ال مهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة
واالدماج املنهي
الدارة العامة للمصاحل املشرتكة
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فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة لسنوات 1989 / 1987
ع /املنشور تاريخ الصدور

املوضوع
اإلجراءات املتعلقة بمشاركة الالعبين التونسيين ضمن الجمعيات الرياضية بالخارج والالعبين
االجانب بتونس
املصادقة على عقود التزامات املمرنين التونسيين بالخارج
انجاز وصيانة املسابح
مشاركة الالعبين والرياضيين األجانب في املباريات الرياضية بتونس ضمن الجمعيات الرياضية
التونسية في الرياضات الجماعية
اإلعداد إلجراء املواد التطبيقية ملناظرة انتداب األساتذة لسنة 1989
تنظيم التظاهرات الرياضية
تكليف بنيابة مهام اإلدارة العامة للشباب والطفولة
Fête de la Jeunesse
Administration de la Fédération
االستعداد لالحتفال بعيد الشباب لسنة 1989
Droit d'appel au comité de recours
Revalorisation des indemnités à servir aux arbitres, juges, officiels de table :
remboursement des frais de déplacements
Rappel de l'application de la Loi N°88-90 du 2 Août 1988 relative aux fédérations
nationales et associations sportives
Convocation et remise du programme sportif de la fête de la jeunesse
وضعية بعض املالعب الرياضية
ضبط قائمة الهيئات واملنظمات واملشاريع االجتماعية والبرامج املرشحة لالنتفاع بالهبات
واإلعانات القابلة للطرح من قاعدة األداء على األرباح
Attributions des délégués des sports
املشاركة في املعرض الوطني لعيد الشباب لسنة 1989
منح املصالح الجهوية والجمعيات الرياضية واملؤسسات التربوية األثاث الرياض ي أو التربوي
االجتماعي
Répartition de l'octroi du matériel sportif
تغيير تسمية الوزارة
L'Assurance de l'élite sportive
تأمين الفرق الرياضية
إعادة هيكلة وزارة الشباب والطفولة
Transport terrestre des membres des groupements de sports et de Jeunesse
Avis d'ouverture d'une session pour le recrutement de maître Assistants
Avis d'ouverture d'une session de recrutement d'assistants au titre de l'année 1988
La Lutte contre la violence
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 30جانفي 1989
 2فيفري 1989
 11فيفري 1989
 11فيفري 1989
 13فيفري 1989
 14فيفري 1989
 24فيفري 1989
 24فيفري 1989
فيفري 1989

اإلصالح اإلداري
Le Contrôle médical des sportifs d'élite
تحجير استغالل دور الشباب ونوادي األطفال لغير الغرض التربوي والتكويني والترفيهي الذي
أنشأت من أجله
إلغاء العمل بامللحوظة عدد 7الصادرة عن إدارة الرياضة املدنية بتاريخ  16فيفري 1989
املتعلقة بدفع ضمان قدره  30دينارا عند القيام بالطعن لدى لجنة االحتكام الرياض ي.
– Dispositions officielles relatives à l'organisation du test physique de fin d'année
session de juin 1989بعث خلية للعمل االجتماعي والعالقات العامة بالوزارة
تحسيس وتربص في قطاع اإلعالمية
برنامج التطوع والتضامن – رمضان للجميع
Transmission des rapports des incidents
تحسيس وتكوين في ميدان اإلعالمية /تكوين مستمر
تنظيم امتحانات مهنية لترسيم األعوان الوقتيين من أصناف  1أ 2 ،أ  3،أ
اإلجراءات الوقائية ملقاومة العنف في املالعب (صادر عن املندوبية العامة للرياضة)
منحة اإلنتاج
تحسيس وتكوين في ميدان اإلعالمية/تكوين مستمر
تكوين ورسكلة األعوان باللغة األنقليزية
انتداب متفقدي الدرجة األولى للشباب والرياضة عن طريق التسمية املباشرة بعنوان سنة
1987
تكوين ورسكلة باللغة األنقليزية
)Rapport de déroulement des épreuves pratiques (sport et éducation physique
االحتفال باليوم العالمي الثاني بدون تدخين ( 31ماي )1989
اجراءات قانونية جديدة (صادر عن املندوبية العامة للرياضة)
تحديد مشموالت املندوبية العامة للرياضة
Concours interne
منح رخص صالحية اللعب في املالعب والقاعات املختصة
مذكرة حول اإلعالم بمكان تواجد السادة املدريين قصد تسهيل اإلتصال بهم عند الضرورة
العطل السنوية خالل الصائفة
النشاط الصيفي بمؤسسات الطفولة
برمجة األنشطة الصيفية
Concours interne pour le recrutement des cadres pédagogique du 2 ème degré
Concours pour le recrutement de 18 dactylographes
املصادقة على اإلمضاءات
تحديد قائمة امل جموعات الرياضية والشبابية املنظمة واملنتفعة بالتخفيض في تعريفة نقل
الشباب بنسبة 50%
مذكرة تكليف بمهام
حول تطهير قطاع رياض األطفال وتطبيق القوانين الجاري بها العمل
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 14جوان 1989
 16جوان 1989
 20جوان 1989
 20جوان 1989
 28جوان 1989
 8جويلية 1989
جويلية 1989
 29جويلية
1989
 7أوت 1989
 19أوت 1989

53
54

مذكرة تكليف بمهام
مذكرة لتكليف بمهام
توريد األفصال الصالحة للرياضة والتنشيط التربوي االجتماعي بعنوان سنة 1990
مقاومة ظاهرة العنف (صادر عن املندوبية العامة للرياضة)
األمن باملالعب (صادر عن املندوبية العامة للرياضة)
تغيير جميع الوثائق باسم وزارة الشباب والطفولة
الرسائل املفتوحة والندوات الصحفية (صادر عن املندوبية العامة للرياضة)
انتداب معلمي ومنشطي التطبيق في نطاق النسبة املقررة لسنة 1993
مذكرة تكليف بمهمة
املصادقة على محاضر اللجان (لجان اإلدارات املركزية ،لجان مشتركة بين الوزارات)
اإلعداد إلجراء املواد التطبيقية ملناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي للمرحلة األولى لسنة
1989-1988
Habillement du 1er Mai
خالص تنقالت املوظفين التابعين للمصالح الجهوية واملؤسسات الرياضية والتربوية وفاتورات
الشركات الجهوية
إعادة تنظيم بعض اإلدارات بالوزارة وتكليف بمهام كاهية مدير
مذكرة تعيين مدير املصالح الجهوية
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دعم وتعزيز الدور التربوي التكويني ملنظمات الشباب والطفولة
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فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 1990
ع /املنشور تاريخ الصدور

املوضوع
Mise en disponibilité, détachement et congé sans solde
تمديد صلوحية بطاقات الدخول إلى املالعب
مشاركة الالعبين األجانب في املباريات الرياضية بتونس ضمن الجمعيات الرياضية في
الرياضات الجماعية
تنقالت املوظفين داخل واليات الجمهورية
املساهمة في عملية التضامن الوطني لجبر األضرار الناتجة عن الفيضانات
Dispositions officielles relatives au test physique de fin d'année (baccalauréat,
)diplôme de technicien et diplôme de fin d'étude secondaire normale
تكليف بمهمة متابعة أشغال التجهيزات بواليات الجنوب
تكليف التفقدية العامة بمأموريات
Musée Nationale des Sports
تعيين منسق لعملية تركيز دار الشباب باملنزه السادس
إحصاء أمالك الدولة التابعة لوزارة الشباب والطفولة
تعاطي مهنة التدريب من قبل مدرس ي التربية البدنية
تنظيم سير العمل باإلدارات واملصالح الجهوية
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انتداب املنشطين املتعاقدين
عمليات تسليم مهام إدارة املؤسسات التربوية إثر حركات النقل
صرف منحة العمل الليلي
التراتيب املتعلقة بتعيين املتخرجين من مدارس تكوين إطارات التربية البدنية والنقل
االستثنائية للمدرسيين املباشرين لسنة 1991-1990
تبسيط اإلجراءات واملسالك اإلدارية
سحب املراسالت الواردة بانتظام لدى مصلحة مكتب الضبط املركزي
مذكرة تكليف بمهام اإلدارة الفرعية للبرامج التابعة إلدارة الشباب
مزيد إحكام العمل التربوي
مذكرة تنظيم سير العمل
مذكرة إعداد املخطط الثامن للتنمية1996-1992 :
مراقبة حضور املوظفين
قرار تكليف بمهام مدير الشؤون اإلدارية واملالية بالنيابة
مذكرة إمداد السادة املديرين ورؤساء املصالح الجهوية الوزارة بأرقام الهاتف قصد تسهيل
االتصال بهم عند الضرورة.
ضبط مهام ومشموالت إطار التفقد واإلرشاد البيداغوجي
العطل السنوية لفائدة إطارات التفقد واإلرشاد البيداغوجي
االمتحانات املهنية لترقية العملة
االحتفال باليوم القومي للنظافة والعناية بالبيئة
إعداد قائمة كفاءة لالرتقاء إلى رتبة متفقد أول للشباب والرياضة لسنة 1989
عطلة للجميع
تلقين الرياضة ضمن برنامج عطلة للجميع
مذكرة تكليف بمهام كاتب عام للمعهد األعلى للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد
Affectation et mutation exceptionnelle des enseignants dans les Centres Scolaires de
Promotion, Institut Supérieur de Formation des Maitres, Lycée Sportif
التعيين والنقلة االستثنائية ملدرس ي التربية البدنية والرياضية بمراكز النهوض بالرياضة
املدرسية واملعاهد العليا لتكوين املعلمين واملعهد الرياض ي
مذكرة تكليف بمهام مدير الحي الوطني الرياض ي
العملة العرضيين
إعداد وضبط قانون إطارات الوزارة
مذكرة إلجراء نقل جزئية وتسمية مسؤولين جدد على رأس املصالح الجهوية التابعة للوزارة
استعمال املسابح البلدية
التمديد في أجل إعداد قائمة كفاءة
إحصاء تجهيزات اإلعالمية املتوفرة باإلدارات املركزية والجهوية واملعاهد واملؤسسات التربوية
الراجعة بالنظر للوزارة
مذكرة تكليف كاتب عام للمعهد األعلى لتكوين إطارات الشباب ببئر الباي
مذكرة تكليف بمهام تسيير اإلدارة الجهوية للشباب والرياضة بنابل
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إجراءات نقل املوظفين
معاليم اإلقامة واألكل بدور الشباب ومراكز التربص
إحصاء أمالك الدولة
احترام التسلسل اإلداري
مذكرة تكليف بخطة اإلشراف على مراكز اإلدارات الجهوية بوالية جندوبة
مذكرة تكليف بتسيير اإلدارة الجهوية للشباب والرياضة بتونس
املراقبة الصحية لدور الحضانة ورياض األطفال
مذكرة حول تقييم النشاط السنوي لإلدارات املركزية
مذكرة حول تقييم النشاط السنوي لإلدارات املركزية
مذكرة حول منحة اإلنتاج
مذكرة تكليف بتعهد ومتابعة ملفات الطفولة بالتفقدية العامة
Situation mensuelle de l'avancement des travaux de l'infrastructure sportive et socioéducative dans les régions
Transport des jeunes
توحيد إجراءات توجيه وصوالت الطلب الوقتية إلى إدارة الشؤون اإلدارية واملالية
Habillement de 1er Mai
مذكرة حول استخالص معلوم التنقل
تسيير إطارات تدريس التربية البدنية بوالية تونس.
القيام بالعمل الليلي
استعمال السيارات اإلدارية التابعة للمراكز املندمجة للشباب والطفولة
املنح التكميلية املخصصة لنشاط نوادي األطفال لستة 1991
Encadrement et assistance pédagogique
Relations avec les représentations diplomatiques
تعاطي مهنة التدريب من قبل مدرس ي التربية البدنية
متابعة املراسالت الواردة على مصالح وزارة الشباب والرياضة والصادرة عنها
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فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 1991
ع /املنشور تاريخ الصدور

املوضوع
توجيه البرقيات عن طريق التيلكس
نقل الشباب
Disposition officielles relatives au test physique de fin d'année (Baccalauréat,
)diplôme de technicien et diplôme de fin d'études secondaires normales
تسيير مؤسسات الشباب
االمتحانات واالختبارات املهنية بالنسبة للعملة
التعاون الثنائي في مجال الرياضة والتعامل مع السفارات األجنبية
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 24جانفي 1991

إسناد وسام الشغل للموظفين التابعين للدولة والجماعات املحلية املؤسسات العمومية ذات
الصبغة اإلدارية بعنوان سنة 1990
تبسيط اإلجراءات اإلدارية
املنح الشهرية للمديرين الفنيين القوميين
التعاون والتنسيق في متابعة سير األنشطة الرياضية بالجهات
عقد الندوات الصحفية
تعديل في معلوم اإلقامة تحت الخيام بدور ومراكز الشباب
التراتيب املتعلقة بتعيين املتخرجين من معاهد تكوين إطارات التربية البدنية 1992/1991
التراتيب الخاصة بنقلة وتسمية إطارات التربية البدنية والرياضية
الترسيم والترشح باملعهد الوطني الرياض ي
مذكرة إعداد برامج للرحالت الشبابية
مذكرة ملشاركة الجهات في سباق اليوم األوملبي
مذكرة لتبسيط إجراءات إسناد عطل االستراحة
مصاحبة النوادي املرشحة للبطولة والكأس على املستويات املغاربية والعربية واإلفريقية
مذكرة حول النشاط الصيفي ملوسم  1991الخاص بمؤسسات الطفولة
حول العمل بنظام اإليداع اإلداري
Utilisation du parking couvert du département
البرنامج األسبوعي لنشاط املؤسسات املتنقلة
مذكرة ضبط إنجازات الطفولة والشباب والرياضة
اإلشهار واإلعالنات بالصحف والدوريات
اإلعالم بصفة مسبقة عن كل البعثات إلى الخارج من قبل الجامعات وإلى ضرورة تحرير
تقرير مفصل عقب كل مهمة بالخارج
تعيين معلمي التربية البدنية باملدارس االبتدائية
تنظيم قطاع إعالم الشباب
ضبط املساكن واملباني اإلدارية التابعة للدولة واملؤسسات العمومية
إعداد قائمة كفاءة لالرتقاء إلى رتبة متفقد أول للشباب والرياضة لسنة 1990
إعداد قائمات الناجحين من أبناء األعوان التابعين للوزارة في اجتياز مناظرة الدخول إلى السنة
األولى من التعليم الثانوي ،ومناظرة شهادة الباكالوريا دورة جوان 1991
النشاط الصيفي :البرنامج الخاص بالتكوين والترفيه
مراقبة حضور املوظفين واألعوان
إعداد قائمة كفاءة لالرتقاء إلى رتبة متفقد درجة أولى للشباب والرياضة بعنوان 1988
إعداد وتوزيع املناشير
انتداب كتبة راقنين
التعريف بخصوصيات الجهات
التصرف في الجامعات الرياضية Gestion des fédérations sportives
متابعة تقارير البحث والتفقد التي تقوم بها التفقدية العامة
فتح امتحان منهي لالرتقاء إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي للمرحلة األولى

7

06

 28جانفي 1991

80
19
23
34
09
10
11
75
12
13
14
87
15
16
17
18
19
20
22

 1فيفري 1991
 18فيفري 1991
 28فيفري 1991
 5مارس 1991
فيفري 1991
 2أفريل 1991
 2أفريل 1991
 4أفريل 1991
 10أفريل 1991
 22أفريل 1991
 23أفريل 1991
 24أفريل 1991
 5ماي 1991
 11ماي 1991
 14ماي 1991
 16ماي 1991
 22ماي 1991
 27ماي 1991
 4جوان 1991

23
24
25
26
27

 4جوان 1991
 5جوان 1991
 5جوان 1991
جوان 1991
 18جوان 1991

28
29
30
31
32
1985
33
34
35

 19جوان 1991
 24جوان 1991
 3جويلية 1991
17جويلية 1991
 5أوت 1991
 14أوت 1991
 14أوت 1991
 2سبتمبر 1991
 13سبتمبر 1991

فتح امتحان منهي لالرتقاء إلى رتبة مهندس مساعد
تنظيم مناظرة خارجية وداخلية النتداب راقنين
تنظيم مناظرة خارجية وداخلية النتداب كتبة تصرف
تنظيم مناظرة خارجية وداخلية النتداب مستكتبي إدارة
مناظرة داخلية النتداب متفقدين درجة ثانية للشباب والرياضة
مناظرة داخلية النتداب متفقدين درجة أولى للشباب والرياضة
بدلة غرة ماي 1992
حول اعادة تنظيم مكتب الضبط املركزي
مذكرة لتبسيط اإلجراءات واملسالك اإلدارية
عطل املرض
األمن باملالعب
إعالم جميع املدربين التونسيين واألجانب وجميع النوادي الرياضية بوجوب اقتناء عقود
التدريب النموذجية
اعتماد عقد التدريب الخاص باملدربين التونسيين املتعاقدين مع جمعيات رياضية
تجديد اللجان اإلدارية املتناصفة
بعث لجان لإلستشهار وتنمية املوارد (صادر عن املندوبية العامة للرياضة)
استرجاع األثاث املهمل والغير مستعمل
إعداد قائمة كفاءة لالرتقاء إلى رتبة متفقد درجة أولى للشباب والرياضة بعنوان سنة 1989
إعداد قائمة كفاءة لالرتقاء إلى رتبة متفقد درجة ثانية للشباب والرياضة بعنوان سنة 1989
اإلعداد لقائمة كفاءة لالرتقاء إلى رتبة متفقد درجة أولى ومتفقد درجة ثانية للشباب
والطفولة :التمديد في آجال قبول الترشح
املزيد من العناية بتدريس مادة التربية البدنية والرياضية
ضبط البرنامج السنوي لتوريد األفصال الرياضية والتنشيط التربوي واالجتماعي
املنح التكميلية املخصصة لنشاط نوادي األطفال لسنة 1991
كيفية استعمال القاعات الرياضية

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
154
155

 13سبتمبر 1991
 13سبتمبر 1991
 13سبتمبر 1991
 13سبتمبر 1991
 13سبتمبر 1991
 13سبتمبر 1991
 24سبتمبر 1991
 22سبتمبر 1991
 28سبتمبر 1991
 1أكتوبر 1991
 4أكتوبر 1991
 8أكتوبر 1991

