
 

 

                

 

 

 

 

 
 تكميليمطلب 

لسنة  مؤسسات الطفولة للمشاركة في الحركة النظامية الوطنية لنقل مديري 

2021)*( 

 

 املعرف الوحيد:

          

 

 االسم واللقب : ...........................................

..تاريخ االنتداب:..../..../.... تاريخ الترسيم:..../...../..  

 الرتبة : ................... الخطة : .......................

 مكان العمل : .............................................

 تاريخ املباشرة باملؤسسة : ...../...../.....

 

بتاريخ : ...../...../..... 20آخر عدد بيداغوجي: ..../   

......أشهر......سنواتمدة االنقطاعات )*( : .......أيام   

 مطلق         أرمل        الحالة املدنية : أعزب       متزوج   

  عدد األطفال في الكفالة : ..........

 

 

تعتبر سنة تربوية مدة العمل التي تساوي أو تفوق ستة أشهر وال تحتسب في األقدمية ( *)

املؤقت، اإلحالة على عدم  مدة اإلنقطاعات )الفصل، الغيابات بدون أجر، الرفت

من القانون عدد  71املباشرة باستثناء عدم املباشرة الخاصة واملنصوص عليها بالفصل 

 (.1983لسنة  112

 

 

 التونسية الجمهورية

 ألسرة وكبار السنوزارة املرأة وا
 

 
 تونس في 



 

 

 املراكز املطلوبة حسب األولوية :

 املؤسسة الوالية ع/ر

   

   

   

   

   

نية النظامية لنقل خاص باألزواج العاملين بقطاع الطفولة املشاركين في الحركة الوط

 املنشطين:

 اسم ولقب القرين : ............................................................

 املعرف الوحيد : 

 

تاريخ الترسيم : ...../...../.....                : ..../ ..../ ....  االنتدابتاريخ   

الخطة : ....................................الرتبة : ..........................     

 مكان العمل : ...................................................................

 إذا استحالت نقلة قريني وتوفرت إمكانية نقلتي:

أتمسك بنقلتي                     أفضل البقاء بمركز عملي الحالي       

 

           ............ في : ...../...../.....حرر بــــــ ..

       املدير                                                             

         والختم(واإلمضاء )االسم واللقب                                                   

 

 

 
 
 
 
 

        



 
 

                

 

 

 

 

 
 تكميليمطلب 

 )*(2021شاركة في الحركة النظامية الوطنية لنقل مديري املراكز املندمجة لسنة للم

 

 املعرف الوحيد:

          

 

 االسم واللقب : ...........................................

 تاريخ االنتداب:..../..../.... تاريخ الترسيم:..../...../....

 الرتبة : ................... الخطة : .......................

 مكان العمل : .............................................

 تاريخ املباشرة باملؤسسة : ...../...../.....

 

بتاريخ : ...../...../..... 20آخر عدد بيداغوجي: ..../   

...أشهر......سنواتمدة االنقطاعات )*( : .......أيام ...  

 مطلق         أرمل        الحالة املدنية : أعزب       متزوج   

  عدد األطفال في الكفالة : ..........

 

 

)*( تعتبر سنة تربوية مدة العمل التي تساوي أو تفوق ستة أشهر وال تحتسب في األقدمية 

ؤقت، اإلحالة على عدم مدة اإلنقطاعات )الفصل، الغيابات بدون أجر، الرفت امل

من القانون عدد  71املباشرة باستثناء عدم املباشرة الخاصة واملنصوص عليها بالفصل 

 (.1983لسنة  112

 

 

 التونسية الجمهورية

 وزارة املرأة واألسرة وكبار السن
 

 
 تونس في 



 

 

 املراكز املطلوبة حسب األولوية :

 املؤسسة الوالية ع/ر

   

   

   

   

   

النظامية لنقل  خاص باألزواج العاملين بقطاع الطفولة املشاركين في الحركة الوطنية

 املنشطين:

 اسم ولقب القرين : ............................................................

 املعرف الوحيد : 

 

 تاريخ االنتداب  : ..../ ..../ ....                تاريخ الترسيم : ...../...../.....

طة : ....................................الرتبة : ..........................   الخ  

 مكان العمل : ...................................................................

 إذا استحالت نقلة قريني وتوفرت إمكانية نقلتي:

أتمسك بنقلتي                     أفضل البقاء بمركز عملي الحالي       

 

           ......... في : ...../...../.....حرر بــــــ .....

       املدير                                                             

 والختم(        واإلمضاء )االسم واللقب                                                   

 

 

 

 

 

        


