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  1891اديسمبر  11مؤرخ في  1891لسنة  111قانون عداد   

 يتعلق بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات العمومية

 املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة لاادارية. 

 

 باسم الشعب,

 نحن الحبيب بورقيبة ،رئيس الجمهورية التونسية,

 بعد موافقة مجلس النواب:

 أصدرنا القانون آلاتي نصه:

 

 العنـوان ألاول 

 أحكام عامة

ينطبق هذا النظام ألاساس ي العام على جميع ألاعوان املستخدمين بأي  : الفصل ألاول 

عنوان كان باإلدارات املركزية للدولة واملصالح الخارجية التابعة لها أو الجماعات العمومية 

 املحلية أو املؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية .

قوات ألامن الداخلي و  وال ينطبق هذا النظام على رجال القضاء والعسكريين وأعوان

أعوان املؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية الذين يخضعون إلى نصوص 

 متميزة.

تضبط ألانظمة ألاساسية الخاصة كيفية تطبيق هذا القانون بالنسبة لكل  : 1الفصل 

 و تتخذ هذه ألانظمة ألاساسية الخاصة في صيغة أمر. صنف من ألاعوان

 .1881أكتوبر  12مؤرخ في  1881ـداد لسنة 89: قانون عـ )فقرة جديدة(

وفيما يخص أعوان السلك الديبلوماس ي وأعوان السلك إلاداري والتقني الخاص بوزارة 

الشؤون الخارجية وأعوان سلك التعليم وأعوان السلك العالي للمصالح الخارجية التابعين 

املصالح النشيطة للغابات وأعوان سلك املراقبة لإلدارة الجهوية وأعوان الديوانة وأعوان سلك 

العامة للمصالح العمومية التابعين للوزارة ألاولى وأعوان سلك املراقبة العامة للمالية التابعين 

لوزارة املالية وأعوان هيئة الرقابة العامة المالك الدولة وأعوان  سلك محرري العقود بإدارة 

طباء ومن يوازيهم وأعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية وأعوان امللكية ا لعقارية وأعوان سلك ألا 

السلك التقني وسلك املنشطين الرياضيين التابعين لوزارة الشباب والطفولة وأعوان سلك 

املراقبة الاقتصادية التابعين لوزارة الاقتصاد الوطني، فانه يمكن لألنظمة ألاساسية الخاصة 

 . انون التي قد ال تتماش ى وطبيعة ووظائف هؤالء ألاعوانبهم أن تخالف بعض أحكام هذا الق

 .1111سبتمبر  11مؤرخ في  1111ـداد لسنة 98مرسوم عـ

وأعوان سلك متفقدي الشغل واملصالحة وأعوان الخدمة  " تضاف العبارة

  ."الاجتماعية
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على العون العمومي أن يتجنب أثناء ممارسة وظيفته وفي حياته الخاصة  : 1الفصل 

كل ما من شانه أن يخل بكرامة الوظيفة العمومية وهو ملزم في كل الظروف باحترام سلطة 

 الدولة وفرض احترامها.

الحق النقابي معترف به لألعوان العموميين ويمكن لنقاباتهم املهنية :  4الفصل 

 مجلة الشغل أن تتقاض ى لدى أي محكمة.الخاضعة الحكام 

وعلى كل منظمة نقابية للموظفين أن تودع خالل الشهرين من تاريخ تكوينها نظامها 

ألاساس ي وقائمة مسيريها لدى السلطة إلادارية التي يرجع إليها بالنظر ألاعوان العموميون 

 املدعوون لالنخراط فيها.

رس بعنوان منهي وبمقابل نشاطا خاصا يحجر على كل عون عمومي أن يما : 5الفصل 

مهما كان نوعه وتضبط بأمر الشروط التي يمكن فيها مخالفة هذا التحجير ويحجر على كل عون 

عمومي مهما كانت وضعيته أن تكون له مباشرة أو بواسطة الغير و تحت أي تسمية كانت مصالح 

 ستقالله.بمؤسسة خاضعة ملراقبة إدارته إذا كانت هذه املصالح مخلة با

وعندما يمارس قرين العون العمومي بعنوان منهي نشاطا خاصا بمقابل يجب تقديم 

 إعالم في ذلك إلى إلادارة التي يتبعها العون .

 وعند الاقتضاء تتخذ السلطة ذات النظر التدابير الالزمة لصيانة مصالح إلادارية. 

ري مسؤول عن تنفيذ املهام كل عون عمومي مهما كانت رتبته في السلم إلادا:  2الفصل 

املنوطة بعهدته وكل عون مكلف بتسيير مصلحة مسؤول إزاء رؤسائه عن السلطة التي منحت 

 له لهذا الغرض وعن تنفيذ ما يصدر عنه من أوامر. 

 و ال تعفيه املسؤولية الخاصة التي يتحملها مرؤوسوه من أي مسؤولية ملقاة على عاتقه.

لقواعد املنصوص عليها باملجلة الجنائية فيما يخص بصرف النظر عن ا : 9الفصل 

السر املنهي فان كل عون عمومي ملزم بكتمان السر املنهي في كل ما يتعلق بالوقائع واملعلومات 

 التي تصل لعمله أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها .

را باتا إذا كان مخالفا وكل اختالس أو إحالة للغير الوراق املصلحة أو وثائقها محجر تحجي

 للتراتيب.

وال يمكن أن يعفى العون العمومي من واجب كتمان السر أو أن يرفع عنه التحجير 

 .املنصوص عليه بالفقرة السابقة إال برخصة كتابية من رئيس إلادارة التي يتبعها

لها كل خطأ يرتكبه عون عمومي أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته :  9الفصل  

يعرضه لعقاب تأديبي بصرف النظر عند الاقتضاء عن العقوبات التي ينص عليها القانون 

 الجزائي .

أن تتحمل ما اجل خطأ وظيفي يجب على إلادارة  و إذا وقع تتبع عون من طرف الغير من

 قد يصدر ضده من أحكام بغرم الضرر. 
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ــ ـــ  ــــــــــ

ـداد ت س/ 1189ن املحكمة لاادارية في القضية عـصاادر ع 1881مارس  19) ( قرار مؤرخ في 

ثبوت ألافعال املرتكبة من طرف العون العمومي واملتمثلة في سعيه إلى خلق املشاكل 

والصعوبات إلادارة املعهد بإلحاقه التهم باملدير بدون حجة وتعمده البقاء بمخبر العلوم مع  

لنظر وعدم احترامه للتراتيب لاادارية التطاول على ناظر املعهد بدعوى انه ال يرجع إليه با

 تشكل خطأ إاداريا يستوجب معاقبته إاداريا على اساسها.

 ـداد ت س.1294صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ 1882فيفري  9*قرار مؤرخ في 

أن النتيجة التي انتهى إليها القاض ي الجزائي بعدم مؤاخذة العون من اجل التهم  -

اء مسؤليته الجزائية بموجب العته و انبناء القرار لااداري املنسوبة إليه النتف

املطعون فيه على نفس ألافعال موضوع التتبعات سالف لاشارة إليها تجعل العون  

 بالنسبة لنفس ألافعال غير مسؤول تأاديبيا.

ـداد ت س 411صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ 1891أكتوبر  2* قرار مؤرخ في 

 .115ص  1891قرارت املحكمة لاادارية مجموعة 

ال يجوز معاقبة املخطئ  مرتين من اجل فعلة واحدة إال إذا ارتكزت املعاقبة على      -

 أساسين من القانون مختلفين. .

للعون العمومي الحق طبقا للنصوص الجاري بها العمل في الحماية ضد ما  : 8الفصل 

 و شتم أو ثلب.قد يتعرض إليه من تهديد أو هضم جانب أ

وإلادارة ملزمة بحماية العون العمومي من التهديدات والاعتداءات مهما كان نوعها التي  

 قد يتعرض لها بمناسبة ممارسة وظيفته وعند اللزوم بجبر الضرر الناتج عن ذلك.

وتحل الدولة أو الجماعة العمومية امللزمة طبقا للشروط املنصوص عليها بالفقرة 

ملعتدي عليه في حقوقه لكي يسترجع من مرتكبي التهديد أو الاعتداء املبالغ السابقة محل ا

 املدفوعة للعون التابع لها. 

ولها في سبيل التحصيل على ما ذكر حق الدعوى املباشرة التي يمكن ممارستها بالقيام 

 بالحق الشخص ي عند اللزوم لدى املحكمة الزجرية.

ي للعون عمومي على جميع ألاوراق ن يحتوي امللف الشخص أيجب  : 11الفصل 

املتعلقة بحالته املدنية وحالته العائلية وكذلك ألاوراق التي تهم حالته إلادارية ويجب تسجيل 

 هذه ألاوراق وترقيمها وترتيبها بدون انقطاع. 

واليمكن بأي حال أن يتضمن امللف الشخص ي ما يشير إلى ألافكار السياسية أو  

 لمعني باألمر .الفلسفية أو الدينية ل

ليس هناك أي ميز بين الجنسين في تطبيق هذا القانون باستثناء ألاحكام  : 11الفصل 

 الخاصة التي تحتمها طبيعة الوظائف والتي قد تتخذ في هذا الصدد. 
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تحدث بكل إدارة  لجنة أو عدة لجان إدارية متناصفة يكون أعضاؤها  : 11الفصل 

 املمثلون لألعوان منتخبين.

ولهذه اللجان أهلية النظر حسب الشروط املضبوطة بهذا القانون فيما يتعلق بالترسيم 

واعطاء ألاعداد والترقية والنقلة الوجوبية لضرورة العمل مع تغيير إلاقامة والتأديب املتعلقة 

 باألعوان العموميين.

ألاعلى ويضبط تنظيم وتسيير اللجان إلادارية املتناصفة بأمر بعد اخذ رأي املجلس 

 للوظيفة العمومية وإلاصالح إلاداري.

ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات  : 11الفصل 

الصبغة إلادارية الحق في مرتب بعد إنجاز العمل. ويضبط هذا املرتب بأمر بعد اخذ رأي وزير 

 املالية.

تقاعد والحيطة الاجتماعية حسب ويتمتع هؤالء ألاعوان عالوة على ذلك بأنظمة ال 

 الشروط املنصوص عليها بالقانون.

ــ ـــ  ــــــــــ

  ـداد ت 1148صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ 1881فيفري  12قرار مؤرخ في

س / إنقطاع العون العمومي عن العمل نتيجة إيقافه من طرف مصالح ألامن بعد 

ي التي تسببت في هذا لايقاف ولئن لم تتخذ قد تم بدون إراادته ضرورة أن لاادارة ه

إزاءه قرارا إاداريا صريحا في الغرض خصوصا وأن لاادارة قررت إرجاعه إلى سالف 

عمله ادون أن تتخذ أي عقوبة ضده وبالتالي ال يجوز لها التمسك بقاعدة العمل 

 11من مجلة املحاسبة العمومية والفصل  41املنجز املنصوص عليها صلب الفصل 

ن قانون الوظيفة العمومية عمال بما جرى عليه فقه قضاء املحكمة لاادارية الذي م

 من قانون الوظيفة العمومية تمثل استثناء لهذه القاعدة.  52أقر أن أحكام الفصل 

  ـداد ت 1511صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ 1881فيفري  11قرار مؤرخ في

ة العمل املنجز املنصوص عليه صلب الفصل س / ال يجوز لإلادارة التمسك بقاعد

من قانون الوظيفة العمومية عمال  11من مجلة املحاسبة العمومية والفصل  41

من  52بما جرى عليه فقه قضاء املحكمة لاادارية الذي أقر أن أحكام الفصل 

 القانون املذكور تمثل استثناء لهذه القاعدة.

  ـداد ت 1511ملحكمة لاادارية في القضية عـصاادر عن ا 1884أفريل  11قرار مؤرخ في

س / مجراد ترشح العون العمومي للعمل بسلطنة عمان ادون إتمام لاجراءات واتخاذ  

القرار  القاض ي بإلحاقه لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني ال يفقده الصفة 

ملسؤولة ملواصلة العمل بإادارته ألاصلية وتبعا لذلك تكون لاادارة املدعى عليها هي ا

 عن عدم إنجاز العون لعمله خالل املدة املتنازع في شانها...



 

 

7 

 

ال يمكن تخويل أي غرامة أو منحة مهما كان نوعها لعون خاضع لهذا  : 14الفصل 

 النظام ألاساس ي العام إذا لم يصدر في شانها أمر بعد اخذ رأي وزير املالية.

ام ألاساس ي العام ويراس املجلس يسهر الوزير ألاول على تطبيق هذا النظ : 15الفصل 

 ألاعلى للوظيفة العمومية وإلاصالح إلاداري الذي يضبط تركيبه وتسييره بأمر.

ويبدي هذا املجلس رأيه خاصة في املسائل املتعلقة بتنظيم وتسيير وتكاليف مصالح 

بتطوير الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية وكذلك 

 وسائل وفنيان العمل والنظام ألاساس ي والحياة املهنية وظروف العمل وإنتاجية ألاعوان. 

 العنـوان الثـانـي

 املوظفون 

 البـاب ألاول 

 التعريف

يكون املوظف تجاه إلادارة في حالة نظامية وترتيبية وينتمي املوظف إلى  : 12الفصل 

 سلك يشمل على رتبة أو اكثر ويقع ترتيب املوظف حسب مستوى انتدابه ضمن صنف معين .

ويشمل السلك كل املوظفين الخاضعين لنفس النظام ألاساس ي الخاص واملؤهلين لنفس  

أصناف حسب الترتيب التنازلي ومعرفة بالحروف  الرتب. ويقع تصنيف املوظفين إلى أربعة

 "أ"و"ب"و"ج"و"د" يقع ضبطها بأمر. 

 البـاب الثـانـي

 الانتداب

موظف للدولة أو لجماعة عمومية  أن يعين في خطة ال يمكن ألي شخص : 19الفصل 

 محلية أو ملؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية :

مراعاة التحاجير املنصوص عليها  ( إذا لم يكن محرزا على الجنسية التونسية مع1

 بمجلة الجنسية التونسية.

 ( إذا لم يكن متمتعا بحقوقه املدنية وحسن السيرة وألاخالق.2

 ( إذا لم يكن في وضع مطابق الحكام القانون املتعلق بالتجنيد.3

 ( إذا لم يكن له من العمر ثمانية عشر سنة على ألاقل .4

لبدنية والذهنية املفروضة ليمارس بكامل تراب ( إذا لم تتوفر فيه املؤهالت ا5

 الجمهورية الوظائف التي يترشح إليها.

ــ ـــ  ــــــــــ

  ـداد ت س .1511صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ1881ماي  18قرار مؤرخ في 

ان تخلف شرط من شروط الصالحية وهو شرط ألاهلية العلمية املعترف بها رسميا  -

 لعامة يمنع التعيين في تلك الوظائف والبقاء بها.لتولي الوظائف ا
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  صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية  1882مارس  2قرار مؤرخ في

 ـداد ت س.1911عـ

تأسيس لاادارة قرارها بعزل املوظف على فقدانه حقوقه املدنية معتمدة في ذلك على  -

هذا الحكم صدور حكم جناحي يقض ي بسجنه مده سبعة أشهر نافذة في حين أن 

وقع استئنافه لدى محكمة الاستئناف ........... التي خفضت في مدة العقاب إلى ثالثة 

أشهر فقط يجعل العون محتفظ بجميع حقوقه املدنية ويصير القرار مؤسس على 

سند قانوني صحيح. ذلك أن صدور حكم نهائي يقض ي بسجن املدعي مدة ثالثة أشهر 

من  1أو جزءا منها ضرورة انه تطبيقا لألحكام الفصل  نافذة ال يفقده حقوقه املدنية

املجلة الانتخابية ال يفقد حقه الانتخابي إال من حكم عليه بأكثر من ثالثة أشهر 

 سجنا بدون تأجيل التنفيذ أو بالسجن بما يزيد عن ستة

أشهر مع إسعافه بتأجيل التنفيذ هذا من جهة وأن الحكم املذكور لم يتضمن أيا من 

 بات التكميلية العقو 

من املجلة الجنائية والتي من شأنها أن تفقد العارض حقوقه  5املنصوص عليها بالفصل 

 املدنية أو البعض منها.

  ـداد ت س 141صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ 1891نوفمبر  18قرار مؤرخ في

 .198ص  1891مجموعة قرارات املحكمة لاادارية 

 يجب أن يتوفر شرط حسن السيرة في املوظف كامل مدة التوظيف.  -

  ـداد ت س 191صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ 1891ماي  12قرار مؤرخ في

 .111ص  1891مجموعة قرارات املحكمة لاادارية 

فقدان الحقوق املدنية بعد مرحلة الانتداب ينزع عن الشخص صفته كموظف  -

 انه من الوظيفويؤادي حتما إلى حرم

  ـداد ت س 151صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ 1891نوفمبر  11قرار مؤرخ في

 .191ص  1891مجموعة قرارات املحكمة لاادارية 

ال تتمتع لاادارة بسلطة تقديرية مطلقة فيما يخص توفر شرط اللياقة البدنية  -

 املطلوبة من املترشحين إلى الوظيفة العمومية.

حكمة ما إذا كان العيب البدني يشكل فعال عائقا ألاداء الوظيفة املنتدب تراقب امل -

  لها.

 .1889اديسمبر  11مؤرخ في  1889ـداد لسنة 91قانون عـ : 19الفصل 

يتم الانتداب عن طريق مناظرات تعتمد الاختبارات أو الشهائد أو امللفات وتقوم 

ن بقرار من الوزير ألاول وتتولى هذه اللجنة املؤهالت املهنية للمترشحين من قبل لجنة امتحان تعي

 ترتيب املترشحين حسب الجدارة.
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 وينتدب خريجواملدارس املصادق عليها عن طريق التسمية املباشرة .

 وتضبط ألانظمة ألاساسية الخاصة بكل سلك كيفية تطبيق هذه ألاحكام.

 1889اديسمبر  11املؤرخ في  1889ـداد لسنة 91من القانون عـ 4الفصل  : 18الفصل 

 1891اديسمبر  11املؤرخ في  1891لسنة   111من القانون عداد  18تلغى أحكام الفصل 

املتعلق بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات 

 1898لسنة  115من القانون عداد  51العمومية ذات الصبغة لاادارية وأيضا أحكام الفصل 

 .1881املتعلق بقانون املالية لسنة  1898يسمبر اد 11املؤرخ في 

كل مترشح نجح في مناظرة أن يكون تحت كامل تصرف إلادارة يجب على  : 11الفصل 

بغية تسميته وتعيين مقر عمله وإذا ما رفض الالتحاق باملركز املعين له يعتبر بعد التنبيه عليه 

 رافضا للتسمية ويحذف من قائمة املترشحين الناجحين في املناظرة. 

 البـاب الثـالـث

 إعطاء ألاعدااد والتدرج

 القسـم ألاول 

 إعطاء ألاعدااد

يسند كل سنة لكل موظف في حالة مباشرة أو إلحاق عدد جملي مرقم  : 11الفصل 

 يعبر عن مردوده املنهي ويرجع حق إعطاء ألاعداد لرئيس إلادارة التي ينتمي إليها املوظف.

يطلع املوظف املعني باألمر على العدد املرقم ويمكنه عندئذ أن يطلب من  :  11الفصل 

اللجنة إلادارية املتناصفة ذات النظر أن تدعو السلطة التي لها الحق إعطاء ألاعداد بمراجعة 

 العدد املمنوح عند اللزوم.

 القسـم الثـانـي

 التدرج

 مباشرة.يكون التدرج من درجة إلى الدرجة املوالية   : 11الفصل 

يقع التدرج بصفة آلية حسب املدة املنصوص عليها باألنظمة ألاساسية :  14الفصل 

 من هذا القانون. 05و86و86و51و55الخاصة وذلك باستثناء أحكام الفصول 

 البـاب الـرابـع

 مدة العمل

ساعة إال  2455و 2555تتراوح مدة العمل السنوي الفعلي للموظفين بين :  15الفصل 

انه يمكن لبعض ألاصناف من ألاعوان الشاغلين لبعض الوظائف تحددها ألانظمة ألاساسية 

 الخاصة العمل نصف الوقت وتضبط بأمر كيفية تطبيق هذه ألاحكام 

 عطلة يقع ضبطها بأمر.أن أيام ألاعياد التي تخول للموظفين الحق في :  12الفصل 

 



 

 

11 

 

 العنوان الفرعي ألاول 

 املوظف املترسم

 البـاب ألاول 

 التعريف

يعتبر موظفا مرسما من وقع تعيينه في خطة دائمة وتم ترسيمه في رتبة :  19الفصل 

 دائمة منصوص عليها بإطارات إلادارة التي يرجع إليها بالنظر.

 البـاب الثـانـي 

 الترقية

الترقية في ارتقاء املوظف من الرتبة التي وقع ترسيمه بها إلى الرتبة : تتمثل  19الفصل 

 العليا املوالية مباشرة.

 وتقع هذه الترقية حسب ألاساليب التالية: 

 اثر مناظرة داخلية أو امتحان منهي أو مرحلة تكوين يقع تنظيمها من طرف إلادارة . -أ

باالختيار لفائدة املوظفين املرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة يقع إعدادها بعد  -ب

استشارة اللجنة إلادارية املتناصفة املختصة وتشتمل هذه القائمة على جميع ألاعوان الذين 

 تتوفر فيهم الشروط املطلوبة للترقية .

املهنية للثالث سنوات  ويقع تقييم جدارة املوظف املعني باألمر باعتبار معدل ألاعداد

ألاخيرة السابقة للسنة التي يقع بعنوانها إعداد القائمة وكذلك نتائج مراحل التكوين التي شارك 

 فيها وأقدميته في الرتبة .وتضبط بأمر كيفية تطبيق هذه ألاحكام.

 ويمكن للجان الترقية أن تطلب الاستماع إلى مالحظات املوظف املعني باألمر.

يل بقائمة الكفاءة حسب الجدارة ويرتب املترشحون الذين تساوت ويكون التسج 

 جدارتهم حسب ألاقدمية العامة وإذا تساوت أقدميتهم فحسب التقدم في السن.

وللوزير كامل الحرية إلدخال التحويرات على ترتيب التسجيل بالنسبة لألعوان    

 املنتمين لصنفي "أ" و "ب".

ئمة املوظفين الذين ستقع ترقيتهم وتنشر هذه القائمة ويختم الوزير املعني باألمر قا

 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .      1889ديسمبر  11مؤرخ في  1889ـداد لسنة 91:قانون عـ)مكرر(19الفصل 

تتم الترقية اثر املناظرات الداخلية أو الامتحانات املهنية لفائدة املوظفين الذين لهم   

 ات أقدمية في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة.على ألاقل خمس سنو 

وتقوم املؤهالت املهنية للمترشحين من قبل لجنة امتحان تعين بقرار من الوزير ألاول 

 وتتولى هذه ا للجنة ترتيب املترشحين حسب الجدارة .

الرتبة التي  كما تتم الترقية اثر مراحل التكوين او باالختيار لفائدة املوظفين املترسمين في

 هي دون رتبة الترقية مباشرة.
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 وتضبط بأمر كيفية تطبيق هذه ألاحكام.

غير انه فيما يخص الرتب التي هي في متناول املترشحين الخارجيين فانه ال يمكن إسنادها 

من الخطط املراد سد شغورها بعنوان نفس  (%15عن طريق الترقية باالختيار إال في حدود )

( أقدمية في الرتبة التي هي 15ة املوظفين الذين لهم على ألاقل عشر سنوات)السنة وذلك لفائد

تتم هذه الترقية إال مرة  دون رتبة الترقية مباشرة والبالغين من العمر أربعين سنة على ألاقل وال

 واحدة طيلة الحياة املهنية للموظف.

ــ ـــ  ــــــــــ

  ـداد ت 4989ادارية في القضية عـصاادر عن املحكمة لا  1882جوان  5قرار مؤرخ في

 س.

ال يحق للعون العمومي املطالبة بترقية من الرتبة التي ينتمي إليها إلى رتبة أعلى إذا لم 

 يكن مترسما في رتبته ألاصلية.

املتعلق  1895أكتوبر  5ـداد املؤرخ في 1115من ألامر عـ 9اقتضت أحكام الفصل  -

بضبط النظام ألاساس ي الخاص بعملة الدولة والجماعات العمومية املحلية ذات 

 الصبغة لاادارية أن ترقية العملة من الصنف الثاني 

ى والذين لهم والثالث تقع عن طريق الاختيار  لفائدة العملة املرسمين بالصنف ألاادن 

 أقدمية أربعة سنوات في هذا الصنف واملسجلين حسب ألافضلية بقائمة كفاءة.

وبالتالي ال يحق لعامل من الصنف ألاول وهو بحالة تربص ملا يقدم طلبه والى حين 

 تقديم ادعواه طلب ترقيته في ضوء ألاحكام القانونية سالفة الذكر.

نقلته يتمثل في كتابة عبارة كاتب تصرف  استنااد املدعي إلى تسرب خطأ في رقن قرار  -

عوضا عن مستكتب إادارة ليزعم أنه أكتسب من جراء ذلك حقوقا متصلة برتبة 

 كاتب تصرف ال سيما وان لاادارة لم تباادر بسحب تلك الوثيقة في لابان مرادواد عليه.

 

لوارد تقع التسميات في الرتبة املنجّرة عن طريق الترقية حسب الترتيب ا:  18الفصل 

 من هذا القانون. 26النهائية املنصوص عليها بالفصل  بقائمة الكفاءة

تحجر كل ترقية في الرتبة ال يكون القصد منها تسديد شغور طبقا :  11الفصل 

 للتراتيب.

ــ ـــ  ــــــــــ

  ـداد ت 1181صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ 1881جوان  12قرار مؤرخ في

 س.

املحكمة لاادارية على تنزيل الترقيات التي ال يكون القصد منها  ادأب فقه القضاء -

 تسديد شغور منزلة العدم.
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من الوظيفة العمومية أنه تحجر كل ترقية في الرتبة ال يكون  11يقض ي الفصل 

القصد منها تسديد شغور  ونظرا إلى أن الامتحان املطعون في نتائجه يندرج في إطار 

رة عند أقدامها على إجراء مناظرة عوضا عن امتحان منهي الترقية ولئن أخطأت لاادا

فإن خطئها هذا ال يجب ضرورة التقيد بالنص التشريعي املذكور بقطع النظر عن 

 الشكل الذي يكتسيه الانتداب.

  ـداد ت 1185صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ  1881جوان  12قرار مؤرخ في

 س.

يعيب العارض على جيهة لاادارة توليها اخضاع املترشحين إلى اجتياز مناظرة عوضا  

ـداد املؤرخ 1195من ألامر عـ  11عن امتحان منهي مما يشكل خرقا ملقتضيات الفصل 

التي نصت على انتداب أساتذة التعليم الثانوي للمرحلة ألاولى  1891سبتمبر  19في 

 في امتحان منهي.يقع من بين املترشحين الناجحين 

ويتضح من أوراق امللف ان  لاادارة حدادت عداد املراكز بصفة مسبقة كما تولت 

ترتيب املترشحين حسب كفاءتهم وأعلنت عن نجاح ألاولين منهم فقط في حدواد عداد 

املراكز املعلن عنها ضمن قرار فتح املناظرة ادون البقية بقطع النظر عن حصولهم 

 على املعدل من عدمه.

ن لاادارة بذلك قد طبقت قواعد املناظرة وحاادت عن املفهوم النظري الامتحان وتكو 

الهمني الذي يفرض نجاح كل من تحصل على املعدل املطلوب ادون التقيد بعداد 

مسبق وال ترتيب تفاضلي للمترشحين.نظرا إلى أن الامتحان املطعون في نتائجه يدرج 

  11في إطار الترقية ونظرا إلى أحكام الفصل 

من قانون الوظيفة العمومية اقتضت أن تحجر كل ترقية في الرتبة ال يكون القصد 

منها تسديد شغور فإن لاادارة تكون قد اخطات عند اقدمها على إجراء مناظرة 

عوضا عن امتحان منهي غير أن خطأ ها هذا ال يحجب ضرورة التقيد بالنص 

يه الانتداب إذ ادأب فقه التشريعي  املذكور بقطع النظر عن الشكل الذي يكتس

القضاء لااداري على تنزيل الترقيات التي ال يكون القصد منها تسديد شغور منزلة 

 العدم.

وبالتالي فإن اكتفاء لاادارة بعداد معين من الناجحين ادون سواهم تفرضه أحكام 

املشار إليه أنفا الذي  ال يمكن التغافل عنه بحجة أن فلسفة الامتحان  11الفصل 

 املنهي تقتض ي انتداب جميع الناجحين بقطع النظر عن عداد املراكز الشاغرة.

 بالنسبة لكل رتبة ال يمكن إعداد سوى قائمة كفاءة واحدة كل سنة. :11الفصل 

يجب على كل موظف انتفع بترقية في الرتبة أن يقبل الخطة التي تسند  : 11الفصل 

لغاء تسميته بعد استشارة اللجنة املتناصفة إليه ضمن رتبته الجديدة وإذا رفض ذلك يمكن إ

 املختصة.
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 . 1889اديسمبر  11مؤرخ في  1889ـداد  لسنة 91قانون عـ : 11الفصل 

يرتب املوظف املنتفع بترقية في الدرجة املوافقة للمرتب ألاساس ي ألاصلي الذي يفوق 

 مباشرة ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة.

يادة املتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كان سيحصل عليه غير انه ال يمكن أن تقل الز 

 املوظف من تدرج عادي ضمن وضعيته القديمة.

أن تركيب اللجان إلادارية املتناصفة يقع تغييره بصورة ال تخول بحال من :  14الفصل 

 ألاحوال ملوظف أن يدعى إلبداء اقتراحات تتعلق بموظف من رتبة أعلى.

 البـاب الثالـث

 لعطلا

 القسـم ألاول 

 أحكام عامة

تمنح العطل من طرف رؤساء إلادارات أو الجماعات العمومية املحلية أو  : 15الفصل 

 املؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية.

وال يمكن ألي موظف أن ينقطع عن ممارسة وظائفه إال بعد طلب عطلة والحصول 

أن تقع تسوية ذلك فيما بعد وينجر عم كل عليها ما عدا في صورة حدوث مانع مفاجئ وبشرط 

غياب غير مبرر بعطلة قانونية طبقا الحكام هذا القانون حجز عن املرتب بعنوان أيام الغابات 

 عالوة على العقوبات التأديبية أن اقتض ى ألامر.

 وتنقسم العطل إلى :

 عطل إدارية وتشمل عطل الاستراحة والعطل الاستثنائية. -1

تشتمل على املرض العادي وعطل املرض طويل ألامد وعطل عطل السباب صحية و  -2

 الوالدة وعطل ألامومة.

 عطل للتكوين املستمر. -3

 عطل بدون مرتب. -4

 وال تدخل عطل املرض في حساب مدة العطل إلادارية والعكس بالعكس

 ويمكن أن تعقب عطلة الاستراحة عطلة املرض

إال بأذن من اللجنة الطبية أما عطلة املرض فال يمكن أن تعقب عطلة الاستراحة 

 املنصوص عليها بالفصل الثالث وألاربعين من هذا القانون.

 .1111مارس  19مؤرخ في  1111ـداد  لسنة 11قانون عـ

 عطلة لبعث مؤسسة. - 5

ــ ـــ  ــــــــــ

  ـداد ت 111صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ 1891فيفري  19قرار مؤرخ في

 .99ص  1891حكمة لاادارية س مجموعة قرارات امل
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ال يمكن لإلادارة الإلستغناء عن موظف متربص اعتماادا على القصور املنهي قبل انتهاء  -

مدة التربص إال بعد استشارة اللجنة لاادارية املتناصفة وبعد إعالم املتربص بنية 

 القيام بهذا لاجراء.

لرتبة ادون انتظار ألاجل ألاادنى ال يجوز لإلادارة أن تباادر بإنهاء فترة تربص عون منتدب  -

املحداد قانونا لنهايتها اعتبارا ملا يتبين من نقص صناعي واضح يمليه ضرورة عدم 

 التماادي في فترة التربص إلى نهايتها.

والقيام بهذا لاجراء قبل إنهاء املدة القانونية للتربص يعد خرقا لهذا ألامد و يكسبه 

قاب املسلط على العون فيعتبر هذا لاجراء صبغة الخطورة تجعله ينزل منزلة الع

عندئذ له مساس العون وسلوكه فيتحتم تمكينه من الدفاع عن نفسه على أساس 

أن حق الدفاع هو قاعدة أصولية عامة لذلك وجب على لاادارة أن توفر الضمان 

 التأاديبي ألعوانها.

  ـداد ت س 181عـ صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية 1891ماي  19قرار مؤرخ في

 .112ص  1891مجموعة قرارت املحكمة لاادارية 

يتمتع العون املتربص بجميع الضمانات التأاديبية املنصوص عليها بالقانون الوظيفة  -

 العمومية في صورة ارتكابه لخطأ منهي.