156
46
6091
47
48
49
50

8أكتوبر 1991
 15أكتوبر 1991
 26أكتوبر 1991
 29أكتوبر 1991
 12نوفمبر 1991
 13نوفمبر 1991
 28نوفمبر 1991

51
52
66
2764

12ديسمبر 1991
13ديسمبر 1991
 8ديسمبر 1991
30ديسمبر 1991

الصناديق الجهوية لتنمية أنشطة الشباب والرياضة

2765

30ديسمبر 1991

فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 1992
املوضوع
املحافظة على استعمال الطاقة
استعمال الهاتف اإلداري وجهاز الفاكس
إعداد قائمة كفاءة لالرتقاء إلى رتبة مستكتب إدارة بعنوان سنة 1991
إعداد قائمة كفاءة لالرتقاء إلى رتبة كاتب تصرف بعنوان سنة 1991
انتخاب ممثلي األعوان باللجان اإلدارية املتناصفة للمدة النيابية 1994 - 1993 – 1992
انتداب املنشطين املتعاقدين
تنظيم مسابقة في إعداد الفتات لعيد الشباب 1992
8

ع /املنشور

تاريخ الصدور

01
02
03
04
05
06
07

 16جانفي 1992
 16جانفي 1992
 23جانفي 1992
جانفي 1992
 28جانفي 1992
 28جانفي 1992
 28جانفي 1992

البرنامج الوطني لرحالت الشباب :دروب بالدي
إصالح خطأ وارد باملنشور عدد  03املؤرخ في  22جانفي 1992املتعلق بإعداد قائمة كفاءة
لالرتقاء إلى رتبة مستكتب إدارة بعنوان سنة 1991
Tests de fin d'année en éducation physique (Baccalauréat, diplôme de techniciens
et diplôme de fin d'études
استخالص معاليم املنحة الكليومترية
تحمل وزارة الشباب والطفولة نفقات النقل املنجزة عن القيام بتربصات تحضيرية أو إجراء
مقابالت أو دورات رياضية وطنية ودولية رسمية
إعداد قائمة كفاءة لالرتقاء إلى رتبة مهندس مساعد بعنوان سنة 1991
ندوة فكرية حول علي البهلوان :عيد الشباب 1992
املشاركة في سباق اليوم األوملبي
توحيد دور الشباب والثقافة
صرف منحة العمل الليلي
ضبط مهام وطرق عمل لجنة الصفقات العمومية
التصريح بنتائج انتخاب ممثلي األعوان باللجان اإلدارية املتناصفة للمدة النيابية – 1992
1994 - 1993
الدور الهام للجامعات والرابطات في ضمان حسن سير املباريات الرياضية (صادر عن
املندوبية العامة للرياضة)
مناظرة دولية الختيار شعار لجمعية اللجان الوطنية األوملبية بإفريقيا
Concours international de l'emblème de l'ACNOA (Association des Comités
)Nationaux Olympiques d'Afrique
إسناد وسام شغل
تنفيذ توصيات الندوة الوطنية األولى للجان األحياء (صادر عن املندوبية العامة للرياضة)
إعداد مشروع ميزانية التصرف لسنة 1993
تفويض بعض املشموالت لإلدارات الجهوية التابعة للوزارة
إعداد ملفات األعوان املدعوين ألداء الخدمة الوطنية من مواليد سنوات 1965 – 1964
و1971
نشاط أعضاء املكاتب الجامعية (صادر عن املندوبية العامة للرياضة)
تعاقد الجمعيات الرياضية مع مدرس ي التربية البدنية والرياضية (صادر عن املندوبية العامة
للرياضة)
تفرغ املدربين للعمل بالجمعيات الرياضية (صادر عن املندوبية العامة للرياضة)
ضبط البرنامج السنوي لتوريد األفصال الرياضية والتنشيط التربوي واالجتماعي
الخدمة الوطنية
إحصاء األعوان الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والطفولة
منحة راحة الرضاعة
تنظيم التظاهرات الرياضية ذات الصبغة الدولية (صادر عن املندوبية العامة للرياضة)
تنصيصات عامة تتعلق بتأطير املنشطين الرياضيين (صادر عن املندوبية العامة للرياضة)
دعم العناية بتدريس مادة التربية البدنية والرياضية
9

08
09

 28جانفي 1992
 29جانفي 1992

10

فيفري 1992

11
12

 6فيفري 1992
 18فيفري 1992

13
14
15
16
17
18
19

 18فيفري 1992
 24فيفري 1992
 9مارس 1992
 14مارس 1992
 17مارس 1992
 10أفريل 1992
24أفريل 1992

52

 28أفريل 1992

20

 5ماي 1992

21
22
23
24
25

 15ماي 1992
1992
 26جوان 1992
 6جويلية 1992
 11جويلية 1992

118
119

 11أوت 1992
 11أوت 1992

125
26
27
28
29
35
244
118

 24أوت 1992
 9سبتمبر 1992
 23أكتوبر 1992
نوفمبر 1992
 21نوفمبر 1992
 6ديسمبر 1992
 14ديسمبر 1992
 17ديسمبر 1992

العناية باألنشطة الرياضية

30

 17ديسمبر 1992

ضبط األمالك املنقولة وغير املنقولة الراجعة بالنظر إلى املؤسسات العمومية ذات الصبغة
اإلدارية التابعة للوزارة

31

 30ديسمبر 1992

فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 1993
ع /املنشور تاريخ الصدور

املوضوع
إحداث مراكز مدرسية للنهوض بالرياضات األساسية منشور صادر باالشتراك مع وزارة التربية
والعلوم (منشور مشترك).
إعداد قائمة كفاءة لالرتقاء إلى رتبة متفقد درجة ثانية للشباب والرياضة بعنوان 1991
إعداد قائمة كفاءة لالرتقاء إلى رتبة متفقد درجة أولى للشباب والرياضة بعنوان سنة 1991
صرف منحة العمل الليلي
نظام رأس املال عند الوفاة
إعداد قائمة كفاءة لالرتقاء إلى رتبة متفقد أول للشباب والرياضة بعنوان سنة 1991
التراتيب الخاصة بنقلة وتسمية التربية البدنية والرياضية لسنة 1994 – 1993
ا إلستغناء عن انتداب الالعبين األجانب من طرف الجمعيات املدنية الرياضية
أرقام الهاتف بإدارة الشؤون اإلدارية واملالية
الجلسات العامة للجلسات الرياضية
تطهير وضع الوثائق واألرشيف العام بالوزارة
تعيين مسؤول عن وحدات البريد والوثائق
ضرورة اإلعالم بمباشرة مدرس ي التربية البدنية واإلطار البيداغوجي لعملهم
اإلستغناء عن انتداب الالعبين األجانب من طرف الجمعيات الرياضية املدنية
التذكير بضرورة العمل بنظام اإليداع اإلداري
التغطية اإلعالمية لنشاط السيد الوزير
استعمال مواد التلوين والقولبة
استبيان لبعث املحا ضن في املناطق الصناعية
بعث لجان األحباء والروح الرياضية في صلب الجمعيات الرياضية
مراقبة األنشطة الرياضية
املوفق اإلداري واملنسق بالوزارة
مساعدة مكتب العالقات مع املواطن

01

 6جانفي 1993

02
03
04
05
06
07
693
08
22
09
10
11
1262
12
13
14
15
33
34
16
17

 1فيفري 1993
 1فيفري 1993
 3فيفري 1993
 23فيفري 1993
 8مارس 1993
 17مارس 1993
 29أفريل 1993
 5ماي 1993
 14ماي 1993
 18ماي 1993
11جويلية 1993
27جويلية 1993
 7أوت 1993
 8أكتوبر 1993
 8أكتوبر 1993
 9نوفمبر 1993
نوفمبر 1993
 11نوفمبر 1993
 11نوفمبر 1993
 6ديسمبر 1993
 6ديسمبر 1993

18

 6ديسمبر 1993

صيانة املعدات واألنظمة اإلعالمية

فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 1994
ع /املنشور تاريخ الصدور

املوضوع
الترشح للعمل ضمن فريق املواطن الرقيب
Mise en disponibilité, détachement et congé

10

01
02

 4جانفي 1994
 5جانفي 1994

سير املباريات الرياضية
تطبيق الالمحورية في التصرف اإلداري واملالي والبيداغوجي بمؤسسات الطفولة والشباب
Evaluation des capacités physiques des athlètes d'élite
برمجة زيارات نصف شهرية إلى كافة واليات الجمهورية
متابعة تنفيذ القرارات الحكومية
إعداد قائمتي الكفاءة لالرتقاء إلى رتبة معلم تطبيق ورتبة منشط تطبيق
مزيد العناية باللغة العربية باإلدارات العمومية
تأمين الحكام والرسمين
توظيف املكاتب اإلدارية للسكن.
التصرف في وكاالت الدفوعات واملقابيض.
الحد من انتداب العملة املتعاقدين
تركيز مراكز استمرار داخل املؤسسات واإلدارات العمومية.
إسناد وسام الشغل للمستخدمين التابعين للدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات
العمومية ذات الصبغة اإلدارية بعنوان سنتي 1994 -1993
التحضيرات النطالق املوسم الرياض ي 1995 – 1994
ضرورة توخي الحزم في عملية استغالل املنشآت الرياضية
ضبط األعمال الفنية من ممتلكات الدولة
املتابعة الطبية للرياضيين
تطبيق أحكام القانون عدد  104لسنة  1994املتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية واألنشطة
الرياضية
فتح مناظرة داخلية باملواد النتداب مرشدين بيداغوجيين للشباب والرياضة
حول توحيد أوقات العمل بدور الشباب والثقافة
ضبط الوثائق املتطلبة للتعريف باإلمضاء أو اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل
التذكير بإجراءات إرساء نظام للتصرف في الوثائق واألرشيف وإتمام الخطة اإلستعجالية
لتطهيره
مذكرة حول احترام التوقيت اإلداري
احترام التوقيت اإلداري واالنضباط في العمل
إحكام العمل في العالقات الخارجية والتعاون الدولي.
إحداث خطة املوفق اإلداري واملنسق بالوزارة.
إحداث املطبوعات اإلدارية وتقسيمها وتسجيلها والتصرف فيها
التصرف في الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة
عملية تطهير األرشيف
إعداد مخطط توظيف األعوان
الضغط على مصاريف استهالك الهاتف واملاء والكهرباء

03
04
05
06
07
08
09
906
10
11
12
13
14

 15جانفي 1994
 9مارس 1994
 19مارس 1994
 3ماي 1994
 26ماي 1994
 28ماي 1994
 15جوان 1994
 20جوان 1994
 28جوان 1994
 30جوان 1994
 1جويلية 1994
 5جويلية 1994
 6أوت 1994

15
16
17
18
19

 9أوت 1994
 26أوت 1994
 29أوت 1994
 1سبتمبر 1994
1سبتمبر 1994

20
21
22

 06أوت 1994
 25أوت 1994
 8سبتمبر 1994
 14سبتمبر 1994

23
24
25
26
27
28
29
30
31

 16سبتمبر 1994
 19سبتمبر 1994
 4أكتوبر 1994
 11أكتوبر 1994
 19أكتوبر 1994
 8ديسمبر 1994
13ديسمبر 1994
21ديسمبر 1994
26ديسمبر 1994

نفقات استهالك الهاتف

32

29ديسمبر 1994
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فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 1995
ع /املنشور تاريخ الصدور

املوضوع
استغالل محالت مؤسسات الشباب والطفولة للسكن الشخص ي
استعمال السيارات اإلدارية والوظيفية
ضرورة االعتناء باملظهر الالئق
مغادرة مفر املندوبيات الجهوية
إعداد قائمة الكفاءة لالرتقاء إلى رتبة متفقد أول للشباب والرياضة بعنوان سنة 1994
ضبط توظيف األعوان
دعم موارد التجمع
املكوث داخل املكاتب خالل أوقات االستراحة
ممارسة إطارات التربية البدنية والرياضية لنشاط خاص بمقابل لعنوان منهي
القانون األساس ي عدد  11لسنة  1995املؤرخ في  6فيفري  1995واملتعلق بالهياكل الرياضية
إحصاء العدد الجملي للعملة املتعاقدين وعملة الحضائر
نقل الشباب على خطوط الشركة القومية للسكك الحديدية
نقل الشباب على خطوط الشركة القومية للنقل بين املدن
إعداد مشروع ميزانية التصرف لسنة 1996
طلبات التزود الصادرة عن املصالح الراجعة بالنظر للوزارة
احترام التوقيت اإلداري
وكاالت املصاريف باملؤسسات التربوية
ترشيد استهالك املاء والكهرباء والهاتف والوقود
وكاالت املصاريف باملؤسسات التربوية
مذكرة ملتابعة أشغال دليل اإلجراءات الخاص بوزارة الشباب والطفولة
إعداد مشروع امليزانية لسنة 1996
مذكرة استدراك حول إعداد مشروع امليزانية لسنة  1996العنوان األول والعنوان الثاني
متابعة أشغال دليل اإلجراءات الخاص بوزارة الشباب والطفولة
ضرورة العناية بالعلم الوطني
منشور من الوزير األول إلى السادة الوزراء وكتاب الدولة حول صرف اإلعتمادات املخصصة
لتدخل الدولة في امليدان الثقافي واالجتماعي (تذكير بمنشور الوزير األول بتاريخ  19جانفي
)1991
ضبط املساكن اإلدارية املسوغة
اإلعداد النطالق املوسم الرياض ي 1996 / 1995
مذكرة عمل داخلية لتنظيم عملية اإلشراف على افتتاح الندوات وامللتقيات واختتامها
الجرد العام للمساكن اإلدارية
إعداد تقرير نشاط سنوي للوزارة لسنة 1995
مناقشة مشروع العنوان الثاني من امليزانية
تكليف بمهمة بالديوان
12

01
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
5

 10جانفي 1995
 12جانفي 1995
 12جانفي 1995
 12جانفي 1995
 18جانفي 1995
 2فيفري 1995
 23مارس 1995
 3أفريل 1995
 8أفريل 1995
 20أفريل 1995
 24أفريل 1995
 3ماي 1995
 3ماي 1995
 5ماي 1995
 5ماي 1995
 5ماي 1995
 16ماي 1995
 17ماي 1995
 18ماي 1995
 20ماي 1995
 27ماي 1995
 29ماي 1995
 3جوان 1995
 9جوان 1995
 15جوان 1995

25
26

 15جوان 1995
 24جوان 1995
 27جوان 1995
 28جوان 1995
11جويلية 1994
27جويلية 1995
 4أوت 1995

27
28
29
30

طلب إحصائيات حول الخدمات اإلدارية املسداة من قبل املصالح الراجعة بالنظر لوزارة
الشباب والطفولة
فتح مناظرتين خارجية وداخلية باملواد النتداب كتبة تصرف
فتح مناظرتين داخليتين باملواد النتداب متفقدي درجة ثانية للشباب والرياضة وأساتذة أولين
احترام التوقيت اإلداري
انتخاب ممثلي األعوان باللجان اإلدارية املتناصفة
تذكير بطلب إحصائيات حول الخدمات اإلدارية املسداة من قبل املصالح الراجعة بالنظر
لوزارة الشباب والطفولة
انتخاب ممثلي األعوان باللجان اإلدارية املتناصفة
مذكرة إلى السادة املديرين حول إعداد ملخص ألنشطة القطاع الذي يشرفون عليه
تجسيم الخطة الوطنية للنهوض بالتربية البدنية والرياضية املدرسية والجامعية
تجسيم الخطة الوطنية للنهوض بالتربية البدنية والرياضية املدرسية والجامعية
تنفيذ الخطط والبرامج املعتمدة في مجال التصرف في الوثائق اإلدارية واألرشيف
مذكرة إعداد منحة اإلنتاج
إعداد النصوص القانونية
منشور عن الوزارة األولى حول جائزة العامل املثالي
مذكرة حول تحديد نوعية الوثائق اإلدارية
ممارسة األعوان العموميين لنشاط منهي خاص بمقابل
ترغيب التالميذ في حصة التربية البدنية
مصلحة االستمرار
االحتفال باليوم الوطني الثاني للتضامن
الضغط على املصاريف والتحكم في االستهالك
مشاركة الالعبين األجانب في املباريات الرياضية بتونس ضمن الجمعيات الرياضية التونسية
في الرياضات الجماعية
تبني النوادي الرياضية املدنية للجمعيات الرياضية املدرسية

31

 5أوت 1995

32
33
34
35
36

 18أوت 1995
 18أوت 1995
 23أوت 1995
 4سبتمبر 1995
 18سبتمبر 1995

37
38
39
40
7915
41
64
1759
42
43
44
45
46
47

 12أكتوبر 1995
 24أكتوبر 1995
 16أكتوبر 1995
 31أكتوبر 1995
 14نوفمبر 1995
 15نوفمبر 1995
20نوفمبر 1995
 23نوفمبر 1995
 28نوفمبر 1995
 22نوفمبر 1995
 1ديسمبر 1995
 4ديسمبر 1995
 4ديسمبر 1995
20ديسمبر 1995
21ديسمبر 1995

48

21ديسمبر 1995

49

21ديسمبر 1995

تبني الجامعات الرياضية املدنية لبعض الجمعيات الرياضية املدرسية من القطاعين االبتدائي
والثانوي املجاورة لها

فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 1996
ع /املنشور تاريخ الصدور

املوضوع
إعداد تقرير نشاط الوزارة لسنة 1995
مذكرة من وزير املالية حول استخالص طابع جبائي على الخدمات املسداة من طرف الدولة في
شكل تراخيص أو شهادات
مذكرة حول متابعة توصيات التقرير السنوي السادس لدائرة الزجر املالي
مذكرة من وزارة املالية حول إحالة بعض مشموالت اإلدارة املركزية إلى السادة القباض
الجهويين للمالية
13

