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 2010جانفي  14 في تونس                                                                                                         

 ــــــىإلـــــ  
  :والسادة  السيدات

  ،العلمي البحث ومراآز لمعاهد نوالعامن والمدير -
  ،العام لمرآز النشر الجامعي المدير -
  ،الخوارزميالعام لمرآز الحساب  المدير -
 . للدراسات التكنولوجية العام المدير -
  
  
  

 /2008جامعية ال سنةالبعنوان   ألساتذة التعليم الثانويحول إسناد العدد المهني :   الموضـوع
2009.  

  
  1086والمنقح باألمر عدد  1994أوت  15المؤرخ في  1994لسنة  1706األمر عدد  -:  المراجــع

  .1995جوان  19المؤرخ في  1995لسنة                
  .1994أآتوبر  12المؤرخ في  58منشور الوزير األول عدد  -            

  
  .بطاقة إسناد العدد المهني:  المرفقـات

  
  

المنقح باألمر عدد  1994أوت  15المؤرخ في  1994لسنة  1706لقد نصت أحكام األمر عدد 
المشار إليه أعاله والمتعلق بضبط الشروط العامة  1995جوان  19المؤرخ في  1995لسنة  1086

منحة اإلنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية  إلسناد العدد المهني وعدد
على إسناد عدد مهني وعدد منحة اإلنتاج لكل عون من ات ذات الصبغة اإلدارية والمؤسس

  .أعوان الوظيفة العمومية 
  
  
  
  
  

 04/10منشور عدد       
 املوارد البشريةإدارة صادر عن      
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 100و 0يكون العدد المهني مستقال عن عدد منحة اإلنتاج ويسند بعنوان آل سنة ويتراوح بين 
  :حسب المعايير التالية 

 
  آمية العمل-1
 آيفية العمل من ناحية الجودة -2
 القات والمظهرالع-3
 المثابرة-4
 المواظبة-5

ويتم توزيع المقاييس المشار إليها أعاله إلى خمسة أقسام ويمنح لكل قسم عدد مرقم محدد آما 
  :يلي 

  
 العـدد القسـم
  20وإلـى حد  18يفوق   )حسن جدا(القسم األول          
  18وإلـى حد  15يفوق   )حسن(القسم الثـاني        

قريب من(القسم الثـالث      
  15وإلـى حد  12يفوق   )الحسن

  12إلـى حد  10من   )متوسط(القسم الرابـع       
  دون العشرة  )غير آاف(القسم الخامس        

  

هذا، و يرجع حق إعطاء األعداد لرئيس اإلدارة التي ينتمي إليها العون، غير أنه بالنسبة إلى 
عدادهم من قبل رئيس اإلدارة الملحقين لديها ويسند لألعوان م أاألعوان الملحقين تسند له

الذين يتمتعون بالمنحـة البيداغوجيـة و المباشرين بصفة فعلية لمهامهم األصلية أعدادهم 
  .المهنية السنوية في نهاية آل سنة جامعية 

وي المباشرين تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانولكي تتمكن إدارة الموارد البشرية من , هذا
فالرجاء مدنا في أجل , 2008/2009المهنية بعنوان سنة  لمهنة التدريس وإعالمهم  بأعدادهم

, بالبطاقات الخاصة بهذه األعداد وذلك طبقا لألنموذج المصاحب  2010 جانفي 30أقصاه يوم 
وينبغي أن يتم تعمير هذه البطاقات بكل دقة وأن تكون مؤرخة ومذيلة بإمضاء الرئيس 

أنه في صورة عدم احترام األجل المحدد سيقع احتساب العدد علما ب, ةالمباشر وختم اإلدار
  .السابق

  
  .فالرجاء الحرص على تطبيق فحوى هذا المنشور بكل دقة, وعليه 

 
  عن وزير التعليم العالي                                                                                    

   والبحث العلمي والتكنولوجيا
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  الجمهورية التونسية 
  التعليم العالي وزارة

  والتكنولوجيا والبحث العلمي
  ...........................إدارة

  
 

  بطاقــة إسنـــاد العدد المهنــي
 ......................بعنوان سنة 

  
                  :المعرف الوحيد 

  
  ..................................................................................................: ...................االسم واللقب 
  .......................................................................................................................تاريخ الوالدة 

  ....................................................................................: ..............................الرتبة أو الصنف 
  .................................................: ..................................................................الخطة الوظيفية 

  ..............................:.........................تاريخ التعيين ........ ..............: .........................مرآز العمل 

  :* الحالة اإلداريــة
  مباشرة 

   

  إلحاق 
   

  عدم المباشرة 
   

  تحت السالح 

  ........................................................................................................................ :المالحظات  

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

  
 العدد المهنــي

 100/ .........العدد المسند       مقاييس التقييم
 20.... / ............. آمية العمل
 20..... / ............. آيفية العمل

 20.... / ............... العالقات والمظهر
 20.. / .................. المثابرة
 20/  ...................... المواظبة

           
   100/  ........      المجموع  
           

  
  ....................................................................................................................... :التقييم العام 

.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  

  .........................في....................بـ                             ...................في ...................... بـ 
  رئيس الهيكل                                                          الرئيس المباشر                             

  
     

  ــــــــــــــــــــ 
        في الخانة المناسبة) x(الرجاء وضع عالمة ) *(

 

 

   

  


