن ا االمتح ن ن ننان العمل ن ن ننة املرت ن ن ننون

لرتقية العملة إىل
األصناف العليا

املنتم ننون إىل األص ننناف 3و4و5و6و7و8و 9واملت ننوفر
لنديهم شننرط  3سنننوات أقدمينة علننل األقننل يف الصننن
ال ن ي دون ص ننن الرتقي ننة مباش ننري و ذل ن بت نناريخ 25
ماي .2015

تاريخ إجراء االمتحان

 25جوان 2015

و األيام املوالية

تاريخ ختم
الترشحات

 25ماي 2015
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ه ا و اجلدير بال كر أ ّن االرتقاء من صن إىل صن أعلل يتم يف االختصاص ذاته ،أما
إذا كان االرتقاء إىل اختصاص آخر فإنّه يتحتم علل املرتشح تقدمي شهادي تكون ممضاي
من طرف رئيسه املباشر تثبت ممارسته لالختصاص اجلديد ال ي يريد اجتياز االمتحان فيه

وذل منذ سنتين على األقل مع ذكر تاريخ مباشرته لهذا االختصاص.

ل ا ،يتعني علل العامل الراغب يف الرتشح لالمتحان املهين تعمري املطبوعة املالئمة (انظروا
املطبوعات املصاحبة ا املنشور) وإحالتها وجوبا إىل رئيسه املباشر ال ي يتوىل مراجعتها
و إبداء رأيه يف االختصاص املطلوب.
توجه مطالب الرتشح عن طريق التسلسل اإلداري املعهود بعد تعمريها بدقة إىل رئاسة
جامعة منّوبة.
علما وأنّه ال تقبـل ماالـا الترشـل التـي تـرد بعـد تـاريخ خـتم الترشـحات وي ـون تـاريخ
التســليل بم تــا الضــب التــابع لرساســة جامعــة منوبــة دلــية علــى معرفــة تــاريخ و ــو

الماالا.
ه ا وسيتم إلغاء كل ترشح يف صوري:
أ -عدم تعمري مطبوعة ا لرتشح املالئمة بصفة دقيقة مع التنصيص خاصة علل
االختصاص املطلوب.
ب -إذا كانت مطبوعة الرتشح لالرتقاء إىل صن أعلل يف غري االختصاص األصلي غري
مصحوبة بشهادي صرحية من طرف الرئيس املباشر تثبت املؤهالت املهنية للعامل املرتشح
وممارسته لالختصاص املطلوب وذل منذ سنتين على األقل.

ل ا ،ونظرا ألمهية املوضوع ،فالرجاء منكم أن تولوا حمتوى ه ا املنشور كل عناية وتسهروا علل

تنفي ما جاء به وخا ة مساعدة العملة الراجعين ل م بالنظر على فهم محتواه.

رسيس جامعة منوبة
ش ري المبخوت

