
  
  امجلهوریة التوسیة

  رئاسة احلكومة

  

  

بعد  المستمرعن التكوین  مراحل لمختلف لإلعداد التحضیریة القیمیة بالوحدات الخاصة اإلمتحانات
والرتب المعادلة لھا متصرف مستشار لإلرتقاء إلى رتبة  

  2021ماي  دورة
  *-*      

  

  2021 ماي 22 السبت یوم إلى 2021 ماي 17 اإلثنین یوم من:  االمتحانات إجراء فترة
  

 الوحدة القیمیة التحضیریة توقیت اإلمتحان تاریخ اإلمتحان
 الدولة والنشاط اإلقتصادي 09:00 2021ماي  17اإلثنین 

 الرقابة على تنفیذ میزانیة الدولة    
 الضمان اإلجتماعي    
 النظریة العامة لإللتزامات    
 قانون الشغل    
 مراقبة المصاریف العمومیة ومحاسبة عمومیة    
 األوراق التجاریة 11:30  
 التنظیم اإلداري والمالي والبیداغوجي للھیاكل التربویة    
 الصفقات العمومیة    
 العمران والتھیئة العمرانیة والبناء    
 القانون العام العقاري    
 المھن الثقافیة    
 المؤسسات الدولیة    
 تنظیم الحیاة المدرسیة    
 األدوات الفنیة للتحلیل االقتصادي 14:00  
 تنظیم المؤسسات الصحیة الخاصة    
 حقوق االنسان والحریات العامة    

 السیاسات الثقافیة 09:00 2021ماي  18الثالثاء 
 تجارة التوزیع    
 تمویل االقتصاد    
 تنظیم المھن الصحیة الخاصة والھیئات المھنیة    
 قانون األشخاص    
 قانون الوظیفة العمومیة    
 نظام التجارة الدولیة المتعددة األطراف ونظام العالقات التجاریة    
 اإلصالح اإلداري 11:30  
 المنافسة واألسعار    
 المنظمات والمؤسسات الدولیة ذات الصبغة الثقافیة    
 المؤسسات التربویة الخاصة    
 تشریع اإلتصاالت    
 قانون الممتلكات    
 مقدمة للقانون اإلداري    
 االنتخابات داخل المؤسسات الجامعیة 14:00  
 التشریع الصحي    
 )البرادیغمات(المقاربة النظریة للثقافة     
 عناصر من المحاسبة القومیة    
  مقدمة للقانون المدني    
 میزانیة الدولة    



 
  متصرف مستشار والرتب المعادلة لھا  2 /2  روزنامة اإلمتحانات

  
 

 التجارة االلكترونیة 09:00 2021ماي  19اإلربعاء 
 التغطیة اإلجتماعیة بالوظیفة العمومیة    
 العالقات الدولیة    
 النزاعات اإلقتصادیة    
 تشریع البرید    
 قانون التسجیل    
 التصرف في شؤون الطلبة 11:30  
 المنظمات والمؤسسات الدولیة في قطاع المواصالت    
 قانون المجموعات الدولیة    
 الفكریةقانون الملكیة     
 مقدمة للمالیة العمومیة    
 نظام التأجیر ألعوان قوات األمن الداخلي    
 ھیاكل الرقابة    
 التنظیم الداخلي للمستشفیات 14:00  
 المؤسسات الجامعیة الخاصة    
 النزاعات والمسؤولیة اإلداریة    

 إختیار اإلستثمارات 09:00 2021ماي  20الخمیس 
 السیاسة االقتصادیة    
 سیاسات التعلیم العالي و البحث العلمي    
 مقدمة لإلقتصاد السیاسي    
 األعمال التجاریة ، التجار والشركات التجاریة 11:30  
 القانون الجزائي اإلداري    
 مقدمة للقانون الدستوري    
 اإلقتصاد الصحي 14:00  
 الجبایة المحلیة    
 الجبایة والمالیة المحلیة    
 مقدمة لعلم التصرف الحدیث في االدارة العمومیة    

 الحسابیة التحلیلیة 09:00 2021ماي  21الجمعة 
 النشاط اإلقتصادي    
 النظام اإلنتخابي    
 قانون االتفاقات الدولیة    
 الحسابیة العامة 11:30  
 المنشآت العمومیة    
 النظام السیاسي التونسي    
 تنظیم الھیاكل الصحیة العمومیة 14:00  

 التصرف في المستشفیات 09:00 2021ماي 22السبت 
 مقدمة للقانون التجاري 11:30  
 النظام الجبائي التونسي 14:00  

  
  