10
29

 3جانفي 1995
 4جانفي 1996

206
191

 30جانفي 1996
 1فيفري 1996

مذكرة حول إحصاء شامل ملختلف القطاعات
منشور حول إعداد قائمة تخص االرتقاء إلى بعض رتب سلك التفقد البيداغوجي بوزارة
الشباب والطفولة
مذكرة إعداد ميزانية التصرف لسنة 1997
تذكير بساعات العمل األسبوعي
مذكرة حول نشاط الشباك املوحد إلعالم الشباب
مهمة املدير الفني
قبول التالميذ باملعهد الرياض ي باملنزه ،منشور مشترك مع وزارة التربية
ضبط التراتيب الخاصة بحركة نقل مدرس ي التربية البدنية للسنة الدراسية 1997 - 1996
النظام الجديد للقبول باملعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية ،منشور مشترك مع وزارة
التربية
تمديد اآلجال املتعلقة بانتخاب ممثلي األعوان باللجان اإلدارية املتناصفة الخاصة بسلك
املدرسين الباحثين التابعين للجامعات
انتخاب ممثلي األعوان باللجان اإلدارية املتناصفة الخاصة
مناقشة مشروع ميزانية الشباب والطفولة لسنة 1997
إعداد قائمة الكفاءة تخص االرتقاء إلى رتبة متفقد درجة ثانية للشباب والرياضة
العطل السنوية
إعداد قائمة كفاءة تخص االرتقاء إلى رتبة أستاذ أول بوزارة الشباب والطفولة
إعداد قائمة لالرتقاء إلى رتبة منشط تطبيق رياض أطفال بعنوان سنة 1996
إعداد قائمة لالرتقاء إلى رتبة منشط تطبيق بعنوان سنة 1996
إعداد قائمة الكفاءة لالرتقاء إلى رتبة معلم تطبيق بعنوان 1996
فتح مناظرة داخلية النتداب متفقدي الدرجة األولى للشباب والرياضة
فتح مناظرات وامتحانات مهنية بوزارة الشباب والطفولة
فتح مناظرة داخلية النتداب اساتذة.
فتح مناظرة داخلية باملواد النتداب مهندس مساعد
إعداد قائمة الكفاءة لالرتقاء إلى أستاذ أول

01
02

 6فيفري 1996
 12فيفري 1996

305
1925
467
01
03
27

 29فيفري 1996
 26فيفري 1996
 27مارس 1996
 29مارس 1996
 8أفريل 1996
 13أفريل 1996
 18أفريل 1996

05

 20أفريل 1996

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

 3ماي 1996
 1جوان 1996
 17جوان 1996
 8جويلية 1996
 17سبتمبر 1996
 24سبتمبر 1996
 24سبتمبر 1996
 24سبتمبر 1996
 27سبتمبر 1996
 27سبتمبر 1996
 8أكتوبر 1996
 16أكتوبر 1996
 26نوفمبر 1996

مذكرة حول إعداد برنامج التكوين في مجال التصرف واملكتبية

99

22ديسمبر 1996

فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 1997
ع /املنشور تاريخ الصدور

املوضوع
املهرجانين الوطنيين للمسرح واملوسيقى بدور الشباب والثقافة لسنة  ،1997منشور مشترك
مع وزارة الثقافة
تطبيق توصيات دائرة املحاسبات ودائرة الزجر املالي الخاصة بالتقيد باألحكام القانونية في
مجال املحاسبة العمومية
Note circulaire concernant recommandations de la cour des comptes suite à l'examen
de la comptabilité administrative de notre Département au titre de la gestion 1995
برامج بناء مؤسسات الطفولة
14

01

 26فيفري 1997

02

 5فيفري 1997

03

 19مارس 1997

إعداد السجل الذهبي الخاص بكل مؤسسة وهيكل تابع للوزارة
مراقبة األنشطة الرياضية
االحتفال باليوم الوطني الثالث للصحة بمؤسسات ما قبل الدراسة منشور مشترك مع وزارة
الصحة العمومية
مراقبة التالميذ باملعهد الرياض ي باملنزه ومواصلة الدراسة به خالل السنة الدراسية -1997
 ،1998منشور مشترك مع وزارة التربية
قبول التالميذ بفروع رياضة النخبة والدراسة ومواصلة الدراسة بها ،منشور مشترك مع وزارة
التربية
مكافآت املجلس الوطني لأل نشطة الصيفية ألحسن الهياكل الشبابية املنفذة لألنشطة
الصيفية
انتخاب ممثلي األعوان والعملة في اللجان الجهوية اإلدارية املتناصفة
إعداد قائمة كفاءة لالرتقاء إلى رتبة متفقد عام بعنوان سنة 1996
الترقية باالختبار إلى رتبة متفقد درجة أولى للشباب والرياضة بعنوان سنة 1996
إعداد قائمة كفاءة لالرتقاء إلى رتبة منشط تطبيق بعنوان سنة 1997
إعداد قائمة كفاءة لالرتقاء إلى رتبة معلم تطبيق بعنوان سنة 1997
فتح مناظرتين داخليتين النتداب متفقدي درجة ثانية وأساتذة أولين
االكتتاب في رأس مال البنك التونس ي للتضامن
االكتتاب في رأس مال البنك التونس ي للتضامن
تنظيم دروس لإلعداد للمناظرتين الداخليتين النتداب متفقدي درجة ثانية للشباب الرياضية
وأستاذ أول لسنة 1997
فتح مناظرة داخلية باملواد النتداب أساتذة
استغالل الحافالت املهداة من طرف سيادة رئيس الجمهورية لفائدة املراكز املندمجة للشباب
والطفولة
إحالة التصرف اإلداري واملالي للمندوبيات الجهوية
إسناد وسام الشغل للمستخدمين التابعين للدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية
ذات الصبغة اإلدارية بعنوان سنة 1997
إحداث جمعيات أحباء دور الشباب والثقافة

04
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 19مارس 1997
 22مارس 1997
 27مارس 1997

06

 24أفريل 1997

07

 24أفريل 1997

08

 9جوان 1997

09
10
11
12
13
14
15
16
17

 16جوان 1997
 25جوان 1997
 7جويلية 1997
 17سبتمبر 1997
 17سبتمبر 1997
30سبتمبر 1997
 7أكتوبر 1997
 7أكتوبر 1997
 17أكتوبر 1997

18
19

 6نوفمبر 1997
 9ديسمبر 1997

20
21

10ديسمبر 1997
16ديسمبر 1997

-

30جويلية 1997

فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 1998
ع /املنشور تاريخ الصدور

املوضوع
الحضور الرياض ي التونس ي في الخارج
إعداد اليوم الوطني الرابع للصحة بمؤسسات ما فبل الدراسة (منشور مشترك مع وزارة
الصحة العمومية)
حول املهرجانين الوطنيين للموسيقى واملسرح (منشور مشترك مع وزارة الثقافة)
االحتفال بيوم اللباس التقليدي
االحتفال باليوم الوطني الرابع للصحة بمؤسسات ما قبل الدراسة حول موضوع – فطور
الصباح( -منشور مشترك مع وزارة الصحة العمومية)
15

01
02

 19جانفي 1998
 28جانفي 1998

03
04
05

 24فيفري 1988
 13مارس 1998
 16مارس 1998

املنح األوملبية
اإلطار الفني للجامعات
املدير الفني للجامعة التونسية للدراجات
اإلجتماع باملمثلين التونسيين بالهيئات الرياضية الدولية
انعقاد املجالس الفدرالية
وضعية الشركة املغاربية لإلحتراف والخدمات الرياضية
اختبار آخر السنة في مادة التربية البدنية
التجهيزات اإلعالمية لسنة 1999
اجتماعات املكاتب الجامعية
وضعية الشركة املغاربية لإلحتراف والخدمات الرياضية
اإلطار الفني لجامعتي الكاراتي وتنس الطاولة
اإلعداد للدور النهائي لكأس تونس 1998
الجامعة التونسية للرياضات الجوية
قبول التالميذ باملعهد الرياض ي باملنزه ومواصلة الدراسة به خالل السنة الدراسية 99 -98
حركة نقل مدرس ي التربية البدنية املرسمين في نطاق التقريب بين األزواج
جائزة رئيس الجمهورية للروح الرياضية
إجراءات الحجز بمراكز اإلقامة ومراكز التربصات واالصطياف والتخييم
حركة نقل مدرس ي التربية البدنية املرسمين في نطاق الحاالت االستثنائية واإلنسانية
تنظيم املناظرات الوطنية للدخول إلى املعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية
خالص خدمات أنجزت من قبل الورشات السجنية
النادي القومي للسيارات
تفادي الغيابات أثناء فعاليات كأس العالم لكرة القدم
متابعة األطفال املرض ى بالقلب الذين انتفعوا بعملية القلب املفتوح بهولندا منذ سنة 1988
تركيز وحدات النهوض بالرياضة وتنميتها
الخاليا التنموية للنشاط الرياض ي باملؤسسات التعليمية
فبول التالميذ بفروع رياضة النخبة والدراسة ومواصلة الدراسة بها
متابعة األنشطة الصيفية
املحاور التربوية لألنشطة الصيفية ملوسم 1998
حل املندوبية العامة للرياضة
العطل السنوية لالستراحة
إعداد قائمة كفاءة تخص االرتقاء إلى رتبة متفقد درجة ثانية للشباب والرياضة بعنوان 1997
إعداد قائمة كفاءة تخص االرتقاء إلى رتبة متفقد أول للشباب والرياضة بعنوان سنة 1998
إعداد قائمة كفاءة تخص االرتقاء إلى رتبة أستاذ أول للشباب والرياضة بعنوان 1997
إعداد قائمة كفاءة لالرتقاء إلى رتبة منشط تطبيق بعنوان سنة 1998
إعداد قائمة كفاءة لالرتقاء إلى رتبة معلم تطبيق بعنوان سنة 1998
املشاركة في التظاهرات الرياضية الدولية بالخارج
مواكبة املوسم الرياض ي 1999 / 1998
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747
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859
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914
987
963
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1111
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1356
1354
13
14
15
16
17
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 24مارس1998
24مارس1998
24مارس1998
27مارس1998
30مارس1998
30مارس1998
 1أفريل 1998
 2أفريل 1998
 14أفريل 1998
 21أفريل1998
21أفريل1998
24أفريل1998
24أفريل1998
 6ماي 1998
 12ماي 1998
13ماي 1998
 14ماي 1998
 23ماي 1998
 1جوان 1998
3جوان1998
3جوان1998
 6جوان 1998
 8جوان 1998
 12جوان 1998
 17جوان 1998
 18جوان 1998
 2جويلية 1998
11جويلية 1998
16جويلية 1998
22جويلية 1998
29جويلية 1998
29جويلية 1998
29جويلية 1998
29جويلية 1998
29جويلية 1998
 6أوت 1998
 19أوت 1998

بيع شقق لفائدة إطارات وأعوان وزارة الشباب والطفولة
فتح امتحانات مهنية بعنوان سنة 1998
إحداث لجان جهوية مختلطة للتنظيم
الدخول للمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية
حول اإلحالة على عدم املباشرة الخاصة بمدرس ي التربية البدنية املنتدبين من طرف الجمعيات
الرياضية املدنية للتدريب الرياض ي
اإلقامة بمؤسسات الوزارة
إعداد جدول توظيف األعوان
فتح مناظرتين داخليتين النتداب متفقدين من الدرجة األولى ومرشدين بيداغوجيين للشباب
والرياضة
إعداد اليوم الوطني الخامس للصحة بمؤسسات ما قبل الدراسة
االحتفال بالذكرى التاسعة لصدور االتفاقية الدولية لحقوق الطفل
اللجان الجهوية البيداغوجبة
اإلحتفال باليوم الوطني للتضامن
فتح امتحان منهي للتسمية برتبة متفقد عام للشباب والرياضة بعنوان سنة 1998
متابعة اإلعداد أللعاب البحر األبيض املتوسط سنة  2001بتونس

29
30
31
364
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 19أوت 1998
 7سبتمبر 1998
 3سبتمبر 1998
 7سبتمبر1998
 21سبتمبر 1998

33
34
35

22سبتمبر 1998
 9أكتوبر 1998
 29أكتوبر 1998

36
37
38
2764
39
40

نوفمبر 1998
نوفمبر 1998
 16نوفمبر 1998
23نوفمبر 1998
9ديسمبر 1998
 9ديسمبر 1998

41

17ديسمبر 1998

مصاريف تنقل األعضاء الجامعيين

فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 1999
ع /املنشور تاريخ الصدور

املوضوع
مشاركة ممثلينا في اجتماعات الهياكل الدولية
األنشطة التربوية والكتب والوثائق املعتمدة بمؤسسات الطفولة املبكرة
انتخاب ممثلي األعوان باللجان اإلدارية املتناصفة للمدة النيابية املتراوحة بين  25أفريل و24
أفريل2001
مهام وأدوار رئيس مصلحة الشباب واملتفقد البيداغوجي
املهرجانين الوطنيين للموسيقى واملسرح بدور الشباب والثقافة لسنة 1999
انتخاب ممثلي األعوان باللجان اإلدارية املتناصفة املركزية
تنظيم مناظرات داخلية لترقية األعوان الخاضعين للنظام األساس ي بالسلك اإلداري املشترك
لإلدارات العمومية
تطبيق توصيات دائرة الزجر املالي الخاصة بالتقيد باألحكام القانونية في مجالي تنفيذ مصاريف
الدولة والتصرف في املعدات
انتداب العملة املتعاقدين
تنظيم مناظرة حسب امللفات النتداب مندوبين لحماية الطفولة
االحتفال باليوم الوطني الخامس للصحة بمؤسسات ما قبل الدراسة حول موضوع – الطفل
والحيوانات األهلية
انتخاب ممثلي األعوان باللجان عدد  16 ،15و 17الخاصة بسلك التعليم العالي
تركيز مكاتب فرعية للتصويت باملندوبيات الجهوية للشباب والطفولة
17

01
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 7جانفي 1999
 13جانفي 1999
 20جانفي 1999

4
5
6
7

 3فيفري 1999
 4فيفري 1999
26فيفري 1999
 2مارس 1999

8

 2مارس 1999

9
10
11

 2مارس 1999
 4مارس 1999
 4مارس 1999

12
13

 11مارس 1999
 17مارس 1999

تنظيم طرق العمل بمصلحة الضبط املركزي
إيداع وسحب املراسالت بمكتب الضبط املركزي
إيداع وسحب املراسالت اإلدارية
املناظرات الداخلية لترقية األعوان الخاضعين للنظام األساس ي الخاص بالسلك اإلداري املشترك
لإلدارات العمومية
اقتناء التجهيزات اإلعالمية
اإلجراءات الواجب إتباعها عند اقتناء التجهيزات اإلعالمية
انتخاب ممثلي األعوان باللجان اإلدارية املتناصفة للمدة النيابية 2002 – 1999
توصيات دائرة املحاسبات
انتداب وتنصيب األعوان والعملة املتعاقدين
تعليق قائمات الناخبين املدعوين للمشاركة في االقتراع الخاص بانتخابات ممثلي األعوان
باللجان اإلدارية املتناصفة للمدة النيابية 2002 -1999
تسجيل املراسالت املوجهة بالفاكس
قبول التالميذ باملعهد الرياض ي باملنزه ومواصلة الدراسة به خالل السنة الدراسية / 1999
2000
تنظيم املناظرات الوطنية للدخول إلى املعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية
إجراء عملية انتخاب ممثلي األعوان باللجان اإلدارية املتناصفة للمدة النيابية 2000-1999
حول تعميم تدريس التربية البدنية ومواصلة العمل بوحدات النهوض بالرياضة في املدارس
االبتدائية خالل السنة الدراسية 2000-1999
مواصلة العمل بالخاليا التنموية للنشاط الرياض ي باملؤسسات التعليمية
مشاركة تونس في الدورات والتظاهرات الرياضية الدولية
تنظيم مناظرة حسب امللفات النتداب مندوبين لحماية الطفولة
عقد الجلسات العامة للجمعيات الرياضية للموسم الرياض ي 1999 – 1998
العناية بالبرامج الصيفية لسنة 1999
العناية بالبرامج الصيفية لسنة 1999
التصريح بنتائج انتخابات ممثلي األعوان باللجان اإلدارية املتناصفة للفترة النيابية 2002 - 99
مذكرة حول ضرورة اإلجابة عن املراسالت الواردة على الوزارة في اآلجال املطلوبة
إعداد قائمة كفاءة تخص االرتقاء إلى رتبة متفقد درجة أولى للشباب والرياضة بعنوان 1998
حول عقد الجلسات العامة للجامعات الرياضية
حول مواكبة املوسم الرياض ي 2000 – 1999
مواكبة املوسم الرياض ي 2000 – 1999
تفرغ مدرس ي التربية البدنية للعمل بالجمعيات الرياضية املدنية
استغالل سيارات دور الشباب املتنقلة
إعداد قائمة كفاءة لالرتقاء إلى رتبة منشط تطبيق رياض أطفال بعنوان سنة 1999
إعداد قائمة كفاءة لالرتقاء إلى رتبة معلم تطبيق بعنوان سنة 1999
إعداد قائمة لالرتقاء إلى رتبة منشط تطبيق بعنوان سنة 1999
الترقية باالختبار إلى رتبة متصرف مستشار وملحق إدارة بالسلك اإلداري املشترك لإلدارات
العمومية بعنوان سنتي 1999 - 1998
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 14أوت 1999
 26أوت 1999
 27سبتمبر 1999
 6أكتوبر 1999
 6أكتوبر 1999
 6أكتوبر 1999
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مشموالت وصالحيات متفقدي الشباب واملرشدين البيداغوجيين إلطارات ومؤسسات الشباب
مذكرة حول تكوين لجنة وطنية ملتابعة وحدات النهوض بالرياضة وتنميتها في الوسط املدرس ي
فتح مناظرتين داخلتين النتداب متفقدي درجة أولى وأساتذة أولين
فتح مناظرة داخلية النتداب أساتذة
تنظيم مناظرتين داخليتين للترقية إلى رتبتي كاتب تصرف وكاتب راقن
االحتفال بالذكرى العاشرة لصدور االتفاقية الدولية لحقوق الطفل
تغيير تسمية وزارة الشباب والطفولة
إعداد اليوم الوطني السادس للصحة بمؤسسات ما قبل الدراسة
االحتفال باليوم الوطني للتضامن
اجتياز االختبارات الكتابية للمناظرتين الداخليتين للترقية إلى رتبة أستاذ أول ورتبة أستاذ
اعتماد اللغة العربية في اإلدارة
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 28أكتوبر1999
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 5نوفمبر1999
 9نوفمبر1999
 12نوفمبر 1999
 18نوفمبر1999
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 25نوفمبر 1999
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فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 2000
ع /املنشور تاريخ الصدور