يحجر على املوظف املنتفع بعطلة أن يمارس أي نشاط بمقابل وفي صورة  : 12الفصل 

 من هذا القانون. 58املخالفة يمكن تطبيق الفصل 

 القسـم الثـانـي

 العطل لاادارية

 أوال : عطل الاستراحة

 .1889اديسمبر  11مؤرخ في  1889ـداد  لسنة 91: قانون عـ 19الفصل 

 لكل موظف مباشر لعمله الحق :

 راحة أسبوعية مدتها يوم واحد. في عطلة -1

في عطلة سنوية لالستراحة مدتها شهر واحد خالص ألاجر عن كل سنة عمل منجز من  -2

ديسمبر ، ويتمتع املوظفون الذين لم يباشروا عملهم طيلة كامل الفترة  31جانفي إلى  1

 الالزمة الستحقاق العطلة السنوية بعطلة خالصة ألاجر تحتسب كالتالي : 

 ونصف عطلة عم كل شهر عمل فعلي. يومان -

( أيام عمل فعلي بالنسبة إلى فترات العمل التي تقل عن 8نصف يوم عطلة عن كل ستة ) -   

 شهر.

ويمكن لإلدارة أن توزع العطل حسب ضرورة العمل كما يمكنها عالوة على ذلك أن 

 تعترض على تقسيم العطلة السنوية لالستراحة.
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م أطفال في كفالتهم باألولوية في اختيار فترة الانتفاع بالعطلة ويتمتع املوظفون الذي له

 السنوية لالستراحة وفي تحديد مدتها.

 .1889اديسمبر  11مؤرخ في  1889ـداد  لسنة 91: قانون عـ 19الفصل 

يمكن لإلدارة أن تقرر، السباب تحتمها ضرورة العمل، تأجيل العطلة السنوية 

 لك لسنة واحدة تلي مباشرة سنة استحقاق العطلة.لالستراحة املخولة للموظفين، وذ

يمكن أن يحال على مجلس التأديب املوظف الذي ال يلتحق بمركز عمله  : 18الفصل 

 عند انتهاء عطلة الاستراحة باستثناء أحكام الفصل الخامس والثالثين من هذا القانون.

 ثانيا : العطل الاستثنائية

يمكن أن تمنح عطل استثنائية مع الاحتفاظ بكامل املرتب وبدون أن  : 41الفصل 

 تدخل في حساب عطل استراحة.

 للقيام بإحدى الواجبات التي يفرضها القانون وفي حدود املدة الالزمة لذلك. -1

للقيام بمناسك الحج، وال يمكن ان تمنح هذه العطلة الاستثنائية إال ملدة شهر  -2

 الحج وملرة واحدة خالل الحياة املهنية للموظف. على أقص ى تقدير طيلة موسم

 أيام في السنة. 8للقيام بواجبات عائلية ملحة وفي حدود  -3

بمناسبة كل والدة للموظف رئيس العائلة، ومدة هذه العطلة يومان من أيام   -4

العمل تكون في اجل ينتهي بموفى عشرة أّيام من تاريخ الوالدة وال تعطي والدة 

 في عطلة واحدة من هذا الصنف.  توأمين أو توائم
ّ
 الحّق إال

بمناسبة انعقاد املؤتمرات املهنية النقابية الجامعية والقومية والدولية أو  -5

اجتماع الهيئات املديرة وذلك لفائدة املوظفين املمثلين للنقابات واملنتدبين 

 بصفة قانونية أو لفائدة ألاعضاء املنتخبين بالهيئات املديرة.

قاد مؤتمرات ألاحزاب السياسية واملنظمات القومية ومنظمات بمناسبة انع -8

 الشباب.

بمناسبة الاستدعاء إلى مباريات دولية وذلك لفائدة املوظفين املنتمين إلى الفرق  -0

 القومية الرياضية، وتمنح هذه العطلة بطلب من وزير الشباب والرياضة.

هذا الفصل مجموع ألايام من  0و 8و 5وتساوي مدة العطل املنصوص عليها بالفقرات 

 املذكورة باالستدعاءات يضاف إليها عند الاقتضاء آجال السفر الالزمة.

 القسـم الثـالـث

 العطل السباب صحية

 أوال : عطل املرض العاادي

يمكن للموظف أن يتحصل على عطلة مرض عادي في صورة مرض ثابت  : 41الفصل 

 يجعله في حالة عجز عن مباشرة وظائفه.
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أن يكون كل مطلب للحصول على عطلة مرض  عادي مؤيدا بشهادة طبية تبين ويجب 

 املدة املحتملة التي يكون فيها املوظف في عجز عن مباشرة وظائفه.

وتقوم إلادارة بكل مراقبة تراها صالحة بواسطة طبيب للصحة العمومية أو الطبيب 

 الذي تعينه لهذا العرض.

ية تأذن إلادارة باتخاذ جميع إجراءات املراقبة وبصرف النظر عن هذه املراقبة الطب

 إلادارية للتحقق من أن املوظف اليستعمل عطلته إال للتداوي.

وال يمكن للموظف املنتفع بعطلة مرض أن يغادر محل إقامته العادي إال برخصة من 

 إدارته باستثناء حالة التأكد التي يجب إثباتها.

ــ ـــ  ــــــــــ

  ـداد ت 1521صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ 181نوفمبر  19قرار مؤرخ في

 س.

إصرار املدعي على تبرير غيابه بشهاادتين طبيتين وجههما إلى مدير املدرسة التي يعمل بها 

ينفي عنه كل نية لقطع صلته بإادارته املشغلة ال سيما وأن إثبات رجوعه إلى عمله اثر 

املدرسية السنوية  غير ممكن بسبب حلول العطلة انقضاء مدة الراحة املمنوحة له كان

عالوة على عدم ثبوت تبلغه التنبيه املوجه له قصد ادعوته لاللتحاق بعمله ذلك انه من 

املستقر فقها وقضاء أن املوظف ال يعتبر متخليا عن عمله إال إذا تخلف عن الالتحاق 

تغيبه بدون موجب وبدون بوظيفته وتم التنبيه عليه ليباشر عمله من جديد لكنه واصل 

  أن يتصل بإادارته قصد توضيح سبب الغياب.

 . 1889اديسمبر  11مؤرخ في  1889ـداد  لسنة 91قانون عـ:  41الفصل 

 385خالل ألاشهر ألاولى املوالية لالنتداب وما لم يقض املوظف فترة عمل دنيا تساوي 

 مسةيوما ، فان له الحق في عطلة مرض عادي بكامل ألاجر بحساب خ

 ( أيام عن كل شهر عمل فعلي.5)

يوما، فان له الحق في عطل  385وللموظف الذي باشر مهامه طيلة فترة دنيا تساوي 

( بكامل ألاجر  بكامل ألاجر 2( شهرا منها شهران )12مرض عادي مدتها القصوى اثنا عشر )

 ( بنصف ألاجر.15وعشرة اشهر )

ي بنصف ألاجر بكامل املنح ذات الصبغة ويحتفظ املوظف طيلة فترة عطلة املرض العاد

 العائلية.

يوما فترات العمل الفعلي وعطل الاستراحة  385وتحتسب ضمن الفترة الدنيا املساوية لـ

 وأيام ألاعياد وعطل التكوين املستمر وعطل الوالدة والعطل الاستثنائية.

ل ألاجر أو وال يمكن للموظف الذي استنفذ حقوقه في التمتع بعطلة مرض عادي بكام

 385بنصفه أن ينتفع مجددا بعطلة مرض عادي إال بعد قضائه لفترة عمل دنيا جديدة تساوي 

 يوما.
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وتحتسب هذه الفترة الدنيا الجديدة ابتداء من يوم استئنافه للعمل بعد انقضاء عطلة 

 يوما. 385املرض العادي ألاولى املستحقة بعنوان فترة العمل السابقة املساوية لـ

ويعتبر في حالة عدم مباشرة وجوبية كل موظف تغيب السباب مرضية بعد استنفاذه 

 لحقوقه في التمتع بعطلة مرض عادي.

وإذا ثبت أن املوظف الذي استنفذ حقوقه في التمتع بعطل مرض عادي اصبح عاجزا 

 بصفة نهائية عن ممارسة العمل فانه تتم إحالته على التقاعد.

لعادي التي ال تتجاوز في مجموعها الثالثين يوما لكل فترة عطل املرض ا : 41الفصل 

مدتها ثالثمائة وخمسة وستون يوما تمنح مباشرة من طرف رئيس إلادارة أو الجماعة العمومية 

 املحلية أو املؤسسة العمومية ذات الصبغة إلادارية. 

ين يوما ال وفي جميع الحاالت ألاخرى فان عطل املرض العادي التي تتجاوز مدتها ثالث

يمكن أن تمنح من طرف رئيس إلادارة املعنية إال بناء على رأي باملوافقة من لجنة طبية يضبط 

 تركيبها وتسيرها بأمر.

 ثانيا : عطل املرض طويل ألامد

يمكن منح عطلة املرض طويل ألامد ملوظفي الدولة والجماعات العمومية  : 44الفصل 

صبغة إلادارية، املباشرين أو في عطلة مرض عادي املحلية واملؤسسات العمومية ذات ال

واملصابين بمرض من ألامراض التي تضبط قائمتها بأمر بعد اخذ رأي املجلس ألاعلى للوظيفة 

 العمومية وإلاصالح إلاداري.

وال يمكن بأي حال من ألاحوال منح هذه العطل إذا ما تبين أن هذه ألامراض ناتجة عن 

 ة أو عن استعمال املخدرات.تناول املشروبات الكحولي

وتمنح هذه العطل من طرف رئيس إلادارة التي يرجع إليها املوظف بالنظر إما بطلب من 

املعني باألمر و إما بمبادرة من إلادارة وذلك بناء على رأي باملوافقة من لجنة طبية يضبط تركيبها 

 وتسييرها بأمر.

ــ ـــ  ــــــــــ

  ـداد ت 1148صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ 1899اديسمبر  14قرار مؤرخ في

 س.

املدعية أصيبت بمرض في ألاعصاب استوجب منحها رخصة مرض طويل ألامد وكانت 

مواضبة على مد لاادارة بالشهاادات الطبية التي تشهد بضرورة مواصلة رخصة املرض 

خارج إطار الوظيف الذي ال يجعلها في وضعية املتخلية عن عملها طاملا أنها تضع نفسها 

بل أبرزت حرصها إضفاء الصبغة الشرعية على غيابها وبالتالي تكون لاادارة ملزمة على 

 استشارة مجلس التأاديب قبل تسليط أي عقوبة على املعني باألمر. 

تمنح عطلة املرض طويل ألامد ملدة خمس سنوات منها ثالث سنوات بكامل  : 45الفصل 

 .املرتب وسنتان بنصف املرتب
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 ثالثا : أحكام مشتركة لعطل املرض 

إذا حصلت إلاصابة باملرض أو تفاقم املرض أثناء مباشرة العمل أو كان  : 42الفصل 

املرض ناتجا عن إقدام املوظف بتفان على عمل لفائدة الصالح العام أو من جراء حادث طرأ 

بمناسبة ممارسة الوظائف يحتفظ املوظف بكامل مرتبه إلى أن يصبح قادر على استئناف عمله 

في استرجاع أجرة الطبيب واملصاريف الناتجة مباشرة عن املرض  وله الحق في كل هذه الحاالت

 أو الحادث.

وإذا ثبت أن املوظف املشار إليه بالفقرة السابقة اصبح عاجزا بصفة نهائية عن ممارسة 

عمله فانه تقع أحالته على التقاعد وفي هذه الحالة له الحق في التمتع بجراية عمرية من اجل 

 قابلة للجمع مع جراية التقاعد. السقوط البدني املستمر 

ان عطل املرض التي تقض ى خارج تراب الجمهورية ينبغي ان يرخص فيها  : 49الفصل 

 مسبقا من طرف رئيس إلادارة املعنية باستثناء الحاالت الاستعجالية.

 رابعا : عطلة الوالادة وعطلة ألامومة

لة والدة مدتها شهران مع تنتفع املوظفات بعد إلادالء بشهادة طبية بعط : 49الفصل 

 استحقاق كامل املرتب ويمكن الجمع بين هذه العطلة وعطلة الاستراحة.

وفي نهاية هذه العطلة يمكن أن تمنح املوظفات بطلب منهن عطلة أمومة ملدة ال تتجاوز 

أربعة اشهر مع استحقاق نصف املرتب وذلك لتمكينهن من تربية أطفالهن وتمنح هذه العطل 

 طرف رئيس إلادارة. مباشرة من

 .1889اديسمبر11مؤرخ في  1889ـداد لسنة 91:قانون عـ )مكرر(49الفصل 

يحق للموظفة أن تمنح بطلب منها راحة رضاعة مدتها ساعة واحدة  –راحة الرضاعة 

 في بداية حصة العمل أو في نهايتها شريطة أن ال تقل مدة حصة العمل عن أربع ساعات.

حصتين تمنح للمعنية باألمر راحتان مدة كل واحدة منها  وإذا كان العمل موزعا على

ساعة واحدة وذلك في بداية كل حصة أو في نهايتها شريطة أن تكون املدة الجملية للعمل 

 مساوية لسبع ساعات على ألاقل في اليوم.

 وتمنح راحة الرضاعة ملدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من تاريخ نهاية عطلة الوالدة. 

ــ ـــ  ــــــــــ

 ـداد ت س املبدأ 1191صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ 1881جانفي  11قرار مؤرخ في 

تتمتع لاادارة بسلطة تقديرية تحت رقابة القضاء لااداري في تقدير مدى خطورة  -

ألافعال التي يمكن وصفها بالخطأ لااداري مما يخول للمحكمة لاادارية اعتبار 

نسوبة للعون والتي كانت تشكل في جزء منها أخطاء مهنية في حد ذاتها التصرفات امل

 العزل  فإن ظروف حصولها تجعل منها أفعاال غير كافية لوحدها لتسليط عقوبة

عليه التي هي من مرتبة قصوى في سلم العقوبات وال يقع إقرارها إال في صورة 

 لاخالل الفاادح بالواجبات املهنية.
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ة املسلطة من طرف لاادارة مع الخطأ لااداري املرتكب من طرف ضرورة تالؤم العقوب -

 .العون العمومي

  صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية  1882جويلية  11قرار مؤرخ في

 ـداد ت س1995عـ

  ـداد 4121صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ 1882ماي  9قرار مؤرخ في

 ت س

من قانون  51على انه عمال بأحكام الفصل استقر فقه قضاء املحكمة لاادارية  -

الوظيفة العمومية فإن إحالة املوظف على مجلس التأاديب ال تكون إال بموجب 

تقرير كتابي صاادر عن السلطة التي لها حق التأاديب والتي تنحصر في شخص الوزير 

بوصفه رئيس لاادارة وبالتالي فإن هذا ألاخير ينفراد بهذا الاختصاص ادون سواه وال 

 يجوز له في ضوء تلك ألاحكام السالف ذكرها أن يفوضه إلى غيره.

من مرؤ سه وبالتالي فإن اتخاذ تقرير إحالة املوظف على مجلس التأاديب من قبل 

املدير الجهوي للتعليم يجعل التقرير مشوبا بعيب عدم الاختصاص وبالتالي يكون 

من قانون الوظيفة  51القرار املنتقد قد أخل بشكلية جوهرية ذلك أن الفصل 

العمومية ال يبيح للوزير إمكانية تفويض تلك السلطة سواء كان في ميدان لامضاء أو 

في ميدان تلك السلطة وهو ما يجعل من هذه الصالحية اختصاصا مطلقا يرجع 

 بالنظر إلى الوزير.

 ـداد ت4114صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ 1882جويلية   11قرار مؤرخ في  -

 س. 

القرار التأاديبي الصاادر بالعزل بناء على اقتراح مجلس التأاديب من طرف الكاتب  -

العام للوزارة ينطوي على عيب عدم الاختصاص الذي له مساس بالنظام العام 

ويتعين بالتالي على املحكمة أثارته تلقائيا وقد اداب فقه القضاء لااداري على اعتبار 

ظيفة العمومية أوكلت حق التأاديب لرئيس من قانون الو  51أن أحكام الفصل 

لاادارة التي ينتمي إليها املوظف مما يجعل هذه الصالحية من اختصاص وزير التربية 

والعلوم ادون سواه كما استقر فقه القضاء لااداري على أن إسنااد الاختصاص في 

ف وال املاادة التأاديبية إلى سلطة ما يشكل إحدى الضمانات التي منحها املشرع للموظ

يجوز فيها تفويض حق لامضاء من قبل السلطة املختصة إال بموجب نص موازي 

 للنص الذي اسند الاختصاص لصاحب السلطة.

  صاادر عن املحكمة لاادارية في الفضية  1882جويلية  11قرار مؤرخ في

 ـداد ت س.1995عـ
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ية من قانون الوظيفة العموم 51إمضاء تقرير الدعوى املنصوص عليها بالفصل 

من طرف املدير الجهوي عوضا عن شخص الوزير يعد إخالال بشكلية جوهرية 

 تجعل القرار املطعون فيه حريا باإللغاء على هذا ألاساس.

 القسـم الـرابـع

 عطلة التكوين املستمر

يمكن للموظف أن يطلب عطلة للمشاركة في مرحلة تكوين مستمر تنظمها  : 48الفصل 

 إلادارة.

 كيفية تطبيق هذه ألاحكام.وتضبط بأمر 

 القسـم الخـامـس

 العطلة بدون أجر

يمكن أن تمنح للموظف عطل بدون أجر ال تتجاوز مدتها ثالثة أشهر خالل  : 51الفصل 

 السنة وال تعتبر هذه العطل خدمة فعلية.

 القسـم السـاادس 

 العطلة لبعث مؤسسة

  1119اديسمبر 19مؤرخ في1119ـداد لسنة 28:قانون عـأولى(مكرر)فقرة51الفصل

يمكن أن تمنح للموظف املترسم عطلة لبعث مؤسسة ملدة أقصاها سنة قابلة للتجديد 

مرة واحدة قابلة للتجديد مرتين في صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية، ويمكن إسناد 

املتعلق بإنقاذ  1665لسنة  34د هذه العطلة في إطار إلاحالة املنصوص عليها بالقانون عد

املؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص الالحقة. وتسند 

 هذه العطلة بأمر.

 .1111 مارس 19مؤرخ في  1111ـداد لسنة 11قانون عـ)فقرة ثانية( : 

مؤسسة ويتولى يواصل املوظف إلانتفاع بالتغطية الاجتماعية طيلة فترة العطلة لبعث 

على هذا ألاساس دفع مساهمته بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس املال عند الوفاة في 

حين تتكفل إلادارة بدفع املساهمات املحمولة على املشغل. ويفقد املعني باألمر في هذه الحالة 

هوية وبصرف النظر التمتع باملرتب والتدرج والترقية.وفي صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الج

عن ألاحكام التشريعية املخالفة فإن املوظف يواصل التمتع بالتغطية الاجتماعية وبنصف 

 املرتب، دون أن يكون له الحق في التدرج والترقية.

 1119اديسمبر  19مؤرخ في  1119ـداد لسنة 28: قانون عـ ة(فقرة ثالث)

النظر عن الاحكام التشريعية  وفي صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية وبصرف  

املخالفة، فإن املوظف يواصل التمتع بالتغطية الاجتماعية خالل الثالث سنوات وبنصف املرتب 

 خالل السنتين الاوليين دون ان يكون له الحق في التدرج والترقية.

 



 

 

21 

 

 .1111مارس19مؤرخ في  1111ـداد لسنة11: قانون عـ)ثالثا(51الفصل 

تفع بعطلة لبعث مؤسسة ممارسة نشاط مخالف للغرض الذي يحجر على املوظف املن

 تم بعنوانه إسناده هذه العطلة.

ويمكن لرئيس إلادارة أو الجماعة املحلية أو املؤسسة العمومية ذات الصبغة إلادارية أن 

يأذن في كل وقت بإجراء ألابحاث الالزمة للتحقق من أن نشاط املوظف املعني يوافق فعال 

 أسندت من أجلها عطلة لبعث مؤسسة.ألاسباب التي 

وفي صورة ثبوت مخالفة املعني باألمر لشروط إسناد هذه العطلة يتم حاال إنهاؤها 

 واسترجاع املبالغ املالية التي انتفع بها عند الاقتضاء وذلك بصرف النظر عن التتبعات التأديبية.

 . 1119اديسمبر  19مؤرخ في  1119ـداد لسنة 28:قانون عـ(1رابعا)ف  51الفصل 

يجب على املوظف الذي أسندت له عطلة لبعث مؤسسة أن يطلب إرجاعه إلى العمل او 

تجديد اسناد هذه العطلة لسنة ثالثة في صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية وذلك في 

 رسالة مضمونة الوصول.أجل شهر على ألاقل قبل انتهاء مدة العطلة بواسطة 

 . 1111مارس  19مؤرخ في  1111ـداد لسنة 11قانون عـ

وعند انتهاء مدة العطلة لبعث مؤسسة يحق للموظف أن يرجع إلى سلكه ألاصلي ولو 

بصفة زائدة ويتم استنفاد هذه الزيادة عند حدوث أول شغور في السلك الذي ينتمي إليه املعني 

 باألمر.

رجاعه إلى الوظيفة في ألاجل املذكور أعاله، وبعد التنبيه عليه وإذا لم يطلب املوظف إ

 فإنه يعتبر قد قطع كل صلة بالخدمة العمومية.

  1111مارس  19مؤرخ في  1111ـداد لسنة 11: قانون عـ)خامسا(51الفصل 

)فقرة فرعية 35تضبط بمقتض ى أمر إجراءات وصيغ تطبيق ألاحكام الواردة بالفصل  

 )رابعا( من هذا القانون. 55)ثالثا( و الفصل 55)مكرر( و الفصل 55فصل خامسة جديدة( و ال

 التــــأاديـب

 .1889اديسمبر  11مؤرخ في  1889ـداد لسنة 91: قانون عـ 51الفصل 

 يرجع حق التأديب إلى رئيس إلادارة التي ينتمي إليها املوظف.

السامية بإدارته سلطته ويمكن لرئيس إلادارة املعني باألمر أن يفوض إلى أحد إلاطارات 

 التأديبية أو إمضاءه حسب شروط يتم ضبطها بأمر.

 وتشتمل العقوبات التأديبية التي يمكن أن تسلط على املوظفين على :

 : عقوبات من الدرجة ألاولى وهي

 إلانذار – 1

 التوبيخ – 2

 :  عقوبات من الدرجة الثانية وهي

 سنة على أقص ى تقديرأشهر و  3تأخير في التدرج ملدة تتراوح بين  -1
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 النقلة الوجوبية مع تغيير إلاقامة -2

 الرفت املؤقت ملدة أقصاها ستة أشهر مع الحرمان من املرتب -3

 العزل بدون توقيف الحق في جراية التقاعد -4

وتتخذ العقوبات من الدرجة ألاولى بعد الاستماع إلى املوظف املعني باألمر ودون استشارة 

 مجلس التأديب.

 العقوبات من الدرجة الثانية إال بعد استشارة مجلس التأديب.وال تتخذ 

وتقوم اللجان إلادارية املتناصفة في هذه الحالة بدور مجلس التأديب وعندئذ يغير 

 تركيبها طبقا ألحكام الفصل الرابع والثالثين من هذا القانون.

التي لها ويحال املوظف على مجلس التأديب بمقتض ى تقرير كتابي صادر عن السلطة 

حق التأديب أو عن إلاطار السامي الذي له تفويض ملمارسة السلطة التأديبية أو إلمضاء تقارير 

إلاحالة على مجلس التأديب، ويبين تقرير إلاحالة على مجلس التأديب بصفة واضحة ألافعال 

 املنسوبة إلى املوظف وعند الاقتضاء الظروف التي ارتكبت فيها.

ر معلل من السلطة التي لها حق التأديب أو إلاطار السامي الذي له وتتخذ العقوبات بقرا

تفويض ملمارسة السلطة التأديبية أو إلمضاء العقوبات التأديبية غير أن عقوبة العزل ال تتخذ 

 إال من قبل السلطة التي لها حق التأديب دون سواها.

ــ  ــــــــ

ـــداد ت 1911اداريــة فــي القضــية عـــصــاادر عــن املحكمــة لا  1882جــانفي  11*قــرار مــؤرخ فــي 

 س.

من املتفق عليه فقها أن إقرار حالة التخلي التلقـائي عـن العمـل يفتـرض وجوبـا ثبـوت أن 

تخلــف العــون العمــومي عــن القيــام بوظائفــه مــراده رغبتــه الواضــحة فــي قطــع كــل عالقــة تربطــه 

لتنبيــه عليــه بإادارتــه ســواء كــان ذلــك بصــفة صــريحة أو بصــفة ضــمنية كــأن يلتــزم الصــمت إزاء ا

بوجـــوب الالتحـــاق بمركـــز عملـــه أو أن يمتنـــع عـــن لافصـــاح عـــن الســـبب الكـــامن وراء انقطاعـــه 

 عن العمل.

ذلـــــــك أن الجهـــــــة املـــــــدعى عليهـــــــا تقيـــــــدت بـــــــإجراءات التخلـــــــي إال أن امتنـــــــاع العـــــــارض عـــــــن 

الالتحــــاق بمركــــز عملــــه علــــى إثــــر التنبيــــه عليــــه بوجــــوب ذلــــك لــــم يكــــن بــــإادارة تابعــــة عنــــه وإنمــــا 

ب وجـواده بحالــة إيقـاف مــن قبـل الســلط ألامنيـة وهــي حالـة جعلتــه فـي وضــع يسـتحيل معــه بسـب

 الامتثال إلى تنبيه لاادارة وهكذا تنتفي عنه كل رغبة في قطع صلته بوظيفته.

وبالتــالي فــإن الجهــة املــدعى عليهــا جانبــت الصــواب ملــا جنحــت إلــى اتبــاع إجــراءات التخلــي 

ان عليها اتباع لاجراءات التأاديبيـة مـع مـا يعنيـه ذلـك مـن عن العمل في شأن العارض في حين ك

وجـــوب إحالتـــه علـــى مجلـــس التأاديـــب وتمكينـــه مـــن إبـــداء وســـائل ادفاعـــه وهـــو مـــا يجعـــل قرارهـــا 

 معيبا من هذه الناحية وغير مستند إلى أسس واقعية سليمة.
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 ـداد.111عـصاادر عن املحكمة لاادارية في القضية  1891فيفري  19*قرار مؤرخ في 

 املبدأ:

ال يمكـــن لـــإلادارة الاســـتغناء عـــن موظـــف متـــربص اعتمـــاادا علـــى القصـــور املنهـــي قبـــل انتهـــاء 

مدة التربص إال بعد استشارة اللجنة لاادارية املتناصفة وبعد إعـالم املتـربص بنيـة القيـام بهـذا 

 لاجراء.

للموظف الحق بمجرد رفع الدعوى التأديبية في إلاطالع على جميع الوثائق  : 51الفصل 

 املتعلقة بالتهمة وأخذ نسخ منها.

وعالوة على ذلك فله الحق في الاطالع على ملفه الشخص ي ويكون هذا الاطالع على عين 

الاطالع أو املكان وبمحضر نائب عن إلادارة وينبغي على املوظف أن يصرح كتابيا بأنه قام بهذا 

 أنه تنازل عنه بمحض إرادته.

ويمكنه أن يقدم ملجلس التأديب مالحظات كتابية أو شفاهية وأن يستحضر شهودا وأن 

 يستعين بشخص يختاره للدفاع عنه ولإلدارة أيضا الحق في استحضار الشهود.

ويجب استدعاء املوظف كتابيا وفي اجل أدناه خمسة عشر يوما قبل اجتماع مجلس 

 ديب.التأ

ــ  ــــــــ

 ـداد ت س(1152صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ 1881مارس  19)قرار مؤرخ في 

مــــن هــــذا القــــانون تعتبــــر مــــن الضــــمانات ألاساســــية فــــي  51لاجــــراءات املــــذكورة بالفصــــل -

 ماادة التأاديب ولاخالل بها يعرض القرار لااداري لإل لغا ء  من طرف القضاء لااداري.

 املوظف للمثول أمام مجلس التأاديب يجب أن يكون بعنوانه الصحيح. استدعاء-

يومـــا املنصـــوص عليهـــا بهـــذا لفصـــل هـــو أجـــل إلزامـــي يترتـــب عـــن عـــدم احترامـــه  15أجـــل -

 إلغاء القرار من طرف املحكمة لاادارية.

 مجلة القضاء والتشريع. 1891أكتوبر  18ـداد مؤرخ في 11299*قرار مدني استئنافي عـ

أن آلاجـال تحسـب وفقـا لألحكـام  1825جويليـة  14من القانون املـؤرخ فـي  1نص الفصل 

مـــن مجلـــة الالتزامـــات والعقـــواد وعلـــى هـــذا ألاســـس فـــإن  141و141-141-141الـــوارادة بالفصـــول 

 جميع آلاجال سواء منها الاتفاقية أو املمنوحة 

ور القـانون املــذكور بمقتضـ ى القـانون مضــبوطة ضـبطا متحــدا قـارا وبــذلك لـم يبــق مجـال صــد

املشـــار إليـــه ملعرفـــة هـــل ينطبـــق أم ال علـــى كـــل آلاجـــال  141لتفســـير وتأويـــل مـــا اقتضـــاه الفصـــل 

 سواء منها التعاقدية أو التي نص عليها القانون.

 *مجلة الالتزامات والعقواد:

مــن م اع بــأن "يــوم ابتــداء مــدة ألاجــل ال يكــون معــدوادا منــه وإن قــدر  141نــص الفصــل -

 فإنه يتم عند تمام اليوم ألاخير منه.باأليام 
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مــــن م اع بأنــــه "إذ وافــــق حلــــول ألاجــــل يــــوم عيــــد رســــمي اعتبــــر مكانــــه  141نــــص الفصــــل -

 اليوم الذي يليه مما ليس بعيد.

 21صفحة  1121ن  1821اديسمبر  11ـداد مؤرخ في 1191*قرار تعقيبي مدني عـ

ل املــــــانع الــــــذي ال يمكــــــن انتهــــــاء ألاجــــــل بيــــــوم جمعــــــة أو ســــــبت أو أحــــــد ال يكــــــون مــــــن قبيــــــ-

 الاحتياط له من قبل وتلك ألايام لم يعتبرها القانون من أيام ألاعيااد.

 ـداد ت س1111صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ 1881نوفمبر 19قرار مؤرخ في 

اادعاء العون املحال بـأن مجلـس التأاديـب كـان مخالفـا للقـانون ملنعـه مـن الحضـور لديـه -

ه وعـدم رميــه بـالزور ملحضـر مجلــس التأاديـب املــدعى بـه والـذي يؤكــد خـالف ذلــك والـتكلم فـي أمــر 

 يجعل اادعاءه قوال ال أساس له من الناحية الواقعية ومن الناحية القانونية.

 ـداد ت س1519صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ 1881مارس  19قرار مؤرخ في 

إلـــى لاادارة يرمـــي إلـــى تمكينـــه مـــن نســـ  تقـــديم العـــون املحـــال علـــى مجلـــس التأاديـــب طلبـــا -

بعـــــض الوثـــــائق املضـــــمنة بـــــامللف وعـــــدم إادالء لاادارة املـــــدعى عليهـــــا بمـــــا يفيـــــد اســـــتجابتها لهـــــذا 

مــــن قــــانون الوظيفــــة العموميــــة الــــذي أجــــاز للموظــــف  51الطلــــب خالفــــا ملــــا ص عليــــه الفصــــل 

عــــن نفســــه يجعــــل املحــــال علــــى مجلــــس التأاديــــب نســــ  الوثــــائق التــــي يعتبرهــــا ضــــرورية للــــدفاع 

 القرار املطعون فيه معيبا بخرق حقوق الدفاع.

 ـداد ت س1495صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ 1881أفريل  14*قرار مؤرخ في 

يعيــــب املــــدعى علــــى القــــرار املطعــــون فيــــه هضــــمه لحقــــوق الــــدفاع بــــاء علــــى أه اتخــــذ ادون 

مجلس التأاديـب رفـض مكافحتـه مـع  تمكيه م اثبات عدم صحة ألافعال املنسوبة إليه ذلك أن

 الشهواد.

مـــن قـــانون الوظيفـــة العموميـــة اقتضـــ ى فـــي فقرتـــه الثالثـــة أنـــه  51ونظـــرا إلـــى أن الفصـــل 

يمكـــن للموظـــف املـــدان أن يستحضـــر شـــهوادا أمـــام املجلـــس وهـــي أحكـــام لهـــا صـــبغة إلزاميـــة. إذ 

عــون املحــال علــى أن مبـدأ احتــرام حقــوق الــدفاع يقتضــ ي تــوفير أكثــر مـا يمكــن مــن الضــمانات لل

مجلس التأاديب من إتاحة الفرصة له ملناقشة شـهواد لاثبـات وسـماع مـن يريـد الاستشـهااد بهـم 

من شهواد النفي. فإن رفض تمكين املـدعي مـن مكافحـة الشـهواد يعـد خرقـا ملبـدأ احتـرام حقـوق 

 الدفاع.

ت س  ــداد449صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عــ 1891جويلية  15*قرار مؤرخ في 

 (114ص  1891)مجموعة قرارات املحكمة لاادارية 

ال يمكن للموظـف التمسـك بـأن لاادارة لـم تطلعـه علـى ملفـه الشخأـ ي إذ أثبـت أنـه كـان 

 على علم بتاريخ إحالته على مجلس التأاديب وكان بإمكانه لاطالع على ملفه الشخأ ي.

