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  رئاسة احلكومة

  

 

 

 

 

 

 

 


            
           

           1220
1993  7 1993       

 


          

 

1  


 

    

            
 

 

 300  848 71 )216(+  263  261  217  مـرق  
 188  794 71 )216(+  

 fad@ena.tn     
 www.ena.tn  

 
 

  مراسالت أخرى    متحاناتاإلالتسجیل في     الترسیم في التكوین المستمر عن بعد  

  متصرف مستشار    متصرف     ملحق إدارة   
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كاتب تصرف والرتب 
 المعادلة لھا

 متصرف مساعد
 والرتب المعادلة لھا

متصرف والرتب 
 السلــك المعادلة لھا

 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومیة متصرف متصرف مساعد كاتب تصرف 
 سلك األعوان اإلداریین للصحة العمومیة متصرف ملحق إدارة كاتب تصرف 

 الشؤون الخارجیة سلك أعوان وزارة - ملحق إدارة كاتب إدارة 
 سلك أعوان مجلس نواب الشعب متصرف متصرف مساعد تصرف كاتب 

 سلك األعوان اإلداریین ألمالك الدولة والشؤون العقاري متصرف متصرف مساعد كاتب تصرف 
 سلك أعوان دائرة المحاسبات متصرف كتابة كاتب أول كاتب 

 الثقافة سلك أعوان وزارة متصرف  متصرف مساعد  كاتب تصرف 
 سلك أعوان المحكمة اإلداریة   متصرف كتابة كاتب أول كاتب 

 سلك األعوان اإلداریین لوزارة التربیة متصرف  متصرف مساعد كاتب تصرف  
 السلك اإلداري للمواصالت متفقد ملحق تفقد مراقب  
 العلميسلك األعوان اإلداریین للتعلیم العالي والبحث  متصرف متصرف مساعد كاتب  
  السلك  اإلداري لوزارة الداخلیة متصرف متصرف مساعد تصرفكاتب  

  سلك أعوان المراقبة اإلقتصادیة  متفقد  ملحق تفقد  عون مراقبة إقتصادیة
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