املوضوع
متابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول التصرف اإلداري واملالي بوزارة
الشباب والطفولة والرياضة
إجراءات انتداب األعوان املتعاقدين
املهرجانين الوطنيين للموسيقى واملسرح بدور الشباب والثقافة لسنة 2000
الوضعية اإلدارية ملدرس ي التربية البدنية املتعاقدين للعمل بالجمعيات الرياضية املدنية
النظر في ظاهرة انتشار قاعات األلعاب اإللكترونية واإلعالمية
اختبار آخر السنة في مادة التربية البدنية – دورة جوان 2000
تنظيم مناظرة داخلية باالختبارات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار
توصيات دائرة املحاسبات في مجال تحسين التصرف وترشيد النفقات
االحتفال باليوم الوطني السادس للصحة بمؤسسات ما قبل الدراسة حول :الطفل واللعب
اإلقتداء بقرارات دائرة الزجر املالي لتفادي األخطاء املالية املدانة
تركيز مواقع على شبكة األنترنات
ترشيد استهالك الهاتف واملاء والطاقة في اإلدارة
املوظفين والعملة بالجامعات الرياضية
نشاط أعضاء املكاتب الجامعية
تنفيذ توصيات دائرة املحاسبات الواردة بتقريرها السنوي الخامس عشر حول تخطيط
العمليات املتعلقة بإدخال اإلعالمية في اإلدارة وإنجازها ومتابعتها
تنظيم الرحالت الشبابية
نشاط أعضاء املكاتب الجامعية
قبول التالميذ باملعهد الرياض ي باملنزه ومواصلة الدراسة به خالل السنة الدراسية 2001-2000
الضغط على املصاريف والتحكم في االستهالك
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 3مارس 2000
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 31مارس 2000
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 7أفريل 2000
 11أفريل 2000
 11أفريل 2000
 25أفريل 2000

مواصلة العمل بالخاليا التنموية للنشاط الرياض ي باملؤسسات التعليمية خالل السنة الدراسية
2001-2000
تنظيم مناظرات الدخول إلى املعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية بعنوان سنة 2000
إنجاز وتركيز مواقع واب
االستعمال السليم للحواسيب
تمثيل تونس في املؤتمرات واالجتماعات الدورية للهيئات الرياضية الدولية والقارية واإلقليمية
مواكبة املوسم الرياض ي 2001-2000
مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بتعميم تدريس التربية البدنية ومواصلة العمل بالخاليا
التنموية للنشاط الرياض ي باملدارس االبتدائية خالل السنة الدراسية 2001-2000
تفرغ مدرس ي التربية البدنية للعمل بالجمعيات الرياضية
إعداد قائمة كفاءة تخص االرتقاء إلى رتبة متفقد درجة أولى للشباب والرياضة بعنوان 1999
البرنامج الوطني للنهوض بالتكوين القاعدي بالجمعيات
إعداد قائمة كفاءة تخص االرتقاء إلى رتبة أستاذ أول للشباب والرياضة بعنوان سنة 1999
تقييم األداء البيداغوجي ملديري املؤسسات التربوية بقطاع الشباب
تنظيم ورشات حوار شبابية
إحداث  100نادي شباب باملدارس االبتدائية الريفية
االحتفال بذكرى إقرار االتفاقية الدولية لحقوق الطفل
إحداث  100نادي شباب باملدارس االبتدائية الريفية
فتح امتحانين مهنيين إلدماج العملة برتبة كاتب تصرف ورتبة مستكتب إدارة بالسلك اإلداري
املشترك لإلدارات العمومية
فتح مناظرات داخلية للترقية إلى رتبة تقني بالسلك اإلداري املشترك لإلدارات العمومية إلى رتبة
واضع برامج بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية
فتح مناظرتين داخلتين للترقية إلى رتبة متفقد درجة ثانية ورتبة مرشد بيداغوجي يسلك التفقد
البيداغوجي بوزارة الشباب والطفولة والرياضة
فتح امتحان منهي لترسيم األعوان الوقتين من الصنف ج برتبة مستكتب إدارة بالسلك اإلداري
املشترك لإلدارات العمومية
فتح مناظرة داخلية للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني املشترك لإلدارات العمومية
االحتفال باليوم الوطني للتضامن
إعداد اليوم الوطني السابع للصحة بمؤسسات ما قبل الدراسة
مشموالت اللجنة الجهوية للقبول
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فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 2001
ع /املنشور تاريخ الصدور

املوضوع
اختبار آخر السنة في مادة التربية البدنية – دورة جوان 2001
التراتيب التنظيمية الختبارات آخر السنة في مادة التربية البدنية – دورة جوان 2001
مواكبة املباريات الرياضية
تطبيق األحكام املتعلقة باإلدماج الواردة ضمن أحكام األمر عدد  2905لسنة  2000املؤرخ في
 12ديسمبر  2000املتعلق بتنقيح وإتمام األمر عدد  952لسنة  1974املؤرخ في  2نوفمبر 1974
املتعلق بضبط النظام األساس ي الخاص برجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب
والطفولة والرياضة
التنظيم اإلداري لإلدارة العامة للرياضة
االحتفال باليوم الوطني السابع للصحة بمؤسسات ما قبل الدراسة حول موضوع – الطفل
ومحيطه
حول بطاقات سياقة السيارات اإلدارية
املتابعة الطبية والعلمية
إنهاء املوسم الرياض ي في كنف الروح الرياضية والسلوك الحضاري
املخطط العاشر للتنمية
فض النزاعات
قبول التالميذ باملعهد الرياض ي باملنزه ومواصلة الدراسة به خالل السنة الدراسية -2001
2002
دخول البعض من مقتضيات املنشور عدد  4املؤرخ في  8مارس  2001املتعلق بإمكانية
إدماج منشطي رياض األطفال في رتبة مربي حيز التطبيق.
عقود التدريب
نتائج املوسم الرياض ي
حركة نقل مدرس ي التربية البدنية
تنظيم عالقات التعاون مع إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق
عقد الجلسات العامة للجمعيات الرياضية
تنظيم مناظرات الدخول إلى املعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية بعنوان سنة 2001
إعداد قائمة كفاءة للترقية باالختبار إلى رتبة متفقد درجة ثانية للشباب والرياضة بعنوان
2000
مواصلة العمل بالخاليا التنموية للنشاط الرياض ي باملؤسسات التربوية خالل السنة الدراسة
2002-2001
مواصلة تنفيذ البرنامج الو طني الخاص بتعميم تدريس التربية البدنية ومواصلة العمل
بالخاليا التنموية للنشاط الرياض ي باملدارس االبتدائية خالل السنة الدراسية 2002-2001
إحداث مسلك دراس ي خاص بالرياضيين (بكالوريا رياضة)
ملفات قبول األطفال باملراكز املندمجة للشباب والطفولة
األمن باملالعب الرياضية
إحكام تنظيم املوسم الصيفي ( 2001موجه إلى املندوبين الجهويين؛ رؤساء مصالح الشباب؛
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 16أفريل 2001
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 10ماي 2001
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 16ماي 2001
 16ماي 2001
 16ماي 2001
 17ماي 2001
 22ماي 2001
 5جوان 2001

21

 15جوان 2001

22

 18جوان 2001

23
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 19جوان 2001
 22جوان 2001
 30جوان 2001
 2جويلية 2001

متفقدي الشباب؛ املرشدين البيداغوجيين للشباب)
إحكام تنظيم املوسم الصيفي ( 2001موجه إلى رؤساء املكاتب الوطنية والهيئات املديرة
ملنظمات وجمعيات الشباب؛ املسئولين عن الهياكل واملؤسسات املنفذة لبرامج األنشطة
الصيفية)
توفير اآلليات الالزمة لتسيير مهام مندوبي حماية الطفولة
اإليواء املؤقت لألطفال املهددين في الحاالت العاجلة
توجيه املراسالت
تدريس اللغات األجنبية باملؤسسات الشبابية
مواكبة املوسم الرياض ي 2002-2001
تكفل الدولة بمساهمات الجامعات والجمعيات الرياضية
فتح مناظرة داخلية باالختبارات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك اإلداري املشترك
لإلدارات العمومية
تطبيق األحكام املتعلقة باإلدماج الواردة ضمن أحكام األمر عدد  2905لسنة  2000املؤرخ في
 12ديسمبر  2000املتعلق بتنقيح األمر عدد  952لسنة  1974املؤرخ في  2نوفمبر 1974
املتعلق يضبط النظام األساس ي برجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والطفولة
والرياضة – حصة 2001
مذكرة حول موافاة وزارة الشباب والطفولة والرياضة بتقرير تقييمي حول اإلنجازات التي تم
تحقيقها خالل املوسم الرياض ي املنقض ي  2001-والخطة املستقبلية إليجاد سبل تطوير هذه
اإلنجازات
فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة للشباب والرياضة
فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للشباب والرياضة
فتح امتحان منهي للتسمية في رتبة متفقد أول للشباب والرياضة
فتح مناظرة داخلية للترقية إلى رتبة متفقد درجة أولى للشباب والرياضة
فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ للشباب والرياضة
تطبيق كراسات الشروط املتعلقة باالستثمار في قطاع الشباب
لجان أحباء النوادي
كراس الشروط الخاص بالقاعات الخاصة للتربية البدنية واألنشطة الرياضية
مزيد استغالل املنشآت الرياضية
برامج اإلدارة العامة للشباب لسنة 2002 -2001
إسناد وسام الشغل للمستخدمين التابعين للدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية
ذات الصبغة اإلدارية بعنوان سنة 2001
االحتفال بذكرى إقرار االتفاقية الدولية لحقوق الطفل
االحتفال باليوم الوطني للتضامن
إنجاز دليل للترفيه الشبابي
دعم العناية بالرياضة املدرسية
اللعب املستعملة باملحاضن ورياض األطفال
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حول تنظيم طرق العمل بمصلحة الضبط املركزي
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فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 2002
ع /املنشور تاريخ الصدور

املوضوع
مهمة التنشيط التربوي االجتماعي وإدارة مؤسسات الشباب والطفولة
اختبار آخر الستة في مادة التربية البدنية –دورة جوان 2002
إعادة إدماج مدرس ي التعليم العالي ومدرس ي التربية البدنية والرياضية قبل موفى كل سنة
دراسية
عالقات التعاون والتكامل بين إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق والهياكل الخاضعة إلشراف
الوزارة
فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بعنوان سنة 2001
إعداد كفاءة باالختيار للترشح إلى رتبة كاتب تصرف بعنوان سنة 2001
إعداد اليوم الوطني الثامن للصحة بمؤسسات التربية فبل املدرسية
تأمين رياض ي النخبة
التراتيب التنظيمية الختبار آخر السنة في مادة التربية البدنية – دورة جوان 2002
فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة للشباب والرياضة
الحضور التونس ي في الهيئة الرياضية الدولية والقارية واإلقليمية
استهالك املكمالت الغذائية الخاصة بالرياضيين
مذكرة حول انطالق الخطة الوطنية لتطوير نشاط املؤسسات الشبابية (نشاط اللغات)
تأهيل العمل اإلداري صلب الجامعات الرياضية
انتخابات ممثلي األعوان باللجان اإلدارية املتناصفة للمدة النيابية 2005 – 2002
احترام اآلجال في إحالة امللفات واملراسالت
اإلحنفال باليوم الوطني الثامن للصحة بمؤسسات التربية قبل املدرسية حول موضوع –
الطفل والتلفزة-
املنشور عدد  15املؤرخ في  19مارس  2002املتعلق بإنتحاب اللجان اإلدارية املتناصفة
الخطة الوطنية لتطوير نوادي الشباب
تنظيم مناظرات الدخول إلى املعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية بعنوان سنة 2002
إجراء عملية انتخاب ممثلي األعوان باللجان اإلدارية
إحصاء عدد اإلطارات البيداغوجية – كافة الرتب
متابعة عمل أقسام السنة التحضيرية برياض األطفال
إعداد قائمة كفاءة تخص االرتقاء إلى رتبة متفقد درجة أولى للشباب والرياضة بعنوان سنة
2001
العمل املشترك بين وزارتي التربية والشباب والطفولة والرياضة في مجال التربية البدنية
واألنشطة الرياضية
التصريح بنتائج انتخابات ممثلي األعوان باللجان اإلدارية املتناصفة
صيانة واستغالل مالعب العشب الطبيعي
االستعدادات للموسم الرياض ي 2003-2002
مراقبة حضور األعوان
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 18جوان 2002
 26جوان 2002
 4جويلية 2002
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ضبط وضعية ووظيفة ومشموالت إطار التفقد واإلرشاد البيداغوجي.
تطبيق األحكام الترتيبية املتعلقة بإدماج املعلمين األول للتربية البدنية والرياضية في رتبة معلم
تطبيق للتربية البدنية والرياضية
حول تطبيق األحكام املتعلقة باإلدماج الواردة ضمن األمر عدد  2905لسنة  2000في 12
ديسمبر  2000املتعلق بتنقيح وإتمام األمر عدد 952لستة  1974املؤرخ في  2نوفمبر 1974
املتعلق بضبط النظام األساس ي الخاص برجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب
والطفولة والرياضة – حصة 2002
تطبيق األحكام الترتيبية املتعلقة بالترقية باالختبار إلى رتبة منشط تطبيق رياض أطفال
أرقام الفاكس املعدة الستقبال املراسالت
املتابعة الفنية لفضاءات األنترنات
املساكن اإلدارية
فتح أربع مناظرات داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة ورتبة أستاذ أول
ورتبة أستاذ فوق الرتبة ورتبة أستاذ
مشموالت إدارة الشؤون القانونية والنزاعات
فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة فني سامي أول للصحة الرياضية
فتح مناظرة داخلية باالختبارات للترقية إلى رتبة تفني أول بالسلك التقني املشترك لإلدارات
العمومية
االحتفال باليوم الوطني للتضامن
سحب وإيداع املراسالت اإلدارية
تنظيم طرق العمل بمصلحة الضبط املركزي
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ترشيد النفقات املتعلقة باستهالك الهاتف
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28ديسمبر 2002

فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 2003
ع /املنشور تاريخ الصدور

املوضوع
فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بعنوان سنة 2002
تكليف
إجراءات ترحيل أرصدة األرشيف الخاصة بالشباب والطفولة
اختبار آخر السنة في مادة التربية البدنية – دورة جوان 2003
املنحة الكيلو مترية للمكلفين بخطط وظيفية
الهياكل الجهوية املهتمة بالطفولة
نشر الثقافة والتربية األوملبية في الوسط املدرس ي ومراكز التكوين املنهي
بخصوص الساعات اإلضافية بعنوان سنة 2003
انتخاب ممثلي األعوان باللجان اإلدارية املتناصفة للمدة النيابية 2006 – 2003
تمكين مكتب العالقات مع املواطن من الوثائق واملعلومات التي لها صلة بمشاغل املواطنين
برامج التصرف قي وثائق وأرشيف املؤسسات واملنشآت الخاضعة إلشراف الوزارة
حركة نقل مدرس ي التربية البدنية
تطبيق أحكام الفصل  16مكرر – الفقرة األولى – من األمر عدد  2905لسنة  2000املؤرخ في
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 6جانفي 2003
 7جانفي 2003
 23جانفي 2003
 27جانفي 2003
 4فيفري 2003
 10فيفري 2003
 18فيفري 2003
 24فيفري 2003
 1مارس 2003
 22مارس 2003
 3أفريل 2003
 18أفريل 2003
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 12ديسمبر  2000املتعلق بتنقيح وإتمام األمر عدد  952لسنة  1974املؤرخ في  2نوفمبر 1974
بشأن إدراج مهنة العب غير هاوي ببطاقة تعريف وطنية
تنظيم مناظرات الدخول إلى املعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية بعنوان سنة 2003
تطبيق األحكام املتعلقة باإلدماج املنصوص عليها باألمر عدد  2905لسنة  2000املؤرخ في 12
ديسمبر  2000املتعلق بتنقيح وإتمام األمر عدد  952لسنة  1974املؤرخ في  2نوفمبر 1974
املتعلق بضبط النظام األساس ي الخاص برجال سلك التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب
والطفولة والرياضة – حصة 2003
ضرورة االعتناء باملظهر الالئق
التصريح بنتائج انتخابات ممثلي األعوان باللجان اإلدارية املتناصفة للفترة النيابية - 2003
2006
إيداع نسخة من املنشورات بمكتبة الوزارة
صدور األمر املتعلق بتنظيم وزارة الرياضة
تنقل أعضاء املكاتب الجامعية إلى الخارج
تنظيم السنة الجامعية 2004 – 2003
حول دعم الرياضة للجميع
فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بعنوان سنة 2003
فتح مجموعة من االمتحانات املهنية واملناظرات الداخلية
فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة قيم أول
فتح أربع مناظرات داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة ورتبة أستاذ أول
ورتبة أستاذ فوق الرتبة ورتبة أستاذ
تمديد آجال تقديم الترشح للمناظرات الداخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق
الرتبة ورتبة أستاذ فوق الرتبة ورتبة أستاذ املنظمة بعنوان سنة 2003
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فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 2004
ع /املنشور تاريخ الصدور

املوضوع
الهياكل الجهوية املهتمة بالطفولة
نظام تصنيف الوثائق الخصوصية
تطبيق مقتضيات جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمندوبيات الجهوية للرياضة
إعادة النظر في مشموالت وصالحيات املتفقدين البيداغوجيين وضبط وضعيتهم اإلدارية
وعالقاتهم باملندوبيات الجهوية التي يعملون بها من جهة ،واإلدارات الفنية املركزية من جهة
أخرى
إسناد جائزة رئيس الجمهورية للعناية باملنشآت الرياضية
تكوين نواة لخزينة صور تتعلق بمختلف الرياضات
إسناد جائزة رئيس الجمهورية للعناية باملنشآت الرياضية
تنظيم مناظرات الدخول إلى املعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية بعنوان سنة 2004
مسك وإحالة الوثائق املقدمة ضمن ملفات الترشح للمشاركة في املناظرات الداخلية للترقية
إلى مختلف رتب سلك التعليم
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 12جانفي 2004
 12جانفي 2004
 14جانفي 2004
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2004
 5أفريل 2004
 5أفريل 2004
 19أفريل 2004
 6ماي 2004