ـــداد ت س 189القضــية عــ صــاادر عـن املحكمـة لااداريــة فـي 1898جويليـة  5*قـرار مـؤرخ فــي 

 .111ص  1891مجموعة قرارات املحكمة لاادارية 
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علــى العــون املــدان تأاديبيــا املبــاادرة بطلــب اطالعــه علــى ملفــه وال يمكنــه محاججــة لاادارة -

 إال برفضها تسليمه ملف التأاديب.

ـــداد ت 1241صــاادر عــن املحكمــة لااداريــة فــي القضــية عـــ 1899جــانفي  11*قــرار مــؤرخ فــي 

 س.

تقر الــــرأي فقهــــا وقضــــاء علــــى أن عــــرض العــــون العمــــومي علــــى مجلــــس التأاديــــب قبــــل اســــ

عقابه يعد صيغة شكلية جوهرية يتعين على لاادارة احترامها كلما اتخـذت عقوبـة مـن الدرجـة 

الثانيـــة وذلـــك بصـــرف النظـــر عـــن خطـــورة ألاخطـــاء املقترفـــة ضـــرورة أن مبـــدأ حقـــوق الـــدفاع ال 

ون املـــــدان مـــــن املثـــــول أمـــــام املجلـــــس ومـــــن مناقشـــــة ألاخطـــــاء يمكـــــن أن يحتـــــرم إال بتمكـــــين العـــــ

 املنسوبة إليه.

 ـداد ت س.1218صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ 1899-12-11*قرار مؤرخ في 

املــذكور مــن الضــمانات ألاساســية التــي خولهــا  51يعتبــر ألاجــل املنصــوص عليــه بالفصــل 

 امه عدم شرعية املقرر لااداري.   املشرع للموظف املدان ويترتب على عدم احتر 

 

إذا رأى املجلس انه لم يحصل له ما يكفي من الوضوح في شأن ألاعمال  : 51الفصل 

 املنسوبة للموظف أو الظروف التي ارتكبت فيها تلك ألاعمال يمكن له أن يأذن بإجراء بحث.

بناءا على املالحظات الكتابية املقدمة وعند الاقتضاء على البيانات  : 54الفصل 

الشفاهية التي أدلى بها املعني باألمر والشهود ومن تولى الدفاع عنه وكذلك على نتائج البحث 

الذي قد يكون تم إجراؤه يبدي مجلس التأديب رأيا معلال في العقوبة التأديبية التي تستوجبها 

ال املنسوبة للموظف محل التتبع ويحيل فورا هذا الرأي إلى السلطة التي حسب اجتهاده ألافع

 لها حق التأديب.

يجب على مجلس التأديب أن يعطي رأيه في أجل شهر من تاريخ تعهده  : 55الفصل 

 ويمدد هذا ألاجل لشهرين إذا تم القيام ببحث بطلب من مجلس التأديب.

طرف موظف سواء كان ذلك بإخالله في صورة ارتكاب خطأ جسيم من  : 52الفصل 

بالواجبات املهنية أو بارتكابه جريمة من جرائم الحق العام فانه يقع إيقافه حاال عن مباشرة 

وظيفته وذلك بإذن من رئيسه املباشر على أن يعلم هذا ألاخير حاال بذلك رئيس إلادارة الذي 

 يجب عليه اتخاذ القرار الالزم.

الخطأ املرتكب يمثل جنحة أو جناية وخاصة إذا تعلق ألامر وفي صورة ما إذا كان 

باالرتشاء أو اختالس أموال عمومية أو الزور أو إفشاء السر املنهي فانه يجب فورا رفع القضية 

 لدى النيابة العمومية.

وفي كل الحاالت يجب دعوة مجلس التأديب في اجل أقصاه شهر وتقع تسوية وضعية 

مل في اجل أقصاه ثالثة اشهر من تاريخ مفعول قرار إلايقاف عن املوظف املوقوف عن الع

 العمل.
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و إذا لم يعزل املوظف عند انتهاء اجل الثالثة اشهر املذكورة أعاله يكون له الحق في 

استرجاع كامل مرتبه املوافق ملدة إلايقاف بعد طرح املرتب املوافق ملدة الرفت املؤقت عند 

 الاقتضاء.

ــ  ــــــــ

ـداد ت 1511صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ 1881فيفري  11مؤرخ في  *قرار 

 س

انقطاع العون العمومي عن العمل نتيجة إيقاف من طرف مصالح ألامن الوطني -

وقيام لاادارة بإرجاعه إلى سالف عمله إثر صدور حكم نهائي يقض ي بعدم سماع الدعوى في 

اديبية يلزمها من تمكين العون من جميع مرتباته شأنه ادون أن تتخذ إزاءه أية عقوبة تأ

من  52املحجوزة املتعلقة بمدة لايقاف وفق ما تقتضيه أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 

قانون الوظيفة العمومية نظرا إلى أن انقطاعه عن العمل لم يكن بمحض إراادته. وال يجوز 

من مجلة املحاسبة  41لب الفصل لإلادارة التمسك بقاعدة العمل املنجز املنصوص عليها ص

من قانون الوظيفة العمومية عمال بما جرى عليه فقه قضاء  11العمومية والفصل 

من قانون الوظيفة  52املحكمة لاادارية الذي آخذ في عديد املناسبات أن أحكام الفصل 

 العمومية استثناء لهذه القاعدة.

اشرة قصد تسوية وضعيته لاادارية اتخاذ لاادارة لقرار إحالة العون على عدم املب-

عن مدة لايقاف ال يعفيها من ادفع مرتباته املحجوزة املتعلقة بمدة لايقاف إذ أن القرار 

املذكور تم اتخاذه من طرف لاادارة قصد التفأ ي من الالتزامات التي أوجبتها أحكام الفصل 

ملباشرة على هذا ألاساس من قانون الوظيفة العمومية فضال على أن لاحالة على عدم ا 52

ليست إحالة فعلية إلحالة صورية لم تقررها لاادارة إال لتحصل منها سندا قانونيا يبرر 

رفضها تمكين املدعي من مرتباته املتعلقة بمدة لايقاف ويجعل القرار املعارض به باطال 

 وعديم ألاثر القانوني مما يتجه معه عدم أخذه بعين الاعتبار.

 ـداد ت س1122في القضية عـ صاادر عن املحكمة لاادارية 1881فيفري  12في قرار مؤرخ -

إيقاف العون العمومي من طرف العدالة ثم إرجاعه إلى العمل من طرف إادارته ادون 

أن يتعرض إلى قرار في العزل يجعله محقا في استرجاع مستحقاته عن فترة لايقاف تطبيقا 

 من قانون الوظيفة العمومية. 52للفصل 

ـداد ت 1992صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ 1882أفريل  11*قرار مؤرخ في 

س تلخص الوقائع في أن مصالح ألامن أوقفت العارض وتمت إحالته على القضاء ثم تم 

لافراج عنه في انتظار التصريح بالحكم الابتدائي الذي صدر فيما بعد ابتدائيا بعدم سماع 

دعي اثر ذلك باإلادارة طالبا الرجوع إلى سالف عمله فرفضه بتعلة الدعوى في حقه فاتصل امل

أن الحكم الصاادر لفائدته غير نهائي وال بات وقد استأنفت النيابة العمومية الحكم الابتدائي 

املذكور أمام محكمة الاستئناف . . . التي أصدرت قرارها قاضية بإقرار حكم البداية مبرئة 
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وجهة إليه فأعااد العارض اثر ذلك مطالبة لاادارة بتسوية وضعيته بذلك املدعي من التهمة امل

وذلك بإرجاعه إلى سالف مركز عمله فباادرت بتعيينه بإحدى باملدارس الثانوية مع تكليفه 

بعمل إاداري بها فلم يعتبر العارض أن ذلك يشكل تسوية مرضية لوضعيته إذ لم يرجع إلى 

 سالف مركز عمله 

بوفيشة ولم يمكن من مستحقاته املالية عن فترة الايقاف غير باملدرسة الثانوية ب

القانونية وبناء عليه رأت املحكمة لاادارية أن طلبات العارض مستندة على أساس صحيح 

 من الواقع والقانون وذلك:

الستقرار فقه القضاء لااداري على اعتبار أن لايقاف بقوة القانون يدخل تحت -أ

ن قانون الوظيفة العمومية وتنسحب على العون املستهدف له م 52طائلة أحكام الفصل 

 القواعد املتعلقة بالتسوية لاادارية الشاملة عند عدم تسليط أية عقوبة.

أن لاادارة لئن باادرت بتعيين املدعي للعمل من جديد في إحدى املدارس الثانوية -ب

كانت عليه قبل تاريخ ايقافه  وتكليفه بعمل إاداري بها فإنها لم تعد وضعيته لاادارية إلى ما

بقوة القانون إذ كان عليها أن ترجعه إلى سالف عمله بمعهده ألاصلي وتكلفه بأعمال 

 التدريس وأن تصرف له كل مستحقاته املالية املستوجبة عن مدة ايقافه,

 ـداد ت س1911عـصاادر عن املحكمة لاادارية في القضية  1882فيفري  9*قرار مؤرخ في 

ادارة قرارها على فقدان املوظف حقوقه املدنية معتمدة في ذلك على بتأسيس لا 

صدور حكم جناحي يقض ي بسجنه مدة سبعة أسهر نافذة في حين أن هذا الحكم وقع 

استئنافه لدى محكمة الاستئناف التي خفضت في مدة العقاب إلى ثالثة أشهر فقط وهو ما 

 ارسة الوظائف العمومية.جعله محتفظا بجميع حقوقه املدنية بما فيها حق مم

تمسكها باستقالل الدعوى التأاديبية عن الدعوى الجزائية في حين أنها لم تنسب إلى 

العارض أخطاء مهنية تخول لها تتبعه من هذه الناحية بقطع النظر عن مآل التتبعات 

الجزائية ولم تضف على ألافعال موضوع التتبع الجزائي طابعا تأاديبيا يجعلها في حل من 

وجوب التقيد بمآل القضية الجزائية تكون لاادارة قد أخطات في تبرير قرارها املنتقد ضرورة 

أنه كان عليها أن تنتظر صدور حكم بات في شأن املدعي حتى يستقيم تسبيب ذلكم القرار 

 على النحو الذي وراد عليه.

ـداد ت 449صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ 1891جويلية  15*قرار مؤرخ في 

 .114ص  1891س مجموعة قرارات املحكمة لاادارية 

لايقاف الوقتي عن العمل في القانون والسلوك لااداري يرمي اصالة إلى إبعااد -

املوظف بصفة مؤقتة عن املصلحة التي ينتمي إليها باإلادارة من أجل تتبعه تأاديبيا أو عند 

يحة أو املضايقات التي من شأنها أن الاقتضاء جزائيا وهو يهدف بالضرورة إلى تجنب الفض

تثار بسبب الحضور الفعلي للعون العمومي في حالة اتهامه باقتراف خطأ جسيم مع تسهيل 

 القيام بالتتبعات الواجب طرحها ضده.
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ـداد ت 115صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ 1891مارس  19*قرار مؤرخ في 

 .112ص  1891س مجموعة قرارات املحكمة لاادارية 

إذ كانت العقوبة املسلطة على املوظف غير قانونية فإن خصم مدة لايقاف عن -

 العمل باطل.

إن صحة الوقائع والوصف القانوني الذي تصف به املحكمة الجزائية ألاعمال -

 املنسوبة إلى العون املدان تقيد السلطة لاادارية.

 

تحفظ القرارات املتعلقة بالعقوبات التأديبية بامللف الشخص ي للموظف  : 59الفصل 

املعني باألمر كما تحفظ به أيضا آلاراء التي يبديها مجلس التأديب وجميع الحجج والوثائق 

 امللحقة بها وذلك طبقا الحكام الفصل العاشر من هذا القانون.

وبعد مدة خمس سنوات  للموظف الذي ناله عقاب تأديبي غير العزل  : 59الفصل 

بالنسبة للعقوبات من الدرجة ألاولى وعشر سنوات بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثانية أن 

 يقدم إلى رئيس إلادارة مطلبا يرمي إلى أن يمحى من ملفه كل اثر للعقاب الذي ناله.

انه و إذا تبين أن السلوك العام للمعني باألمر اصبح مرضيا منذ تسليط العقاب عليه ف

 يستجاب لطلبه وتقع عندئذ إعادة تكوين ملفه الشخص ي حسب وضعه الجديد.

ويمكن للموظف الواقع عزله اثر عقوبة جزائية والذي استرجع حقوقه املدنية بعفو عام 

أو بعفو تشريعي خاص أن يطلب إرجاعه للعمل خالل السنة التي تلي تاريخ استرداد الحقوق وفي 

ارة أن تعيد إدماجه برتبته ألاصلية وبالدرجة التي تحصل عليها في هذه الحال فانه يمكن لإلد

 تاريخ العزل.

 البـاب الخـامـس

 حاالت املوظف

 يجب أن يكون كل موظف في حالة قانونية وهذه الحاالت هي آلاتية:: 58الفصل 

 املباشرة -1

 إلالحاق -2

 عدم املباشرة -3

 تحت السالح. -4

 القسـم ألاول 

 املباشرة

حالة املباشرة هي حالة املوظف الذي هو مرسم برتبة بصفة قانونية  : 21الفصل 

 ويباشر فعال وظائف إحدى الخطط املقابلة لرتبته.

ويعتبر في حالة مباشرة املوظف املتمتع بعطلة ممنوحة مع استحقاق كامل ألاجر أو 

 نصفه مهما كان نوعها.
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 القسـم الثـانـي

 لالحاق

ملوظف الذي يوضع خارج سلكه ألاصلي ولكنه يواصل إلالحاق هو حالة ا : 21الفصل 

 فيه التمتع بحقوقه في التدرج والترقية والتقاعد.

 88ويقرر إلالحاق بطلب من املوظف أو وجوبا حسب الشروط املنصوص عليها بالفصل 

 من هذا القانون.

 و إلالحاق أساسا قابل لإللغاء.

 وال يمكن أن يقع إلالحاق إال :

جماعة عمومية محلية أو مؤسسة عمومية أو شركة قومية أو شركة لدى إدارة أو  -1

 ذات راس مال مشترك.

وفي هذه الحالة يكون إلالحاق بقرار صادر عن رئيس إلادارة التي يرجع إليها املوظف 

 بالنظر بعد موافقة رئيس إلادارة التي سيلحق لديها املوظف.

 لدى منظمة قومية. – 2

للتعاون الفني بالنسبة للموظفين املعينين للعمل لدى لدى الوكالة التونسية  – 3

 الحكومات ألاجنبية أو املنظمات الدولية.

ملمارسة وظيفة عضو للحكومة أو خطة انتخابية غير صفة النائب لدى مجلس  – 4

 النواب.

 ويقرر إلالحاق املنصوص عليه بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة بقرار من الوزير ألاول.

 يقرر إلالحاق بطلب من املوظف إال بعد قضاء سنتين عمال مدنيا وفعليا على ألاقل.وال 

 ويجرى على املوظف امللحق الحجز القانوني من اجل جراية التقاعد.

وتحمل املنحة القانونية التكميلية لتكوين جراية التقاعد على كاهل إلادارة أو الجماعة 

ملوظف غير أن إلالحاق لدى الوكالة التونسية للتعاون العمومية أو املؤسسة التي الحق لديها ا

 الفني معفى من هذه املنحة.

 يمكن أن يقرر إلالحاق ملدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد. : 21الفصل 

ويمكن للموظف في نهاية إلالحاق أما أن يرجع إلى السلك ألاصلي الذي ينتمي إليه واما 

 سسة التي الحق لديها وذلك حسب شروط يقع ضبطها بأمر.أن يدمج بإطارات إلادارة أو املؤ 

وينتهي إلالحاق بقرار يقع اتخاذه حسب الشروط املنصوص عليها بالفصل الواحد 

 والستين من هذا القانون.

يبقى املوظف امللحق خاضعا للنظام ألاساس ي الخاص بالسلك ألاصلي  : 21الفصل  

الذي ينتمي إليه إال انه يخضع كذلك ملجموع القواعد املتعلقة بالوظيفة التي يباشرها بسبب 

 إلحاقه.

 ويمكن تعويض املوظف امللحق ضمن السلك ألاصلي الذي ينتمي إليه.
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بالفصلين الواحد والعشرين والثاني وتعطى له ألاعداد حسب الشروط املنصوص عليها 

والعشرين من هذا القانون من طرف رئيس إلادارة التي الحق لديها وتحال بطاقة هذه ألاعداد 

 على رئيس إلادارة التي ينتمي إليها املوظف املعني باألمر.

عند انتهاء إلالحاق يرجع املوظف وجوبا إلى السلك ألاصلي الذي ينتمي إليه  : 24الفصل 

عين من جديد في خطة تناسب رتبته في هذا السلك وله أولوية التعيين في املركز الذي كان وي

 يشغله قبل إلحاقه.

وإذا لم توجد خطة شاغرة مناسبة لرتبته في السلك ألاصلي الذي ينتمي إليه يمكن 

إرجاعه لهذا السلك بصفة زائدة على العدد املحدد على أن يقع استنفاذ هذه الزيادة عند 

 دوث أول شغور بالرتبة املعنية باألمر.ح

املوظف الذي يسمى متربصا في رتبة غير الرتبة التي ينتمي إليها يوضع تجاه  : 25الفصل 

 هذه الرتبة في حالة إلحاق كامل مدة التربص الذي يخضع له في الخطة املعينة باألمر.

الذي كان ينتمي  وعند ترسيمه في الرتبة الجديدة ينبغي أن يحذف من السلك ألاصلي

 إليه.

في صورة تحويل مصلحة أو نشاط عمومي من إدارة إلى أخرى أو في صورة  : 22الفصل 

إدخال الالمحورية أو الالمركزية على مصلحة إدارية فان املوظفين بهذه املصلحة يقع وجوبا أما 

 إلحاقهم وإما نقلتهم بدون استشارة اللجنة إلادارية املتناصفة ذات النظر.

قرر هذا إلالحاق أو النقلة بقرار من الوزير ألاول باقتراح من رؤساء إلادارات املعنية وي

 باألمر.

بقطع النظر عن إلالحاق فان املوظفين الذين تكون رتبتهم وظروف  : 29الفصل 

تأجيرهم مشتركة بين جميع إلادارات والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

 الصبغة إلادارية يمكن نقلتهم بطلب منهم أو وجوبا من إدارة إلى أخرى.

يتين باألمر وإذا كانت النقلة وجوبية بعد وتقرر هذه النقلة بقرار من رئيس ي إلادارتين املعن

 استشارة اللجنة إلادارية املتناصفة ذات النظر.

وفيما يخص املوظفين غير املشار إليهم بالفقرة ألاولى أعاله فان النقل الوجوبية التي 

 ينجر عنها تغيير في محل إلاقامة ال تقع الا بعد استشارة اللجنة إلادارية املتناصفة ذات النظر.

ــ  ـــــ

 ـداد.914الصاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ 15/14/1894*قرار مؤرخ في 

قرار نقلة العون املنتقد من ادائرة سيدي البشير إلى ادائرة أخرى ادون استشارة اللجنة 

 .29لاادارية املتناصفة وينجر عنها تغيير في إقامته يعد خارقا ألحكام الفصل 
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 القسـم الثـالـث

 عدم املباشرة حالة

عدم املباشرة هي حالة املوظف املوضوع خارج إلادارة التي يرجع إليها  : 29الفصل 

بالنظر والذي يبقى تابعا للسلك ألاصلي الذي ينتمي إليه الا انه قد زال انتفاعه فيه بحقوقه في 

 التدرج والترقية والتقاعد.

رة أو الجماعة العمومية املحلية أو وتقرر إلاحالة على عدم املباشرة بقرار من رئيس إلادا

 املؤسسة العمومية ذات الصبغة إلادارية املعنية باألمر اما وجوبا أو بطلب كتابي من املوظف.

 وال تخول حالة عدم املباشرة الحق في أي مرتب.

ويحتفظ املوظف املعني باألمر بحقوقه املكتسبة في السلك ألاصلي الذي ينتمي إليه في 

 على عدم املباشرة. تاريخ إحالته

 1889اديسمبر11مؤرخ في1889ـداد لسنة 91(: قانون عـ)فقرة أخيرة جديدة 

و 0و 5يبقى املوظف املحال على عدم املباشرة خاضعا لألحكام املنصوص عليها بالفصول 

 من هذا القانون. 6

ال تقرر إلاحالة الوجوبية على عدم املباشرة الا السباب صحية وبعد اخذ  : 28الفصل 

رأي اللجنة إلادارية املتناصفة وذلك عندما يكون املوظف غير قادر على استئناف عمله عند 

 انتهاء عطلة مرض عادي أو عطلة مـرض طويل ألامـد ومـدة 

إلاحالة الوجوبية على عدم املباشرة اليمكن أن تتجاوز السنة ويمكن تجديدها مرتين لنفس 

 املدة وعند انتهائها يجب : 

اما أن يرجع املوظف إلطارات إدارته ألاصلية بشرط أن يدلي بشهادة طبية تثبت انه  -

 في حالة تسمح له باستئناف مهامه دون خشية ضرر.

 أو يحال على التقاعد -

يشطب على اسمه من إلاطارات عن طريق إلاعفاء إذا لم يكن له حق في جراية أو  -

 التقاعد وذلك بعد اخذ رأي اللجنة إلادارية املتناصفة ذات النظر.

 .1889اديسمبر11مؤرخ في1889ـداد لسنة 91)فقرة أخيرة جديدة(: قانون عـ

ية الاجتماعية. طيلة فترات عدم املباشرة الوجوبية، يواصل املوظف الانتفاع بالتغط

وتحمل مساهمة املشغل واملوظف في نظام التغطية الاجتماعية واملستوجبة بعنوان فترات عدم 

 املباشرة الوجوبية على كاهل املشغل.

ال تمنح إلاحالة على عدم املباشرة بطلب من املوظف الا إذا توفرت لديه  : 91الفصل 

 لية وتقع هذه إلاحالة وفقا لألحكام التالية:أقدمية سنتين على ألاقل في الخدمة املدنية الفع

ملدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة من اجل حادث أو مرض خطير اصاب قرينه أو  -1

 أحد أصوله أو فروعه.
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ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة للقيام بأبحاث أو دراسات تكتس ي  -2

 صبغة املصلحة العامة.

لتمكين املرأة املوظفة من القيام بتربية ولد أو عدة ملدة سنتين قابلة للتجديد مرتين  -3

أوالد لم يبلغوا السادسة من عمرهم أو كانوا مصابين بعاهات تتطلب عناية 

 مستمرة.

 .1889اديسمبر  11مؤرخ في  1889ـداد لسنة 91قانون عـ

ملدة أقصاها خمس سنوات لظروف استثنائية وتمنح هذه إلاحالة على عدم املباشرة 

 بأمر.

يمكن إحالة املوظف بطلب منه على عدم مباشرة خاصة وذلك بقرار من  : 91الفصل 

 الوزير ألاول وحسب الشروط التالية:

ملدة سنة قابلة للتجديد كلما اقتضت الحاجة ذلك لكل موظف يكون قرينه  -

 املوظف قد نقل للعمل داخل تراب الجمهورية أو دعي للعمل بالخارج.

تجديد كلما اقتضت الحاجة ذلك لفائدة املوظف ملدة خمس سنوات قابلة لل -

 املنتخب عضوا بمجلس النواب.

وفي صورة انتهاء مهامهم النيابية فان ألاعوان املوضوعين في حالة عدم مباشرة خاصة 

لدى مجلس النواب يقع إعادة إدماجهم وجوبا في إطارهم ألاصلي في الرتبة أو الصنف املرتبين به 

املنجرة عن الخطة الوظيفية التي كانوا مكلفين بها في تاريخ إحالتهم على عدم مع انتفاعهم باملنح 

أن تقع تسوية وضعيتهم إلادارية وذلك بتسميتهم في  اشرة الخاصة لدى مجلس النواب إلىاملب

 خطة وظيفية معادلة للخطة التي كانوا يشغلونها قبل انتخابهم بمجلس النواب.

رهم ألاصلي تقع إعادة إدماجهم ولو فوق العدد وفي صورة عدم وجود شغور في إطا

 املحدد.

ويتمادى النواب املوضوعون في حالة عدم املباشرة الخاصة والذين اختاروا نظام 

التقاعد املتمتعين به سابقا في الانتفاع بحقوقهم في التقاعد وفي تحمل الحجز من اجل التقاعد 

 الوظيفية وصنفهم ودرجتهم في إطارهم ألاصلي.على املرتب واملنح التابعة لرتبتهم وخطتهم 

ويتحمل مجلس النواب إلاعانة املوافقة لفائدة صندوق التقاعد كما تقع تصفية جراية 

 تقاعدهم على نفس ألاساس.

وفي وضعية عدم املباشرة الخاصة يفقد املعني باألمر التمتع باملرتب ويحتفظ بحقوقه في 

 بأمر شروط تطبيق هذه ألاحكام.التدرج والترقية والتقاعد. وتضبط 

يمكن لرئيس إلادارة أو الجماعة العمومية املحلية أو املؤسسة العمومية  : 91الفصل 

ذات الصبغة إلادارية أن يأذن في كل وقت بإجراء ألابحاث الالزمة للتحقق من أن نشاط املوظف 

 باشرة بطلب منه.املعني باألمر يوافق فعال ألاسباب التي أحيل من اجلها على عدم امل
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 .1889اديسمبر  11مؤرخ في  1889ـداد لسنة 91: قانون عـ 91الفصل 

يجب عل املوظف الذي وضع بطلب منه في حالة عدم املباشرة أن يطلب إرجاعه إلى 

الوظيفة شهرين على ألاقل قبل انتهاء مدة إلاحالة على عدم املباشرة بواسطة رسالة مضمونة 

 الوصول.

إلاحالة على عدم املباشرة يحق للموظف أن يرجع إلى سلكه ألاصلي ولو وعند انتهاء مدة 

بصفة زائدة ويتم استنفاذ هذه الزيادة عند حدوث أول شغور في السلك الذي ينتمي إليه املعني 

 باألمر.

و إذا لم يطلب املوظف إرجاعه إلى الوظيفة في ألاجل املذكور، فانه يعتبر قد قطع كل 

 ة.صلة بالخدمة العمومي

أن املوظف املحال على عدم املباشرة والذي يرفض عند إرجاعه للعمل  : 94الفصل 

 املركز الذي يعين فيه يمكن إعفاؤه بعد اخذ رأي اللجنة إلادارية املتناصفة ذات النظر.

 القسم الربع

 حالة املوظف "تحت السالح"

ان املوظف الذي يقع تنزيله بتشكيلة عسكرية للقيام بمدة خدمته  : 95الفصل 

 املباشرة كما نص عليها القانون املتعلق بالتجنيد يوضع في حالة خاصة تدعى " تحت السالح" .

ويفقد في هذه الحالة املرتب الذي كان يتقاضاه ويحتفظ بحقوقه في التدرج والترقية 

 والتقاعد.

إلى السلك ألاصلي الذي ينتمي إليه ولو بصفة زائدة على أن ويرجع وجوبا عند تسريحه 

 يقع استنفاد هذه الزيادة عند حدوث أول شغور بالرتبة املعنية باألمر.

 القسم الخامس

 الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة

إن الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة الذي يفض ي إلى التشطيب على  : 92الفصل 

 اسم املوظف من إلاطارات وفقدان صفة املوظف يكون ناتجا عن :

 فقدان الجنسية التونسية أو الحقوق املدنية -1

 الاستقالة املقبولة بصفة قانونية -2

 إلاعفاء -3

 العزل  -4

 .إلاحالة على التقاعد -5

ــ  ــــــ

 ـداد ت س1551عـصاادر عن املحكمة لاادارية في القضية  1882فيفري  9قرار مؤرخ في 

نفــــى العــــارض أنــــه غــــاادر مركــــز عملــــه ولــــم يلتحــــق بــــه رغــــم التنبيــــه عليــــه بموجــــب ذلــــك -

ذاكرا أنه ظـل مباشـرا لعملـه بصـفة عامـة إلـى تـاريخ تفطنـه إلنقطـاع صـرف مرتبـه وعـدم إثبـات 
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بنيـــا علـــى أســـاس صـــحيح مـــن الواقـــع والقـــانون والاكتفـــاء لاادارة خـــالف ذلـــك يجعـــل مطعنـــه م

بالتمســك بمراســلة مضــمونة الوصــول وجهتهــا إليــه  مدعيــة أنهــا قامــت بــاإلجراءات املســتوجبة 

إلثبــــات حالــــة التخلــــي وهــــي مراســــلة ال تقــــوم مقــــام اللجــــة الكافيــــة علــــى انقطاعــــه عــــن العمــــل 

 عالوة على عدم لاادالء بأي وثيقة من الوثائق 

يــة املعمــول بهــا فــي مجــال مراقبــة حضــور ألاعــوان تفيــد غيــاب العــارض املزعــوم عــن عملــه لاادار 

 علما وأن عبء اثبات ألافعال املنسوبة إلى العون العمومي محمول ادوما على لاادارة.

القول بأنه يكفـي لـإلادارة قيامهـا بـاإلجراءات القانونيـة املسـتوجبة فـي مـاادة التخلـي عـن -

العمــــل مــــرادواد عليهــــا ضــــرورة أن التنبيــــه لــــيس مســــالة شــــكلية أو إجرائيــــة مجــــرادة وإنمــــا هــــو فــــي 

 ألاساس أاداة إلثبات نية العون املعني باألمر في قطع العالقة التي تربطه بوظيفه نهائيا. 

ال تنتج الاستقالة إال عن طلب كتابي يعبر فيه املوظف عن عزمه الصريح  : 99الفصل 

 وغير املشروط على مغادرة إطارات إدارته بصفة نهائية.

 وال يكون لها مفعول إال إذا قبلت من طرف رئيس إلادارة املعنية.

وإذا رفضت السلطة ذات النظر الاستقالة يمكن للموظف أن يرفع أمره إلى اللجنة 

 ارية املتناصفة التي تبدي رأيا معلال وتحيله على السلطة ذات النظر.إلاد

قبول الاستقالة يجعلها باتة ال رجوع فيها وهو ال يمنع عند الاقتضاء من  : 99الفصل 

 القيام بالدعوى التأديبية بسبب أفعال قد تكتشفها إلادارة بعد هذا القبول.

ان املوظف الذي ينقطع عن وظيفته قبل التاريخ املعين بقرار قبول  : 98الفصل 

 الاستقالة يمكن ان يتعرض لعقوبة تأديبية.

املوظف الذي قبلت استقالته ال يمكن انتدابه من جديد من طرف إلادارة  : 91الفصل 

اة لحالته إال إذا توفرت فيه جميع الشروط املطلوبة من املترشحين للخطة املعنية بدون أي مراع

 القديمة وسالف صفته كموظف.

 إن املوظف الذي يثبت قصوره املنهي يتخذ في شانه مايلي: : 91الفصل 

  إما أن ينقل إلطار مماثل بإدارة أخرى 

 أو يحال على التقاعد 

  أو إذا لم تتوفر فيه الشروط الالزمة الستحقاق جراية التقاعد يقع إدماجه حسب

 ادة ترتيبه بهذا إلاطار.مؤهالته في رتبة أدنى مع إع

 . أو يقع إعفاؤه 

وفي كل الحاالت يقع اتخاذ القرار من طرف ريئس إلادارة بعد استشارة اللجنة إلادارية 

 املتناصفة ذات النظر التي تبت في املوضوع كما لو كان ألامر يتعلق بالتأديب.

بجراية التقاعد فانه ينتفع وفي صورة إلاعفاء وإذا لم يكن للمعني باألمر الحق في التمتع 

بغرامة إعفاء تساوي كامل مرتبه الشهري عن كل سنة خدمات مدنية فعلية وبدون أن تفوق 

 هذه الغرامة مرتب أثنى عشر شهرا.
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ــ  ـــــ

 ـداد ت س4191صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ 1882ماي  9*قرار مؤرخ في 

زل العـــــون بالقصـــــور املنهـــــي فـــــي حـــــين تشـــــهد تكـــــون لاادارة مخطـــــأة فـــــي تعليـــــل قرارهـــــا بعـــــ

أعــــداادها الصــــناعية بعكــــس ذلــــك تمامــــا. ذلــــك أن ألاعــــدااد املهنيــــة التــــي أســــندت للعارضــــة مــــن 

طـــــرف رئيســــــها املباشـــــر كانــــــت مرضــــــية حســـــب مــــــا وراد بمحضــــــر اللجنـــــة لااداريــــــة املتناصــــــفة إذ 

لــى مــن ســنة وفــي السداســية ألاو  99.15علــى  1881وســنة  91.15/111علــى  1881أحــرزت ســنة 

وفــــي ذلــــك ادليــــل علــــى عــــدم صــــحة مــــا تعللــــت بــــه لاادارة إضــــافة إلــــى مــــا وراد  91.15علــــى  1881

بتقريــر خـــتم التــربص املحـــرر مـــن الــرئيس املباشـــر الــذي عبـــر فيـــه عــن اســـتنكار لســـلوكها ادون أن 

 يطعن في كفاءتها املهنية أو جديتها في العمل.

ـــداد ت 1541لااداريــة فـي القضــية عـــصـاادر عــن املحكمــة  1881مــارس  19*قـرار مــؤرخ فــي 

س إعفــاء عــون وقتــي مــن أجــل القصــور املنهــي ادون ســابق إنــذار رغــم أنهــا قضــت أكثــر مــن ســتة 

أشــهر فــي الخدمـــة يجعــل القـــرار عرضــة لإللغـــاء إلخاللــه بـــإجراء ادأب فقــه القضـــاء علــى اعتبـــاره 

 .من الشكليات الجوهرية لتعلقه بإحدى الضمانات املتعلقة بالعون الوقتي

 ـداد111صاادر عن املحكمة لاادارية في القضية عـ 1891فيفري  19*قرار مؤرخ في 

ال يمكــن لــإلادارة الاســتغناء عــن موظــف متــربص اعتمــاادا علــى القصــور املنهــي قبــل انتهــاء 

مدة التربص إال بعد استشارة اللجنة لاادارية املتناصفة وبعد إعـالم املتـربص بنيـة القيـام بهـذا 

 لاجراء.

 

ال يمكن للموظف الذي انقطع عن وظيفته بصفة نهائية لسبب من  : 91الفصل 

من هذا القانون أو الذي أحيل على عدم املباشرة أن  08ألاسباب املنصوص عليها بالفصل 

يمارس بنفسه أو بواسطة الغير نشاطات خاصة لها عالقة بوظيفته السابقة والتي قد تضر 

 بمصالح إلادارة.

لتحجير والعقوبات التي يمكن تسليطها عند املخالفة وكذلك وتضبط بأمر مدة هذا ا

 كيفية تطبيق هذه ألاحكام.

تنطبق أحكام الفصل السابع من هذا القانون على املوظف الذي انقطع  : 91الفصل 

 نهائيا عن مباشرة الوظيفة.

 .1889اديسمبر  11مؤرخ في  1889ـداد لسنة 91: قانون عـ 94الفصل 

قطع نهائيا عن مباشرة مهامه والذي قض ى عشرين عاما على يمكن للموظف الذي ان

ألاقل في الخدمة املدنية الفعلية أن تسند إليه بأمر الصفة الشرفية في الرتبة أو الوظيفة التي 

 كان يشغلها قبل انقطاعه عن مهامه.

وبنفس شروط ألاقدمية في الخدمة يمكن أن تمنح الصفة الشرفية للموظف الذي دون 

 إلادارة نهائيا قد ينفصل عن الانتماء إلى سلك معين. أن يغادر 
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وبصفة استثنائية يمكن أن تمنح للموظف الصفة الشرفية في الرتبة أو الوظيفة املوالية 

 مباشرة.

 العنوان الفرعي الثاني

 املوظف املتربص

 البـاب ألاول 

 التعريف

املوظف املتربص هو العون العمومي الذي انتدب ليشغل خطة دائمة  : 95الفصل 

بإطارات إلادارة التي يرجع إليها بالنظر ويقوم بتربص قبل ترسيمه حسب الشروط املنصوص 

 عليها بالنظام ألاساس ي الخاص املنطبق عليه.

 البـاب الثـانـي

 شروط الترسيم

 التربص والترسيم. تضبط ألانظمة ألاساسية الخاصة شروط : 92الفصل 

وحددت مدة التربص بسنتين وهي بسنة واحدة بالنسبة لألعوان املتخرجين من مدرسة 

للتكوين مصادق عليها وكذلك بالنسبة للذين قضوا على ألاقل سنتين في الخدمة الفعلية بصفة 

 وقتيين أو متعاقدين.

ت من تاريخ الانتداب فان إال انه إذا لم يقع النظر في ترسيمه وبعد انتهاء اجل أربع سنوا

 املوظف يرسم وجوبا.

 البـاب الثـالـث

 العطل

ينتفع املوظف املتربص بنفس نظام العطل املنطبق على املوظف املترسم  : 99الفصل 

 باستثناء العطل من اجل التكوين املستمر.

 غير انه بالنسبة للسنة ألاولى من الخدمة فان مدة العطلة تحسب باعتبار يومين ونصف

عن كل شهر عمل للمدة املتراوحة بين تاريخ مباشرة املهام وتاريخ تقديم  املطلب للحصول على 

 العطلة ويخول الجزء من الشهر ألاول للعمل الحق في نصف يوم عطلة عن كل ستة أيام كاملة.

تنسحب على املوظف املتربص ألاحكام املنصوص عليها بهذا القانون لفائدة  : 99الفصل 

 املوظف املترسم واملتعلقة بالتأديب والحاالت والانقطاع عن الوظيفة.

 العنوان الثالث

 العملة

 البـاب ألاول   

 التعريف 

 يشتمل سلك العملة الخاضع ألحكام هذا العنوان على: : 98الفصل 

 العملة املتربصين -
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 لعملة املترسمينا -

وينقسم سلك العملة إلى وحدات وأصناف ودرجات وكل وحدة تشتمل على عدة أصناف 

 وكل صنف ينقسم إلى درجات.

 الباب الثاني

 العامل املتربص

العملة املتربصون هم الذين انتدبوا ليشغلوا خطة دائمة في حدود مجموع  : 81الفصل 

عدد إطارات إلادارة أو الجماعة العمومية املحلية أو املؤسسة العمومية ذات الصبغة إلادارية 

ويقومون قبل ترسيمهم وحسب الشروط املنصوص عليها باألنظمة ألاساسية الخاصة بتربص 

 ملدة سنتين.

فيهم الشروط العامة املنصوص عليها بالفصل السابع عشر من هذا  ويجب أن تتوفر 

 القانون والشروط ألاخرى التي تنص عليها ألانظمة ألاساسية الخاصة.

ال يمكن ترسيم العامل املتربص إال إذا توفرت فيه شروط الترسيم  : 81الفصل  

 املنصوص عليها باألنظمة ألاساسية الخاصة.

بعد اخذ رأي اللجنة إلادارية املتناصفة إما ترسيمه أو إعفاؤه أو وعند نهاية التربص يقع 

 ترتيبه بالصنف ألادنى.

إال انه إذا لم يقع النظر في ترسيمه وبعد انتهاء اجل أربع سنوات من تاريخ الانتداب فان 

 العامل يرسم وجوبا.

 الباب الثالث

 الانتداب

ال يمكن انتداب العملة إال بعد اختبار ملؤهالتهم أو بعد امتحان صناعي  : 81الفصل 

 تضبط كيفيته باألنظمة ألاساسية الخاصة.

 الباب الرابع

 التدرج

يكون تدرج العملة من درجة إلى الدرجة املوالية مباشرة بنفس الصنف  : 81الفصل 

ويتم بنفس الشروط التي تنطبق على املوظفين ووفقا للقواعد املنصوص عليها باألنظمة 

 ألاساسية الخاصة.

 الباب الخمس

 الترقية

 تكون الترقية من صنف إلى الصنف املوالي مباشرة. : 84الفصل 

 وتتم :

 بعد اخذ رأي اللجنة إلادارية املتناصفة ذات النظر. ما باالختيار إ (1
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ما بعد النجاح في اختبار املؤهالت أو امتحان صناعي وتضبط ألانظمة ألاساسية إو  (2

 الخاصة شروط الترقية.

 1889اديسمبر 11مؤرخ في  1889ـداد لسنة 91: قانون عـ)مكرر(84الفصل 

للمرتب ألاساس ي ألاصلي الذي يفوق مباشرة يرتب العامل املنتفع بترقية في الدرجة املوافقة 

 ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة.

غير انه ال يمكن أن تقل  الزيادة املتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كان سيحصل 

 عليه العامل من تدرج عادي ضمن وضعيته القديمة.

 الباب الساادس

 لاادماج

يمكن إدماج العملة عن طريق الامتحان املنهي ضمن إطارات املوظفين  : 85الفصل 

 وتضبط بمقتض ى أمر شروط هذا إلادماج.

 الباب السابع

 التأاديب و إعطاء ألاعدااد والحاالت والعطل والانقطاع عن مباشرة الوظيفة

تنطبق على العملة ألاحكام املنصوص عليها بهذا القانون واملتعلقة  : 82الفصل 

أديب و إعطاء ألاعداد والحاالت والعطل والانقطاع عن مباشرة الوظيفة وذلك حسب نفس بالت

 الشروط املنطبقة على املوظفين.

 الباب الثامن

 مدة العمل

 .ضبطت مدة العمل بالنسبة للعملة بثمانية و أربعين ساعة في ألاسبوع: 89الفصل 

 العنوان الرابع

 ألاعوان الوقتيون 

 الباب ألاول 

 التعريف

يعتبر وقتيين ألاعوان الذين ينتدبون مباشرة قصد املشاركة الفعلية في  : 89الفصل 

تنفيذ خدمة عمومية وذلك بصفة وقتية قابلة للرجوع فيها إما ليشغلوا خطة شاغرة بإطارات 

إلادارة لنقص في ألاعوان املترسمين أو لتعويض عون مترسم ملدة محدودة أو للقيام بأعمال 

 ة.عرضية أو طارئ

 الباب الثاني

 الانتداب

يجب ان تتوفر في ألاعوان الوقتيين الشروط العامة املنصوص عليها  : 88الفصل 

 من هذا القانون. 10بالفصل 
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 الباب الثالث

 التدرج

ينتفع ألاعوان الوقتييون طيلة مدة انتدابهم بالتدرج حسب نفس  : 111الفصل 

 الشروط املنطبقة على املوظفين وطبقا للقواعد املنصوص عليها باألنظمة ألاساسية الخاصة.

 الباب الرابع

 التأاديب

 تشتمل العقوبات التأديبية املنطبقة على ألاعوان الوقتيين على : : 111الفصل 

 إلانذار -1

 التوبيخ -2

 قيف عن العمل مع الحرمان من ألاجر وملدة ال تتجاوز شهرا.التو  -3

 العزل. -4

 

تقرر العقوبات من طرف رئيس إلادارة  املعنية بناء على تقرير بحث  : 111الفصل 

 بشان ألافعال املنسوبة للعون  وبعد الاستماع إلى هذا ألاخير.

 الباب الخامس

 الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة

 الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة لألعوان الوقتيين يكون ناتجا عن : : 111الفصل 

 فقدان الجنسية التونسية أو الحقوق املدنية. -1

 الاستقالة املقبولة بصفة قانونية. -2

 إلاعفاء. -3

 العزل. -4

 إلاحالة على التقاعد. -5

اليمكن للعون الوقتي الذي يقدم استقالته ان ينقطع عن عمله الا بعد  : 114الفصل 

 قبول الاستقالة من طرف رئيس إلادارة.

غير انه بالنسبة لألعوان الوقتيين املكلفين بالتدريس التكون الاستقالة فعلية الا عند 

 انتهاء السنة الدراسية الجارية.

إعفاء العون الوقتي إال بعد شهر من  ماعدا الحالة التأديبية ال يمكن : 115الفصل 

 إعالمه إذا كان له في الخدمة الفعلية ستة اشهر على ألاقل.

 

ــ  ـــــ

 ـداد ت س1541عـصاادر عن املحكمة لاادارية في القضية  1881مارس  19*قرار مؤرخ في 
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إعفـــاء عـــون وقتـــي مـــن أجـــل القصـــور املنهـــي ادون ســـابق إنـــذار رغـــم أنهـــا قضـــت أكثـــر مـــن 

فــــي الخذمــــة يجعــــل القــــرار عرضــــة لإللغــــاء إلخاللــــه بــــإجراء ادأب فقــــه القضــــاء علــــى  ســــتة أشــــهر 

 اعتباره من الشكليات الجوهرية لتعلقه بإحدى الضمانات املتعلقة بالعون الوقتي.

 

 الباب الساادس

 العطل

 . 1889اديسمبر  11مؤرخ في  1889لسنة  91: قانون عداد  112الفصل 

 لألعوان الوقتيين الحق في :

 الراحة ألاسبوعية عطلة -1

 العطلة السنوية لالستراحة ومدتها شهر عن كل سنة خدمة -2

 عطلة الوالدة -3

 عطلة ألامومة -4

 راحة الرضاعة -5

عطلة املرض العادي في حدود شهرين مع استحقاق كامل املرتب و أربعة اشهر بنصف  -8

 يوما. 385املرتب بعد قضاء فترة دنيا من العمل الفعلي تساوي 

خالل ألاشهر ألاولى املوالية لالنتداب و ما لم يقض العون الوقتي فترة عمل دنيا تساوي  

( أيام عن كل شهر 5يوما، فان له الحق في عطل مرض عادي بكامل ألاجر بحساب خمسة ) 385

 عمل فعلي.

)جديد( 36و 38و  35وتنطبق على ألاعوان الوقتيين ألاحكام املنصوص عليها بالفصول 

 )مكرر(من هذا القانون املتعلقة بالعطل املذكورة اعاله46و40و43و41و

 الباب السابع

 الترسيم

ينتفع ألاعوان الوقتييون الذين وقعت تسميتهم بصفة موظفين متربصين  : 119الفصل 

أو الذين تم ترسيمهم بخطتهم بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي قضوها بصفة أعوان وقتيين 

 وذلك ضمن وضعيتهم الجديدة وبدون مفعول مالي.

 وتضبط بأمر شروط ترسيم ألاعوان الوقتيين.

 العنوان الخامس

 املتعاقدون ألاعوان 

 الباب ألاول 

 التعريف

يمكن لإلدارة انتداب أعوان تونسيين عن طريق التعاقد للقيام  : 119الفصل 

 بمأموريات خاصة ملدة محدودة.
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ويخضع انتداب ألاعوان املتعاقدين ألاجانب أما الحكام اتفاقات التعاون إلاداري أو 

 التقني أو الحكام العقود.

 الباب الثاني

 التأاديب

 تشتمل العقوبات التأديبية املنطبقة على ألاعوان املتعاقدين على: : 118ل الفص

 

 إلانذار -1

 التوبيخ -2

 فسخ العقد بدون سابق إعالم. -3

تقرر العقوبات من طرف رئيس إلادارة املعنية حسب الشروط املنصوص  : 111الفصل 

 من هذا القانون. 152عليها بالفصل 

 الباب الثالث

 العطل

 .1889اديسمبر  11مؤرخ في  1889ـداد  لسنة 91: قانون عـ 111الفصل 

 لألعوان املتعاقدين الحق في :

 عطلة الراحة ألاسبوعية. -1

 عطلة الاستراحة بحساب يومين ونصف عن كل شهر خدمة فعلية. -2

 عطلة الوالدة بنفس التراتيب التي يخضع إليها املوظفون. -3

 راحة الرضاعة. -4

مع استحقاق كامل املرتب، بعد قضاء فترة دنيا من عطلة املرض العادي في حدود شهر  -5

 يوما. 385العمل الفعلي تساوي 

خالل ألاشهر ألاولى املوالية لالنتداب وما لم يقض ي العون املتعاقد فترة عمل دنيا تساوي 

يوما، فان له الحق في عطل مرض عادي بكامل ألاجر بحساب يومين ونصف عن كل  385

 شهر عمل فعلي.

)جديد( 36و  38و  35ألاعوان املتعاقدين ألاحكام املنصوص عليها بالفصول  وتنطبق على

 )مكرر( من هذا القانون واملتعلقة بالعطل املذكورة أعاله. 46و  40و  43و  41و 

 الباب الرابع

 فس  العقد

يمكن فسخ العقد قبل نهايته بطلب من أحد الطرفين بشرط التنبيه  : 111الفصل 

 قبل شهر.
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 ( 1889اديسمبر  11مؤرخ في  1889ـداد لسنة 91عـ ) قانون 

 العنوان الساادس

 املكافأة الاستثنائية

يمكن ان تمنح مكافأة استثنائية لألعوان الخاضعين الحكام هذا :  )مكرر(111الفصل 

 القانون.

)مكرر(  112تسند املكافأة الاستثنائية املنصوص عليها بالفصل  : )ثالث( 111الفصل 

 من هذا القانون إلى :

العون الذي أنجز طريقة عمل أو ابتكر وسيلة إنتاج ترتب عنها ارتفاع في إلانتاج أو  -أ

 اقتصاد في التكاليف أو تحسن في نوعية الخدمات إلادارية.

 العون الذي جنب إلادارة أضرارا فادحة. -ب 

 العون الذي تميز بدرجة عالية من إلاتقان في أداء مهامه. -ج 

 تسند املكافأة : : )رابعا( 111الفصل 

إما في شكل ترقية إلى رتبة أو صنف أعلى مباشرة على أن تتوفر في العون الشروط  -

 الضرورية للقيام بمهامه الجديدة.

 أو في شكل تدرج بدرجة أو عدة درجات. -

 د حسب الحالة.أو في شكل منحة جملية تحد -

 تسند املكافأة الاستثنايئة من قبل ريئس الجمهورية. : )خامسا( 111الفصل 

ويمكن أن تسند املكافأة الاستثنائية باقتراح من السلطة التي لها حق التسمية وذلك باالعتماد 

 على تقرير معلل وبعد اخذ رأي الجنة إلادارية املتناصفة.

ألغيت جميع ألاحكام السابقة املخافة لهذا القانون وخاصة القانون عدد  : 111الفصل 

املتعلق بضبط القانون ألاساس ي العام ألعوان الدولة  1686جوان  3املؤرخ في  1686لسنة  12

 والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية.

 رية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهو 

 

 1663دسيمبر  12وصدر بقصر قرطاج في                                                              

 رئيس الجمهورية التونسية                                                                       

 الحبيب بورقيبة                                                                            
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 يتعلق بإحداث 1112جويلية  19مؤرخ في  1112لسنة  59قانون عداد 

 نظام تفرغ بعنوان رخصة مبدع لفائدة أعوان القطاع العمومي.

 

 بإسم الشعب،

 املستشارين،وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس 

 يصدر رئيس الجمهورية القانون آلاتي نصه:

 

 يحدث نظام تفرغ للنشاط الابداعي بعنوان رخصة مبدع. : الفصل ألاول 

كل من أثبت قدرته على الانتاج أثر فني أو فكري يمثل إضافة نوعية  بدعباملويقصد 

 معترفا به في مجال إبداعه.

ألاساسية  ألنظمةل العموميين الخاضعيينالاعوان ينطبق هذا النظام على  : 1الفصل 

 العامة آلاتي ذكرها:

واملتعلق بضبط    القانون  1680ماي  31املؤرخ في  1680لسنة  25القانون عدد _    

 ألاساس ي العام للعسكريين،

واملتعلق بالنظام ألاساس ي لقوات  1662أوت  8املؤرخ في  1662لسنة  05القانون عدد  -

 ألامن الداخلي،

واملتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112القانون عدد  -

ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 إلادارية،

واملتعلق بضبط النظام ألاساس ي  1665أوت  5املؤرخ في  1665لسنة  06القانون عدد  -

املؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية العام ألعوان الدواوين و 

والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية املحلية رأس مالها بصفة مباشرة 

 وكليا،

و املتعلق بالنظام ألاساس ي العام  1665ماي  15املؤرخ في  1665لسنة  48القانون عدد  -

 ألعوان الديوانة.

قتض ى أمر ملدة أقصاها ستة أشهر يمكن تجديدها في تسند رخصة مبدع بم : 1الفصل 

 صورة وجود غنتاج إبداعي وتواصله.

تنتفع بهذا إلاجراء ألام التي لها طفل دون سن السادسة عشرة، وال ينطبق شرط السن 

 على ألاطفال املعوقين.

يواصل العون طيلة هذه الرخصة الانتفاع بكامل املرتب والامتيازات  : 4الفصل 

 بحقوقه كاملة في التدرج والترقية والتغطية الاجتماعية.ويحتفظ 
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برخصة مبدع خاضعا للواجبات املنصوص عليها  يبقى العون املنتفع:  5الفصل 

 بالنظام الاساس ي العام املنطبق عليه.

يحجر على العون املعني خالل مدة التفرغ ممارسة اي نشاط مخالف  : 2الفصل 

 رخصة مبدع.للغرض الذي تم بعنوانه إسناده 

املحلية أو املنشأة أو املؤسسة العمومية املعنية أن ويمكن لرئيس الادارة أو الجماعة 

يأذن في كل وقت بإجراء الابحاث الالزمة للتحقق من أ نشاط العون املعني يوافق فعال ألاسباب 

 التي أسندت من اجلها رخصة مبدع.

هذه الرخصة يتم حاال إنهاؤها  ثبوت مخالفة املعني باالمر لشروط إسنادوفي صورة 

 واسترجاع املبالغ املالية التي انتفع بها وذلك بصرف النظر عن التتبعات التأديبية.

يجب على العون الذي أسندت له رخصة مبدع أن يطلب بواسطة رسالة  : 9الفصل

 مضمونة الوصول إرجاعه الى مركز عمله أو تجديد إسناده هذه الرخصة.

ن إرجاعه الى مركز عمله أو تجديد إسناده رخصة مبدع، وبعد وإذا لم يطلب العو 

 التنبيه عليه، يعتبر قد قطع كل صلة بالخدمة العمومية.

 تضبط بمقتض ى أمر صيغ وإجراءات تطبيق ألاحكام الواردة بهذا القانون. : 9الفصل 

 الدولة.ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين 

 .2558جويلية  26تونس في 

 

 زين العابدين بن علي
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 يتعلق بإحداث 1112جويلية  19مؤرخ في  1112لسنة  59قانون عداد 

 نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع يثلثي ألاجر  لفائدة ألامهات.

 

 بإسم الشعب،

 وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس املستشارين،

 الجمهورية القانون آلاتي نصه:يصدر رئيس 

 

أحدث نظام عمل خاص يمكن ألامهات من العمل نصف الوقت مع  : الفصل ألاول 

 النتفاع بثلثي ألاجر.

ينطبق هذا النظام على ألامهات الخاضعات ألحكام ألانظمةألاساسية العامة  : 1الفصل 

 آلاتي ذكرها:

القانون ألاساس ي  واملتعلق بضبط 1680ماي  31رخ في املؤ  1680لسنة  25القانون عدد -

 العام للعسكريين،

واملتعلق بالنظام ألاساس ي لقوات  1662أوت  8املؤرخ في  1662لسنة  05القانون عدد  -

 ألامن الداخلي،

واملتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112القانون عدد  -

املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات 

 إلادارية،

واملتعلق بضبط النظام ألاساس ي  1665أوت  5املؤرخ في  1665لسنة  06القانون عدد  -

العام ألعوان الدواوين واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية 

لها بصفة مباشرة والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية املحلية رأس ما

 وكليا،

و املتعلق بالنظام ألاساس ي العام  1665ماي  15املؤرخ في  1665لسنة  48القانون عدد  -

 ألعوان الديوانة.

يمكن لألمهات الانتفاع بالنظام الخاص للعمل نصف الوقت مع استحقاق  : 1الفصل 

لسل أو إلاشراف ثلثي ألاجر بطلب منهن وبمقتض ى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التس

 إلاداري إزاء ألاعوان املعنيين وباعتبار املصلحة العامة وألاعتمادات املالية املتوفرة.

تنتفع بهذا إلاجراء ألام التي لها طفل دون سن السادسة عشرة، وال ينطبق شرط السن 

 على ألاطفال املعوقين.

وات طاملا توفرت حددت مدة الانتفاع بنظام العمل نصف الوقت بثالث سن : 4الفصل 

 الشروط  املنصوص عليها بالفقرة ألاخيرة من الفصل الثالث من هذا القانون.

 يمكن تجديد هذه املدة مرتين طيلة املسار املنهي وبنفس الشروط
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: تحتفظ ألامهات املنتفعات بالنظام الخاص للعمل نصف الوقت بحقوقهن  5الفصل 

 ة إلاجتماعية.كاملة في التدرج والترقية والعطل والتغطي

ويبقين خاضعات لجميع الواجبات املحمولة على ألاعوان العاملين بنظام العمل كامل 

 الوقت.

يمكن لألمهات املنتفعات بالنظام الخاص للعمل نصف الوقت مع  : 2الفصل 

 استحقاق ثلثي ألاجر طلب الرجوع إلى العمل بنظام كامل الوقت.

ؤسسة العمومية دعوة ألام املنتفعة بهذا النظام ويمكن لرئيس إلادارة أواملنشآة أو امل

 للرجوع الى العمل بنظام كامل الوقت في حاالت التي تفرضها ضرورة العمل.

 تضبط إجراءات وصيغ تطبيق احكام هذا القانون بمقتض ى أمر. : 9الفصل

 .2550يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي  : 9الفصل 

 القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.ينشر هذا 

 .2558جويلية  26تونس في 

 

 زين العابدين بن علي
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 يتعلق بضبط 1111جويلية  12مؤرخ في  1111لسنة  1219أمر عداد 

 وصيغ إسنااد عطلة لبعث مؤسسة.إجراءات  

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من الوزير الاول،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد الاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  25الصبغة الادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ،2553مارس  10املؤرخ في  2553

املتعلق بضبط النظام  1665أوت  5املؤرخ في  1665ـدد لسنة 06وعلى القانون عـ

ألاساس ي العام ألعوان الدواوين واملؤسسات العمومسة ذات الصبغة الصناعية والتجارية 

مباشرة وكليا، والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية املحلية رأس مالها بصفة 

 10املؤرخ في  2553لسنة  21النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد وعلى جميع 

 ،2553مارس 

املتعلق باحداث غرف  1666افريل  25املؤرخ في  1666ـدد لسنة 20وعلى القانون عـ 

 فالحية،

الغرف  املتعلق بإحداث 1666ماي  16املؤرخ في  1666ـدد لسنة 43وعلى القانون عـ

 التجارية والصناعية،

املتعلق باملساهمات  1666املؤرخ في غرة فيفري  1666ـدد لسنة 6وعلى القانون عـ

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون  واملؤسسات العموميةواملنشآت 

 ،2551مارس  26املؤرخ في  2551لسنة  33عدد 

املتعلق باملجامع املهنية  1663جويلية  28رخ في املؤ  1663ـدد لسنة 64وعلى القانون عـ

 املشتركة في قطاع الفالحة والصناعات الغذائية،

املتعلق باملراكز الفنية  1664نوفمبر  26املؤرخ في  1664ـدد لسنة 123وعلى القانون عـ

 في القطاعات الصناعية، 

بإحداث مراكز فنية  علقاملت 1668جانفي  16املؤرخ في  1668ـدد لسنة 4وعلى القانون عـ

 في القطاع الفالحي،

املؤرخ في  2555لسنة  63وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بموجب القانون عدد 

 ،2555نوفمبر  3

املتعلق بإحداث وزارة أولى  1686نوفمبر  0املؤرخ في  1686ـدد لسنة 455وعلى ألامر عـ

 وضبط وظائف الوزير ألاول،
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املتعلق بضبط شروط  1666فيفري  11املؤرخ في  1666لسنة ـدد 166وعلى ألامر عـ

إدارة مركزية ولكاهية إسناد الخطط الوظيفية لكلتب عام وزارة وملدير عام إدارة مركزية وملدير 

مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط إلاعفاء من هذه الخطط الوظيفية كما 

 ،1666سبتمبر  26املؤرخ في  1666لسنة  1502تم إتمامه باألمر عدد 

املتعلق بضبط الخطط  1666ماي  35املؤرخ في  1666ـدد لسنة 502وعلى ألامر عـ

 الوظيفية املمكن إحداثها بالبلديات،

املتعلق بتحديد مناطق  1666املؤرخ في اول مارس  1666ـدد لسنة 463وعلى الامر عـ

 تسجيع التنمية الجهوية،

 صناعة والطاقة والتنمية والتعاون الدولي،وال وعلى رأي وزراء املالية

 وعلى راي املحمكة الاادارية.

 يصدر الامر آلاتي نصه:

 

تضبط أحكام هذا الامر إجراءات وصيغ إسناد عطلة لبعث مؤسسة  : الفصل ألاول 

والقانون  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112املنصوص عليها بأحكام القانون عدد

 املشار إليهما أعاله. 1665أوت  5املؤرخ في  1665لسنة  06عدد 

 وتنطبق أحكام هذا الامر على:

 ،1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112املوظفين الخاضعين الى أحكام القانون  -

لسنة  06أعوان املؤسسات واملنشآت العمومية الخاضعين الى أحكام القانون عدد  -

 ،1665أوت  5املؤرخ في  1665

لسنة  06ت واملؤسسات العمومية غير الخاضعين ألحكام القانون عددآاملنش أعوان -

 ، 1665أوت  5املؤرخ في  1665

سسات والهياكل العمومية الاخرى التي ال تعتبر مؤسسات أو منشآت عمومية ؤ أعوان امل -

 املشار إليه أعاله. 1666املؤرخ في أول فيفري  1666لسنة  6على معنى القانون عدد 

تسند العطلة من اجل بعث مؤسسة لفائدة املوظفين واعوان املؤسسات  : 1الفصل 

واملنشآت والهياكل العمومية املترسمين بمقتض ى أمر باقتراح من الوزير الذي يمارس سلطة 

التسلسل أو إلاشراف إلاداري إزاء الاعوان املعنيين وبعد أخذ رأي لجنة فنية تتركب من الاعضاء 

 آلاتي ذكرهم:

 مثل عن الوزير الاول: رئيس،م -

 املدير العام للمصالح إلادارية والوظيفة العمومية: عضو، -

 املدير العام لوحدة متابعة تنظيم املؤسسات واملنشآتالعمومية: عضو، -

 ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي: عضو، -

 ممثل عن وزير املالية: عضو، -
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 ممثل عن وزير الصناعة والطاقة: عضو، -

 عن الوزارة التي يرجع إليها طالب العطلة بالنظر: عضو.ممثل  -

يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي بصفة استشارية ممثال عن هيكل إداري آخر تعتبر 

 مساهمته مفيدة.

تلتئم اللجنة بحضور نصف أعضائها القرين على ألاقل وتبدي رأيها باألغلبية ويكون 

 ألاصوات.صوت رئيس اللجنة مرجحا في حالة تساوي 

 تعهد كتابة اللجنة الى الادارة العامة للمصالح الادارية والوظيفة العمومية.

تقيم اللجنة املنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا الامر جدوى املشروع  : 1الفصل 

 حسب طبيعته باالستناد الى املقاييس التالية:

 ،ارتباطه بالقطاعات املججدد أو ذات القيمة املضافة العالية -

مساهمته في تطوير املهن والانشطة القائمة وذلك بتوظيف التقنيات الحديثة قصد  -

 تحسين الانتاجيةوتجويد املنتوج وإضفاء قدرةتنافسية عليه،

 مساهمته في التجديد والابتكار في مجاالت الصناعات التقليدية ومهن التراث، -

 صناعات الغذائية،املجددة في مجال الانتاج الفالحي أو ال استغالله التقنيات -

مدى انصهاره في إطار التوجهات العامة لالقتصاد الوطني سواء من حيث القيمة  -

 املضافة أو الطاقة التصديرية أو التشغيلية للمشروع.

ويمكن في هذا الاطار للجنة الاستئناس برأي الوكاالت املختصة في مجال الاستثمار عند 

 الاقتضاء

من هذا ألامر في أجل شهر من تاريخ  2املنصوص عليها بالفصل تتولى اللجنة  : 4الفصل 

تعهدها بامللف إبداء الرأي في خصوص مطلب الحصول على عطلة من أجل بعث مؤسسة أو 

 تجديدها.

وتحال مطالب الحصول على العطلة من أجل بعث مؤسسة أو تجديد الحصول عليها 

املعنييون بالنسبة الى موظفي الدولة ومن قبل من قبل رؤساء الادارات التي ينتمي إليها ألاعوان 

إلاشراف بالنسبة الى أعوان املؤسسات واملنشآت والهياكل العمومية  الوزير الذي يمارس سلطة

 الى إلادارة العامة للمصالح إلادارية والوظيفة العمومية.

صة على وتتولى اللجنة النظر في ملفات املشاريع املقدمة من قبل طالبي العطلة وذلك خا

 ضوء:

 ،الوضعية إلادارية للعون املعني بالعطلة -

 ،دراسة جدوى املشروع -

 نمط تمويل املشروع، -

 توفر الشروط القانونية الضرورية إلنجاز املشروع، -

 النظام القانوني للمؤسسة، -
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عدم تعارض نشاط املؤسسة املزمع إحداثها ومصالح الادارة أو املؤسسة التي ينتمي إليها  -

 باألمر،املعني 

 تقرير ومؤيدات حول تقدم إنجاز املشروع عن طلب تجديد العطلة. -

ويمكن للجنة أن تطلب مدها بكل الوثائق التي تراها ضرورية لدراسة امللفات املعروضة 

 عليها سواء عند العطلة أو بمناسبة طلب تجديدها.

ع املحافظة تعتبر مناطق تنمية جهوية تخول لباعث مشروع التمتع بعطلة م:  5الفصل 

 1666مارس  1املؤرخ في  1666لسنة  463على نصف املرتب املناطق املنصوص عليها باألمر عدد

 املشار اليه أعاله.

وتندرج ضمن عناصر احتساب نصف املرتب كل املنح املرتبطة برتبة املعني باألمر وكذلك 

 املنح املترتبة عن خطته الوظيفية عند الاقتضاء.

من الخطة الوظيفية أو الوضعية إلادارية للمعني  العينية املتأتيةوتعوض الامتيازات 

 بما يقاباها  من منح طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.باالمر 

بط العناصر املكونة لنصف املرتب بمقتض ى قرار صادر عن السلطة التي لها حق ضوت

  الانتداب ويعرض هذا القرار على تاشيرة الوزير ألاول.