كيفية اعتماد األعداد البيداغوجية في مناظرات الترقية
توجيه املراسالت
مقتنيات جديدة لفائدة مكتبة الوزارة
لجنة قيادة ومتابعة مشروع إقامة متحف الرياضة التونسية
عقد الجلسات العامة للجمعيات الرياضية املدنية للموسم الرياض ي 2004- 2003
تسيير مهمة املتفقد البيداغوجي
التراتيب التنظيمية املتعلقة بعملية التفقد البيداغوجي
االلتحاق بشعبة رياضة
ملحوظة عمل حول متابعة إنجاز املشاريع وصيانة املنشآت الرياضية واستغاللها
فتح مجموعة من املناظرات الداخلية
املتحف الوطني للرياضة
املتحف الوطني للرياضة
فتح امتحانين مهنيين لترقية عملة الدولة التابعين لوزارة الرياضة إلى األصناف األعلى
اإلجراءات التنظيمية في حفالت االفتتاح واالختتام ومواكب رفع العلم خالل التظاهرات
الرياضية
فتح مناظرة داخلية للترقية إلى رتبة كاتب تصرف وامتحانين مهنيين إلدماج العملة ضمن
إطارات املوظفين
حول توجيه البريد
حول توجيه البريد
االستعدادات للموسم الرياض ي 2005 – 2004
الخروج أثناء التوقيت اإلداري
مراقبة حضور األعوان بمقر الوزارة
اجتماعات املكاتب الجامعية
املتحف الوطني للرياضة
املتحف الوطني للرياضة
تنقل أعضاء املكاتب الجامعية إلى الخارج
كيفية اعتماد األعداد البيداغوجية في مناظرات الترقية
الضغط على نفقات التصرف املتعلقة بالتأجير وإسناد االمتيازات لألعوان العاملين بالجامعات
برنامج التكوين الجهوي إلطارات الشباب
انتداب األعوان عن طريق التعاقد
إحالة قطاع الشباب إلى مصالح وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية
اإلعالم والتعريف باألنشطة الشبابية
إلحاق السيد شكري بن حسن بديوان وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية لإلشراف على
متابعة التحضيرات األوملبية ورياض ي املستوى العالي
توزيع املهام واملشموالت بين رئيس مصلحة الشباب وأعضاء سلك التفقد واإلرشاد
البيداغوجي
إصدار وتوجيه البريد
اللجان الجهوية لصيانة املنشآت الرياضية
26

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

 6ماي 2004
 11ماي 2004
 27ماي 2004
 4جوان 2004
 11جوان 2004
 21جوان 2004
 21جوان 2004
 25جوان 2004
12جويلية 2004
15جويلية 2004
21جويلية 2004
21جويلية 2004
23جويلية 2004
 7أوت 2004

24

 9أوت 2004

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

 22سبتمبر 2004
 29سبتمبر 2004
 29سبتمبر 2004
 12أكتوبر 2004
 12أكتوبر 2004
 19أكتوبر 2004
 19أكتوبر 2004
 19أكتوبر 2004
 30أكتوبر 2004
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منشور مشترك بشأن بعث اللجان الجهوية لصيانة املنشآت الرياضية
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فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 2005
ع /املنشور تاريخ الصدور

املوضوع
إحكام العمل باملناشير واملذكرات الصادرة في مجال التفقد البيداغوجي
تطوير مناهج املتابعة واإلسناد البيداغوجي
فتح أربع مناظرات داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للتربية البدنية
ورتبة أستاذ أول للتربية البدنية ورتبة أستاذ فوق الرتبة للتربية البدنية ورتبة أستاذ للتربية
البدنية
إعداد مشروع امليزانية لسنة 2006
متابعة سير العمل بمؤسسات الشباب
التصرف املالي في ميزانية املندوبيات الجهوية كمؤسسات عمومية خاضعة ملجلة املحاسبة
العمومية
االحتفال بالسنة الدولية للرياضة والتربية البدنية
الترسيم على قائمة الكفاءة للترقية باالختبار إلى رتبة كاتب تصرف بعنوان سنة 2004
إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة ( 2006منشور الوزارة األولى)
تحجير التدخين داخل الفضاءات الرياضية املغطاة
اإللحاق بشعبة الرياضة
التأطير والوقاية من حوادث الغرق خالل رحالت السياحة الشبابية
فتح امتحانين مهنيين لترقية عملة الدولة التابعين لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية
إلى األصناف األعلى
إجراءات تحويل األرشيف
معاينة املنشآت الرياضية
فتح مناظرتين داخليتين
تأمين الرياضيين املنتمين للجمعيات والنوادي الرياضية
دراسة ومتابعة امللفات ذات الصبغة القانونية
تنظيم طرق العمل بمصلحة الضبط املركزي
توجيه البريد
ترشيد استهالك الطاقة باملالعب الرياضية
تكوين رجال التعليم العاملين باملدارس االبتدائية في التربية والتكوين
استرجاع مصاريف النقل والتنقل واملنحة الكيلو مرية
إحكام استغالل وتوظيف التجهيزات الرياضية والشبابية
مراقبة حضور األعوان وااللتزام باملظهر الالئق
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ضرورة تطبيق نظام تصنيف الوثائق الخصوصية لقطاع الشباب
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فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة2006
ع /املنشور تاريخ الصدور

املوضوع
تنقل املنتخبات الوطنية للمشاركة في تظاهرات أو تربصات رياضية بالخارج
تربصات التكوين والرسكلة
التقرير السنوي ملصالح الوزارة بعنوان سنة 2005
بعث نوادي للتربية والثقافة األوملبية (منشور مشترك مع وزارة التربية)
عطل االستراحة
تنفيذ املرحلة الثالثة من الخطة الوطنية إلحداث نوادي شباب باملدارس االبتدائية واالعدادية
بالوسط الريفي (منشور مشترك مع وزارة التربية)
اجراءات اإلعالم بفحوى اجتماعات املكاتب الجامعية
فتح امتحانين مهنيين لترقية عملة الدولة التابعين لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية
إلى أصناف أعلى
تنفيذ برنامج االلتزام بالجودة باملصالح العمومية
إعداد مشروع ميزانية وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية بعنوان سنة 2007
انتخاب ممثلي األعوان باللجان اإلدارية املتناصفة للمدة النيابية 2009-2006
ملفات الختم النهائي للصفقات العمومية
األعوان املتعاقدين
جداول مدد استبقاء الوثائق الفرعية للمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية
تعريفات الحلقات التكوينية ودورات الرسكلة باملركز الوطني للتكوين والرسكلة إلطارات
الرياضة
استعمال الطاقة
التمتع بعطل االستراحة خالل صائفة 2006
العطل السنوية لالستراحة
إعداد دليل اإلجراءات الخاص بالوزارة
تجديد العقود والصفقات
تنظيم امللتقيات والندوات العلمية
دعم أنشطة املرصد الوطني للرياضة
مطالب العطل
تركيز منظومة انترنات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية
التنشيط الرياض ي والثقافي صلب املؤسسات السياحية
خدمات التنشيط الرياض ي والثقافي صلب املؤسسات السياحية
تعيين أساتذة التربية الب دنية باملعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية
احترام التوقيت االداري
الواجبات الجبائية املتعلقة بالخصم من املورد بالنسبة للجامعات والجمعيات الرياضية
انتخاب ممثلي األعوان باللجان االدارية املتناصفة الجهوية للمدة النيابية 2009-2006
مزيد التحكم في نفقات املحروقات
فتح أربع مناظرات داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ اول فوق الرتبة للتربية البدنية
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 27مارس 2006
 18أفريل 2006
 22أفريل2006
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24
25
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31

 25أفريل2006
 26أفريل2006
 26أفريل2006
 03ماي2006
 12ماي2006
 21جوان 2006
 22جوان 2006
 22جوان2006
 30جوان 2006
 16أوت 2006
 18أوت 2006
 28أوت 2006
 29أوت 2006
 21سبتمبر2006
 23سبتمبر 2006
 23سبتمبر 2006
 25سبتمبر 2006

ورتبة أستاذ أول للتربية البدنية ورتبة أستاذ فوق الرتبة للتربية البدنية ورتبة أستاذ للتربية
البدنية
فتح ثالث مناظرات داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للشباب والطفولة ورتبة أستاذ
فوق الرتبة للشباب والطفولة ورتبة أستاذ للشباب والطفولة
التأكيد على إحكام عملية التنسيق بين مختلف اإلدارات املركزية واملندوبيات الجهوية للشباب
والرياضة والتربية البدنية
توفر مقومات السالمة بالفضاءات املستغلة من قبل التالميذ والطلبة
إدماج خريجي الحلقات التكوينية لسلك األوملبيين الشبان لسنة2006
ضبط األمالك املنقولة للدولة
جرد وإحصاء الفضاءات الرياضية باملؤسسات التربوية (منشور مشترك مع وزارة التربية)
االحتفال باليوم الوطني للتضامن
التنشيط الرياض ي والترفيهي صلب القاعات الرياضية الخاصة وبقية املشاريع الخاصة
املعتنية بأنشطة الشباب
إبرام اإلتفاقيات الثنائية والترشح لتنظيم التظاهرات الرياضية الدولية من قبل الجامعات
الرياضية
حركة النقلة لسنة2007
إجراء الجرد السنوي العام بمخازن الوزارة لسنة 2006
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 28نوفمبر2006
12ديسمبر 2006
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 14ديسمبر2006

40
41

 25ديسمبر2006
 28ديسمبر2006

فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة لسنة2007
ع /املنشور تاريخ الصدور

املوضوع
توزيع ساعات العمل بالنسبة إلطارات الشباب املباشرين للتنشيط
إجراءات الترسيم واإلثبات في الرتبة
استغالل سيارة دور الشباب املتنقلة
الترشح ضمن فريق املواطن الرقيب
التقرير السنوي ملصالح الوزارة بعنوان سنة2006
منهجية التخطيط والبرمجة لألنشطة بمؤسسات الشباب
املسابقة الوطنية لألنشودة الكشفية
إعداد وإنجاز برنامج لتنظيم أرشيف الجامعات والجمعيات الرياضية
نشاط مؤسسات التنشيط الريفي
مكافحة تعاطي املنشطات في مجال الرياضة
االحتفال بيوم الصناعات التقليدية واللباس الوطني بعنوان 2007
تنظيم ملتقى وطني الثاني لنشر القيم األوملبية باملؤسسات التربوية وحفل اختتام نشاط
نوادي التربية األوملبية (منشور مشترك مع وزارة التربية)
الخطة الوطنية إلحداث نوادي الشباب باملدارس االبتدائية واالعدادية بالوسط الريفي
(منشور مشترك مع وزارة التربية)
االلتحاق بشعبة الرياضة (منشور مشترك مع وزارة التربية)
فتح امتحانين مهنيين لترقية عملة الدولة التابعين لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية
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 05جانفي2007
جانفي 2007
 16جانفي2007
 16جانفي2007
 19جانفي 2007
 10فيفري 2007
 12فيفري 2007
 20فيفري 2007
 21فيفري2007
 28فيفري 2007
 28فيفري 2007
 05مارس2007

15

 10مارس 2007

17
18

 14مارس2007
 30مارس2007

إلى أصناف األعلى
مكافحة تعاطي املنشطات في مجال الرياضة
االستعداد الحتضان املقيمين خالل املوسم الصيفي 2007
النشيد الوطني الرسمي
فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس
فتح مناظرة داخلية باالختبارات للترقية الى رتبة كاتب تصرف وامتحانين مهنيين الدماج العملة
ضمن اطارات املوظفين
تنظيم املقابالت الرياضية الدولية الودية
أهمية اإلعالم الفوري
حسن استقبال املواطن وشفافية تعامل اإلدارة معه
مصاريف التنقل للقيام بمهمات بالخارج
االمتيازات املسندة للمسيرين واالعوان العاملين بالجامعات
تكليف
فتح مناظرتين داخليتين بامللفات للترقية إلى رتبة متفقد عام تربية بدنية ورياضة ومتفقد أول
تربية بدنية ورياضة
فتح مناظرتين داخليتين بامللفات للترقية إلى رتبة متفقد عام شباب وطفولة ومتفقد أول
شباب وطفولة
فتح ( )4أربع مناظرات داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للتربية البدنية
ورتبة أستاذ أول للتربية البدنية ورتبة أستاذ فوق الرتبة للتربية البدنية ورتبة أستاذ للتربية
البدنية
فتح ثالث ( )3مناظرات داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للشباب والطفولة ورتبة
أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة ورتبة أستاذ شباب وطفولة
فتح ثالث مناظرات داخلية للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام وتقني رئيس وتقني
فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة قيم أول
اختبار آخر السنة في مادة التربية البدنية (دورة جوان  )2008بالنسبة إلى النظامين (قديم
جديد)
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فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 2008
ع /املنشور تاريخ الصدور

املوضوع
تكليف
سير العمل بوحدات تنشيط األحياء كثيفة السكان
متابعة أداء نوادي الشباب باملدارس االبتدائية واإلعدادية ذات األولوية بالوسط الريفي
(منشور مشترك مع وزارة التربية)
االختيار النهائي ملادة التربية البدنية ضمن امتحان شهادة البكالوريا (منشور مشترك مع وزارة
التربية ووزارة الصحة)
مراجعة وتحيين املناشير
التقرير السنوي ألنشطة الوزارة لسنة2007
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40
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 10جانفي 2008
 15جانفي 2008
 21جانفي 2008

01

 24جانفي 2008

02

 25جانفي 2008
 8فيفري 2008

مزيد التنسيق في متابعة تنفيذ األنشطة والبرامج الجهوية في قطاعات الشباب والرياضة
والتربية البدنية
الحوافز الجديدة املتعلقة بالعمل في نطاق التعاون الفني
متابعة بريد السيد رئيس الديوان
تغيير مقري عمل وأرقام الهاتف والفاكس لإلدارة العامة للشباب وإدارة متابعة األنشطة
الجهوية
التقرير السنوي االول للتنمية لسنة2007
مشروع القانون التوجيهي للعمل الشبابي ومشروع قانون العمل التطوعي
تنفيذ البرنامج الخصوص ي لألنشطة املشتركة بين دور الشباب واملؤسسات التربوية املجاورة
لها (منشور مشترك مع وزارة التربية)
سير العمل بوحدات تنشيط األحياء كثيفة السكان
االلتحاق بشعبة الرياضة (منشور مشترك مع وزارة التربية)
الترسيم على قائمة الكفاءة للترقية باالختيار الى رتبة كاتب تصرف بعنوان سنة 2007
تعيين السيد محمد سليم الوزير لتنسيق عمل ادارة التربية البدنية واألنشطة الرياضية في
الوسط املدرس ي
تحيين ومزيد تطوير مواقع الواب الخاصة بالوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر
إعالم بتكليف وقتي
تكليف
إجراءات إتمام عملية النقلة
إجراءات إتمام عملية النقلة
فتح امتحانين مهنيين لترقية عملة الدولة التابعين لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية إلى
أصناف أعلى
فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة قيم أول
فتح امتحان منهي بامللفات إلدماج املرشدين البيداغوجيين للتربية البدنية والرياضة في رتبة
متفقد درجة أولى للتربية البدنية والرياضة
فتح امتحان منهي بامللفات إلدماج املرشدين البيداغوجيين للشباب والطفولة في رتبة متفقد
درجة أولى شباب وطفولة
تكليف بمهام
تذكير بإجراءات تحويل األرشيف
إعالم بنيابة وقتية
تكليف بمهام
فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية الى رتبة قيم مرشد
فتح امتحانين مهنين لترسيم األعوان الوقتيين من الصنف "ب"و "ج" في رتبتي كاتب تصرف
ومستكتب إدارة
فتح مناظرتين داخليتين باالختبارات للترقية إلى رتبتي كاتب تصرف ومستكتب ادارة
فتح مناظرتين داخليتين بامللفات للترقية إلى رتبة متفقد أول تربية بدنية ورياضة ومتفقد أول
شباب وطفولة
فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو موثق
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15

 15أكتوبر 2008

فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس
البريد الصادر عن االدارات الراجعة بالنظر الى االدارة العامة للمصالح املشتركة
االجراءات الوقائية والصحية للرياضيين
التقارير الفنية واملالية للمهمات بالخارج
االحتفال بالتوم الوطني للتضامن
فتح أربع مناظرات داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للتربية البدنية ورتبة
أستاذ أول للتربية البدنية ورتبة أستاذ فوق الرتبة للتربية البدنية ورتبة أستاذ للتربية البدنية
فتح أربع مناظرات داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ اول فوق الرتبة للشباب والطفولة
ورتبة أستاذ أول للشباب والطفولة ورتبة أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة ورتبة أستاذ
للشباب والطفولة
فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة فني سامي أول للصحة العمومية
فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو موثق
فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة تقني أول
فتح مناظرة خارجية باالختبارات للقبول في مرحلة التكوين النتداب متفقدي الدرجة الثانية
تربية بدنية ورياضة
فتح مناظرة خارجية باالختبارات للقبول في مرحلة التكوين النتداب متفقدي الدرجة األولى
تربية بدنية ورياضة
فتح مناظرة خارجية باالختبارات للقبول في مرحلة التكوين النتداب متفقدي الدرجة ثانية
شباب وطفولة
فتح مناظرة خارجية باالختبارات للقبول في مرحلة التكوين النتداب متفقدي الدرجة األولى
شباب وطفولة
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فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 2009
ع /املنشور تاريخ الصدور