حافظ املنتفع بعطلة لبعث مؤسسة إثر إعادة إدماجه بسلكه ألاصلي على ي : 2الفصل 

عند تاريخ حصوله على هذه املنح والامتيازات املرتبطة بالخطة الوظيفية التي كن مكلفا بها 

 العطلة على أن تتم تسميته في خطة وظيفية أخرى تتماش ى ومؤهالته عند توفر أول شغور.

سلكه ألاصلي يعتبر املعني باألمر قد قطع كل صلة  عند إرجاع العون إلى : 9الفصل

 مباشرة أو غير مباشرة باملشروع أو املؤسسة التي تم إحداثها من قبله.

وتنطبق هذه الحالة خاصة الاحكام املنصوص عليه بالفصلين الخامس من القانون 

لسنة  06والفصل السادس من القانون عدد  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112عدد

 املشار إليه أعاله. 1665أوت  5املؤرخ في  1665

كتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفذ هذا و الوزير الاول والوزراء  : 9الفصل 

 .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ألامر الذي ينشر 

 .2553جويلية  18تونس في 

 

 زين العابدين بن علي
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 بأحكام يتعلق  1891سبتمبر  1مؤرخ في  1891لسنة  1118أمر عداد 

 إستثنائية خاصة باملشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية

 

 ،التونسيةرئيس الجمهورية نحن الحبيب بورقيبة،

املتعلق بضبط  1686 جوان 3املؤرخ في  1686ـدد لسنة 112بعد الاطالع على القانون عـ

املحلية واملؤسسات العمومية ذات  العمومية ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات القانون 

 ،الصبغة الادارية 

 ،وباقتراح من الوزير ألاول 

 وعلى راي املحمكة الاادارية.

 :أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي

خالفا ملقتضيات بعض القوانين الاساسية الخاصة بالسن الاقص ى  : الفصل ألاول 

في املناظرات الخارجية، يمنح أعفاء في السن مساو ملدة الخدمة املدنية الفعلية  للمشاركة

املقضية باالدارات املركزية والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة 

اعية والتجارية للمترشحين الذين سبق لهم نالادارية أو املؤسسات العمومية ذات الصبغة الص

 فة مترسم أو وقتي أو متعاقد.العمل بها بص

هذا الامر  صدور لالعوان الوقتيين واملتعاقدين في حالة مباشرة عند  يمكن : 1الفصل 

املشار في املناظرات الخارجية بصرف النظر عن شروط السن الاقص ى لالنتداب املنصوص عليها 

 بالتراتيب الجاري بها العمل.

 . 1881اوت 19مؤرخ في  1881لسنة  1551أمر عداد  : )مكرر(1الفصل 

يقع تقدير السن القصوى للمشاركة في املناظرات الخارجية املنصوص عليه باالنظمة 

عوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات أالاساسية الخاصة ب

تشغيل وذلك بالنسبة الى كل بتسجيل اسمه في مكتب  الصبغة الادارية يوم قيام املترشح

 املناظرات الخارجية التي يقع فتحها خالل الخمس سنوات التي تلي تاريخ هذا التسجيل.

تسجيل املترشح في مكتب تشغيل يقع تقدير السن القصوى يوم غرة  وفي صورة عدم

 جانفي من السنة التي تفتح فيها املناظرة.

ل فيما يخصه، بتنفذ هذا ألامر الذي ينشر كتاب الدولة مكلفون، كو الوزراء  : 1الفصل 

 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

 1891 سبتمبر 1تونس في                                                                                

 عن رئيس الجمهورية التونسية                                                                                      

 وبتفويض منه                                                                                                 

 ر الاول ـالوزي                                                                                                  

 محمد املزالي                                                                                                 
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 أحكاميتعلق بضبط  1112افريل  11مؤرخ في  1112لسنة  1111أمر عداد 

 خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي

 الشهاادات العليا من املشاركة في املناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول 

 الى مراحل التكوين لالنتداب في القطاع العمومي.

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من الوزير الاول،

واملتعلق  1666فيفري 4املؤرخ في  1666ـدد لسنة 11بعد الاطالع الى القانون الاساس ي عـ

 6وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته وخاصة القانون الاساس ي عدد باملجالس الجهوية

 2555أوت  15املؤرخ في  2555لسنة  1واملرسوم عدد 2552جانفي  26املؤرخ في  2552لسنة 

 ،2558جانفي  6املؤرخ في  2558لسنة  2املصادق عليه بالقنون الاساس ي عدد

واملتعلق بضبط القانون  1680ماي  31املؤرخ في  1680دد لسنة ـ25وعلى القانون عـ

 1665اوت  4املؤرخ في  1665لسنة  08ألاساس ي العام للعسكريين كما تم تنقيحه بالقانون عدد 

 ،1660ديسمبر  31املؤرخ في  1660لسنة  62والقانون عدد 

واملتعلق بنظام القضاء  1680جويلية  14املؤرخ في  1680ـدد لسنة 26وعلى القانون عـ

تمامه بالقانون الاساس ي إعلى للقضاء والقانون الاساس ي للقضاء كما تم تنقيحه و واملجلس ألا 

املؤرخ  2555لسنة  61والقانون ألاساس ي عدد  1668جولية  26املؤرخ في  1668لسنة  02عدد

 ،2555أوت  4في 

واملتعلق بضبط القانون  1605سبتمبر  28املؤرخ في  1605ـدد لسنة 8وعلى املرسوم عـ

 25املؤرخ في  1605لسنة  48عضاء دائرة املحاسبات املصادق عليه بالقانون عددأل  الاساس ي

 1604أكتوبر  24املؤرخ في  1604لسنة  16كما تم تنقيحه واتمامه باملرسوم عدد  1605نوفمبر 

املؤرخ  1668لسنة  08وبالقانون عدد  1661جانفي  23املؤرخ في  1661لسنة  3وبالقانون عدد

 1665اكتوبر  26املؤرخ في  1665لسنة  63وبالقانون الاساس ي عدد 1668جويلية  26في 

 ،2551جويلية  24املؤرخ في  2551لسنة  00والقانون الاساس ي عدد

واملتعلق بتسيير املحكمة  1602املؤرخ في اول اوت  1602ـدد لسنة 80وعلى القانون عـ

التي نقحته أو تممته وخاصة  الادارية وضبط القانون الاساس ي العضائها وعلى جميع النصوص

 ،2551جويلية  24املؤرخ في  2551اسنة  06القانون الاساس ي عدد 

واملتعلق بإصدار القانون  1605ماي  14املؤرخ في  1605ـدد لسنة33وعلى القانون عـ

ألاساس ي للبلديات وعللى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الاساس ي عدد 

 ،1665جويلية  24املؤرخ في  1665لسنة  86
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واملتعلق بضبط القانون  1662أوت  8املؤرخ في  1662ـدد لسنة 05وعلى القانون عـ

 56وخاصة القانون عدد  ألاساس ي العام لقوات ألامن الداخلي وعلىجميع النصوص التي نقحته

 ،2555جوان  13املؤرخ في  2555لسنة 

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112على القانون عـ و 

ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية 

 10املؤرخ في  2553لسنة  25وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ،2553مارس 

املتعلق بضبط النظام  1665أوت  5املؤرخ في  1665ـدد لسنة 06لى القانون عـوع

ألاساس ي العام ألعوان الدواوين واملؤسسات العمومسة ذات الصبغة الصناعية والتجارية 

والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية املحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، 

 10املؤرخ في  2553لسنة  21نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد وعلى جميع النصوص التي 

 ،2553مارس 

املتعلق باملساهمات  1666املؤرخ في غرة فيفري  1666ـدد لسنة 6وعلى القانون عـ

واملنشآت واملؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون 

 ،2551س مار  26املؤرخ في  2551لسنة  33عدد 

واملتعلق بضبط النظام  1665ماي  15املؤرخ في  1665ـدد لسنة 48وعلى القانون عـ

أو تممته وخاصة القانون عدد ألاساس ي العام ألعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته 

 ،1668نوفمبر  16املؤرخ في  1668لسنة  152

املتعلق بإحداث وزارة أولى  1686نوفمبر  0املؤرخ في  1686ـدد لسنة 455وعلى ألامر عـ

 وضبط وظائف الوزير ألاول،

واملتعلق بضبط سلم  1664جوان  25املؤرخ في  1664ـدد لسنة 1360وعلى الامر عـ

 الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهالت التكوين املنهي ألاساس ي واملستمر،

واملتعلق بضبط ألاصناف التي  1666جانفي  4املؤرخ في  1666ـدد لسنة 12وعلى ألامر عـ

تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العموميةذات الصبغة 

 ،2553نوفمبر  11املؤرخ في  2553لسنة  2336إلادارية كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

علق بضبط الشهادات واملت 2551أكتوبر 18املؤرخ في  2551ـدد لسنة 2426وعلى الامر عـ

الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن 

 والحرف وفي املاجستير املتخصص وفي دراسات الدكتوراه،

 وعلى راي املحمكة الاادارية.

 يصدر الامر آلاتي نصه:
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املتعلقة بتنظيم  خالفا ألحكام ألانظمة ألاساسية الخاصة والنصوص : الفصل ألاول 

مراحل التكوين التي تحدد سنا قصوى للمشاركة في املناظرات الخارجية لالنتداب أو التكوين، 

ول أكثر في ( سنة على ألا45تضبط السن القصوى للمترشحين حاملي الشهادات العليا بأربعين)

 جانفي من سنة فتح املناظرة.

مر على املترشحين للمشاركة في تنطبق أحكام الفصل الاول من هذا الا  : 1الفصل 

ل إلى مراحل التكوين التي تستوجب الحصول املناظرات الخارجية لالنتداب أو مناظرات الدخو 

ى شهادة لعلى شهادة املرحلة ألاولى من التعليم العالي على الاقل أو على شهادة معادلة لها أو ع

 تكوينية منظرة بهذا املستوى.

تجاوز املترشح السن القصوى املحددة بالفصل ألاول من يمنح في صورة  : 1الفصل 

أو مناظرة الدخول إلى مراحل التكوين  هذا ألامر استثناء للمشاركة في املناظرات الخارجية

 ا يلي:لالنتداب في القطاع العمومي وفقا مل

تحتسب السن القصوى ابتداء من سنة تسجيل املترشح بمكتب التشغيل والعمل  -1

هيل للحياة املهنية بالنسبة إلى املناظرات أطالب شغل أو تربص ت املستقل بعنوان

 ( سنوات التي تلي سنة التسجيل شرط تحيينه.5التي تفتح خالل الخمس)

( سنة في 45وفي جميع الحاالت يجب أال تتجاوز السن القصوى للمترشح خمسا وأربعين)

 أول جانفي من سنة فتح املناظرة.

اة بصفة ضّ املساوية لفترة العمل املدني الفعلي واملقمن سن املترشح املدة تطرح  -2

عون متربص أو مترسم أو وقتي أو متعاقد باالدرارات املعنية أو الجماعات املحلية أو 

باملؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية او باملنشآت العمومية أو باملؤسسات 

 التي ال تكتس ي صبغة إدارية.

راء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفذ هذا الوزير الاول والوز  :4الفصل 

 ألامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

 .2558 افريل 13تونس في 

 

 زين العابدين بن علي

 

 

 
 
 
 

 



 

 

55 

 

يتعلق بضبط الشهاادات الوطنية  1118أوت  5مؤرخ في  1118لسنة  1191أمر عداد 

 للمشاركة في املناظرات الخارجية لالنتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين  املستوجبة

 .1لاادارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ التي تنظمها

 

 الجمهورية، إن رئيس  

 باقتراح من الوزير ألاول،

املتعلق بإصدار  1605ماي  14املؤرخ في  1605لسنة  33بعد الاطالع على القانون عدد 

جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون ألاساس ي  انون ألاساس ي للبلديات، وعلىالق

 ،2556أوت  4 املؤرخ في 2556لسنة  50عدد 

املتعلق باملجالس  1666فيفري  4املؤرخ في  1666لسنة  11وعلى القانون ألاساس ي عدد 

لسنة  6ألاساس ي عدد  ون الجهوية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القان

 2555أوت  15في  املؤرخ 2555لسنة  1واملرسوم عدد  2552جانفي  26املؤرخ في  2552

 ،2006 جانفي 6املؤرخ في  2558لسنة  2املصادق عليه بالقانون ألاساس ي عدد 

بضبط النظام  املتعلق 1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

العمومية ذات الصبغة  م ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسساتألاساس ي العا

 2550لسنة  86عدد  إلادارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون 

 ،2550ديسمبر  20املؤرخ في 

 املتعلق بالتعليم العالي، 2556فيفري  25املؤرخ في  2556لسنة  16وعلى القانون عدد 

املتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط  1686نوفمبر  0املؤرخ في  1969 لسنة 455وعلى ألامر عدد 

 ألاول، مشموالت الوزير

بضبط إلاطار  املتعلق 1663نوفمبر  22املؤرخ في  1663لسنة  2333وعلى ألامر عدد 

وألاستاذية في ألاولى  العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة

والاجتماعية وألاساسية والتقنية، كما تم  املواد ألادبية والفنية واملواد املتعلقة بالعلوم إلانسانية

 ،2551ماي  26املؤرخ في  2551لسنة  1225تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

املتعلق بضبط سلم  1994 جوان 25املؤرخ في  1664لسنة  1360وعلى ألامر عدد 

 املنهي ألاساس ي واملستمر، طني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهالت التكوينالوظائف الو 

املتعلق بضبط ألاصناف التي  1999 جانفي 4املؤرخ في  1666لسنة  12وعلى ألامر عدد 

املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة  تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات

 ،2553نوفمبر  11املؤرخ في  2553لسنة  2338 مامه باألمر عددإلادارية، كما تم تنقيحه وإت

املتعلق بضبط إلاطار  2556سبتمبر  22املؤرخ في  2556لسنة  3123وعلى ألامر عدد 

على الشهادة الوطنية لإلجازة في مختلف مجاالت  العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل

 ،"دفي نظام "أم التكوين واملواد واملسالك والتخصصات
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 وعلى رأي وزير املالية،

 .لاادارية وعلى رأي املحكمة

 

 : يصدر ألامر آلاتي نصه

 

املناظرات الخارجية لالنتداب أو للدخول إلى مراحل  يمكن املشاركة في :الفصل ألاول          

 :2العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ التكوين التي تنظمها إلادارات

 على ألاقل أو شهادة معادلة لها، الوطنية لإلجازةـ لحاملي الشهادة  

لسنة  2333ألاقل املسندة وفقا ألحكام ألامر عدد  ـ لحاملي الشهادة الوطنية لألستاذية على

 املشار إليه أعاله أو شهادة معادلة لها، 1663نوفمبر  22املؤرخ في  1663

 .املستوى  ـ لحاملي شهادة تكوينية منظرة بهذا

 .ألامر غى جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذاتل : 1الفصل 

بتنفيذ هذا  الوزير ألاول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، : 1الفصل 

 .ألامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 .2556أوت  5تونس في 

 

 زين العابدين بن علي
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 1111جويلية  11مؤرخ في  1111لسنة   91قانون توجيهي عداد 

 يتعلق بالتربية والتعليم املدرس ي.

 

 باسم الشعب ،

 وبعد موافقة مجلس النواب،

 : يصدر رئيس الجمهورية القانون آلاتي نصه

 

 الباب ألول 

 في رسالة التربية ووظائف املدرسة

 العنوان ألاول 

 في رسالة التربية

التربية أولوية وطنية مطلقة والتعليم إجباري من سن السادسة إلى سن  :الفصل ألاول 

السادسة عشرة، وهو حق أساس ي مضمون لكل التونسيين التمييز فيه على أساس الجنس أو 

 به ألافراد واملجموعة. ألاصل الاجتماعي أو اللون أو الدين، وهو واجب يشترك في الاضطالع

 محور العملية التربوية. التلميذ : 1الفصل 

تهدف التربية إلى تنشئة التالميذ على الوفاء لتونس والوالء لها وعلى حب  : 1الفصل 

الوطن والاعتزاز به وترسيخ الوعي بالهوية الوطنية فيهم وتنمية الشعور لديهم باالنتماء الحضاري 

في أبعاده الوطنية واملغاربية والعربية وإلاسالمية وإلافريقية واملتوسطية ويتدعم عندهم التفتح 

 الحضارة إلانسانية. على 

 جمع عليه التونسيون من قيم تنعقد على تثمين العلمأكما تهدف إلى غرس ما    

مقومات   والعمل والتضامن والتسامح والاعتدال وهي الضامنة إلرساء مجتمع متجذر في

الكونية في  شخصيته الحضارية متفتح على الحداثة يستلهم املثل إلانسانية العليا واملبادئ

 رية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق إلانسان.الح

تضمن الدولة حق التعليم مجانا باملؤسسات التربوية العمومية لكل من هم  : 4الفصل 

الدراسـة  في سن الدراسة وتوفر لجميع التالميذ فرصا متكافئة للتمتع بهذا الحق طاملا أن

 ي بها العمل.متواصلة بصورة طبيعية وذلك وفق التراتيب الجار 

وتسهر الدولة على توفير الظروف املالئمة لألطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية 

 للتمتع بحق التعليم.

 وتمنح الدولة إلاعانة للتالميذ الذين ينتمون ألسر متواضعة الدخل. 

يضطلع إطار التدريس وإلاطار التربوي بصفة عامة بمهمة تجسيم ألاهداف  : 5الفصل 

الناشئة وغرس القيم لديهم بمجهود مشترك بينهم   لوطنية ويتولون مسؤولية تربيةالتربوية ا

 املحيط.  و وبين بقية أعضاء ألاسرة التربوية وفي تفاعل إيجابي مع ألاولياء
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تمثل املدرسة الخلية ألاساسية في النسيج التربوي وهيكال بيداغوجيا قائما :  2الفصل 

 ظة على الذاكرة التربوية وإحيائها وتعريف الناشئة بها.بذاته وهي تعمل كذلك على املحاف

 العنوان الثاني

 في وظائف املدرسة

 تضطلع املدرسة بوظائف التربية والتعليم والتأهيل . : 9الفصل 

تعمل املدرسة، في إطار وظيفتها التربوية، بالتعاون مع ألاولياء وفي تكامل مع  : 9الفصل 

ألاسرة، على تربية الناشئة على ألاخالق الحميدة والسلوك القويم وروح املسؤولية واملبادرة، وهي 

 تضطلع على هذا ألاساس : 

خ إلادراك لديهم هم على قيم املواطنـة وترسيـتيببتنمية الحس املدني لدى الناشئة وتر  -

بالتالزم بين الحرية واملسؤولية وإعدادهم لإلسهام في دعم أسـس مجتمـع متضامن يقوم 

  .على العدل وإلانصاف واملساواة بين املواطنين في الحقوق والواجبات

بتنمية شخصية الفرد بكل أبعادها الخلقية والوجدانية والعقليـة والبدنيـة وصقـل مواهبه  -

كينه من حق بناء شخصيته على النحو الذي يذكي فيه ملكـة النقد وإلارادة وملكاته وتم

 الفاعلة لينشأ على التبصر في الحكم والثقة بالنفس وروح املبـادرة وإلابداع .

بتربية الناشئة على الاجتهاد وحب العمل والتبصر بقيمته ألاخالقية باعتباره عامال فاعال في  -

 ية وغرس الطموح إلى التفوق. الترشيد الذاتي ونحت الشخص

 بتنشئة التلميذ على احترام القيم الجماعية وقواعد العيش معا.  -

 تعمل املدرسة، في إطار وظيفتها التعليمية، على ضمان تعليم جيّد للجميع:  8الفصل 

يتيح اكتساب ثقافة عامة ومعارف نظرية وعملية ويمكن من تنمية مواهب املتعلمين وتطوير 

 على التعلم الذاتي والانخراط في مجتمع املعرفة. قدراتهم

 واملدرسة مدعوة بالخصوص إلى :

 تمكين املتعلمين من إتقان اللغة العربية، بصفتها اللغة الوطنية. -

 تمكين املتعلمين من حذق لغتين أجنبيتين على ألاقل.  -

 تنمية مختلف أشكال الذكاء الفكري والحس ي والعلمي.  -

 تطوير ملكات التواصل وتوظيف كل أنواع التعبير اللغوي والفني والرمزي والجسماني.  -

تمكين املتعلمين من حذق استعمال تكنولوجيات املعلومات والاتصال  وإكسابهم القدرة  - 

 على توظيفها في سائر املجاالت. 

 سهام فيها إيجابيا. تهيئة الناشئة ملواجهة املستقبل و إعدادهم ملسايرة املتغيرات وإلا  -

تسعى املدرسة، في إطار وظيفتها التأهيلية، إلى تنمية كفايات ومهـارات لدى  : 11الفصل 

خريجيها حسب سن التلميذ واملرحلة التعليمية وتتولى مؤسسات التكوين املنهي والتعليم العالي 

 تطوير هذه الكفايات واملهارات الحقا .

 ة إلى اكساب املتعلمين القدرة على :ولهذا الغرض، فان املدرسة مدعو 
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استثمار املعارف واملهارات املكتسبة لتدبر البدائل والخيارات في حل املسائـل التي تعرض  -    

 لهم.

 التكيف مع املتغيرات. -

 املبادرة والابتكار.  -

 العمل الجماعي. -

 التعلم مدى الحياة. -

 

 الباب الثاني

 في حقوق التلميذ وواجباته

للتلميذ الحق في إعالم متنوع وشامل حول كل ما يفيد التوجيه املدرس ي  : 11الفصل 

 والجامعي حتى يتسنى له اختيار مساره التعليمي و املنهي عن دراية واقتناع.

يراعي أعضاء إلاطار التربوي، أثناء القيام بواجبهم املنهي مبادئ إلانصاف  : 11الفصل 

التالميذ عمادها النزاهـة واملوضوعيـة واحتـرام شخصية الطفل وتكافؤ الفرص وبناء عالقة مع 

 وحقوقه. 

 على التلميذ واجب احترام املربي وكافة أعضاء ألاسرة التربوية : 11الفصل 

 يتقيد بما تستوجبه املؤسسة التربوية . وعليه أن

وهو  .ةكما أن التلميذ مطالب باملواظبة وإنجاز الفروض واملهام التي تستلزمها الدراس

مطالب كذلك باحترام قواعد العيش الجماعي والتراتيب املنظمة للحياة املدرسية وكل تجاوز أو 

 ض صاحبه للعقوبات التأديبية. رّ إخالل بهذه الواجبات والتراتيب يع

وال يمكن معاقبة التلميذ بالطرد ملدة تتجاوز ثالثة أيام إال بعد إحالته على مجلس 

 الدفاع عن نفسه .التربية وتمكينه من حق 

يضبط تنظيم الحياة املدرسية بأمر ويضبط نظام التأديب باملؤسسات  : 14الفصل 

 قرار من الوزير املكلف بالتربية.ب التربوية

 الباب الثالث

 في نظام الدراسة

 يتكون التعليم املدرس ي من التعليم ألاساس ي والتعليم الثانوي . : 15الفصل 

إلامكانات املتاحة وخصوصيات املحيط املدرس ي، على النهوض وتعمل الدولة، باعتبار 

بالتربية قبل املدرسية في إطار التكامل بين التعليم العمومي ومبادرات الجماعات املحلية 

 والجمعيات والقطاع الخاص.
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 العنوان ألاول 

 في التربية قبل املدرسية

ات متخصصة يؤمها تجري التربية قبل املدرسية في مؤسسات و فضاء : 12الفصل 

من سن الثالثة إلى سن السادسة تخصص لتنشئتهم وإعدادهم للتعليم املدرس ي وتكون  أطفال

 منها، أي بين سن الخامسة وسن السادسة، سنة تحضيرية للمرحلة الابتدائية. السنة ألاخيرة

 وتمكن التربية قبل املدرسية من :  

 تنمية القدرة على التواصل الشفوي. -

 الحواس والقدرات النفسية والحركية والوعي السليم بالجسد.تنمية  -

 التنشئة على الحياة الجماعية. -

تعمل الدولة على تعميم السنة التحضيرية التي تحتضن ألاطفال بين  : 19الفصل 

الخامسة والسادسة من عمرهم وذلك في إطار التكامل بين التعليم العمومي ومبادرات 

 عيات والقطاع الخاص.املحلية والجم الجماعات

السنة التحضيرية جزء من التعليم ألاساس ي وال تنطبق عليها أحكام  : 19الفصل 

 من هذا القانون. 25والفقرة ألاولى من الفصل  4ألاولى من الفصل  الفقرة

 العنوان الثاني

 في التعليم ألاساس ي

يمثل التعليم ألاساس ي حلقة قائمة بذاتها، ويرمي إلى تكوين الناشئة بشكل  : 18الفصل 

ينمي قدراتهم الذاتية ويضمن لهم بلوغ حد كاف من املعرفة والتكوين يمكنهم إما من مواصلة 

 املجتمع. التعلم في املرحلة املوالية وإما من الالتحاق بالتكوين املنهي أو الاندماج في

ألاساس ي إجباري ما دام التلميذ قادرا على مواصلة تعلمه بصفة  التعليم : 11الفصل 

طبيعية حسب التراتيب الجاري بها العمل، وتعمل املدرسة بالتعاون مع ألاولياء على أن يكون 

 الانقطاع عن الدراسة قبل نهاية التعليم ألاساس ي استثناء.

ائيا من جميع وال يجوز رفت أي تلميذ دون سن السادسة عشرة من عمره رفتا نه

املؤسسات التربوية العمومية إال بمقرر صادر عن الوزير املكلف بالتربية، بعد إحالة التلميذ 

املعني باألمر على مجلس التربية من أجل إرتكاب خطأ فادح. ويضمن للتلميذ حق الدفاع عن 

 مصالحه بنفسه أو عن طريق من ينوبه.

بمؤسسات التعليم ألاساس ي أو يسحبه كل ولي يمتنع عن إلحاق منظوره  : 11الفصل 

من التعليم دون سن السادسة عشرة رغم كونه قادرا على مواصلة تعلمه بصفة طبيعية حسب 

 455دينار وتصبح الخطية  255إلى  25التراتيب الجاري بها العمل، يعرض نفسه إلى خطية من 

 دينار في صورة العود.

 .1119فيفري  11في املؤرخ  1119لسنة  8: قانون عداد  11الفصل 

 مدة التعليم ألاساس ي تسع سنوات تنقسم إلى مرحلتين متكاملتين :  
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املرحلة الابتدائية ومدتها ست سنوات وتهدف إلى تمكين املتعلم من أدوات اكتساب املعرفة  -

ومن آلاليات ألاساسية في التعبير الشفوي والكتابي والقراءة والحسـاب وامتالك كفايات 

اللغة العربية وفي لغتين اجنبيتين على الاقل، كما تهدف الى مساعدة املتعلم  التواصل في

على تنمية ذهنه وذكائه العملي وحسه الفني ومؤهالته البدنية واليدوية وتربيته على قيم 

 املواطنة ومقتضيات العيش معا.

فايات املرحلة إلاعدادية وتدوم ثالث سنوات وتهدف إلى تمكين املتعلم من امتالك ك -

التواصل في اللغة العربية وفي لغتين أجنبيتين على الاقل ومن املعارف واملهارات 

املستوجبة في مجاالت العلمية والتقنية والفنية و الاجتماعية التي تخول الالتحاق 

 بالتعليم الثانوي أو بالتكوين املنهي أو الاندماج في املجتمع.

 .1119فيفري  11رخ في املؤ  1119لسنة  8: قانون عداد  11الفصل 

يمكن عند الاقتضاء تنظيم تكوين بالتداول لفائدة تالميذ املرحلة إلاعداديـة بمراكز 

التكوين املنهي و باملؤسسات الاقتصادية في نطاق شراكة بين الوزارة املكلفة بالتربية والوزارة 

الوزير املكلف بالتربية املكلفة بالتكوين املنهي والوزارات املعنية وفق صيغ تضبط بقرار من 

 والوزير املعني.

 .1119فيفري  11املؤرخ في  1119لسنة  8: قانون عداد  14الفصل 

تدرس املواد الاجتماعية والعلمية والتقنية والفنية في مرحلتي التعليم ألاساس ي باللغة 

 العربية غير انه يمكن اعتماد لغة اجنبية أو اكثر للتدريس في كل مراحل الدراسة.

 ضبط بأمر تنظيم التعليم ألاساس ي وكذلك برامجه وتوقيت الدراسة.ي

 ويضبط بقرار من الوزير املكلف بالتربية نظام التقييم والارتقاء بهذه الحلقة التعليمية.

 العنوان الثالث

 في التعليـم الثـانـوي    

 .1119فيفري  11املؤرخ في  1119لسنة  8: قانون عداد  15الفصل 

التعليم الثانوي مفتوح لكل من استوفى شروط الارتقاء إليه من تالميذ املرحلة 

 الاعدادية طبقا لشروط ومقايسس تضبط بقرار من الوزير املكلف بالتربية. 

 .1119فيفري  11املؤرخ في  1119لسنة  8: قانون عداد  12الفصل 

 تدوم الدراسة بالتعليم الثانوي أربع سنوات. 

الثانوي إلى اكساب التلميذ إلى جانب ثقافة عامة متينة تكوينا معمقا في ويهدف التعليم 

 أحد حقول املعرفة أو تكوينا متخصصا في أحد فروعها وذلك لتمكينه من

 مواصلة التعلم باملرحلة الجامعية أو الالتحاق بالتكوين املنهي أو من دخول الحياة العملية.

وبرامجه وتوقيت الدراسة وكذلك التوجيه ويضبط مر تنظيم التعليم الثانوي أيضبط ب

 بقرار من الوزير املكلف بالتربية نظام التقييم والارتقاء صلب هذه املرحلة التعليمية.
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 .1119فيفري  11املؤرخ في  1119لسنة  8: قانون عداد  19الفصل 

وي بمراكز يمكن عند الاقتضاء تنظيم تكوين بالتداول لفائدة تالميذ مرحلة التعليم الثان

املنهي وباملؤسسات الاقتصادية في نطاق شراكة بين الوزارة املكلفة بالتربية والوزارة  التكوين

املكلفة بالتكوين املنهي والوزارات املعنية وفق صيغ تضبط بقرار من الوزير املكلف بالتربية 

 والوزير املعني.

اهد ملتابعة الدروس التي كما يمكن للمتكونين بمراكز التكوين املنهي التسجيل باملع

 تؤهلهم الجتياز امتحان البكالوريا وفق شروط تضبط بقرار من الوزير املكلف بالتربية.

فيفري  11املؤرخ في  1119لسنة 8ألغي بمقتض ى أحكام القانون عداد:19الفصل 

1119. 

 الباب الرابع

 في املؤسسات التربوية   

 .1119فيفري  11املؤرخ في  1119لسنة  8: قانون عداد  18الفصل 

 تجرى الدراسة في املؤسسات التربوية و التكوينية العمومية والخاصة التالية:

 مؤسسات و فضاءات تعنى بالتربية قبل املدرسية. -

 مدارس ابتدائية. -

 مدارس إعدادية. -     

 مدارس اعدادية نموذجية -     

 معاهد. -     

 اهد نموذجية.مع  -

 مؤسسات للتربية والتكوين عن بعد. -     

 العنوان ألاول 

 في املؤسسات التربوية العمومية  

 فضاءات تحدث للغرض. تجري التربية قبل املدرسية بمؤسسات و : 11الفصل 

ويجرى التعليم ألاساس ي باملدارس الابتدائية في مرحلته ألاولى وباملدارس إلاعدادية 

 في املرحلة الثانية. (1)أصنافهابمختلف 

 ويجرى التعليم الثانوي باملعاهد واملعاهد النموذجية.

باملعاهد النموذجية بقرار من (1)ويحدد نظام الدراسة باملدارس الاعدادية النموذجية

 الوزير املكلف بالتربية.

أو ويمكن، بمقتض ى أمر، إحداث مؤسسات تعليمية ذات برامج وأنظمة تعليمية مغايرة 

 لفئات ذات خصوصية.

إلى إشراف الوزارة املكلفة بالتربية ويدير كل  (2)تخضع املؤسسات التربوية : 11الفصل 

 منها مدير يساعده مجلس للمؤسسة ومجلس بيداغوجي للمدرسين.
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وضع مشروع املدرسة  (2)يتولى مجلس املؤسسة في املؤسسات التربوية : 11الفصل 

وتحسين مناخها وتجويد خدماتها التربوية في إطار ألاهداف  الذي يستهدف تطوير طرق عملها

التربوية الوطنية وألاهداف املرسومة للمؤسسة وذلك بتشريك كل ألاطراف املعنية من ألاسرة 

 التربوية وممثلي ألاولياء والتالميذ والجمعيات ذات العالقة.

اعي وحاجيات وتراعي املؤسسة التربوية عند وضع مشروعها خصائص محيطها الاجتم

 التالميذ الخصوصية.

 ويعرض مشروع املدرسة على مصادقة سلطة إلاشراف.

املؤرخ في  1119لسنة  8)فقرة اخيرة جديدة( : نقحت بمقتض ى أحكام القانون عداد  

 .1119فيفري 11

ويمكن في اطار مشروع املدرسة ان تنتفع املؤسسات التربوية العمومية بهامش من حرية 

تنظيم الزمن املدرس ي والتقييم املستمر، وتوزيع محتويات التعليم في إطار املقاييس التصرف في 

 واملعايير الوطنية.

( مساعدة إدارة 2يتولى املجلس البيداغوجي للمدرسين املؤسسات التربوية) : 11الفصل 

سـي املدرسة على معالجة املسائل املتعلقة بتنظيم التعلمات والتقييم املستمر والزمن املدر 

 وأشكـال الدعـم واملرافقة للتالميذ وذلك في إطار املعايير الوطنية مع مراعاة خصوصيات املدرسة.

تنش ئ الدولة مؤسسات التعليم العمومي وتنفق عليها من امليزانية العامة،  : 14الفصل 

كما يمكن أن تساهم في ذلك الجماعات املحلية واملؤسسات الاقتصاديـة والاجتماعيـة 

 والجمعيات ذات العالقة وفق التشريع الجاري به العمل.

 .1119فيفري  11املؤرخ في  1119لسنة  8: قانون عداد  51الفصل 

املدارس إلاعدادية بمختلف أصنافها و املعاهد بمختلف أصنافها ومؤسسات التربية 

والتكوين عن بعد مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية املدنية والاستقالل 

 املالي وميزانيتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.

النموذجية ومؤسسات  ملعاهدتتكون موارد املدارس إلاعدادية واملعاهد و ا : 12الفصل 

( من املنح التي تسندها الدولة للتجهيز والتسيير، ومن املنح التي 3التربية والتكوين عن بعد)

يوفرها ألاشخاص الطبيعيون واملعنويون أو غيرهم من الهيئات، ومن الوصايا والهبات، ومن 

التسجيل التي يمكن توظيفها مداخل املمتلكات والخدمات، ومن املقابيض املتأتية من رسوم 

 على التالميذ الذين تمكنهم مدا خيل أوليائهم من دفعها، وكذلك من رسوم التأمين واملكتبة.

 

 ــــــــــ

فيفري 11املؤرخ في  2556لسنة  6أضيقت هذه العبارةبمقتض ى القانون عدد  (1)

2556. 



 

 

65 

 

فري في11املؤرخ في  2556لسنة  6عوضت هذه العبارةبمقتض ى القانون عدد  (2)

2556. 

فيفري 11املؤرخ في  2556لسنة  6عوضت هذه العبارةبمقتض ى القانون عدد  (3)

2556. 

 

 يتعين ، عند إنشاء املؤسسات التربوية، الحرص على اخذ الطابع املميز : 19الفصل 

للمحيط باالعتبار كما يتعين ان تكون للهندسة املعمارية وظيفة تربوية وبيداغوجية تمكن من 

 الفني لدى الناشئة ومن تقوية شعور الانتماء إليها والاعتزاز بها.تنمية الحس 

 العنوان الثاني

 في املؤسسات التربوية الخاصة 

يمكن لألشخاص الطبيعيين واملعنويين إحداث مؤسسات تربوية خاصة و  : 19الفصل 

 إلانفاق عليها بعد ترخيص من الوزارة املكلفة بالتربية تضبط شروطه بأمر.

يكون صاحب املؤسسة الخاصة للتربية وكذلك مسيرها الفعلي تونس ي ويجب أن 

الجنسية إال في حالة الحصول على ترخيص خاص من الوزير املكلف بالتربية ويشترط في مدير 

 املؤسسة أن ينتمي إلى إطار التدريس أو إلى إطار إلاشراف البيداغوجي.

 ه من اجل جناية أو جنحة قصدية.كما يجب أال يكون أحد املعنيين باألمر قد حكم علي  

على املؤسسات التربوية الخاصة أن تنتدب جزءا من املدرسين للعمل بها  : 18الفصل 

  كامل الوقت. وتضبط نسبة املدرسين املنتدبين للعمل كامل الوقت بقرار من الوزير املكلف

 بالتربية بما يراعي ضرورة وجود إطار تربوي قار.

التدريس باملؤسسات التربوية الخاصة أشخاص حوكموا من اجل ال ينتدب للعمل أو 

 جناية أو جنحة قصدية مرتكبة ضد ألاشخاص أو ألاموال.

 املؤسسات التربوية الخاصة مطالبة بتطبيق البرامج الرسمية الجاري بها : 41الفصل 

من  35فصل العمل في املؤسسات التربوية العمومية، مع مراعاة مقتضيات الفقرة ألاخيرة من ال

 هذا القانون.

ويمكن إحداث مؤسسات تربوية خاصة تعتمد برامج وتنظيمات خصوصية أو تعد 

 الجتياز امتحانات أجنبية، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزير املكلف بالتربية.

يمكن لتالميذ املؤسسات التربوية الخاصة مواصلة تعليمهم باملؤسسات :  41الفصل 

ية حسب التراتيب الجاري بها العمل ولهم الحق في الترشح لالمتحانات التربوية العموم

 واملناظرات الوطنية حسب التراتيب املعمول بها.

تخضع املؤسسات التربوية الخاصة للتفقد البيداغوجي وإلاداري والصحي  : 41الفصل 

هذا قبل مصالح الوزارات املختصة قصد التثبت من تطبيق الشروط التي ينص عليها  من

 القانون وألاوامر والقرارات ذات العالقة.
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إذا أخل صاحب املؤسسة التربوية الخاصة بأحد الواجبات املنصوص  : 41الفصل 

في هذا الباب أو باألخالق أو بالصحة أو باألمن داخل املؤسسة التربوية وبصرف النظر عن  عليها

 36نه الترخيص املذكور بالفصل العقوبات املنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل يسحب م

 من هذا القانون وذلك بعد سماعه.

 من هذا القانون، 43في حالة سحب الترخيص املنصوص عليه بالفصل  : 44الفصل 

يمكن لسلطة إلاشراف، إذا ما اقتضت ذلك مصلحة ألاطفال أو التالميذ، أن تطلب مـن القاض ي 

 ن إلاطـار الاستعجالي املختص ترابيا تسمية متصرف مـن بي

التربوي باقتراح من سلطة إلاشراف يسير املؤسسة ملدة معينة ال تتجاوز آخر السنة الدراسية 

 املوالية.

 الباب الخامس

 في لاطار التربوي ولااداري وألاسرة التربوية

 يتكون إلاطار التربوي وإلاداري من املدرسين واملتفقدين وإطار إلاشراف : 45الفصل 

إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي واملرشدين التربويين والقيمين وألاعوان إلاداري ومرشدي 

 إلاداريين والفنيين.

يتابع أعضاء إلاطار التربوي وإلاداري كافة طوال حياتهم املهنية التكوين  : 42الفصل 

 يحتمها تطور املهنة. الاجتماعية و ضرورة تقتضيها التحوالت املعرفية و باعتباره  املستمر

وينظم تكوين املكونين والتكوين املستمر لفائدة أعضاء إلاطار التربوي وإلاداري حسب ما 

 يقتضيه تطور وسائل التدريس ومحتوياته ومصلحة التالميذ واملدرسة وحاجيات الارتقاء املنهي.

 تضطلع ألاسرة التربوية في كنف التعاون والتكامل، باملهام املوكولة إليها في : 49الفصل 

 ق الوظائف ألاساسية للمدرسة املنصوص عليها بالعنوان الثاني من الباب ألاول.نطا

وتتكون ألاسرة التربوية من إطار التدريس وإطار إلاشراف إلاداري و البيداغوجي ومرشدي 

 إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي واملرشدين التربويين والقيمين.

والتالميذ والجمعيات ذات العالقة من خالل ممثليهم كما تضم ألاسرة التربوية ألاولياء 

 بمجالس املؤسسة التربوية.

 الباب الساادس

 في مرجعية التعلمات

 العنوان ألاول    

 في مجاالت التعلم

تؤمن املدرسة تكوين املتعلمين تكوينا متينا ومتوازنا ومتعدد ألابعاد  : 49الفصل 

ايات التي  تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في الحياة وتساعدهم على امتالك املعارف واكتساب الكف

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعلم مدى الحياة واملساهمة في إرساء مجتمع حر 

 ديمقراطي قادر على مواكبة الحداثة والتقدم.
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تمثل الحياة املدرسية وما يتخللها من أنشطة امتدادا طبيعيا للتعلمات  : 48الفصل 

 ة شخصية املتعلم ومواهبه عالوة على التمرس بالعيش الجماعي.وإطارا لتنمي

تبنى البرامج حول التعلمات املتصلة باللغات والعلوم والتكنولوجيا  : 51الفصل 

 والانسانيات والاجتماعيات والفنون، وتشمل برامج التعليم التربية البدنية و الرياضية.

تعلم اللغة العربية في كافة املراحل تعلما يضمن حذقها وإتقانها بما يمكن  : 51الفصل 

من التعامل بها ومعها باعتبارها أداة تواصل وتثقيف ومن استعمالها، تحصيال وإنتاجا، في 

 مختلف مجاالت املعرفة.

وتعلم اللغات ألاجنبية منذ املرحلة ألاولى للتعليم باعتبارها أدوات تواصل وسبيال 

طالع املباشر على إنتاج الفكر العالمي من تقنيات ونظريات علمية وقيم حضارية، بما يؤهل لال 

الناشئة ملواكبة التطور في هذه املجاالت واملساهمة فيه بشكل يكفل إثراء الثقافة الوطنية 

 وتفاعلها مع الثقافة إلانسانية الكونية.

تعلمين من مختلف أشكال تدرس الرياضيات والعلوم لغاية تمكين امل : 51الفصل 

العلمي وتعويدهم على ممارسة أنواع الاستدالل والبرهنة، وإكسابهم كفايات حل املسائل  التفكير

 وتأويل الظواهر الطبيعية وإلانسانية.

وتدرس التكنولوجيا بهدف تمكين املتعلمين من فهم املحيط التكنولوجي الذي يعيشون 

 التقنيات في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.فيه ومن إدراك أهمية استعمال 

وتولي البرامج عناية خاصة بتدريب املتعلمين على استعمال تكنولوجيات املعلومات 

 والاتصال باعتبارها وسائط لبلوغ املعارف وللتعلم الذاتي.

يمكن تدريس الاجتماعيات وإلانسانيات من اكساب املتعلمين املعارف التي  : 51الفصل 

هم ملكة النقد وتساعدهم على فهم تنظيم املجتمعات وتطورها الاقتصادي والاجتماعي تنمي في

 والسياس ي والثقافي.

يساعد تدريس الفنون على تطوير ذكاء املتعلمين وتنمية حسهم الجمالي  : 54الفصل 

من خالل تدريبهم على تعاطي أهم ألانشطة الفنية ومن خالل اطالعهم على أعمال املبدعين في 

 وع أشكال تعبيرها وتعدد وسائلها واختالف حقبها التاريخية.تن

تمثل التربية البدنية والرياضية جزءا من العملية التربوية تساهم في  : 55الفصل 

إكساب املتعلمين القدرة على املثابرة واملداومة ومغالبة النفس وتنمي لديهم السعي إلى التفوق 

 تكوين شخصية الناشئة تكوينا متكامال متوازنا.وتساعد على تنمية الثقة بالنفس وعلى 

 العنوان الثاني

 في الكفايات العامة املستهدفة

تضطلع املدرسة أساسا بمهمة التكوين املعرفي للمتعلمين وإكسابهم  : 52الفصل 

منهجيات في العمل وفي حل املسائل والتربية على املواطنة.كما تعمل، في كل مراحل التعليم وفي 
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الت الدراسة وعبر تنظيم الحياة املدرسية وألانشطة املوازنة التي تقدمها، على جميع مجا

 إكسابهم كفايات ومهارات عامة تمثل قاعدة صلبة ملواصلة التعليم والتكوين ولقابلية التشغيل.

 تصنف الكفايات واملهارات العامة كاآلتي :  : 59الفصل 

مقاربة حل املسائل، وتساهم كل  مهارات عملية تكتسب بالتمرس والتجريب في إطار  -

املواد في إكساب املتعلمين هذه املهارات وباألخص منها العلوم والرياضيات وإلاعالمية 

 والتربية التكنولوجية.

مهارات منهجية تتمثل في إكساب املتعلم القدرة على البحث عن املعلومة الوجيهة وترتيب  -

 واستثمارها في تصور الحلول البديلة.املعلومات وتحليلها وتبين العالقات بينها 

كفايات املبادرة وتتمثل في تنمية روح الابتكار لدى املتعلمين وإكسابهم القدرة على تصور  -

مشروع والتخطيط إلنجازه وتقييمه بالنظر إلى املعايير وألاهداف املرسومة. وتكتسب 

مجاالت التعلم وفي هذه الكفايات من خالل أعمال فردية وجماعية تنجز في جميع 

 ألانشطة املدرسية املوازية.

كفايات سلوكية تتمثل في تنمية روح املسؤولية والاعتماد على النفس والتعاون مع  -

 آلاخرين وتقبل النقد والرأي املخالف.

 الباب السابع

 في التقييم     

 تخضع كافة مكونات التعليم املدرس ي للتقييم الدوري واملنتظم. : 59الفصل 

ويهدف التقييم إلى القيس املوضوعي ملردود التعليم املدرس ي واملؤسسات الراجعة إليه 

بالنظر وأداء العاملين بها ومكتسبات التالميذ، بغية إدخال إلاصالحات والتعديالت الالزمة 

 لضمان تحقيق ألاهداف املرسومة.

 العنوان ألاول 

 في تقييم مكتسبات التالميذ       

تقييم مكتسبات التالميذ بصفة مستمرة خالل كافة مراحل التعليم  يتم : 58الفصل  

في تكامل مع عملية التعلم وفي تفاعل معها. ويكتس ي التقييم صبغـة تكوينيـة وتشخيصية أثناء 

التعلم وصبغة إشهادية في نهايته، وهو من مشموالت أسرة التدريس في مستوى إعداده وإصالحه 

 واستغالله.

دوريا تقييمات وطنية تشمل عينة من التالميذ من مستويات  تنظم : 21الفصل 

دراسية مختلفة، وتهدف هذه التقييمات إلى التثبت من مدى بلوغ ألاهداف املرسومة من حيث 

 نوعية التعلمات الحاصلة وقيمة مكتسبات التلميذ.
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 .1119فيفري  11املؤرخ في  1119لسنة  8: قانون عداد)مكرر( 21الفصل 

نهاية الدراسة باملرحلة الابتدائية ولكل راغب في ذلك املشاركة في مناظرة يمكن في 

للدخول الى املدارس الاعدادية النموذجية حسب مقاييس تضبط بقرار من الوزير املكلف 

 بالتربية.

 .1119فيفري  11املؤرخ في  1119لسنة  8: قانون عداد  21الفصل 

، ولكل راغب في ذلك، اجتياز امتحان وطني يمكن في نهاية الدراسة باملرحلة الاعدادية

للحصول على "شهادة ختم التعليم ألاساس ي العام" أو "شهادة ختم التعليم الاساس ي التقني" 

 حسب تراتيب تضبط بقرار من الوزير املكلف بالتربية.

يختتم التعليم الثانوي بكل شعبة من شعبه بامتحان وطني يحصل  : 21الفصل 

 شهادة البكالوريا.الناجحون فيه على 

وتضبط أنواع شهادة البكالوريا بأمر ويضبط نظام امتحان البكالوريا بقرار من الوزير 

 املكلف بالتربية.

 العنوان الثاني

 في تقييم أاداء لاطار التربوي ولااداري 

يقيم أداء مختلف أعضاء إلاطار التربوي وإلاداري بالنظر إلى املرجعيات  :21الفصل 

املهنية الخاصة بهم من ناحية وباعتبار مؤشرات الجودة والنجاعة للعمل التربوي من ناحية 

 ثانية.

ويعهد بهذا التقييم إلى مصالح التفقد البيداغوجي وإلاداري واملالي الراجعة بالنظر إلى 

 بالتربية. الوزارة املكلفة

 العنوان الثالث

 في تقييم أاداء املؤسسات التربوية

تخضع املؤسسات التربوية لتقييم ذاتي وتقييم خارجي يستندان إلى  : 24الفصل 

مؤشرات نوعية وكمية تضعها الوزارة املكلفة بالتربية للغرض وتتم مراجعتها دوريا في ضوء 

 تها.ألاهداف املرسومة وطنيا وعلى مستوى املؤسسة ذا

 تضبط بقرار من الوزير املكلف بالتربية معايير التقييم وإجراءاته.

 العنوان الرابع

 في تقييم مرادواد التعليم املدرس ي

: يقيم مردود التعليم املدرس ي بصفة مستمرة في ضوء مختلف التقييمات  25الفصل 

 ألاخرى املنصوص عليها أعاله وباعتماد مؤشرات ومعايير نوعية وكمية متداولة عامليا.

 تضبط بقرار من الوزير املكلف بالتربية معايير التقييم وإجراءاته.
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 الباب الثامن

 التربوي في البحث والتجديد في املجال 

يمثل البحث التربوي عامال أساسيا في تحسين جودة العملية التعليمية  : 22الفصل 

والارتقاء بمردود املدرسة وتأهيلها املطرد تجسيما لألهداف املنشودة ومع اعتبار املعايير الدولية 

 في املجال.

جه يشمل البحث التربوي مجاالت البيداغوجيا ومناهج التعليم وبرام : 29الفصل 

ووسائطه وأداء املربين والحياة املدرسية ومحيطها وأنظمة التقييم، وكذلك الدراسات املقارنة 

 واستشراف التحوالت في مجال التربية والتعليم.

كما يعنى البحث التربوي برصد التجديدات امليدانية والعمل على نشرها، وكذلك التعرف على 

 توظيف التكنولوجيات الحديثة في مجاالت التعلم. املستجدات العاملية والاستفادة منها ودفع

يتم تنظيم البحث التربوي في مؤسسات مختصة تعمل، عند الاقتضاء، في  : 29الفصل 

 إطار الشراكة مع مراكز البحث العلمي واملؤسسات الجامعية ذات الاختصاص.

 سعالباب الت

 أحكام انتقالية

من هذا القانون  20و  28يبدأ العمل باألحكام املنصوص عليها بالفصلين  : 28الفصل 

 . 2554 – 2553في مفتتح السنة الدراسية 

تلغى كل ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا القانون ويتوقف العمل بالقانون  : 91الفصل 

ع النصوص املتعلق بالنظام التربوي وبجمي 1661جويلية  26املؤرخ في  1661لسنة  85عدد 

 التي نقحته أو تممته تدريجيا مع دخول هذا القانون حيز التطبيق.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين 

 الدولة.

 . 2552جويلية  23تونس في: 

 

 زين العابدين بن علي                                                                                  
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 يتعلق  1111مارس   8مؤرخ في  1111لسنة  14قانون عداد  

 باملندوبيات الجهوية للتربية.

 

 

 ب،ـم الشعـباس

  وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس املستشارين،

 ة القانون آلاتي نصه :ـس الجمهوريـيصدر رئي

رية تتمتع اسات عمومية ذات صبغة ادسالجهوية للتربية مؤ  املندوبيات :الفصل ألاول 

 بالشخصية املعنوية والاستقالل املالي وتخضع الشراف وزارة التربية.

 تتمثل مهام املندوبيات الجهوية للتربية خاصة في : : 2الفصل 

النجاعة تطبيق سياسة الدولة في مجال التربية على مستوى الجهة والعمل على تكريس مبادئ  -

 والجودة والانصاف في مختلف اوجه العملية التعليمية،

تمثيل وزارة التربية على املستوى الجهوي وهي تمارس بهذا العنوان املشموالت ذات الصبغة  -

 ،الادارية واملالية والبيداغوجية في ميدان التربية طبق التراتيب والقوانين الجاري بها العمل

 ،سساته الجهوية وتعهدها وتطويرهاادارة جهاز التربية ومؤ  -

 ،الاشراف الاداري واملالي على املؤسسات التربوية الراجعة اليها بالنظر -

: تحدث املندوبيات الجهوية للتربية ويضبط تنظيمها الاداري واملالي وكذلك  1الفصل 

 طرق تسييرها بمقتض ى أمر .

 : : تتكون موارد املندوبيات الجهوية للتربية من 4الفصل 

 .املنح والاعتمادات املتأتية من ميزانية الدولة -

 املقابيض املتاتية من رسوم تسجيل التالميذ باملدارس الابتدائية. -

 املقابيض املتأتية من اسداء الخدمات. -

 الهبات والعطايا طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. -

 ريع والتراتيب الجاري بها العمل.كل املوارد الاخرى التي يمكن ان تحال اليها طبقا للتش -

 ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 .2515مارس  6تونس في 

 

 زين العابدين بن علي                                                                                     
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 يتعلق 1114أكتوبر  18مؤرخ في  1114لسنة  1419أمر عداد 

 بتنظيم الحياة املدرسية.

 

 إن رئيس الجمهورية

 .باقتراح من وزير التربية والتكوين

 2552جويلية  23مؤرخ في  2552ـدد لسنة 65بعد الاطالع على القانون التوجيهي عـ

 منه، 14املتعلق بالتربية والتعليم املدرس ي وخاصة الفصل 

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11مؤرخ في  2552ـدد لسنة 2655ألامر عـوعلى 

 وزارة التربية والتكوين.

 وعلى رأي وزير الرياضة،

 وعلى رأي وزير الشؤون لاجتماعية والتضامن،

 وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية املحلية،

 وعلى رأي وزير املالية،

 ترفيه،وعلى رأي وزير الثقافة والشباب وال

 وعلى رأي وزير الصحة العمومية،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية.

 يصدر ألامر آلاتي نصه:

 

 العنوان ألاول 

 في الحياة املدرسية ومباادئها

تمثل الحياة املدرسية إطارا لتنمية شخصية التلميذ ومواهبه وللتمّرس  :الفصل ألاول 

بالعيش الجماعي، تتجسم فيه عالقات تربوية بين املتعلمين من ناحية وبينهم وبين بقية أطراف 

ألاسرة التربوية من ناحية ثانية، وهي عالقة تقوم على مبادىء الاحترام وإلانصاف واملوضوعية 

 واجبات.وتالزم الحقوق وال

مات في الفصول، في ما يتعاطاه التالميذ 
ّ
وتتمثل الحياة املدرسية، بوصفها امتداد للتعل

من أنشطة تربوية وثقافية وترفيهية ورياضية وما يسدى لهم من خدمات اجتماعية وصحية في 

 انسجام مع رسالة التربية ووظائف املدرسة.

 التربوية على القواعد التالية:تقوم الحياة املدرسية داخل املؤسسات  : 1الفصل 

  اعتماد الحوار منهجا بين كل أطراف ألاسرة التربوية وتوخي التشاور وإلاقناع 

 سبيال إلى معالجة قضايا الحياة املدرسية. -في املقام الاول  –
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  التعاون والتآزر بين أعضاء ألاسرة التربوية بما يدعم لديهم الشعور باإلنتماء إلى

د 
ّ
 ارتباطهم بها.املؤسسة ويوط

  املحافظة على حرمة املؤسسة التربوية وسمعتها باعتبارها فضاء مخصصا للتربية

 واكتساب املعرفة.

  مشاركة ألاطراف املعنية مباشرة بالحياة املدريسة في تصّور مشاريع الحياة املدرسية

 وتنفيذها وتقييمها.

 عاة مصلحته بما يضمن نموه احترام التلميذ في ذاته وفي حرمته البدنية واملعنوية ومرا

املتوازن وبناء مشروعه الدراس ي والشخص ي طبقا الستعداداته ورغباته، مع اعتبار 

 وضعية التالميذ ذوي الاحتياجات الخصوصية.

  الاضطالع باألمانة التربوية على نحو يضمن املوضوعية وحق الاختالف في توافق مع

 وابت التي يجمع عليها التونسيون.ألاهداف التربوية الوطنية وفي ظل القيم والث

  م ومناهجه وبين ألانشطة املكّملة له، مع توظيف
ّ
الانسجام والتالؤم بين محتويات التعل

 مختلف ألانشطة في أغراض تربوية.

على التالميذ واجب احترام املدرسين واملؤسسة التربوية وجميع العاملين بها،  : 1الفصل 

 والامتثال ملا يقتضيه النظام الداخلي للمدرسة من مثابرة ومواظبة وانضباط.

 يحّدد النظام التأديبي العقوبات املترتبة عن عدم التقّيد بهذه الواجبات.

 العنوان الثاني

 وأنشطتها وخدماتهافي مشاريع الحياة املدرسية 

ة عمل لتطوير الحياة املدرسية وتاطير التالميذ  : 4الفصل 
ّ
عد كل مؤسسة تربوية خط

ُ
ت

 وتأمين مناخ تربوي يتدربون فيه على آداب املواطنة وقواعدها.

تندرج هذه الخطة ضمن مشروع املدرسة باعتباره تجسيما ملا اتفقت عليه مختلف أطراف 

تحقيق ألاهداف املميزة للمؤسسة انطالقا من واقعها الخصوص ي وذلك ألاسرة التربوية وإطارا ل

 في كنف ألاهداف التربوية الوطنية.

 يشارك التالميذ عبر ممثليهم، في وضع خطة تطوير الحياة املدرسية. :5الفصل 

 ينتخب ممثلو التالميذ على النحو التالي:

نة الخامسة وممثل عن تالميذ ، يتم اختيار ممثل عن تالميذ السفي املدارس الابتدائية

السنة السادسة ومعوض لكل منهما، عن طريق الاقتراع، من بين نواب أقسام هذين املستويين. 

ويقع انتخاب نواب ألاقسام في بداية كل سنة دراسية بإشراف مدير املدرسة واملدرسين على 

 أساس نائب لكل قسم ونائب معّوض له.

، يتم اختيار ممثل هن واملعاهد واملعاهد النموذجيةفي املدارس لاعداادية ومدارس امل

عن كل مستوى تعليمي ومعّوض له، عن طريق الاقتراع، من بين نواب أقسام املستوى الواحد. 
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ويقع انتخاب نواب ألاقسام في بداية كل سنة دراسية بإشراف إدارة املؤسسة واملدّرسين على 

 أساس نائب لكل قسم ونائب معّوض له.

تتضمن خطة تطوير الحياة املدرسية املشاريع والبرامج التربوية والثقافية  : 2الفصل 

والترفيهية والاجتماعية والرياضية وإلاجراءات العملية الكفيلة باستغالل الّزمن غير املخصص 

 للتعلمات استغالال يسهم بنجاعة في تحقيق الاغراض املرسومة للحياة املدرسية.

 درسية املجالين الرئيسيين التاليين:تشمل خطة تطوير الحياة امل

 ألانشطة التربوية واملدنية والثقافية والترفيهية والرياضية. -

 الرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها من الخدمات املسداة للتالميذ. -

تنظم املؤسسة التربوية لفائدة التالميذ، امتدادا للتعلمات وفي تكامل معها،  : 9الفصل 

أنشطة مرافقة مدرسية وأنشطة مدنية وثقافية وترفيهّية ورياضية، يؤمّنها املّربون كّل حسب 

 اختصاصه وعلى ألاساس الانخراط التلقائي.

فائدة التالميذ وتتمثل في تامين حصص تدارك ومساندة ل أنشطة املرافقة املدرسية -أ

كوا  الكفايات املستوجبة أو لذوي الاحتياجات الخصوصّية كما تشمل 
ّ
الذين لم يتمل

هذه ألانشطة الرحالت الدراسّية والزيارات امليدانية وتدريب التالميذ على استثمار ما 

ر التالميذ في 
ّ
توفره املكتبات ومراكز التوثيق وفضاءات إلانترنات من موارد ومراجع ويؤط

ذه ألانشطة املدرسون والقيمون والساهرون على فضاءات املوارد )القاعة متعددة ه

 الاختصاصات ، املكتبة املدرسّية،فضاء الانترنات أو غيرها من الفضاءات املتوفرة(.

وتتمثل في املبادرات واملشاريع وألاعمال الفردية والجماعية في مجاالت  ألانشطة املدنية-ب

شاط التطوعي بما يرجع بالفائدة على املؤسسة والتالميذ ويعّود البيئة والتضامن والن

 املتعلمين على التدرب على ممارسة املواطنة وتحمل املسؤولية.

ويساعد التالميذ في هذه ألانشطة املدرسون والقيمون وإلاطار إلاداري وممثلو   

 الجمعيات ذات العالقة.

يتعاطاه التالميذ، كل حسب ميوله ومواهبه،  وتتمثل في ما ألانشطة الثقافية والترفيهية -ج

من أعمال إبداعية في مجاالت الفنون وآلاداب والعلوم والتكنولوجيا وما يمارسونه من 

أنشطة ثقافية في النوادي وألاقسام الثقافية وما يمكن أن يواكبوه من عروض وتظاهرات 

 إليالفهم بأشكال التعبير الفّني ومظاهر املوروث الثقافي.

مارس هذه ألانشطة داخل املؤسسة التربوية وفي الفضاءات الثقافية واملواقع وت

 املختصة خارجها، وذلك بالتنسيق مع الهياكل الراجعة بالنظر للوزارة املكلفة بالثقافة.

ويساعد التالميذ في تعاطي هذه ألانشطة املّدرسون وأهل الفن والثقافة وذوو 

 الاختصاص.

مثل في ما يمارسه التالميذ من رياضات فردية وجماعية توفرها وتت ألانشطة الرياضية -اد

 املؤسسة في إطار الجمعية الرياضية املدرسية الى جانب حصص التربية البدنية والرياضية.
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يؤمن ألانشطة الرياضية مدرسو التربية البدنية والرياضة بالتنسيق مع الوزارة املكلفة 

 بالرياضة واملؤسسات مرجع النظر.

تسدي املؤسسة التربوية، فضال عن التعلمات والانشطة الثقافية والتربوية  : 9 الفصل

املكملة لها، خدمات لفائدة التالميذ في مجال الصحة البدنية والنفسية والّرعاية الاجتماعية 

 بالتعاون مع الوزارات والهياكل املعنية.

ب : يخضع التالميذ لفحوصات طبية دورية تتوال الرعاية الصحية –أ 
ّ
ها مصالح الط

املدرس ي قصد متابعة شؤونهم الصحية فرادى وجماعات واتخاذ التدابير الوقائية والعالجية 

 الالزمة عند الاقتضاء.

تساهم نوادي الصحة ومصالح الطب املدرس ي في تثقيف التالميذ وإكسابهم سلوكات 

 البدني والنفس ي.واعية في املجال الصحي وإزاء بعض الظواهر السلبية املخلة بالتوازن 

: ينتفع التالميذ ببرامج رعاية اجتماعية ونفسية تهدف إلى  الرعاية لاجتماعية والنفسية-ب  

 إلاحاطة بهم وإلاصغاء إلى مشاغلهم ووقايتهم من أسباب إلاخفاق املدرس ي والانحراف السلوكي.

ا العمل تؤمن هذه الخدمات، في تكامل مع عمل القيمين واملرشدين التربويين، خالي

الاجتماعي املدرس ي ومكاتب إلاصغاء وإلارشاد، ومختصون من خارج املؤسسة في املجال الصحي 

 والنفس ي والاجتماعي والتربوي في إطار التعاون مع الجمعيات املختصة.

تسعى املدارس إلاعدادية ومدارس املهن واملعاهد واملعاهد النموذجية، عند  : 8الفصل 

مختلف ألاطراف املعنية، الى توفير اقامة كاملة أو نصف إقامة ملن هم  الضرورة، وبالتعاون مع

في حاجة الى ذلك. وتكون أولية الترسيم في املبيت للتالميذ الذين تبعد سكناهم مسافة يتعذر 

 معها التنقل اليومي الى املؤسسة التربوية، والذين يرهقهم التنقل السباب صحية.

يمثلون حاالت اجتماعية خاصة) يتامى، حاملي اعاقة، فاقدي تمنح الدولة الاعانة ملن 

 سند عائلي، املنتمين الى أسر ضعيفة الدخل (.

تؤمن املؤسسة التربوية للتالميذ املقيمين نظاما صحيا وغذائيا متوازنا ومنتضما يتواصل 

 ايام آلاحاد ويتوقف خالل العطل املدرسية التي تتعدى اليومين.

م حياة املقيمي
ّ
ن وفق مقتضيات النظام الداخلي للمبيت املصادق عليه من قبل تنظ

 سلطة إلاشراف .

ينتفع تالميذ املرحلة الابتدائية عند الاقتضاء بالغداء وفق أحكام النظام الخاص 

 باملطاعم املدرسية باملدارس الابتدائية الذي يضبط بقرار من الوزير املكلف بالتربية. 

ة التربوية للتالميذ إعالما ضافيا ومتنوعا ومحّينا عن حقوقهم تؤّمن املؤسس : 11الفصل     

وواجباتهم وعن املستجّدات املتعلقة بالدراسة وعن مسارات التعليم املدرس ي والتكوين املنهي 

 والتعليم الجامعي وآلافاق املهنية التي تفتحها لهم.

عاون مع مرشدي تضطلع إدارة املؤسسة بمهمة إلاعالم داخل املؤسسات التربوية بالت

 إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي واملربين .



 

 

76 

 

 العنوان الثالث

 في الاطراف املتدخلة في الحياة املدرسية

طراف الفاعلة في الحياة املدرسية حسب موقعها من املؤسسة تتوزع ألا  : 11الفصل 

 ارجها .التربوية وأدوارها فيها الى أطراف من داخل املؤسسة التربوية وأطراف من خ

طراف من داخل املؤسسة التربوية : إطار الاشراف إلاداري واملدرسون والقيمون * يقصد باأل 

 والتالميذ والاعوان الاداريون والفنيون والعملة .