املوضوع
معالجة البريد بمكتب الضبط املركزي
التنظيم االداري لعمل سلك التفقد البيداغوجي
مذكرة حول تذكير بضرورة حمل الشارة من طرف كافة األعوان
مذكرة حول تحويل الوثائق االدارية غير الجارية إلى ادارة التصرف في الوثائق والتوثيق
مذكرة حول إعداد قائمات الكفاءة للترقية باالختيار إلى رتبتي متصرف ومتصرف مستشار
بالسلك االداري املشترك لإلدارات العمومية بعنوان سنتي 2007و2008
نقلة وتعيين مدرس ي التربية البدنية
مذكرة حول تحجير التدخين في األماكن املخصصة لالستعمال الجماعي باإلدارة
ترشيد التصرف في السيارات االدارية
انتخاب ممثلي األعوان باللجان االدارية املتناصفة للمدة النيابية 2011/2009
االلتحاق بشعبة الرياضة (منشور مشترك مع وزارة التربية)
فتح مناظرة داخلية باالختبارات للترقية إلى رتبة فني سامي رئيس للصحة العمومية
أهداف وتوجهات العمل الشبابي الجهوي لسنة 2009
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مذكرة حول شهادة تقديرية في مجال العناية بالوثائق واالرشيف
التعاون مع أطراف أجنبية
انتخاب ممثلي األعوان باللجان االدارية املتناصفة للمدة النيابية 2011/2009
الخطة االتصالية الجديدة للوزارة
مستحقات الوكالة التونسية لإلتصال الخارجي
فتح امتحانين مهنيين لترقية عملة الدولة التابعين لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية
إلى أصناف أعلى
الترسيم على قائمة الكفاءة للترقية باالختيار الى رتبة كاتب تصرف بعنوان سنة 2008
مذكرة حول إجراءات التعهد بالنفقة
فتح امتحان منهي بامللفات إلدماج املرشدين البيداغوجيين للتربية البدنية والرياضة في رتبة
متفقد درجة أولى للتربية البدنية والرياضة
فتح امتحان منهي بامللفات إلدماج املرشدين البيداغوجيين للشباب والطفولة في رتبة متفقد
درجة أولى شباب وطفولة
املساهمة في الخطة الوطنية ملكافحة التدخين
تطبيق األحكام املتعلقة باإلحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية
مذكرة حول فتح مناظرتين داخليتين باالختبارات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار وإلى رتبة
متصرف بالسلك االداري املشترك لإلدارات العمومية
مذكرة حول تحيين القائمات االنتخابية للجان االدارية املتناصفة للمدة النيابية 2011/2009
الوقاية من أنفلونزا )grippe A(H1N1
انتخاب ممثلي األعوان باللجان االدارية املتناصفة للمدة النيابية 2011/2009
مذكرة حول البريد الوارد عن طريق الفاكس
مذكرة حول ارساء عالمة "مرحبا" لإلستقبال باملصالح اإلدارية
فتح مناظرات داخلية بامللفات للترقية إلى رتب :تقني رئيس ،واضع برامج ،فني سامي أول
للصحة العمومية  ،ملحق ادارة وكاتب تصرف
فتح أربع مناظرات داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للتربية البدنية
ورتبة أستاذ أول للتربية البدنية ورتبة أستاذ فوق الرتبة للتربية البدنية ورتبة أستاذ للتربية
البدنية
فتح أربع مناظرات داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة
ورتبة أستاذ أول للشباب والطفولة ورتبة أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة ورتبة أستاذ
للشباب والطفولة
فتح مناظرة داخلية باالختبارات للترقية إلى رتبة تقني أول
فتح مناظرة خارجية باالختبارات للقبول في مرحلة التكوين النتداب متفقدي الدرجة الثانية
شباب وطفولة
فتح مناظرة خارجية باالختبارات للقبول في مرحلة التكوين النتداب متفقدي الدرجة الثانية
تربية بدنية ورياضة
اختبار آخر السنة في مادة التربية البدنية ضمن امتحان البكالوريا (دورة جوان )2010
(منشور مشترك مع وزارة التربية)
فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة متفقد أول تربية بدنية ورياضة بعنوان سنة
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2009
مذكرة حول االستفادة من الوثائق املتوفرة بمكاتب املوظفين لصالح مكتبة الوزارة
إجراء عملية انتخاب ممثلي األعوان باللجان االدارية املتناصفة املركزية للمدة النيابية
2011/2009
مذكرة حول ارساء مقتضيات املستوى األول من البرنامج الوطني للجودة باملصالح العمومية
مذكرة حول تنفيذ البرنامج الرئاس ي ( )2009-2014في مجال االدارة االلكترونية
مذكرة حول االحتفال باليوم الوطني للتضامن
إحصاء الفضاءات والتجهيزات الرياضية املخصصة للتربية البدنية والرياضة املدرسية
بمؤسسات التربية والتكوين
توجهات العمل الشبابي الجهوي لسنة 2010
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فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 2010
ع /املنشور تاريخ الصدور

املوضوع

01

19جانفي2010

فتح مناظرتين داخليتين بامللفات للترقية إلى رتبة متفقد عام تربية بدنية ورياضة وإلى رتبة
متفقد عام شباب وطفولة
إعداد مشروع ميزانية وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية بعنوان سنة2011
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 15أكتوبر2010
20أكتوبر2010
 20أكتوبر2010
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 8نوفمبر 2010
 15نوفمبر2010

فتح أربع مناظرات داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة
ورتبة أستاذ أول للشباب والطفولة ورتبة أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة ورتبة أستاذ
للشباب والطفولة
فتح أربع مناظرات داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للتربية البدنية
ورتبة أستاذ أول للتربية البدنية ورتبة أستاذ فوق الرتبة للتربية البدنية ورتبة أستاذ للتربية
البدنية
فتح مناظرتين داخليتين باالختبارات للترقية إلى رتبة فني سامي رئيس للصحة العمومية وإلى
رتبة فني سامي أول للصحة العمومية
فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس
فتح مناظرتين داخليتين باالختبارات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات وإلى رتبة مكتبي أو موثق

16

 15نوفمبر 2010
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20

 15نوفمبر2010
 15نوفمبر2010

فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة متفقد عام شباب وطفولة
فتح مناظرة داخلية باالختبارات للترقية إلى رتبة واضع برامج

21
22

 15نوفمبر2010
 15نوفمبر2010

إجراءات تحويل األرشيف
معاليم اإليواء والتغذية باملركبات الشبابية ومراكز اإلقامة ومراكز التربصات واالصطياف
والتخييم
الحركة النظامية الوطنية للنقل في قطاع الشباب لسنة 2010
اإللتحاق بشعبة الرياضة (منشور مشترك مع وزارة التربية)
تنفيذ البرامج واألنشطة الصيفية الخاصة برواد مؤسسات الشباب لسنة2010
وصوالت إيداع امللفات واملطالب التي يقدمها املواطنون
فتح امتحانين مهنين لترقية عملة الدولة التابعين لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية إلى
أصناف أعلى
الترسيم على قائمة الكفاءة للترقية باالختيار إلى رتبة كاتب تصرف بعنوان سنة2009
مذكرة حول شهادة تقديرية في مجال العناية بالوثائق والتوثيق
الترسيم على قائمة الكفاءة للترقية باالختيار إلى رتبة ملحق إدارة بعنوان سنة2009
توزيع ساعات العمل بالنسبة إلطارات الشباب املباشرين للتنشيط
التنظيم اإلداري لعمل أعضاء سلك التفقد البيداغوجي للتربية البدنية والرياضة
مشموالت أعضاء سلك التفقد البيداغوجي للتربية البدنية والرياضة والتراتيب التنظيمية
املتعلقة بعملهم
مذكرة حول إصدار النشريات واملعلقات
فتح مناظرتين داخليتين باالختبارات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة وإلى رتبة كاتب تصرف
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فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 2011
محتوى املنشور

ع /املنشور تاريخ الصدور

املحافظة على الوثائق العمومية
إعالم بتحوير جزئي على رأس الديوان وبعض اإلدارات املركزية
إعالم بتحوير جزئي على رأس بعض اإلدارات املركزية واملؤسسات العمومية الخاضعة إلشراف
الوزارة
االلتحاق بشعبة الرياضة (منشور مشترك مع وزارة التربية)
قبول التالميذ باملعهد الرياض ي باملنزه ومواصلة الدراسة به خالل السنة الدراسية
( 2012/2011منشور مشترك مع وزارة التربية)
تدريس مادة التربية البدنية ومواصلة العمل بالخاليا التنموية للنشاط الرياض ي بالوسط
املدرس ي (منشور مشترك مع وزارة التربية)
تقرير نقل املهام بين املسؤولين األولين للجامعات الرياضية
فتح إمتحانين مهنيين لترقية عملة الدولة التابعين لوزارة الشباب والرياضة إلى األصناف
األعلى
ترسيم األعوان الوقتيين في إطار األمر عدد  483لسنة  2011املؤرخ في  7ماي 2011
الترسيم على قائمة الكفاءة للترقية باالختيار إلى رتبة ملحق إدارة بعنوان سنة 2010
الترسيم على قائمة الكفاءة للترقية باالختيار إلى رتبة كاتب تصرف بعنوان سنة 2010
السماح بإستغالل فضاءات املؤسسات الشبابية خالل الحملة اإلنتخابية
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فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 2012
ع /املنشور تاريخ الصدور

املوضوع
عضوية موظفي الوزارة صلب املكاتب الجامعية
ترسيم األعوان الوقتيين في إطار األمر عدد  483لسنة  2011املؤرخ في  7ماي 2011
الترشح إلى عضوية املكاتب الجامعية
الترقية باالختيار إلى رتبتي مستشار ومتصرف بالسلك اإلداري املشترك لإلدارات العمومية
بعنوان سنتي 2009و2010
مشروع نظام أساس ي ألعوان الجامعات الرياضية
عالقات التعاون والتكامل بين إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق واإلدارات والهياكل الخاضعة
إلشراف الوزارة
فتح أربع مناظرات داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للتربية البدنية
ورتبة أستاذ أول للتربية البدنية ورتبة أستاذ فوق الرتبة للتربية البدنية ورتبة أستاذ للتربية
البدنية
فتح أربع مناظرات داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة
ورتبة أستاذ أول للشباب والطفولة ورتبة أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة ورتبة أستاذ
للشباب والطفولة
36

مذكرة
01
مذكرة
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28جانفي 2012
 6فيفري2012
 9فيفري 2012
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 18فيفري 2012
 18فيفري 2012

05

 21فيفري 2012

06

 26فيفري 2012

فتح مناظرتين داخليتين بامللفات للترقية إلى رتبتي متفقد أول شباب وطفولة ومتفقد أول
تربية بدنية ورياضة
فتح مناظرتين داخليتين باالختبارات للترقية إلى رتبة تقني أول ورتبة ملحق إدارة
اإللتحاق بشعبة الرياضة (منشور مشترك مع وزارة التربية)
قبول التالميذ باملعهد الرياض ي باملنزه ومواصلة الدراسة به خالل السنة الدراسية
( 2013/2012منشور مشترك مع وزارة التربية)
فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول في الرياضة
فتح مناظرتين داخليتين باالختبارات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول ورتبة محلل
إحداث لجنة دراسة مطالب دعم مشاريع برامج ومبادرات مؤسسات الشباب
تعليق العمل باملنشور عدد  13بتاريخ  02ديسمبر 2011
إحداث لجنة مكلفة بمراجعة هيكلة الوزارة ودراسة ومتابعة ملف االصالح اإلداري
املشاركة في االستشارة على الخط املتعلقة بمراجعة التوقيت اإلداري
إحداث خلية الحوكمة الرشيدة
اختبارات آخر السنة في مادة التربية البدنية ضمن امتحان الباكالوريا دورة جوان 2012
(مذكرة مشتركة مع وزارة التربية)
الترقية باالختيار إل رتبتي متصرف عام ومتصرف رئيس بالسلك االداري املشترك لإلدارات
العمومية بعنوان سنة 2012
تكريس الشفافية والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد
التعيينات في الخطط الوظيفية
تركيز منظومة قطاعية للنزاهة والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد
ترسيم االعوان الوقتيين في إطار األمر عدد  483لسنة  2011املؤرخ في  7ماي 2011
حول األمر عدد  475لسنة  2012املؤرخ في  2جوان  2012املتعلق بضبط شروط وطرق
إسناد امتياز مساندة الجمعيات الرياضية املنصوص عليه بالفصل  64من قانون عدد 1
لسنة  2012املؤرخ في  16ماي  2012املتعلق بقانون املالية التكميلي لسنة 2012
األحكام املتعلقة بإعادة إدماج مدرس ي التربية البدنية والرياضية إثر وضعية إلحاق
ترسيم العملة الوقتيين في إطار األمر عدد 483لسنة  2011املؤرخ في  7ماي 2011
تدريس مادة التربية البدنية ومواصلة العمل بالخاليا والهياكل التنموية للنشاط الرياض ي في
الوسط املدرس ي (منشور مشترك مع وزارة التربية)
حماية الوثائق الحيوية للوزارة والهياكل الراجعة بالنظر
إحداث لجنة تعنى بمتابعة إنجاز مشاريع التنمية
فتح امتحانين مهنين لترقية عملة الدولة التابعين لوزارة الشباب والرياضة إلى أصناف األعلى
عدم استغالل املؤسسات الشبابية ألغراض سياسية
الترسيم على قائمة الكفاءة للترقية باالختيار إلى رتبة ملحق إدارة بعنوان سنة 2011
تفرغ مدرس ي التربية البدنية والرياضة وإطارات التفقد البيداغوجي واملنشطين الرياضيين
للعمل بالجمعيات الرياضية املدنية في اختصاص كرة قدم وكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة
اختبار آخر السنة في مادة التربية البدنية ضمن امتحان الباكالوريا (دورة جوان )2013
(منشور مشترك مع وزارة التربية)
ترسيم األعوان الوقتيين في إطار األمر عدد  483لسنة  2011املؤرخ 7ماي 2011
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انتخابات اللجان اإلدارية املتناصفة للمدة النيابية 2015-2013
ترسيم األعوان الوقتيين في إطار األمر عدد  483لسنة  2011املؤرخ في 7ماي 2011
ترسيم العملة الوقتيين في إطار األمر عدد  483لسنة  2011املؤرخ في 7ماي 2011
فتح مناظرة داخلية بامللفات إلدماج معلمي التطبيق تربية بدنية في رتبة معلم تطبيق أول
تربية بدنية
فتح مناظرة داخلية بامللفات إلدماج أساتذة املرحلة األولى من التعليم الثانوي تربية بدنية في
رتبة أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية

مذكرة
28
29
30

 16نوفمبر2012
 19نوفمبر2012
 26نوفمبر2012
 7ديسمبر2012

31

 7ديسمبر2012

فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 2013
ع /املنشور تاريخ الصدور

املوضوع
فتح ثالث ( )3مناظرات داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية
ورتبة أستاذ أول تعليم ثانوي تربية بدنية ورتبة أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية
فتح أربع ( )4مناظرات داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للشباب
والطفولة ورتبة أستاذ أول للشباب والطفولة ورتبة أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة
ورتبة أستاذ للشباب والطفولة.
فتح مناظرة داخلية باللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول في الرياضة
بخصوص إجراءات التعهد بالنفقات
فتح مناظرات داخلية بامللفات للترقية إلى رتب :واضع برامج ،فني سامي رئيس للصحة
العمومية ،فني سامي أول للصحة العمومية ومستشار صحفي
فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس
االلتزام بالقواعد املنظمة لعالقاتنا الخارجية
فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة
اتمام وتنقيح املنشور عدد3املؤرخ في  9جانفي  2013املتعلق بفتح املناظرة الداخلية بامللفات
للترقية إلى رتبة أستاذ أول في الرياضة
اتمام وتنقيح املنشور عدد  2املؤرخ في  9جانفي  2013املتعلق بفتح مناظرات داخلية بامللفات
للترقية تخص إطارات التنشيط التربوي اإلجتماعي الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة
اتمام وتنقيح املنشور عدد 1املؤرخ في  9جانفي  2013املتعلق بفتح مناظرات داخلية بامللفات
للترقية تخص مدرس ي التربية البدنية الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة
متابعة ميزانيات املؤسسات العمومية
التصرف في التجهيزات اإلعالمية التي زال اإلنتفاع بها من قبل الهياكل العمومية واملزمع
التفويت فيها
مراقبة حضور األعوان
االلتحاق بشعبة الرياضة (منشور مشترك مع وزارة التربية)
انتخاب ممثلي األعوان باللجان اإلدارية املتناصفة للمدة النيابية2016/2013
فتح مناظرة خارجية باالختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين إلنتداب متفقدين للشباب
والطفولة
فتح مناظرة خارجية باالختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين النتداب متفقدين للتربية البدنية
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والرياضة
فتح مناظرة داخلية بامللفات إلدماج أساتذة املرحلة األولى من التعليم الثانوي تربية بدنية في
رتبة أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية
إحالة ملفات الترشح الجتياز املناظرة الخارجية باالختبارات للدخول في مرحلة تكوين النتداب
متفقدي شباب وطفولة واملناظرة الخارجية باالختبارات للدخول في مرحلة تكوين النتداب
متفقدي تربية بدنية ورياضة
فتح مناظرة داخلية بامللفات إلدماج معلمي التطبيق تربية بدنية في رتبة معلم تطبيق أول
تربية بدنية
اجراء عملية انتخاب ممثلي األعوان باللجان اإلدارية املتناصفة للمدة النيابية 2016/ 2013
فتح مناظرات داخلية بامللفات للترقية إلى رتب :أخصائي نفساني أول ،مكتبي أو موثق ،واضع
برامج ،فني سامي رئيس للصحة العمومية ،فني سامي أول للصحة العمومية ،تقني رئيس
وتقني أول.
فتح مناظرات داخلية بامللفات للترقية إلى الرتب :متصرف رئيس ،متصرف ،ملحق إدارة وكاتب
تصرف
إسناد مادة الحليب
فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار
فتح مناظرتين داخليتين بامللفات للترقية إلى رتبتي متفقد أول شباب وطفولة ومتفقد أول
تربية بدنية ورياضة
تأجيل املناظرة الخارجية باالختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين النتداب متفقدي للتربية
البدنية والرياضة
تأجيل املناظرة الخارجية باالختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين النتداب متفقدي للشباب
والطفولة
توزيع دوائر التفقد البيداغوجي
تكليف بالتفقد وباملساعدة البيداغوجية
انتخاب ممثلي اللجان اإلدارية املتناصفة للمدة النيابية 2016 /2013
ترسيم األعوان الوقتيين في إطار األمر عدد  483لسنة  2011املؤرخ 7ماي 2011
ترسيم العملة الوقتيين في إطار األمر عدد  483لسنة  2011املؤرخ 7ماي 2011
فتح امتحانين مهنين لترقية عملة الدولة التابعين لوزارة الشباب والرياضة إلى األصناف األعلى
إحالة ملفات الترشح الجتياز املناظرة الخارجية باالختبارات للدخول في مرحلة تكوين النتداب
متفقدين شباب وطفولة واملناظرة الخارجية باالختبارات للدخول في مرحلة تكوين النتداب
متفقدي تربية بدنية ورياضة
انتخاب ممثلي األعوان باللجان اإلدارية املتناصفة للمدة النيابية 2016/2013
الترشح ملتابعة نشاطات التكوين لفائدة األسالك املشتركة للموظفين
ضبط اإلجراءات الالزمة للقيام باملسوحات اإلحصائية امليدانية
التمديد في أجل الترشح ملتابعة نشاطات التكوين لفائدة األسالك املشتركة للموظفين (بعنوان
سنة )2013
التقييم البيداغوجي للمنشطين الرياضيين
ترسيم العملة الوقتيين في إطار األمر عدد  483لسنة 2011املؤرخ في  7ماي 2011
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فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 2014
محتوى املنشور