  طراف من خارج املؤسسة التربوية الاشخاص املاديون واملعنويون الذين يقصد باأل

 ، وهم :تربطهم باملؤسسة عالقات تعاون وتكامل ومشاركة 

 الاولياء  –أ 

ل ألا 
ّ
ولياء طرفا تربويا وسندا للمدرسة في تربية الناشئة وتعليمهم ، وعلى هذا الاساس * يمث

 فإن املؤسسة التربوية مدعّو الى :

 ولياء بانتظام بمسيرة منظوريهم املدرسية والتربوية .إعالم ألا  -

 ريهم .تنظيم استقبالهم للتشاور معهم في كل ما يتعين بشؤون منظو  -

 إطالعهم على املشاريع التربوية وأهدافها . -

والاولياء مطالبون من جهتهم بمعاضدة مجهود املؤسسة التربوية في متابعة منظوريهم 

 وتأطيرهم ، مع واجب احترام التنظيمات البيداغوجية للمدرسة ومكانة املدّرس العلمية.

 الجمعيات ذات العالقة  –ب 

ل الجمعيات الثقافية و 
ّ
العلمية والاجتماعية والرياضية سندا تربويا ، وعلى هذا تمث

الاساس يمكن لها أن تنشط في الفضاء املدرس ي ، وفقا ملا ينص عليه الفصل السابع من هذا 

 ألامر.

م 
ّ
تعّرض برامج الجمعيات على موافقة مجلس املؤسسة وسلطة الاشراف ، وتنظ

ط عمل املدرسة واحترام السير العادي أنشطتها على مدار السنة مع مراعاة ما تقتضيه شرو 

 للدراسة .

 الجماعات املحلية  –ج 

تضطلع الجماعات املحلية يدور فاعل في املحيط املباشر للمؤسسة وعلى هذا الاساس تقيم 

املؤسسة التربوية عالقات تعاون معها النجاز مشاريع الحياة املدرسية وتهيئة املحيط الخارجي 

 للمؤسسة .

 الرابعالعنوان 

 في تأطير الحياة املدرسية وتقييمها

تتوزع مسؤولية تأطير الحياة املدرسّية وتنشيطها ومتابعتها على صنفين من  :11الفصل 

 الهياكل تشتغل داخل املؤسسة التربوية .
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، املمثلة للسلطة العمومية والضامنة لتطبيق البرامج واملشاريع التربوية  إادارة املؤسسة  – أ    

 .الوطنية 

 .1111جويلية  11مؤرخ في  1111لسنة  919أمر عداد  –ب    

مجلس املؤسسة التربوية )مجلس املدرسة الابتدائية، مجلس املدرسة الاعدادية، مجلس املعهد( 

 واملجلس البيداغوجي للمدرسين.

 ألاول الباب 

 في مجلس املؤسسة

 .1111جويلية  11مؤرخ في  1111لسنة  919أمر عداد : 11الفصل 

في وضع مشروع املدرسة وتقييمه وتعديله عند املؤسسة ملجلس الرئيسية  همتاملتتمثل 

 الاقتضاء.

يستهدف مشروع املدرسة تطوير طرق عمل املؤسسة وتحسين مناخها وتجويد خدماتها 

وتراعي املؤسسة عند وضع مشروعها خصائص  .ألاهداف التربوية الوطنيةالتربوية في إطار 

 محيطها الاجتماعي وحاجيات التالميذ الخصوصية. 

 يعرض مشروع املدرسة على مصادقة سلطة إلاشراف .

 .1111جويلية  11مؤرخ في  1111لسنة  919أمر عداد  :14الفصل 

 هام التالية :املالتربوية في إطار وظيفته ، يتولى مجلس املؤسسة 

  املصادقة على املشروع املتعلق بأوجه التصرف في امليزانية، -

 وضع آلاليات الكفيلة بدعم التشاور والتواصل بين مختلف أعضاء ألاسرة التربوية، -

املصادقة على مشروع برنامج الانشطة الثقافية والاجتماعية املزمع انجازها في  -

 املؤسسة،

 املدرس ي الداخلي والخارجي،الاشراف على خطة الاعالم  -

اعداد آلاليات والاجراءات الكفيلة بتطوير الحياة املدرسية وبتوطيد صلة املؤسسة  -

 بمحيطها الثقافي والاجتماعي.

 .1111جويلية  11مؤرخ في  1111لسنة  919أمر عداد  : 15الفصل 

ممثلين عن مختلف أعضاء الاسرة التربوية املنصوص  التربوية يضم مجلس املؤسسة

 من هذا ألامر : 11عليهم في الفصل 

 : منالتربوية ، يتركب مجلس املؤسسة في املدارس الابتدائية

 مدير املدرسة رئيس،  -

 ن،يممثل منتخب عن املدرس-

 ممثل منتخب عن الاولياء.-

يتركب مجلس  واملعاهد النموذجية:بمختلف أصنافها واملعاهد في املدارس الاعداادية 

الاساتذة و ممثل عن عن ( 2)من املدير رئيسا واملرشد التربوي مقررا و ممثلين التربوية املؤسسة 
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التالميذ وولي عن الاولياء وممثل عن القيمين وممثل عن الاعوان الاداريين وممثل عن الاعوان 

 الفنيين وممثل عن العملة.

يجتمع املجلس، بدعوة من مدير املؤسسة، ثالث مرات خالل السنة  : 12الفصل 

الدراسية وكلما دعت الحاجة الى ذلك او بطلب من ثلثى أعضائه، خارج اوقات التدريس، وتدّون 

مداولته في سجل خاص يمسكه رئيس املجلس ويستخرج منه محضر يوجه الى املدير الجهوي 

 للتعليم.

ثلثى اعضائه على الاقل واذا لم يكتمل النصاب يوجه ال ينعقد املجلس الا بحضور 

استدعاء جديد العضاء املجلس الذي يجتمع حينئذ بصفة قانونية مهما كان عدد الاعضاء 

 الحاضرين.

 .1111جويلية  11مؤرخ في  1111لسنة  919أمر عداد  : 19الفصل 

على مستوى  يعنى املجلس البيداغوجي للمدرسين باملسائل ذات الصبغة البيداغوجية

جهات السياسة التربوية مع القوانين واملعايير الوطنية وتو  طار إنجاز وذلك في ر ومتابعة إلا و التصّ 

 مراعاة خصوصيات كل مؤسسة.

 الباب الثاني

 في املجلس البيداغوجي للمدرسين

 .1111جويلية  11مؤرخ في  1111لسنة  919أمر عداد  : 19الفصل 

للمدرسين باملسائل ذات الصبغة البيداغوجية على املستوى يعنى املجلس البيداغوجي 

التصور ومتابعة الانجاز والتقييم بما يسهم في تحسين أداء املؤسسة التربوية كما ونوعا وذلك في 

 .إطار القوانين واملعايير الوطنية وتوجهات السياسة التربوية مع مراعاة خصوصيات كل مؤسسة

 .1111جويلية  11مؤرخ في  1111لسنة  919أمر عداد  : 18الفصل 

 يتولى املجلس البيداغوجي للمدرسين املهام التالية :

مع مراعاة واقع املؤسسة املصادقة على تنظيمات الزمن املدرس ي اليومي والاسبوعي،  -

 والعوامل الطبيعية وحاجيات التالميذ ووضعيات املدرسين.

 رها والنظر في طرق تحسينها.دراسة نتائج التالميذ ومكتسباتهم وتحليلها واستثما -

البحث عن السبل الكفيلة بتطوير طرق التعلم بما يرس ي تقاليد العمل الجماعي  -

 والتشاركي ويدعم قدرة التالميذ على التعلم الذاتي.

تحديد حاجيات املدرسين الى التاطير والتكوين املستمر وتشجيع مبادراتهم البيداغوجية  -

 والتعريف بها.

 سة واولوياتها في مجال املوارد واملعدات التعليمية.ضبط حاجات املؤس -

الاسهام في ضبط البرامج الثقافية للمؤسسة وفي تنظيم مشاركتها في املسابقات الجهوية  -

 والوطنية والدولية ذات الصبغة البيداغوجية.

 ابداء الراي في املسائل البيداغوجية املعروضة عليه. -
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البيداغوجي للمدرسين باملدارس الابتدائية  في بداية  إضافة الى هذه املهام، يتولى املجلس

كما كل سنة دراسية وبحضور جميع معلمي املدرسة، توزيع املدرسين والتالميذ على الاقسام

يتولى املجلس باملدارس الاعدادية واملعاهد املصادقة على املوازنات والتوزيع البيداغوجي 

 .بالتنسيق مع متفقدي املواد

 .1111جويلية  11مؤرخ في  1111لسنة  919أمر عداد  : 11الفصل 

باالضافة الى املرشد التربوي وممثلي املدرسين لمدرسين البيداغوجي ليضم املجلس  

وممثل القيمين بمجلس املؤسسة التربوية ممثلين عن املدرسين بجميع رتبهم ويرأسه مدير 

 املؤسسة:

ممثل منتخب عن كل املعلمين بحساب  ، ممثلين منتخبين عنفي املدارس الابتدائية –أ 

واذا كان عدد املعلمين باملدرسة ال يتجاوز العدد الخاص التقنية( -العلوم –مجال )اللغات 

 بتركيبة املجلس، فان جميعهم يدخل في عضوية املجلس دون انتخاب.

بحساب  الاساتذة، ممثلين عن النموذجية املدارس الاعداادية في املدارس الاعداادية و  -ب

عن مجال العلوم وممثل عن مجال املواد الاجتماعية وممثل  لممثل عن مجال اللغات و ممث

 .الرياضة وممثل عن مجال عن مجال املواد الفنية

بحساب ممثل عن مجال اللغات وممثل  الاساتذةممثلين عن املعاهد النموذجية : في  –ج 

مجال املواد الفنية وممثل ة وممثل عن الاجتماعي وممثل عن مجال املواد عن مجال العلوم 

 عن مجال الرياضة ويتولى ناظر الدراسات مهمة مقرر املجلس.

ممثلين عن الاساتذة بحساب ممثل عن مجال املواد في املدارس الاعداادية التقنية :  –اد 

املواد الاجتماعية وممثل عن و التقنية وممثل عن مجال اللغات وممثل عن مجال العلوم 

 .تربية البدنيةمادة ال

 .1111جويلية  11مؤرخ في  1111لسنة  919أمر عداد  : 11الفصل 

وتسّدد الشغورات في السنة  سنوات دراسية 3تدوم نيابة أعضاء املجلس البيداغوجي 

 بانتخاب جزئي تحت إشراف رئيس املؤسسة.و الثالثة الدراسية الثانية 

يجتمع املجلس، بدعوة من مدير املؤسسة أربع مرات خالل السنة  : 11الفصل 

الدراسية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك او بطلب من ثلثي أعضائه، خارج أوقات التدريس، وتدون 

 مداوالته في سجل خاص يمسكه رئيس املجلس ويوضع على ذمة كافة املدرسين.

وإذا لم يكتمل الّنصاب يوّجه  ال ينعقد املجلس الا بحضور ثلثي أعضائه على ألاقل

استدعاء جديد ألعضاء املجلس الذي يجتمع حينئذ بصفة قانونية مهما كان عدد ألاعضاء 

 الحاضرين.

 .1111جويلية  11مؤرخ في  1111لسنة  919: أمر عداد )مكرر( 11الفصل 

يمكن لرئيس املجلس البيداغوجي للمدرسين دعوة كل شخص أو طرف معني بالشان 

 البيداغوجي أو التربوي يرى فائدة في حضوره.
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 تخضع الحياة املدرسية دورّيا لتقييم داخلي وخارجي. :11الفصل 

توكل مهّمة التقييم الداخلي لبرامج الحياة املدرسية الى مجلس املؤسسة واملجلس 

ى سلطة الاشراف ،عبر الهياكل 
ّ
املختّصة البيداغوجي للمدّرسين كّل حسب مشموالته .وتتول

 التابعة لها، مهّمة التقييم الخارجي ملشاريع الحياة املدرسّية.

 العنوان الخامس

 في تكريس قواعد العيش معا

طراف املتعايشين داخلها وكذلك تعمل ادارة املؤسسة التربوية وكل ألا  :14الفصل 

ملؤسسة ولياء على تكريس قواعد العيش معا التي تقتض ي احترام آلاخرين وصون حرمة األا 

 شكال العنف والتسّيب.أوحفظ كرامة العاملين فيها ونبذ الّسوكات املنافية لالخالق وكل 

يضبط بقرار من الوزير املكلف بالتربية نظام داخلي للمدرسة يكون نموذجا  :15الفصل 

 تستند اليه كل مؤسسة تربوية لوضع نظامها الّداخلي الخصوص ي.

خلّية التوفيق "وية خلّية يطلق عليها اسمتبعث في املؤسسات الترب :12الفصل 

ل دورها في التوّسط لحّل املشكالت ،التي قد تطرأ في الحياة املدرسّية، بالحسنى ،  "املدرسية
ّ
يتمث

وذلك بالتعاون الوثيق مع مدير املؤسسة، وتتكّون هذه الخلّية من ممثلي املدرسين في مجلس 

 الاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي. التربية ومن املرشد التربوي ومن املرشد في

تضع ادارة كل مؤسسة تربوية على ذّمة التالميذ واوليائهم صندوقا  :19الفصل 

للمالحظات واملقترحات ،وعلى ذّمة العاملين في املؤسسة سجال لنفس الغرض،وذلك لتمكين 

 جميع الاطراف من التعبير عن مشاغلهم ورغباتهم.

ى ادارة املؤسّسة 
ّ
متابعة املالحظات واملقترحات ومعالجتها باتعاونه مع خلّية التوفيق تتول

 املدرسّية.

م كّل مؤسّسة تربوية تظاهرة سنوّية تبرز فيها ما انجزته من مشاريع  :19الفصل 
ّ
تنظ

 وما وضعته من آليات لتحسين العالقات بين كل  الالطراف  املتعايشة فيها.

ي حّققت احسن نتائج في ارساء قواعد العيش معا وتسند جائزة للمؤسسات التربوية الت 

 وتكريسها.

 تضبط كيفّية اسناد هذه الجائزة وطبيعتها بقرار من الوزير املكلف بالتربية.

 العنوان الساادس

ات القاّرة للحياة املدرسّية 
ّ
 في املحط

يستّهل اليوم املدرس ي في كل مؤسسة تربوية بتنظيم موكب لتحّية العلم  :18الفصل 

شيد الوطني.
ّ
 وأداء الن

م خال ل ألاسبوع ألاول من السنة الدراسّية يوم مفتوح لفائدة التالميذ  :11الفصل 
ّ
ينظ

الجدد ملساعدتهم على الاندماج في الوسط املدرس ي ،مع الحرص على تمكينهم وكذلك اوليائهم 

 من التعّرف الى املؤسّسة التربوية واملدرسين وتحقيق التواصل بينهم.
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نة الدراسية لتقديم النظام الداخلي تخّصص الحّصة الاولى من الس :11الفصل 

للمؤسسة والتحاور مع التالميذ حول ما يتضّمنه هذا النظام من قواعد ومبادئ وخاّصة تلك 

 التي تتعلق بالعيش معا.

وتخّصص في كل ثالثّية ساعة او اكثر ان لزم ألامر ،في املدارس إلاعدادية واملعاهد 

وإلاصغاء ملشاغلهم واقتراحاتهم في املسائل املتعلّقة  واملعاهد النموذجّية ،للحوار مع التالميذ

ى أستاذ من أساتذة القسم إدارة الحوار مع التالميذ في كل فصل على 
ّ
بالحياة املدرسّية . ويتول

 حدة.

ل السنة الدراسّية لقاءات تقييمية في نهاية الثالثيتين ألاولى والثانية  :11الفصل 
ّ
تتخل

شاور حول سبل متابعتهم.يحضرها الاولياء واملدرسون 
ّ
 وتخّصص لتدارس نتائج التالميذ والت

تتّوج السنة الدراسّية بتنظيم "يوم العلم" الذي يخّصص لتقييم نتائج  :11الفصل 

املؤسسة وتكريم التالميذ املتفوقين واعضاء الاسرة التربوية واقامة تظاهرات احتفالية ثقافية 

 وفنّية.

 العنوان السابع

 أحكام مختلفة

تتقّيد املؤسسات التربوية الخاّصة باملبادئ والقواعد التي تقوم عليها الحياة  :14الفصل 

 املدرسّية في املدارس واملعاهد العمومية.

وزير التربية والتكوين ووزير الرياضة ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن  :15الفصل 

الثقافة والشباب والترفيه ووزير الصّحة  ووزير الداخلّية والتنمية املحلية ووزير املالّية ووزير 

العمومّية مكلّفون ، كل فيما يخّصه،بتنفيذ هذا ألامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية 

 التونسية.

 

 .                                         2554اكتوبر  16تونس في 

 

 زين العابدين بن علي           
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  1111اديسمبر  1مؤرخ في  1111لسنة  1191أمر عداد 

 يتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية.

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من الوزير ألاول،

املتعلق ببرملان  2515ماي  10املؤرخ في  2515ـدد  لسنة 23بعد إلاطالع على القانون عـ

 الشباب،

املتعلق بإحداث وزارة أولى  1686نوفمبر  0املؤرخ في  1686ـدد لسنة 455وعلى ألامر عـ

 وضبط وظائف الوزير ألاول،

املتعلق بضبط مشموالت  1665ماي  22املؤرخ في  1665ـدد لسنة 618وعلى ألامر عـ

 وزارة الصناعة،

املتعلق بتنظيم وزارة  1668فيفري  14املؤرخ في  1668ـدد لسنة 286وعلى ألامر عـ

 ، 2515ماي  24املؤرخ في  2515لسنة  1223ه باألمر عدد الشؤون الاجتماعية كما تم تنقيح

املتعلق بضبط مشموالت  1668فيفري  14املؤرخ في  1668ـدد لسنة 205وعلى ألامر عـ 

املؤرخ في أول جويلية  1668لسنة  1225وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه باألمر عدد 

1668، 

املتعلق بضبط تركيبة  1660ماي  16في  املؤرخ 1660ـدد لسنة 645وعلى ألامر عـ

 املجلس ألاعلى للبحث العلمي والتكنولوجيا وطرق تسييره ،

املتعلق بتحويل املجلس  1666سبتمبر  21املؤرخ في  1666ـدد لسنة 1625وعلى ألامر عـ

 ألاعلى للتخطيط إلى مجلس اعلي للتنمية وضبط مشموالته وتركيبته ،

املتعلق بضبط مشموالت  2555سبتمبر  12املؤرخ في  2555ـدد لسنة 1662وعلى ألامر عـ

 وتركيبة وطرق تسيير املجلس ألاعلى للسكان ، 

واملتعلق بإحداث وضبط  2552ماي  0مؤرخ في  2552ـدد لسنة 1540وعلى ألامر عـ

 مشموالت املجلس ألاعلى لتنمية املوارد البشرية وتركيبته وسير عمله.

املتعلق بضبط مشموالت  2555املؤرخ في أول نوفمبر  2555ـدد لسنة 2633وعلى الامرعـ

 وزارة البيئة والتنمية املستديمة،

املتعلق بإحداث مجلس  2555نوفمبر  21املؤرخ في  2555ـدد لسنة 3526وعلى ألامر عـ

 اعلي لرعاية ألاشخاص املعوقين وضبط تركيبته ومشموالته،

املتعلق بضبط مشموالت  2550جويلية  5املؤرخ في  2550ـدد لسنة 1010وعلى ألامر عـ

 25املؤرخ في  2515لسنة  64وزارة التشغيل و إلادماج املنهي للشباب كما تم تنقيحه باألمر عدد 

 ،2515جانفي 
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واملتعلق بتركيبة املجالس  2550ديسمبر  11املؤرخ في  2550ـدد لسنة 4562وعلى ألامر عـ

 العليا الاستشارية،

املتعلق بإحداث املجلس  2550ديسمبر  11املؤرخ في  2550سنة ـدد ل4153وعلى ألامر عـ

لسنة  2434ألاعلى للثقافة وضبط مشموالته وتركيبته وطرق تسييره كما تم تنقيحه باألمر عدد 

 ،2556جوان  25املؤرخ في  2556

واملتعلق بإحداث املجلس  2556افريل  1املؤرخ في  2556لسنة  651وعلى ألامر عدد 

 سسة وضبط مشموالته وتركيبته وطرق تسييره،ألاعلى للمؤ 

املتعلق بإحداث املجلس  2556جوان  2املؤرخ في  2556ـدد لسنة 2581وعلى ألامر عـ

ألاعلى للشباب والطفولة والرياضة والتربية البدنية والترفيه وضبط مهامه وتركيبته وطرق 

 تسييره،

املتعلق بتنظيم وزارة  2556أوت  11املؤرخ في  2556ـدد لسنة 2608وعلى ألامر عـ

املؤرخ  2515لسنة  815التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما تم تنقيحه باألمر عدد 

 ،2515افريل  5في 

املتعلق بتنظيم وزارة  2556ديسمبر  21املؤرخ في  2556ـدد لسنة 3006وعلى ألامر عـ

 ، 2515جانفي  25املؤرخ في  2515لسنة  65التربية والتكوين كما تم تنقيح باألمر عدد 

املتعلـــق بإحـــداث مجلـــس  2515فيفـــري  15املـــؤرخ فـــي  2515ــــدد لســـنة 268وعلـــى ألامـــر عــــ

 أعلى للصحة وضبط صالحياته و تركيبته وطرق سيره،

 و على رأي املحكمة لاادارية،

 يصدر ألامر آلاتي نصه:

 

 البــاب ألاول 

 أحكـام عامـة

 أحدثت املجالس العليا الاستشارية التالية: :الفصل ألاول 

 املجلس ألاعلى للتنمية، -

 املجلس ألاعلى للنهوض بالتشغيل، -

 املجلس ألاعلى للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي، -

 املجلس ألاعلى لتنمية املوارد البشرية، -

 املجلس ألاعلى للتنمية الاجتماعية ورعاية ألاشخاص حاملي إلاعاقة، -

 املجلس ألاعلى للعناية بالبيئة والتصرف املستديم في املوارد الطبيعية. -

 
ّ
 .1111أوت  11مؤرخ في  1111لسنة  1415(: أمر عداد سابعة )جديدة ةمط

 مجلس أعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها. -
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ّ
 .1111نوفمبر  9مؤرخ في  1111لسنة  4514(: أمر عداد ثامنة )جديدة ةمط

 مجلس أعلى للتكنولوجيا الرقمية، -

هذه املجالس مجاال لدرس السياسات والبرامج الوطنية ذات العالقة بمجاالت  تمثلو 

 اختصاصها وللتحاور و إبداء الرأي بشأنها كما تعنى بمتابعة تنفيذها.

املجالس العليا الاستشارية املشار إليها بالفصل ألاول  رئيس الحكومةيرأس   : 1الفصل 

من هذا ألامر ويتولى دعوتها لالجتماع وضبط جدول أعمالها وتوجيهه غالى ألاعضاء، وذلك 

 خمسة عشر يوما على ألاقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.

ا ألامر : تجتمع املجالس العليا الاستشارية املشار أليها بالفصل ألاول من هذ 1الفصل 

على ألاقل مرة كل سنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسها. وتدون أعمالها 

 بمحاضر جلسات.

: تسند الكتابة القارة لكل مجلس إلى إحدى الوزارات املعنية بمجال  4الفصل 

 مشموالته واملضبوطة طبقا ألحكام هذا ألامر، وتتولى الكتابة القارة باألساس:

 داد مشروع جدول أعمال اجتماعات املجلس،إع -

 استدعاء ألاعضاء، -

 تحرير محاضر جلسات، -

 متابعة قرارت املجلس واقتراحاته. -

: تشتمل تركيبة املجالس العليا الاستشارية املحدثة بهذا ألامر، إضافة إلى  5الفصل

 هذا ألامر، كل من: أعضاء الحكومة وممثلي الهياكل املهنية واملؤسسات املحددة وفقا ألحكام

 ،باقتراح منه خمسة نواب عن املجلس املكلف بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم -

 11املؤرخ في  1111لسنة  1415من الامر عداد  5ألغيت بمقتض ى أحكام الفصل  -

 .1111أوت 

ويمكن لرئيس املجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره 

 هيئة أو منظمة أو جمعية معنية، باقتراح من الوزير املكلف بقطاع نشاطها.ألاشغال، وكذلك كل 

: يشترط الحضور الشخص ي لألعضاء واملمثلين املعنيين وال تجوز إلانابة  2الفصل 

بالنسبة إلى ممثلي ألاحزاب السياسية واملنظمات إال في حالة التعذر على أن ال تقل في كل 

 الحاالت من درجة ثاني مسؤول بها.

: يمكن عند الاقتضاء إحداث لجان وطنية في مجاالت خصوصية تندرج ضمن 9الفصل 

موالت املجالس، تضبط تركيبة هذه اللجان و مشموالتها بقرار من الوزير ألاول باقتراح من مش

 الوزير املكلف بالكتابة القارة للمجلس.
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 الباب الثاني

 املجلس ألاعلى للنهوض بالتشغيل

: يكلف املجلس ألاعلى للنهوض بالتشغيل بدراسة املواضيع املعروضة عليه و 9الفصل 

 يها واملتعلقة أساسا بـ:إبداء الرأي ف

 توجهات الساسية الوطنية لدفع التشغيل، -

 الخطط والبرامج املتصلة بالتأهيل و إلادماج املنهي، -

 الطرق الكفيلة بالتنسيق بين مختلف املنظومات لدعم التشغيلية، -

 آليات املتابعة والاستشراف لتطور سوق الشغل، -

الجملية والرفع من ألاداء الفردي والجماعي الخطة الوطنية لتحسين إلانتاجية  -

وتكريس ثقافة إلانتاجية وتوظيفها لدعم احدثات الشغل إلاضافية والرفع من نسق النمو 

 وتحسين تنافسية الاقتصاد واملؤسسة،

 التكامل والترابط بين منظومات التربية والتكوين املنهي والتعليم العالي والتشغيل، -

القة بمجال التشغيل و إلانتاجية التي يعرضها عليه رئيس كل املواضيع ذات الع -

 املجلس.

  :يتركب املجلس ألاعلى للنهوض بالتشغيل من ألاعضاء ألاتي ذكرهم :8الفصل 

 الوزير املكلف بالتنمية املحلية، -

 الوزير املكلف بالتعليم العالي، -

 الوزير املكلف التنمية،  -

 الوزير املكلف بالتعاون الدولي، -

 املكلف بالشؤون الاجتماعية،الوزير  -

 الوزير املكلف باملالية، -

 الوزير املكلف بالتكوين املنهي، -

 الوزير املكلف بالتشغيل، -

 الوزير املكلف بالتربية، -

 الوزير املكلف بالصناعة، -

 الوزير املكلف بالفالحة، -

 الوزير املكلف بالتجارة والصناعات التقليدية، -

 للشغل، ألامين العام لالتحاد العام التونس ي -

 رئيس الاتحاد التونس ي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، -

 رئيس الاتحاد التونس ي للفالحة والصيد البحري، -

 خمسة نواب عن املجلس املكلف بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم باقتراح منه، -
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 أوت 11املؤرخ في  1111لسنة  1415من الامر عداد  5ألغيت بمقتض ى أحكام الفصل  -

1111. 

 : تسند الكتابة القارة للمجلس إلى الوزارة املكلفة بالتشغيل.11الفصل 

 الباب الثالث

 املجلس ألاعلى للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي

يكلف املجلس ألاعلى للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي بدراسة وإبداء  :11الفصل 

الرأي في املسائل املعروضة عليه واملتعلقة أساسا بالسياسة الوطنية في مجال البحث العلمي 

والتجديد التكنولوجي ، كما يعمل على تقديم الاقتراحات الرامية إلى النهوض بالبحث العلمي 

 .والتجديد التكنولوجي

: يتركب املجلس ألاعلى للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي من ألاعضاء 11الفصل 

 آلاتي ذكرهم:

 الوزير املكلف بالتنمية املحلية، -

 الوزير املكلف بالبحث العلمي، -

 الوزير املكلف بالتنمية، -

 الوزير املكلف بالتعاون الدولي، -

 الوزير املكلف بالشؤون الاجتماعية، -

 ر املكلف باملالية،الوزي -

 الوزير املكلف بالتشغيل، -

 الوزير املكلف بالصناعة والتكنولوجيا، -

 الوزير املكلف بالفالحة، -

 الوزير املكلف بالبيئة، -

 الوزير املكلف بتكنولوجيات الاتصل، -

 الوزير املكلف بالتنمية إلادارية، -

 محافظ البنك املركزي التونس ي، -

 حاد العام التونس ي للشغل،ألامين العام لالت -

 رئيس الاتحاد التونس ي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، -

 رئيس الاتحاد التونس ي للفالحة والصيد البحري، -

 رؤساء الجمعيات املهنية لكل من البنوك وشركات الاستثمار وشركات التامين، -

 خمسة نواب عن املجلس املكلف بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم باقتراح منه، -    

 11املؤرخ في  1111لسنة  1415من الامر عداد  5ألغيت بمقتض ى أحكام الفصل  -    

 .1111أوت 

 : تسند الكتابة القارة للمجلس إلى الوزارة املكلفة بالصناعة.11الفصل 
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 الباب الرابع

 نمية املواراد البشريةاملجلس ألاعلى لت

: يكلف املجلس ألاعلى لتنمية املوارد البشرية بدراسة املواضيع املعروضة 14الفصل 

 عليه و إبداء الرأي فيها واملتعلقة أساسا بـ:

التوجهات والبرامج الوطنية لتأهيل العنصر البشري و إرساء اقتصاد املعرفة وتكريس  -

 التعلم مدى الحياة،

والتكامل بين منظومات التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث لتدعيم الترابط  -

 الكفاءات والخبرات العلمية الوطنية،

تأهيل وتدعيم البنية ألاساسية للتعليم و التطاير والتكوين ملختلف الفئات والشرائح  -

 العمرية،

 تعزيز الاستثمار الخاص في املجاالت ذات الصلة، -

لرصد ذوي القدرات الفائقة في مختلف املجاالت وتكوين النخب و الخطط الوطنية  -

 إلاحاطة بها،

كل املواضيع ذات العالقة بمجال تنمية املوارد البشرية التي يعرضها عليه رئيس  -

 املجلس.

 يتركب املجلس ألاعلى لتنمية املوارد البشرية من ألاعضاء آلاتي ذكرهم: :15 الفصل

 العالي، الوزير املكلف بالتعليم -

 الوزير املكلف بالتنمية، -

 الوزير املكلف بالشؤون الاجتماعية، -

 الوزير املكلف باملالية، -

 الوزير املكلف بالتشغيل، -

 الوزير املكلف بالتكوين املنهي -

 الوزير املكلف بتكنولوجيات الاتصال، -

 الوزير املكلف بالتربية، -

 الوزير املكلف بالطفولة، -

 املكلف بالشباب،الوزير  -

 ألامين العام لالتحاد التونس ي للشغل، -

 رئيس الاتحاد التونس ي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، -

 خمسة نواب عن املجلس املكلف بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم باقتراح منه، -    

 11رخ في املؤ  1111لسنة  1415من الامر عداد  5ألغيت بمقتض ى أحكام الفصل  -    

 .1111أوت 

 : تسند الكتابة القارة للمجلس إلى الوزارة املكلفة بالتربية.12الفصل 
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 الباب الخامس

 املجلس ألاعلى للتنمية الاجتماعية ورعاية ألاشخاص حاملي لاعاقة

: يكلف املجلس ألاعلى للتنمية الاجتماعية ورعاية ألاشخاص حاملي إلاعاقة 19الفصل 

 املعروضة عليه و إبداء الرأي فيها واملتعلقة أساسا بـ:بدراسة املواضيع 

 توجهات السياسات الاجتماعية لتأسيس مجتمع سليم ومتماسك، -

التنسيق بين السياسات القطاعية في مجاالت التطورات الديمغرافية والسكانية  -

التربية والصحة والتغطية الاجتماعية والثقافية والاتصال وإلاعالم والترفيه والرياضة و 

 البدنية واملرأة وألاسرة والطفولة واملسنين والتونسيين بالخارج،

البرامج و الخطط  في مجال النهوض الاجتماعي املوجهة للفئات ذات الاحتياجات  -

 الخصوصية وحاملي إعاقة،

الوسائل وإلامكانات الضرورية واملتاحة لتكريس مبادئ الوطنية والانتماء و ثقافة  -

 مختلف الفئات بالداخل والخارج وتمتين الصلة بالجالية، التضامن لدى

 تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العمومية في املجاالت املعنية، -

تعزيز وظيفة الرصد وآليات املتابعة ملختلف الظواهر الاجتماعية والصيحة و التوقي  -

 منها و إلاعداد النعكاسات التحوالت الديمغرافية.

ضيع ذات العالقة بمجاالت التنمية الاجتماعية التي يعرضها عليه رئيس وكل املوا

 املجلس.