ع /املنشور تاريخ الصدور

تنظيم عمل أعضاء سلك التفقد البيداغوجي للتربية البدنية والرياضة
تنظيم التظاهرات الرياضية
الترسيم على قائمات الكفاءة للترقية باالختيار إلى عدد من الرتب بعنوان سنتي 2012و.2013
(قطاع الشباب والرياضة)
متابعة اللزمات املسندة للخواص من قبل الهياكل الراجعة بالنظر لوزارة الشباب والرياضة
واملرأة واالسرة
تراتيب تطبيق بعض النصوص الصادرة في مجال التفقد البيداغوجي
الحوادث املتعلقة بالسيارات االدارية
االجراءات املتبعة في التصرف في املخزون
الشروع في اعداد ميزانية الدولة لسنة2015
العناية بالعلم الوطني وتعليق لوحة النشيد الوطني
فتح مناظرة داخلية بامللفات إلدماج أساتذة املرحلة األولى من التعليم الثانوي تربية بدنية في
رتبة أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية.
فتح مناظرة داخلية بامللفات إلدماج معلمي التطبيق تربية بدنية في رتبة معلم تطبيق أول
تربية بدنية
خالص منحة التنقل إلطارات التفقد البيداغوجي بقطاع الشباب خالل سنة2014
االحتفال باليوم الوطني للصحة بمؤسسات ما قبل الدراسةلسنة( 2014-2013منشور مشترك
مع عدة وزارات)
تنظيم سير أعمال اللجنة الوزارية للصفقات
تكليف
إحكام تطبيق قواعد التصرف االداري واملالي في أعوان القطاع العمومي
الرد على مكاتيب وإحاالت مكتب العالقات مع املواطن
االلتحاق بشعبة الرياضة (منشور مشترك مع وزارة التربية)
قبول التالميذ باملعهد الرياض ي بياردي كوبرتان باملنزه ومواصلة الدراسة به خالل السنة
الدراسية 2015/2014
تكليف بتسيير إدارة املوارد البشرية واملعدات
يتعلق بهيكلة ميزانية وزارة الشباب والرياضة
تكليف
الحركة النظامية الوطنية للنقل في قطاع الشباب لسنة 2014
فتح مناظرات داخلية بامللفات بوزارة الشباب والرياضة واملرأة واألسرة (قطاع الشباب
والرياضة) للترقية إلى رتب :متصرف عام ،متصرف مستشار ،متصرف ،ملحق إدارة وكاتب
تصرف
فتح مناظرات داخلية بامللفات بوزارة الشباب والرياضة واملرأة واألسرة (قطاع الشباب
والرياضة) للترقية إلى رتب :أخصائي نفساني أول ،مكتبي أو موثق ،واضع برامج ،فني سامي
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رئيس للصحة العمومية ،فني سامي أول للصحة العمومية وتقني رئيس
فتح مناظرة داخلية بامللفات بوزارة الشباب والرياضة واملرأة واألسرة (قطاع الشباب
والرياضة) للترقية إلى رتبة تقني أول
التراتيب التنظيمية املتعلقة بعملية التفقد البيداغوجي واالسناد بقطاع الشباب
ممارسة االشراف على املنشآت واملؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية وصيغ
املصادقة على اعمال التصرف فيها
مراقبة الحضور
تقرير استهالك الطاقة خالل السداسيتين االولى والثانية لسنة2013
فتح مناظرات داخلية بامللفات بوزارة الشباب والرياضة واملرأة واالسرة (قطاع الشباب
والرياضة) للترقية إلى رتب :مهندس رئيس ،مهندس معماري رئيس ،محلل وحافظ مكتبات أو
موثق
فتح مناظرة داخلية بامللفات بوزارة الشباب والرياضة واملرأة واالسرة (قطاع الشباب
والرياضة) للترقية إلى رتب مهندس عام
تقرير الخمس أشهر األولى ألنشطة الوزارة لسنة 2014
تكليف
املحافظة على األرصدة الوثائقية وتحويلها بصفة منتظمة إلى املصالح املختصة
العمل بنظام اإليداع اإلداري
استبدال بطاقات الدخول املجاني للمباريات والتظاهرات الرياضية والشبابية
االستعداد للموسم الرياض ي 2015/2014
فتح امتحانين مهنيين لترقية عملة الدولة التابعين لوزارة الشباب والرياضة واملرأة واألسرة
(قطاع الشباب والرياضة) إلى األصناف األعلى
فتح مناظرة داخلية بامللفات إلدماج أساتذة املرحلة األولى من التعليم الثانوي تربية بدنية في
رتبة أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية.
فتح مناظرة داخلية بامللفات إلدماج معلمي التطبيق تربية بدنية في رتبة معلم تطبيق أول
تربية بدنية.
فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة منشط رياض ي أول (قطاع الشباب والرياضة)
بعنوان سنة 2014
تدريس مادة التربية البدنية ومواصلة العمل بالخاليا والهياكل التنموية للنشاط الرياض ي في
الوسط املدرس ي (منشور مشترك مع وزارة التربية)
بخصوص أجل التعهد بالنفقات
ترسيم العملة الوقتيين (قطاع الشباب والرياضة) في إطار األمر عدد  483لسنة  2011كما
وقع تنقيحه باألمر عدد  2441لسنة 2014
ترسيم العملة الوقتيين (قطاع الشباب والرياضة) في إطار األمر عدد  483لسنة  2011كما
وقع تنقيحه باألمر عدد  2441لسنة 2014
تنظيم األسبوع الوطني للنهوض بالصحة باملؤسسات التربوية والجامعية والثقافية لسنة
2015-2014
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فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 2015
محتوى املنشور

ع /املنشور تاريخ املنشور

ترسيم األعوان الوقتيين (قطاع الشباب والرياضة)
مدى التزام األعوان العموميين بحمل الشارة
إحكام التصرف في السيارات والعربات اإلدارية ونفقات املحرقات ونفقات الصيانة
العناية باستقبال املواطنين وإرشادهم مع مزيد إحكام استغالل مالحظات فريق املواطن
الرقيب
االلتحاق بشعبة الرياضة
قبول التالميذ باملعهد الرياض ي بياردي كوبرتان باملنزه ومواصلة الدراسة به خالل السنة
الدراسية 2016/2015
فتح ثالث ( )03مناظرات داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية
ورتبة أستاذ أول تربية بدنية ورتبة أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية
فتح ثالث ( )03مناظرات داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للشباب
والطفولة ورتبة أستاذ أول للشباب والطفولة ورتبة أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة
فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول في الرياضة
طلب الترشحات إلحداث مخابر ووحدات بحث في علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية
باملعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية وباملؤسسات األخرى ذات الصلة التابعة لوزارة
الشباب والرياضة
تركيز منظومة التصرف في امليزانية حسب األهداف
املتحف الوطني الرياض ي
متابعة العرائض
مشروع املؤسسة التربوية في مجال التربية البدنية واألنشطة الرياضية
القيام بالفحص الطبي الخاص باإلعفاء من ممارسة التربية البدنية داخل املؤسسات التربوية
والجامعية العمومية والخاصة واالنخراط في الجمعيات الرياضية املدرسية والجامعية
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فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 2016
محتوى املنشور

ع /املنشور تاريخ املنشور

فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة منشط رياض ي أول بعنوان سنة 2015
فتح مناظرتين داخليتين بامللفات بوزارة الشباب والرياضة للترقية إلى رتبتي مهندس رئيس
ومحلل
فتح مناظرات داخلية بامللفات بوزارة الشباب والرياضة للترقية إلى رتب :مكتبي أو موثق،
واضع برامج ،فني سامي رئيس للصحة العمومية ،فني سامي أول للصحة العمومية ،تقني
رئيس وتقني أول
فتح مناظرات داخلية بامللفات بوزارة الشباب والرياضة للترقية إلى رتب :متصرف رئيس،
متصرف مستشار ،متصرف ،ملحق إدارة
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فتح امتحانين مهنين لترقية عملة الدولة التابعين لوزارة الشباب والرياضة إلى األصناف االعلى
الوقاية من االمراض غير السارية من خالل برنامج النهوض بأنماط العيش السليم باملؤسسات
التربوية والجامعية والشبابية والثقافية ومؤسسات الطفولة والكتاتيب لسنة2016-2015
إعداد قائمتي كفاءة للترقية باالختيار إلى الصنفين 2و 3لفائدة العملة الراجعين بالنظر إلى
وزارة الشباب والرياضة بعنوان سنة2015
الترقية اإلستثنائية إلى رتبة أستاذ أول مميز تربية بدنية بعنوان سنة2015
الترقية اإلستثنائية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بعنوان سنة2015
الترقية اإلستثنائية إلى رتبة أستاذ أول تربية بدنية بعنوان سنة2015
الترقية اإلستثنائية إلى رتبة أستاذ مميز تربية بدنية بعنوان سنة2015
الترقية اإلستثنائية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية بعنوان سنة2015
الترقية اإلستثنائية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية بعنوان سنة2015
الترقية اإلستثنائية إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة بعنوان سنة2015
الترقية اإلستثنائية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة بعنوان سنة2015
الترقية اإلستثنائية إلى رتبة أستاذ أول للشباب والطفولة بعنوان سنة2015
الترقية اإلستثنائية إلى رتبة أستاذ مميز للشباب والطفولة بعنوان سنة2015
الترقية اإلستثنائية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة بعنوان سنة2015
مراقبة حضور األعوان
فتح مناظرة داخلية بامللفات بوزارة الشباب والرياضة للترقية إلى رتبة كاتب تصرف
تحيين املعطيات واالحصائيات باملوقع الرسمي للوزارة
عضوية موظفي الوزارة صلب املكاتب الجامعية
التراتيب التنظيمية املتعلقة بعملية ترسيم أساتذة الشباب والطفولة
العطل السنوية لإلطارات البيداغوجية العاملة بقطاع الشباب
التراتيب التنظيمية املتعل قة بعمليات التفقد البيداغوجي بقطاع الشباب
اللجان الجهوية البيداغوجية
اإللتحاق بشعبة الرياضة
قبول التالميذ بمعهد الرياض ي بياردي كبورتان باملنزه ملواصلة الدراسة به خالل السنة
الدراسية 2017/2016
الحاق وانهاء الحاق األعوان املنتمين لسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب
والرياضة ما عدي (السلك الفرعي إلطارات التنشيط التربوي اإلجتماعي) وسلك مهن الرياضة
(ما عدى السلك الفرعي للمسيرين في الرياضة) وسلك التفقد البيداغوجي للتربية البدنية
وسلك منشطين الرياضيين
تكوين الجمعيات الرياضية
تنظيم استغالل فضاءات الهياكل العمومية للشباب
تنظيم حركة نقل أعضاء سلك التفقد البيداغوجي لسنة2016
بخصوص تمديد عطلة مرض طويل األمد أو طلب العودة إلى العمل إثرها
مظهر وسلوك األعوان ومواظبتهم
الرد على مكاتيب وإحاالت مكتب العالقات مع املواطن
رخص التغيب
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 18فيفري2016
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 25فيفري2016
 25فيفري2016
 10مارس2016
 18أفريل2016
 18أفريل2016
 18أفريل2016
 18أفريل2016
 22أفريل2016
 22أفريل2016
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 12ماي2016

28
29
30
مذكرة
31
مذكرة
مذكرة

 10جوان2016
 20جويلية2016
 09أوت2016
 15أوت2016
 7سبتمبر2016
 7سبتمبر2016
 27سبتمبر2016

الندوات الدورية للمندوبين الجهويين لشؤون الشباب والرياضة
تنظيم عمل أعضاء سلك التفقد البيداغوجي للتربية البدنية والرياضة
برمجة تظاهرات رياضية لفائدة تالميذ املدارس االبتدائية واالعدادية واملعاهد خالل العطل
املدرسية

مذكرة
32
33

 27سبتمبر2016
 18أكتوير2016
 25نوفمبر2016

فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 2017
محتوى املنشور

ع /املنشور تاريخ املنشور

حول احترام إجراءات التصرف في الوثائق اإلدارية واألرشيف
مناظرة اإللتحاق بشعبة الرياضة بعنوان السنة الدراسية2018/2017
حول التحاق رياضيي النخبة الوطنية باملعهد الرياض ي بياردي كوبرتان باملنزه بعنوان السنة
الدراسية 2018/2017
حول التحاق رياضيي النخبة الوطنية بشعبة الرياضة بالجهات بعنوان السنة الدراسية
2018/2017

01
02
03

 21مارس 2017
 28مارس 2017
 28مارس2017

04

 28مارس2017

05

 13أفريل 2017

مذكرة 1401

 26أفريل 2017

06

 09ماي 2017

07

 09ماي 2017

فتح مناظرات داخلية بامللفات بوزارة الشباب والرياضة للترقية إلى رتب :أخصائي نفساني
أول ،فني سامي رئيس للصحة العمومية ،تقني رئيس ،تقني أول ،محلل ،واضع برامج ،حافظ
مكتبات أو توثيق ومكتبي أو موثق

08

 09ماي 2017

فتح مناظرتين داخليتين بامللفات بوزارة شؤون الشباب والرياضة للترقية إلى رتبتي مهندس
عام ومهندس معماري رئيس

09

 09ماي 2017

بخصوص احترام توزيع أوقات ومدة عمل أعوان وإطارات الوزارة

10

 09ماي 2017

فتح مناظرة داخلية بامللفات بوزارة شؤون الشباب والرياضة للترقية إلى رتبة مهندس رئيس

11

 23ماي2017

فتح مناظرة خارجية باإلختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين النتداب متفقدين للتربية البدنية
والرياضة

12

 23ماي2017

حول صرف منحة التدريس بمراكز العمل الدوري للسنة الدراسية 2016-2015

13

 31ماي2017

بخصوص تأجيل فتح املناظرة الخارجية باإلختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين إلنتداب
متفقدين للتربية البدنية والرياضة

14

 31ماي2017

الحركة النظامية الوطنية للنقل في قطاع الشباب لسنة 2017
الحركة الوطنية لنقل مدرس ي التربية البدنية وإطارات مهن الرياضة لسنة (2017عادية +
تقريب األزواج +إنسانية)
إعداد قائمتي الكفاءة للترقية باإلختيار إلى الصنفين  2و 3لفائدة العملة الراجعين بالنظر إلى
وزارة شؤون الشباب والرياضة بعنوان سنة 2017
فتح مناظرات داخلية بامللفات بوزارة الشباب والرياضة للترقية إلى رتب :متصرف عام،
متصرف رئيس ،متصرف مستشار ،متصرف ،ملحق إدارة ،كاتب تصرف ومستكتب إدارة

44

حول مراقبة حسن سير العمل باإلدارات واحترام التوقيت اإلداري

 02جوان 2017

حول تركيز الخلية املركزية للحوكمة بالديوان

15

 06جوان 2017

فتح مناظرة داخلية بامللفات بوزارة شؤون الشباب والرياضة للترقية إلى رتبة مستشار صحفي

16

 10جوان 2017

فتح امتحانين مهنيين لترقية عملة الدولة التابعين لوزارة شؤون الشباب والرياضة إلى
األصناف األعلى

17

 14جوان 2017

انتخاب ممثلي األعوان باللجان اإلدارية املتناصفة للمدة النيابية 2020/2017

18

 14سبتمبر 2017

بخصوص إجراءات استعمال السيارات اإلدارية

19

 22سبتمبر 2017

فتح أربع ( )4مناظرات داخلية بامللفات للترقية إلى رتبة متفقد أول شباب وطفولة ورتبة
متفقد عام شباب وطفولة ورتبة متفقد أول للتربية البدنية والرياضة ورتبة متفقد عام
للتربية البدنية والرياضة

20

 28سبتمبر 2017

انتخاب ممثلي األعوان باللجان اإلدارية املتناصفة للمدة النيابية 2020/2017

21

 03أكتوبر 2017

إجراء عملية انتخاب ممثلي األعوان باللجان اإلدارية املتناصفة للمدة النيابية 2020/2017

22

 16أكتوبر 2017

تعديل بعض مراحل اجراء عملية انتخاب ممثلي األعوان باللجان اإلدارية املتناصفة للمدة
النيابية 2020/2017

23

 27أكتوبر 2017

فتح ثالث ( )03امتحانات مهنية إلدماج العملة املنتمين لصنف  10في رتبة ملحق إدارة
والعملة املنتمين للصنفين  8و 9في رتبة كاتب تصرف والعملة املنتمين لألصناف  5و6و 7في
رتبة مستكتب إدارة
اإلعالم العاجل باملستجدات اإلستثنائية وغير العادية

24

 08نوفمبر2017

25

16ديسمبر 2017

فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 2018
محتوى املنشور

ع /املنشور

تكليف السيد توفيق عباس بالتسيير اإلداري للشركة التونسية لسياحة الشباب
إحداث لجنة قيادة ملتابعة مشروع إحداث املدينة الرياضية بصفاقس
حول متابعة امللفات العاجلة واملتأكدة
حول مرفقات مشاريع القوانين وكيفية إعداد وثيقة شرح أسبابها
تنقيح القرار املتعلق بحل املكتب الجامعي الوقتي للجامعة التونسية للكيك والتاي
بوكسينغ السافا واألنشطة التابعة
املصادقة على امليزانية التقديرية لشركة النهوض بالرياضة بعنوان سنة  2018تصرفا
واستثمارا
حول مكافحة التهاب الكبد الفيروس ي أ والوقاية منه باألوساط التربوية ومؤسسات
الطفولة والتعليم والتكوين
تكليف السيد الحفص ي بضيوفي بمهام تسيير اإلدارة العامة للتربية البدنية والتكوين
45

تاريخ املنشور

مذكرة

 02جانفي 2018

مقرر01
مذكرة عمل
منشور01
قرار

 04جانفي 2018
12جانفي 2018
 23جانفي 2018
 23جانفي 2018

مقرر

 31جانفي 2018

منشور02

 07فيفري 2018

مذكرة

 13فيفري 2018

والبحث
اعالم بتكليف السيدة كوثر الهذلي بن عمار بتسيير ديوان وزارة شؤون الشباب والرياضة
مناظرة االلتحاق بشعبة الرياضة بعنوان السنة الدراسية 2019-2018
حول التحاق رياضيي النخبة الوطنية باملعهد الرياض ي بياردي باملنزه بعنوان السنة
الدراسية 2019-2018
حول التحاق النخبة الوطنية بشعبة الرياضة بالجهات بعنوان السنة الدراسية -2018
2019
هيكلة ميزانية الشباب والرياضة حسب البرامج
حول اإلجراءات املتعلقة بالتصرف في املحزون
احداث لجنة استشارية للنفاذ الى املعلومة بوزارة الشباب والرياضة
مقرر يضبط قائمة أعضاء اللجنة الوزارية ملراقبة الصفقات العمومية الخاصة
بمؤسسة الحي الوطني الرياض ي
مقرر يضبط قائمة أعضاء اللجنة الوزارية ملراقبة الصفقات العمومية
تكليف السيد نصر التميمي برئاسة اللجنة الفنية املكلفة بالنظر في مطالب الحصول على
التمويل العمومي للجمعيات بالنيابة
أحداث لجنة فنية للنظر في مطالب املغادرة االختيارية
حول امضاء األوامر والقرارات وملفات االمتياز الجبائي واملذكرات واملراسالت
احداث هيئة تسيير وقتية لتعاونية الرياضيين
مقرر يضبط قائمة أعضاء اللجنة الوزارية ملراقبة الصفقات العمومية الخاصة
بمؤسسة الحي الوطني الرياض ي
تعيين السيد إسكندر الشريف مديرا فنيا وطنيا وقتا كامال لدى الجامعة التونسية للكرة
الحديدية
مقرر يضبط قائمة أعضاء اللجنة الوزارية ملراقبة املصاريف العمومية
مقرر يضبط قائمة أعضاء اللجنة الوزارية ملراقبة الصفقات العمومية الخاصة
بمؤسسة الحي الوطني الرياض ي
مقرر يضبط قائمة أعضاء اللجنة الوزارية ملراقبة الصفقات العمومية
حول اإلجراءات املتعلقة باإللحاق وانهاء االلحاق لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني
حول إحداث لجنة وطنية ملتابعة البرامج واألنشطة الوطنية للسياحة الشبابية لصائفة
2018
حول متابعة اللجنة االستشارية
فتح خمسة امتحانات مهنية بامللفات لترسيم االعوان الوقتيين
إعداد قائمتي الكفاءة للترقية الى الصنفين 2و 3لفائدة العملة الراجعين بالنظر الى وزارة
شؤون الشباب والرياضة بعنوان 2017
فتح امتحانين مهنين لترقية عملة الدولة التابعين لوزارة شؤون الشباب والرياضية الى
األصناف األعلى
حول تدريس مادة التربية البدنية باملؤسسات التربوية العمومية والخاصة والرياضة
املدرسية
توصيات حول العودة املدرسية والجامعية 2019-2018
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مذكرة
منشور08
منشور09
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18جويلية 2018
 27أوت 2018

منشور10

 27أوت 2018

منشور11

2018

مذكرة

10سبتمبر 2018

فتح مناظرات داخلية بامللفات بوزارة شؤون الشباب والرياضة للترقية الى رتب متصرف
رئيس متصرف مستشار متصرف ملحق إدارة كاتب تصرف ومستكتب إدارة
فتح مناظرات داخلية بامللفات بوزارة شؤون الشباب والرياضة للترقية الى رتب متصرف
عام في الوثائق واالرشيف حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق متصرف رئيس في الوثائق
واالرشيف متصرف مستشار في الوثائق واألرشيف ومتصرف في الوثائق واألرشيف
فتح مناظرات داخلية بامللفات بوزارة شؤون الشباب والرياضة للترقية إلى رتب مهندس
عام مهندس معماري مهندس رئيس ومهندس معماري رئيس
فتح مناظرات داخلية بامللفات بوزارة شؤون الشباب والرياضة للترقية إلى رتبتي تقني
ومساعد تقني
فتح مناظرات داخلية بامللفات بوزارة شؤون الشباب والرياضة للترقية إلى رتبة منشط
رياض ي أول
فتح مناظرات داخلية بامللفات بوزارة شؤون الشباب والرياضة للترقية إلى رتبة مسير
مستشار في الرياضة
فتح مناظرات داخلية بامللفات بوزارة شؤون الشباب والرياضة للترقية إلى رتبة محلل
مركزي
فتح مناظرات داخلية بامللفات بوزارة شؤون الشباب والرياضة للترقية إلى رتبة مستشار
صحفي رئيس
فتح مناظرات داخلية بامللفات بوزارة شؤون الشباب والرياضة للترقية إلى رتب أخصائي
نفساني أول فني سام رئيس للصحة العمومية تقني رئيس تقني أول محلل واضع برامج
حافظ مكتبات أو توثيق مكتبي أو موثق ومستشار صحفي
حول مشموالت أعضاء سلك التفقد البيداغوجي للتربية البدنية والرياضة والتراتيب
التنظيمية املتعلقة بعملهم

منشور12
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منشور13

12سبتمبر 2018

منشور14
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فهرس مناشير وزارة الشباب والرياضة سنة 2019
محتوى املنشور /املذكرة

ع /املنشور تاريخ املنشور

املناشير
اإلجراءات املتعلقة باإللحاق وإنهاء اإللحاق لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني

01

29جانفي2019

فتح اختبار وامتحان مهنيين لترسيم العملة الوقتيين
فتح أربعة عشر ( )14امتحانا مهنية بامللفات لترسيم االعوان الوقتيين
حول تيسير مهام متفقدي الشباب والطفولة
تنظيم األسبوع الوطني حول الوقاية من التدخين بمؤسسات ما قبل الدراسة وبمؤسسات
الطفولة وباملؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية والشبابية واالجتماعية
فتح مناظرة داخلية بامللفات للترقية الى رتبة متفقد أول للشباب والطفولة
مناظرة االلتحاق بشعبة الرياضة بعنوان السنة الدراسية 2020-2019
حول التحاق رياض ي النخبة الوطنية بامل عهد الرياض ي بيار دي كوبرتان باملنزه بعنوان
السنة الدراسية 2020/2019
حول التحاق رياض ي النخبة الوطنية بشعبة الرياضة بالجهات بعنوان السنة الدراسية

02
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04
05

 31جانفي 2019
 31جانفي 2019
 20فيفري 2019
12مارس2019

06
07
08

19مارس2019
 02أفريل2019
 01أفريل 2019

09

 02أفريل2019
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2020-2019
فتح امتحانين مهنيين لترقية عملة الدولة التابعين لوزارة شؤون الشباب والرياضة الى
االصناف
فتح خمس ( )05م ناظرات داخلية بامللفات للترقية الى عدد من الرتب بالسلك الفرعي
بمدرس ي التربية البدنية العاملين باملدارس اإلعدادية واملعاهد
فتح ( ) 4مناظرات داخلية بامللفات للترقية الى عدد من الرتب بالسلك الفرعي إلطارات
التنشيط التربوي واإلجتماعي
تنظيم تظاهرات التثقيف الصحي حول الوقاية من التدخين بمؤسسات ما قبل الدراسة
وبمؤسسات الطفولة وباملؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية والشبابية واالجتماعية
للسنة الدراسية 2020-2019
فتح مناظرات داخلية بامللفات بوزارة الشباب والرياضة للترقية الى رتب :متصرف عام في
الوثائق واالرشيف ومتصرف رئيس في الوثائق واالرشيف ومتصرف مستشار في الوثائق
واالرشيف ومتصرف في الوثائق واالرشيف وحافظ رئيس للمكتبات او التوثيق ومكتبي او
موثق
فتح مناظرات داخلية بامللفات بوزارة شؤون الشباب والرياضة للترقية الى رتب :مستشار
صحفي رئيس ومستشار صحفي وفني سام رئيس للصحة العمومية وتقني رئيس وتقني
ومحلل وواضع برامج
فتح مناظرات داخلية بامللفات بوزارة شؤون الشباب والرياضة للترقية الى رتبة مهندس
رئيس
فتح مناظرات داخلية بامللفات بوزارة الشباب والرياضة للترقية الى رتب :متصرف عام
ومتصرف مستشار وملحق إدارة ومستكتب ادارة
فتح مناظرات داخلية بامللفات بوزارة شؤون الشباب والرياضة للترقية الى :رتب متصرف
رئيس ومتصرف وكاتب تصرف
فتح مناظرات داخلية بامللفات بوزارة شؤون الشباب والرياضة للترقية الى رتب :مهندس
عام وفني سام رئيس أول للصحة العمومية وحافظ مكتبات او توثيق ومساعد تقني
فتح مناظرة داخلية بامللفات بوزارة شؤون الشباب والرياضة للترقية الى رتبة مسير
مستشار في الرياضة
فتح مناظرة داخلية بامللفات بوزارة شؤون الشباب والرياضة للترقية الى رتبة منشط
رياض ي اول
بخصوص تطبيق احكام االمر الحكومي عدد 920لسنة  2019املتعلق بالترقيات
االستثنائية
املذكرات
التقرير السنوي ألنشطة الوزارة لسنة 2018
حول العناية بالعلم
التقرير السنوي للحوكمة بعنوان 2018
حول مواصلة اعداد مشروع االستراتيجية الوطنية حول املرأة والرياضة والفكر األوملبي من
اجل املساواة والتوازن االجتماعي
حول احكام التصرف في منحة ساعات العمل اإلضافية بعنوان ميزانية 2019
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10

 18أفريل2019

12

 26جوان 2019

13

 26جوان2019

14
28أوت 2019
15
 14سبتمبر2019

16

11سبتمبر2019

17

 11سبتمبر2019

18

 11سبتمبر2019

19

 01أكتوبر 2019

20

 01أكتوبر 2019

21

 01أكتوبر 2019

22

 01أكتوبر 2019

23

 25أكتوبر 2019

 25جانفي 2019
 05فيفري 2019
 05فيفري 2019
 07فيفري 2019
 19فيفري 2019

اعالم بتكليف
حول تنظيم سير أعمال اللجنة الوزارية ملراقبة الصفقات العمومية
حول اعداد ميزانية التنمية لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2020
حول موافاتنا بمشروع برنامجكم لالحتفال باليوم العالمي للمرأة املوافق ليوم  8مارس
حول خالص ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية الستغالل وتوزيع
املاء
حول التصاريح بحوادث
حول تطبيق إجراءات النفاذ للمعلومة وتكريس خطة العمل لسنة 2020/2019
حول تفعيل نشاط تعاونية الرياضيين
بخصوص متابعة اإلعتمادات املحالة واملفوضة واملنح املسندة لفائدة املؤسسات العمومية
الخاضعة إلشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة
حول الترفيع اإلختياري في سن التقاعد بالنسبة ملن يبلغون سن التقاعد خالل الفترة
الفاصلة بين  6ماي 2019و  30جوان 2019
حول املشاركة في برنامج تكويني في مجال السياسات العمومية
حول التراتيب التنظيمية للتربص البيداغوجي لطلبة األقسام النهائية باملعاهد العليا
للرياضة والتربية البدنية
بخصوص مدنا بملفات ترشح منظوريكم من سلك رجال التعليم
نسخة من مكتوب مكتب التعاون الدولي والعالقات الخارجية عدد 542بتاريخ 30سبتمبر
 2019واملتضمن لبالغ املدرسة الوطنية لإلدارة حول الترشح ملاجستير مناهج اإلدارة العامة
في مدرسة هارفارد كينيدي
بخصوص تحيين وضعية املعلمين الراجعين بالنظر للسلك الفرعي ملدرس ي التربية البدنية
العاملين باملدارس االبتدائية
إعالم بتكليف
حول ممارسة اإلشراف على املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية
حول مزيد إحكام تطبيق مقتضيات االمر عدد  83لسنة  1995املؤرخ في  16جانفي
1995واملتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية
ذات الصبغة اإلدارية واملنشآت العمومية بعنوان منهي لنشاط خاص بمقابل
بخصوص تطبيق مقتضيات املنشور  25املؤرخ في  2018/09/10حول احكام التصرف في
العربات االدارية وترشيد استهالك الوقود
حول جرد األمالك املنقولة لسنة 2020
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 26فيفري 2019
 27فيفري 2019
 26فيفري 2019
 01مارس 2019
 12مارس 2019
 31مارس 2019
 18أفريل 2019
 10أفريل 2019
 03ماي2019
 09ماي 2019
 20ماي 2019
18جويلية 2019
 28أوت 2019
 14أكتوبر 2019
 24أكتوبر 2019
 25أكتوبر 2019
 18نوفمبر 2019
11ديسمبر 2019
16ديسمبر 2019
16ديسمبر 2019

فهرس مناشير ومذكرات وزارة شؤون الشباب والرياضة لسنة 2020
محتوى املنشور /املذكرة

ع /املنشور

تاريخ املنشور

املناشير
حول التحاق التالميذ من رياض ي النخبة الوطنية :باملعهد الرياض ي "بياردي كوبرتان" باملنزه
وبشعبة الرياضة بالجهات بعنوان السنة الدراسية 2021/2020
فتح امتحانين مهنيين لترقية عملة الدولة التابعين لوزارة الشباب والرياضة إلى أصناف
أعلى

05

 10جوان 2020

06

 24جوان 2020

الحركة النظامية الوطنية للنقل في قطاع الشباب لسنة 2020

08

 25جوان 2020

فتح مناظرتين داخليتين بالشهائد لسنة  2018للترقية إلى رتبتي أستاذ أول مميز درجة
استثنائية تربية بدنية وأستاذ أول مميز تربية بدنية بالسلك الفرعي ملدرس ي التربية البدنية
العاملين باملدارس اإلعدادية واملعاهد

09

 28جويلية 2020

فتح مناظرتين داخليتين بالشهائد لسنة  2018للترقية إلى رتبتي أستاذ أول مميز درجة
إستثنائية للشباب والطفولة وأستاذ أول مميز للشباب والطفولة بالسلك الفرعي إلطارات
التنشيط التربوي االجتماعي

10

 28جويلية 2020

بخصوص شروط الترشح واالنتخاب ملمثلي األعوان باللجان اإلدارية املتناصفة بوزارة
الشباب والرياضة واالدماج املنهي للمدة النيابية 2023/2020

11

 16سبتمبر 2020

فتح خمس مناظرات داخلية بامللفات لسنة  2019للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة
إستثنائية تربية بدنية ورتبة أستاذ أول مميز تربية بدنية ورتبة أستاذ أول فوق الرتبة
تربية بدنية ورتبة أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية ورتبة أستاذ مميز تربية بدنية
بالسلك الفرعي ملدرس ي التربية البدنية العاملين باملدارس اإلعدادية واملعاهد

17

 04ديسمبر 2020

فتح أربع مناظرات داخلية بامللفات لسنة  2019للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة
إستثنائية للشباب والطفولة ورتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة ورتبة أستاذ أول
فوق الرتبة للشباب والطفولة ورتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة
بالسلك الفرعي إلطارات التنشيط التربوي االجتماعي.

18

 04ديسمبر 2020

فتح مناظرات داخلية بامللفات بوزارة الشباب والرياضة واإلدماج املنهي (قسم الشباب
والرياضة) للترقية الى رتب :مهندس معماري عام ومهندس عام ومهندس رئيس

19

 09ديسمبر 2020

فتح مناظرات داخلية بامللفات بوزارة الشباب والرياضة واإلدماج املنهي (قسم الشباب
والرياضة) للترقية إلى رتب :تقني رئيس أول وتقني وفني سام رئيس أول للصحة العمومية
وفني سام رئيس للصحة العمومية ومحلل مركزي ومحلل وواضع برامج

20

 09ديسمبر 2020

فتح مناظرات داخلية بامللفات بوزارة الشباب والرياضة واإلدماج املنهي (قسم الشباب
والرياضة) للترقية إلى رتب :أخصائي نفساني رئيس وأخصائي نفساني أول ومستشار
صحفي

21

 09ديسمبر 2020

فتح مناظرات داخلية بامللفات بوزارة الشباب والرياضة واإلدماج املنهي (قسم الشباب
والرياضة) للترقية إلى رتب :متصرف عام في الوثائق واألرشيف ومتصرف رئيس في الوثائق

22

 09ديسمبر 2020

50

واألرشيف ومتصرف مستشار في الوثائق واألرشيف ومتصرف في الوثائق واألرشيف وحافظ
رئيس للمكتبات أو التوثيق وحافظ مكتبات أو توثيق ومكتبي أو موثق
فتح مناظرة داخلية بامللفات بوزارة الشباب والرياضة واإلدماج املنهي (قسم الشباب
والرياضة) للترقية إلى رتبة مسير مستشار في الرياضة

23

 09ديسمبر 2020

املذكرات
حول إتمام إجراءات إسناد األعداد املهنية بعنوان سنة  2019لألعوان الراجعين إليكم
بالنظر

 07جانفي 2020

حول اجتماعات املكاتب الجامعية

 07جانفي 2020

التقرير السنوي ألنشطة الوزارة لسنة 2019

 09جانفي 2020
جانفي 2020

بخصوص صرف أجور جانفي 2020
جائزة العامل املثالي بعنوان سنة 2019

 26فيفري 2020

حول عقد الجلسات واالجتماعات

 21أفريل 2020

حول تطبيق مقتضيات األمر الحكومي عدد  318لسنة  2020املؤرخ في 26ماي 2020
املتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي املوجه

 27ماي 2020

حول مشروع األمر الحكومي املتعلق بإحداث ث منحة التسيير للشباب والرياضة والتربية
البدنية لفائدة أعوان وزارة الشباب والرياضة واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية
الخاضعة إلشرافها

 04جوان 2020

حول تحيين املعطيات املتعلقة بالسيارات والعربات اإلدارية

 17جوان 2020

بخصوص التعاقد الظرفي مع عملة بمؤسسات الشباب

 26جوان 2020

بخصوص تطبيق مقتضيات النصوص القانونية املتعلقة بضبط املساكن واملباني اإلدارية
التابعة للدولة واملؤسسات العمومية

 15جويلية 2020

بخصوص إلزامية ارتداء الكمامات الواقية بالفضاءات واألماكن العمومية

 25أوت 2020

تذكير حول ضرورة وإجبارية إعداد محاضر لجلسات العمل

 09سبتمبر 2020

تجديد انتخاب اللجان اإلدارية املتناصفة بوزارة الشباب والرياضة واإلدماج املنهي

 04سبتمبر 2020

بخصوص تنظيم إيواء السيارات بالفضاءات الداخلية للوزارة

 18ديسمبر 2020

املقررات
احداث لجنة قيادة وزارية لإلشراف على عملية وضع ومراجعة أدلة اإلجراءات باملصالح
املركزية لوزارة شؤون الشباب والرياضة واملؤسسات واملنشآت العمومية الخاضعة
إلشرافها وتضبط تركيبتها

51

 15جويلية 2020