: يتركب املجلس ألاعلى للتنمية الاجتماعية ورعاية ألاشخاص حاملي إلاعاقة 19الفصل 

 من ألاعضاء آلاتي ذكرهم:

 الوزير املكلف بالتنمية املحلية، -

 الوزير املكلف بالتنمية، -

 ون الاجتماعية،الوزير املكلف بالشؤ  -

 الوزير املكلف باملالية، -

 الوزير املكلف بالصحة، -

 الوزير املكلف بالثقافة، -

 الوزير املكلف باملرأة و الطفولة واملسنين، -

 الوزير املكلف بالشباب، -

 الوزير املكلف باالتصال، -

 الوزير املكلف بالسياحة، -

 ألامين العام لالتحاد العام التونس ي للشغل، -

 رئيس الاتحاد التونس ي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، -

 رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، -
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 خمسة نواب عن املجلس املكلف بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم باقتراح منه، -    

 11املؤرخ في  1111لسنة  1415من الامر عداد  5ألغيت بمقتض ى أحكام الفصل  -    

 .1111أوت 

 : تسند الكتابة القارة للمجلس إلى الوزارة املكلفة بالشؤون الاجتماعية.18الفصل 

 الباب الساادس

 املجلس ألاعلى للعناية بالبيئة والتصرف املستديم في املواراد الطبيعية

: يكلف املجلس ألاعلى للعناية بالبيئة والتصرف املستديم في املوارد الطبيعية 11الفصل 

 املواضيع املعروضة عليه وإبداء الرأي فيها واملتعلقة أساسا بـ:بدراسة 

 الخطط الوطنية للمحافظة على املوارد وترشيد استهالكها وتطوير املوارد املتجددة، -

 التنسيق بين إلانتاج والتهيئة والتعمير وهدف املحافظة إلى التوازن الايكولوجي، -

 ير امللوثة،تطوير ألانشطة الصناعية و الخدماتية غ -

 تكريس الثقافة البيئية لدى مختلف املتدخلين في املجاالت الاقتصادية والاجتماعية، -

دعم ومساندة النسيج املؤسساتي والهيكلي لضمان إدماج عنصر البيئة واملحيط ضمن  -

 مختلف القرارات واملشاريع والبرامج،

لوضع الايكولوجي وتطوراته و تعزيز وظيفة الرصد وآليات املتابعة ومؤشرات التقييم ل -

 إدراج هذا العنصر في مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 وكل املواضيع ذات العالقة بمجاالت البيئة التي يعرضها عليه رئيس املجلس.

: يتركب املجلس ألاعلى للعناية بالبيئة والتصرف املستديم في املوارد 11الفصل 

 ذكرهم:الطبيعية من ألاعضاء آلاتي 

 الوزير املكلف بالتنمية املحلية، -

 الوزير املكلف بالتنمية، -

 الوزير املكلف بالبيئة، -

 الوزير املكلف باملالية، -

 الوزير املكلف بالبحث العلمي، -

 الوزير املكلف بالصحة، -

 الوزير املكلف بالسياحة، -

 الوزير املكلف بالنقل، -

 الترابية، الوزير املكلف بالتجهيز والتهيئة -

 الوزير املكلف بالصناعة، -

 الوزير املكلف بالفالحة واملوارد املائية، -

 ألامين العام لالتحاد العام التونس ي للشغل، -

 رئيس الاتحاد التونس ي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، -
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 رئيس الاتحاد التونس ي للفالحة والصيد البحري، -

 خمسة نواب عن املجلس املكلف بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم باقتراح منه، -    

 11املؤرخ في  1111لسنة  1415من الامر عداد  5ألغيت بمقتض ى أحكام الفصل  -    

 .1111أوت 

 : تسند الكتابة القارة للمجلس إلى الوزارة املكلفة بالبيئة.11الفصل 

 الباب السابع

 للتنميةاملجلس ألاعلى 

يدعى املجلس ألاعلى للتنمية إلى النظر وإبداء الرأي في ألاهداف والسياسات  :11الفصل 

والبرامج وألاولويات املقترحة بمخطاطات التنمية وجميع املسائل املتصلة بالتنمية املعروضة 

 عليه من قبل الحكومة.

 : : يتركب املجلس ألاعلى للتنمية من ألاعضاء آلاتي ذكرهم14الفصل 

 أعضاء الحكومة -

 رؤساء املنظمات الوطنية، -

 ممثلو املجالس الجهوية، -

 خمسة نواب عن املجلس املكلف بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم باقتراح منه، -    

 11املؤرخ في  1111لسنة  1415من الامر عداد  5ألغيت بمقتض ى أحكام الفصل  -    

 .1111أوت 

 القارة للمجلس إلى الوزارة املكلفة بالتنمية.: تسند الكتابة 15الفصل

 (1111أوت  11مؤرخ في  1111لسنة  1415)أمر عداد 

 الباب السابع )مكرر(

 الدولة والتصرف فيها. املجلس ألاعلى للتصدي للفسااد واسترااد أموال وممتلكات      

 أموال وممتلكاتواسترداد  يكلف املجلس ألاعلى للتصدي للفساد :مكرر  15الفصل         

 الدولة والتصّرف فيها، خاصة بما يلي:

فة بمصادرة واسترجاع والتصّرف  ـ متابعة
ّ
وتنسيق أعمال مختلف اللجان والهياكل الوطنية املكل

سواء منها  ألاموال واملمتلكات املنقولة والعقارية املكتسبة بطرق غير شرعية الراجعة للدولة، في

 خارجها، تلك املوجودة داخل البالد أو 

 الوطنية ملقاومة الفساد، ـ متابعة نتائج أعمال الهيئة

زم  ـ اقتراح آلاليات القانونية الكفيلة بتيسير مهامّ 
ّ
تلك اللجان والهياكل وتقديم الدعم الال

 والنجاعة، الستحثاث نسق عملها في إطار من الفعالية

 املهام املوكولة لكّل واحدة منها. طاقـ تقديم التوجيهات والتوصيات الالزمة قصد تطوير أدائها في ن

ألاموال واملمتلكات التي تّمت مصادرتها، من حيث  ـ اقتراح الحلول الكفيلة بحسن التصّرف في

 .استثمارها التفويت فيها واستغاللها أو تنمية
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ب املجلس ألاعلى للتصدي للفساد واسترداد ثالثا : 15الفصل 
ّ
أموال وممتلكات  يترك

 : ف فيها من ألاعضاء آلاتي ذكرهمالدولة والتصر 

  رئيس الحكومة املكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد، ـ الوزير لدى

 ـ وزير العدل،

 الداخلية، ـ وزير

 ـ وزير الشؤون الخارجية،

  والعدالة الانتقالية، ـ الوزير املكلف بحقوق إلانسان

 العقارية، ـ الوزير املكلف بأمالك الدولة والشؤون

 املالية،ـ وزير 

 الفساد، ـ رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة

 بصورة غير شرعية، ـ رئيس اللجنة الوطنية السترجاع ألاموال املوجودة بالخارج واملكتسبة

 وعقارية، ـ رئيس اللجنة الوطنية ملصادرة أموال وممتلكات منقولة

درة أو الاسترجاع لفائدة باملصا ـ رئيس اللجنة الوطنية للتصرف في ألاموال واملمتلكات املعنية

 الدولة،

 .بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم باقتراح منه ـ خمسة نواب عن املجلس املكلف

الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره ألاشغال وكذلك  ويمكن لرئيس املجلس أن يدعو عند

 .باقتراح من الوزير املكلف بقطاع نشاطها كل هيئة أو منظمة أو جمعية معنية،

القارة للمجلس إلى مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة  تسند الكتابة : رابعا 15الفصل         

 .الفساد املكلف بالحوكمة ومقاومة

 (1111نوفمبر  9مؤرخ في  1111لسنة  4514)أمر عداد                

 (الباب السابع )ثالثا

 املجلس ألاعلى للتكنولوجيا الرقمية

يكلف املجلس ألاعلى للتكنولوجيا الرقمية بتنسيق متابعة وتقييم  : خامسا 15الفصل 

 .املعرفة الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تطوير التكنولوجيا الرقمية واقتصاد إنجاز

 : ويتولى في ذلك

الوطنية لتطوير التكنولوجيا الرقمية الجديدة  ـ اقتراح التوجهات العامة لالستراتيجية

 على الحكومة، واقتصاد املعرفة

 اقتراح املشاريع، ـ

 أن تساهم في تطوير هذا املجال، ـ اقتراح التدابير التشريعية أو الترتيبية التي من شأنها

التشجيع على استخدام التكنولوجيا الرقمية  ـ اقتراح التدابير املالئمة التي تمكن من

ملتوسطة، إضافة إلى تطوير باملؤسسات الصغرى وا الحديثة في القطاعين العام والخاص وخاصة

 .تجهيزات إلاعالمية وشبكة الانترنات التجارة الالكترونية والنفاذ إلى
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ب املجلس ألاعلى :ساادسا  15الفصل 
ّ
للتكنولوجيا الرقمية من ألاعضاء آلاتي  يترك

  :ذكرهم

  املعلومات والاتصال، ـ الوزير املكلف بتكنولوجيا

 ـ الوزير املكلف باملالية،

 بالشؤون الاجتماعية، الوزير املكلفـ 

 العلمي، ـ الوزير املكلف بالتعليم العالي والبحث

  ـ الوزير املكلف بالتنمية والتعاون الدولي،

 بالصناعة، ـ الوزير املكلف

 ـ الوزير املكلف بالتكوين املنهي والتشغيل،

 املدير العام للوكالة التونسية لألنترنات، ـ الرئيس

 للمصادقة إلالكترونية، للوكالة الوطنية ـ املدير العام

  ـ املدير العام للوكالة الوطنية للسالمة املعلوماتية،

 ـ رئيس الهيئة الوطنية لالتصاالت،

 .والبحوث لالتصاالت ـ املدير العام ملركز الدراسات

 ـ املدير العام للمركز الوطني لإلعالمية،

 املواصالت، وثيق والدراسات في تكنولوجيااملدير العام ملركز إلاعالم والتكوين والت ـ

 ـ املدير العام ملركز النهوض بالصادرات،

 لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ـ املدير العام

 للشغل، ـ أمين عام الاتحاد العام التونس ي

 التقليدية، ـ رئيس الاتحاد التونس ي للصناعة والتجارة والصناعات

 التقليدية، للصناعة والتجارة والصناعاتـ رئيس الاتحاد التونس ي 

 .باقتراح منه ـ خمسة نواب عن املجلس املكلف بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم

للتكنولوجيا الرقمية إلى الوزارة  تسند الكتابة القارة للمجلس ألاعلى : سابعا 15الفصل 

 .املكلفة بتكنولوجيا املعلومات والاتصال

 الباب الثامن          

 أحكام نهائية    

 645: تلغى جميع ألاحكام السابقة واملخلفة لهذا ألامر وخاصة ألاوامر عدد 12الفصل 

املتعلق بضبط تركيبة املجلس ألاعلى للبحث العلمي  1660ماي  16املؤرخ في  1660لسنة 

يل املتعلق بتحو  1666سبتمبر  21املؤرخ في  1666لسنة  1625والتكنولوجيا وطرق تسييره وعدد 

لسنة  1662املجلس ألاعلى للتخطيط إلى مجلس اعلي للتنمية وضبط مشموالته وتركيبته وعدد 

املتعلق بضبط مشموالت وتركيبة وطرق تسيير املجلس ألاعلى  2555سبتمبر  12املؤرخ في  2555

واملتعلق بإحداث وضبط مشموالت  2552ماي  0املؤرخ في  2552لسنة  1540للسكان وعدد 
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 21املؤرخ في  2555لسنة  3526على لتنمية املوارد البشرية وتركيبته وسير عمله وعدد املجلس ألا 

املتعلق بإحداث مجلس اعلي لرعاية ألاشخاص املعوقين وضبط تركيبته  2555نوفمبر 

املتعلق بإحداث املجلس ألاعلى  2550ديسمبر  1املؤرخ في  2550لسنة  4153ومشموالته وعدد 

افريل  1املؤرخ في  2556لسنة  651ه وتركيبته وطرق تسييره وعدد للثقافة وضبط مشموالت

واملتعلق بإحداث املجلس ألاعلى للمؤسسة وضبط مشموالته وتركيبته وطرق تسييره  2556

املتعلق بإحداث املجلس ألاعلى للشباب  2556جوان  2املؤرخ في  2556لسنة  2581وعدد 

 268فيه وضبط مهامه وتركيبته وطرق تسييره وعدد والطفولة والرياضة والتربية البدنية والتر 

املتعلق بإحداث مجلس اعلي للصحة وضبط صالحياته  2515فيفري  15املؤرخ في  2515لسنة 

 وتركيبته وطرق سيره.

بتنفيذ هذا ألامر  : الوزير ألاول والوزراء املعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، 19الفصل 

 رية التونسية.الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهو 

 .2515ديسمبر  1تونس في 

 زين العابدين بن علي

 

 

 

 

 

 

 :على 1111أوت  11املؤرخ في  1111لسنة 1415من الامر عداد 5و4و1: ينص الفصل  مــــــالحـــــــــــــــــــــــظة

عداد ورادت في أحكام ألامر  ـ تعوض عبارة "الوزير ألاول" بعبارة "رئيس الحكومة" أينما 1الفصل 

  .مجالس عليا استشارية املتعلق بإحداث 1111اديسمبر  1املؤرخ في  1111لسنة  1191

أول كل حزب سياس ي ممثل بمجلس  ـ تعوض املقتضيات التالية "أمين عام أو أمين 4الفصل 

بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم باقتراح منه" أينما  النواب" بما يلي : "خمسة نواب عن املجلس املكلف

 املتعلق بإحداث مجالس عليا 1111اديسمبر  1املؤرخ في  1111لسنة  1191ادت في أحكام ألامر عداد ور 

 .استشارية

أينما ورادت في أحكام ألامر  "ـ تلغى عبارات "ممثل عن برملان الشباب باقتراح من رئيسه 5الفصل 

 .ستشاريةبإحداث مجالس عليا ا املتعلق 1111اديسمبر  1املؤرخ في  1111لسنة  1191عداد 
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 يتعلق  1898مارس  14مؤرخ في  1898لسنة  459أمر عداد 

 بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة الى الوالة.

 

 إن رئيس الجمهورية،

املتعلق بالتنظيم الاداري لتراب  1658جوان  21على ألامر املؤرخ في  الاطالعبعد 

 1605لسنة  52القانون عدد  التي نقحته أو تممته وخاصة الجمهورية وعلى جميع النصوص

 ،1605جوان  13املؤرخ في 

الوزارة  بإحداثاملتعلق  1686نوفمبر  0املؤرخ في  1686لسنة   ـدد455ـوعلى الامر ع

 ألاولى وضبط مشموالت الوزير الاول،

املتعلق بضبط مشموالت  1604جانفي  26املؤرخ في  1604ـدد  لسنة 46وعلى الامر عـ

 ت،وزير النقل واملواصال 

املتعلق بضبط مشموالت  1604فيفري  15املؤرخ في  1604ـدد لسنة 63وعلى الامر عـ

 وزارة التجهيز والاسكان،

املتعلق بضبط مهمة وزارة  1604نوفمبر  26املؤرخ في  1604ـدد لسنة 1584وعلى الامر عـ

 الصحة العمومية ومشموالت أنظارها،

املتعلق بضبط مشموالت وزير  1605ماي  35املؤرخ في  1605ـدد لسنة 342وعلى ألامر عـ

 الداخلية،

املتعلق بضبط مهام وزارة  1605ماي  35املؤرخ في  1605ـدد لسنة 305عـوعلى الامر 

 الشباب والرياضة،

املتعلق بضبط مشموالت  1605بر و أكت 35املؤرخ في  1605ـدد اسنة 003وعلى الامر عـ

 وزارة الشؤون الثقافية،

املتعلق بضبط مشموالت  1605أكتوبر  35املؤرخ في  1605دد لسنة ـ005وعلى الامر عـ

 وزارة الشؤون الاجتماعية،

املتعلق بتفويض السلطة  1600مارس  23املؤرخ في  1600ـدد لسنة 264وعلى الامر عـ

 املسبقة ومراقبة الاسعار في تجارة التوزيع بالتفصيل، للوالي في مادة الرخصة

املتعلق بتنظيم وضبط مشموالت  1600املؤرخ في  1600 ـدد لسنة555وعلى الامر عـ

 الادارة الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية،

املتعلق بضبط مهمة وزارة  1665جويلية  16املؤرخ في  1665ـدد لسنة 654وعلى الامر عـ

 التربية القومية ومشموالت أنظارها،

املتعلق بضبط مشموالت  1661فيفري  16ي ف خاملؤر  1661ـدد لسنة 215ـوعلى الامر ع

 املندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية وتنظيمها،



 

 

95 

 

املتعلق بتنظيم الادارات  1661فيفري  16املؤرخ في  1661لسنة  225وعلى الامر عدد 

الجهوية لوزارة الصحة العمومية ومشموالت أنظارها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو 

 تممته،

املتعلق بصالحيات وتنظيم  1661ماي  6املؤرخ في  1661لسنة ـدد 856وعلى الامر عـ

 الادارات الجهوية التابعة لوزارة النقل واملواصالت،

املتعلق بتفويض بعض  1661أوت  15املؤرخ في  1661ـدد لسنة 1511وعلى الامر عـ

 سلطات وزير الداخلية الى الوالة،

املتعلق بضبط تنظيم  1663 جانفي 14املؤرخ في  1663ـدد لسنة 16وعلى الامر عـ

 ومشموالت وتسيير اللجان الثقافية الجهوية واملحلية،

املتعلق بتنظيم وضبط  1663ديسمبر  14املؤرخ في  1663ـدد لسنة 1166وعلى الامر عـ

 مهام الادارات الجهوية لوزارة الشباب والرياضة،

بتنظيم وضبط  املتعلق 1664اوت  20املؤرخ في  1664ـدد لسنة 686وعلى الامر عـ

 مشموالت الادارة الجهوية لوزارة الاقتصاد الوطني،

املتعلق بتنظيم وضبط  1664اوت  20املؤرخ في  1664ـدد لسنة 686وعلى الامر عـ

 مشموالت الادارة الجهوية لوزارة الاقتصاد الوطني،

ط املتعلق بتنظيم وضب 1664ديسمبر  15املؤرخ في  1664ـدد لسنة 1434وعلى الامر عـ 

 مشموالت وزارة السياحة التقليدية،

املتعلق بإعادة تنظيم  1665مارس  16املؤرخ في  1665ـدد لسنة 416وعلى الامر عـ 

 الادارة الجهوية لوزارة التجهيز والاسكان، 

املتعلق بضبط مشموالت  1668ديسمبر  4املؤرخ في  1668ـدد لسنة 1233وعلى الامر عـ

 وص التي نقحته أو تممته،وزارة الفالحة وعلى جميع النص

املتعلق بضبط مشموالت  1660جانفي  16املؤرخ في  1660ـدد لسنة 56وعلى الامر عـ 

 وزارة الطاقة واملناجم ،

املتعلق بضبط مشموالت  1660فيفري  23املؤرخ في  1660ـدد لسنة 266وعلى الامر عـ

 وزارة الصناعة والتجارة، 

املتعلق بتنظيم وضبط  1666فيفري  18املؤرخ في  1666ـدد لسنة 242وعلى الامر عـ

 ،للتعليم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتهمشموالت الادارة الجهوية 

املتعلق بضبط عدد الدوائر الفنية  1661نوفمبر  18وعلى قرار وزير الفالحة املؤرخ في 

الجهوية للتنمية الفالحية كما وقع تنقيحه واتمامه ومشموالتها تحت اشراف املندوبيات 

 بالنصوص املوالية.
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وعلى رأي الوزير الاول ووزراء الداخلية والصناعة والتجارة والطاقة واملناجم والتجهيز 

والاسكان والنقل والسياحة والصناعات التقليدية والشؤون الثقافية والتربية القومية والصحة 

 واصالت والشؤون الاجتماعية والشباب والطفولة،العمومية والفالحة وامل

 وعلى رأي املحكمة الاادارية.

 يصدر الامر آلاتي نصه:

 

 أحكام عامة –الباب الاول 

جوان  21من الامر املشار اليه أعاله املؤرخ في  13الفصل  بأحكامعمال  : الفصل ألاول 

 بتفويض أعضاء الحكومة الى الوالي بعض سلطاتهم مبين بالفصول املوالية من هذا ألامر. 1658

يفوض الولي هذه السلطات أو حق الامضاء في شأنها الى رؤساء املصالح  : 1الفصل 

املدنية التابعة للدولة بالنسبة للشؤون التي هي من  لإلداراتالخارجية الراجعة بالنظر 

 اختصاصها.

الوزارات املعنية بكل املقرارات الادارية التي يتخذها في  بإعالميقوم الوالي  : 1الفصل 

 خصوص السلطات املفوضة له بمقتض ى هذا الامر.

، 1658جوان  21املشار اليه أعاله املؤرخ في  15وفقا ملقتضيات الفصل  : 4الفصل 

فان الوالي بوصفه ممثل للحكومة له سلطة على موظفي وأعوان املصالح العمومية املباشرين 

 بدائرة الوالية.

وبهذا الاعتبار، فانه يتولى بالنسبة للمديرين الجهويين التابعين للوزارات وللمؤسسات 

 العمومية:

 ملوافقة املسبقة على تعيين أو نقلة هؤالء املسؤولين الجهويين.ا -

 اقتراح الاعداد الصناعية والاعداد الخاصة بمنحة الانتاج. -

 منح العطل بشتى أنواعها. -

 املوافقة املسبقة على الغيابات عن مراكز العمل وذلك مهما كان السبب. -

بخطط وظيفية بالهياكل التابعة  كما يقع اعالمه بذلك بالنسبة لبقية الاطارات املكلفين

 الجهوية املذكورة. لإلدارات

 السلطات املفوضة -يالباب الثان

 الوزارة ألاولى

 يفوض الوزير الاول الصالحيات التالية الى الوالة: : 5الفصل 

الترخيص في فتح اكتتاب لبناء الجوامع واملساجد باستثناء الترخيص في تلقي مساعدات  -

 من الخارج.

 تنظيم مناظرات انتداب العملة لفائدة الجماعات العمومية املحلية.  -
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 وزارة الداخلية

 يفوض وزير الداخلية الصالحيات التالية الى الوالة: : 2الفصل 

 تسمية العمد ونقلهم وانهاء مهامهم. -

املصادقة على القرارات البلدية املتعلقة بضبط قوانين اطارات البلديات وفقا للتراتيب  -

 املعمول بها في مادة املصادقة على امليزانيات البلدية.

والت مجالس البلدية املتعلقة بالتراتيب العامة وشروط الاكرية التي ااملصادقة على مد -

 دينار. 555ت التي يفوق مبلغها حاتتجاوز مدتها تسع سنوات واملصال

اء ألاعوان من صنف نقلة الاعوان البلديين من بلدية الى أخرى في نفس الوالية باستثن -

 "أ" و الاعوان املكلفين بخطط وظيفية.

 رؤساء البلديات. بإمضاءاتالتعريف  -

 قبول انخراط بلديات أخرى في نقابة بلدية. -

وبلجان النزاعات حول  الانتخابيةتعيين الناخبين بلجان تحرير أو تعقيب القائمات  -

 العمليات الانتخابية.

 والتراتيب الجاري بها العمل. عليهم بالقوانينتعيين مراقبي الاحصاء املنصوص  -

 201وامر بالصرف في الحالة املنصوص عليها بالفصل اصدار القرارت التي تقوم مقام الا  -

 من مجلة املحاسبة العمومية.

 رخص نقل الجثث اذا كانت الجثة واردة من الخارج أو موجهة الى بالد أجنبية. -

لثقافية أو الرياضية واملوافقة على العطايا القوانين ألاساسية للجمعيات ا تأشيرة -

 والهبات لفائدة الجمعيات الاسعافية أو الخيرية املنصوص عليه بقانون الجمعيات.

 من الصنف الثاني. لألسلحةتسليم رخصة الحراسة املسلحة بالنسبة  -

اسناد رخص استغالل املقاهي من الصنفين الثاني والثالث املنصوص عليهما بالقوانين  -

 لتراتيب الجاري بها العملوا

اسناد الاعداد الصناعية واملوافقة على العطل بشتى أنواعها والنقل واقرار العقوبات  -

الاطارات املشتركة التابعة لوزارة الداخلية الراجعيين لهم  ألعوانالتأديبية بالنسبة 

لتي تهم على مطالب املعاينة الطبية وتسليم مختلف الشهادات ا بالنظر وكذلك املصادقة

 هؤالء الاعوان.

 .1111فيفري  12مؤرخ في  1111لسنة  1119أمر عداد )مطه جديدة(

املالية الخاصة بأعوان أسالك ألامن الوطني  والوثائقإمضاء وتسليم مختلف الشهادات  -

والشرطة الوطنية والحرس الوطني والحماية املدنية املعينين للعمل بالدوائر التراتيب 

 الراجعة لنظرهم.
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 (1119أوت  11مؤرخ في  1119لسنة  1854أمر عداد ) 

 وزارة التجارة والالصناعات التقليدية

: يفوض وزير التجارة والصناعات التقليدية الصالحيات التالية الى )جديد(  9الفصل 

 الوالة:

 في مادة الصناعات التقليدية والحرف الصغرى: (1

والقرى الحرفية على املستوى الجهوي تهيئة ألاحياء الحرفية ومحاضن ومناطق الحرف  -

 ومتابعتها،

 إسناد قرارت منح الامتيازات بعد دراسة امللفات من طرف املصالح الجهوية املعنية، -

 تسجيل الحرفيين بسجل الحرفيين واملؤسسات الحرفية وتسليم وصوالت في الغرض، -

 ( في مادة التجارة الداخلية واملنافسة والاسعار:2

 إجراء من شأنه أن يحسن التوزيع،اتخاذ كل  -

 السهر على تطبيق النصوص الترتيبية املتعلقة بمادة ألاسعار، -

 معاينة املخالفات الاقتصادية وإحالة املحاضر الى املحاكم املختصة ومتابعتها، -

 طبقا للتشريع الجاري به العمل، املخالفينإجراء الصلح الاداري مع  -

 واملوازين والسهر على تطبيق النصوص الترتيبية املتعلقة بهذا امليدان، القيام بمراقبة املكاييل -

 مراقبة جودة املواد املروجة والسهر على تطبيق النصوص الترتيبية املتعلقة بمادة قمع الغش، -

 وتنفيذها. اتخاذ العقوبات الادارية ضد املخالفين -

 (1119أوت  11مؤرخ في  1119لسنة  1854أمر عداد )

 الصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطةوزارة 

وزير الصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسط الصالحيات يفوض  : جديد() 9الفصل 

 التالية الى الوالة:

 في مادة الصناعة: (1

 الاشراف على أعمال اللجنة الجهوية ملنح الامتيازات، -

بعد دارسة امللفات من طرف املصالح إسناد قرارت منح الامتيازات للمشاريع الصناعية  -

 الجهوية املعنية.

 في مادة الطاقة: (2

 السهر على مطابقة املواد البترولية مع التشريع الجاري به العمل،  -

 ، مراقبة السالمة في نقاط البيع ومخازن املواد البترولية والغازية  -

 بترولية ضافية املسداة من طرف نقاط بيع املواد لإلا بة جودة الاعمال  قمرا -

 ) الهواء املضغوط، ماء مبرد، مبرد املحرك ...(،

القيام مع إعالم املصالح املركزية لوزارة الصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى  -

 : التالية باألعمالواملتوسطة، 
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 أبحاث تتعلق بنمو الاستهالك بالجهة، -

 بالنقص املحتمل،متابعة حالة مخزونات املواد البترولية وإعالم املصالح املركزية  -

 دراسات تتعلق بتركيز محطات التوزيع، -

 اقة الكهربائية،طدراسة امللفات املتعلقة بمشاريع إدخال ال -

 املشاريع املتعلقة بالتنوير والغاز ما عدا الجهد املرتفع، إلنجاز الدراسات الفنية  -

ملتوسط الابحاث الادارية والدراسات وتنفيذ البرامج املتعلقة بالخطوط ذات الجهد ا -

 واملنخفض،

البت في الشكايات لدى الادارة املتعلقة بالنزاعات بين املوطنين والشركة التونسية  -

والغاز في مادة العبور وحقوق الارتفاق الناجمة عن استغالل الخطوط ذات  للكهرباء

 الجهد املتوسط واملنخفض.

 زعجة:ات الخطرة أو املخلة بالصحة أو املسفي مادة املؤس (3

تطبيق التشريع املتعلق باملؤسسات املرتبة التالية بما في ذلك دراسة امللفات متابعة  -

 وإجراء البحث العمومي ومنح التراخيص في فتحها واستغاللها:

محطات توزيع الوقود  مستودعات قوارير غاز البترول املسيل املرتبة بالصنف الثاني، -

 املرتبة بالصنف الثاني،

 سسات املرتبة بنسخ من قرارت الترخيص املسلمة.ويتم مد الوزير املكلف باملؤ 

 (1114أفريل  11مؤرخ في  1114لسنة  1415امر عداد ) 

 وزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية املستديمة

 يفوض وزير التجهيز والاسكان الصالحيات التالية للوالة: : 8الفصل 

 في مادة الدراسات واملراقبة: (1

 التقديرية للبناءات،مراقبة املشاريع  -

 تكوين ملفات الصفقات العمومية الراجعة بالنظر للجنة الجهوية للصفقات العمومي، -

 القيام بجميع املعطيات الاحصائية الجهوية وبمراجعتها واستغاللها وتوزيعها، -

 للبناءات املدنية،تكوين ملفات التي تعرض على الجنة الجهوية  -

عن  ميادين الطرقات والتعمير والبناءات الصادرةتجميع مطالب املعونة الفنية في  -

البلديات وربط الصلة بين البلديات ومختلف املصالح التابعة لوزارة التجهيز والاسكان 

 املعنية بهذه املعونة.

 سور والطرقات:ج( في مادة ال2

 التصرف في شبكة الطرقات والحفاظ عليها وصيانتها والسهر على استغاللها واصالحها، -   

 انجاز اشعال تعصير شبكة الطرقات او توسيعها، -

 التصرف في العتاد املتحرك ومختلف آلاالت والتجهيزات. -
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 في مادة البناءات املدنية: (3

 القيام بمراقبة انجاز الاشغال الجديدة للبناءات املنية واشغال تهيئتها وتعهدها وترميمها، -

 الاعتمادات الخاصة بالدراسات والاشغال،دراسة وانجاز املشاريع الجهوية ومتابعة  -

 القيام بالبحوث الاساسية الالزمة لتكوين ملفات املصادقة على املقاوالت. -

 في مادة التهيئة العمرانية: (4

 املساهمة مع الجماعات العمومية املحلية في اعداد وعند الاقتضاء مراجعة: -

 .الامثلة الرئيسية لتنظيم املدن 

 .أمثلة التهيئة للمدن 

 مثلة التهيئة الجزئية،أ 

 اعانة الجماعات العمومية املحلية في اعداد امثلة التقسيم، -

 السهر على احترام التراتيب في املدن وخاصة منها املتعلقة برخص البناء وأمثلة التقسيم، -

البت في ملفات نهائيا دون الرجوع الى املصالح املركزية وذلك بالنسبة للتقاسيم داخل  -

 ملثال تهيئة مصادق عليه.  املناطق الخاضعة

 في مادة السكن: (5

 وضع مختلف الصيغ الترتيبية للتشجيع في ميدان السكن حيز التطبيق، -    

 مراقبة انجاز برامج السكن املزمع القيام بها من طرف مختلف الباعثين العقاريين. -     

 املشاركة في تنفيذ البرامج في مادة املساكن الريفية، -     

 تحديد الحاجيات في مادة التهذيب والتجديد بالتعاون مع الجماعات العمومية املحلية، -     

 مراقبة انجاز برنامج التهذيب والتجديد العمراني، -    

الترخيص في القيام بعمليات عقارية عادية بما فيها تلك التي يكون أحد ألاطراف فيها أجنبيا  -    

 .1658ملك ألاجانب املبنية أو املكتسبة قبل سنة ما عدا العقارات التي على 

 (1114أفريل  11مؤرخ في  1114لسنة  1415أمر عداد )   

 ( فيما يتعلق بامللك العمومي البحري:8

إلاحداثات املقامة بصفة غير قانونية بامللك العمومي البحري  إصدار قرارات هدم البنايات و -   

 وتنفيذها.

 (1119أوت  11مؤرخ في  1119لسنة  1854أمر عداد )   

 ( في مادة املقاطع:0

 قبول ملفات مطالب رخص املقاطع الصناعية وإحالتها الى إدارة املقاطع واملتفجرات، -   

 املقاطع ذات الصبغة التقليدية، استغاللمنح رخص  -   

 ستغالل.تطبيق التشريع الخاص باملقاطع ومراقبة استغاللها من حيث السالمة وكيفية الا  -   

 وزارة النقل
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 يفوض وزير النقل الصالحيات التالية الى الوالة: : 11الفصل 

 درس وبرمجة وانجاز الاشغال املتعلقة بالنقل البري والبحري. -

 الاشراف على تصرف املصالح في ميدان النقل واملالحة البحرية. -

املتعلقة  الاشراف على الاستغالل الفني للنقل البري وخاصة درس واعداد امللفات -

 باستغالل النقل والجوالن بالطرقات،

 اسناد رخص نقل البضائع واملواد الفالحية، -

 اسناد رخص النقل الريفي، -

اسناد رخص السيارات الاجرة في حدود الوالية وحسب مقاييس الاسناد والحصص التي  -

 ،يقع ضبطها من طرف وزارة النقل

 نطاق الوالية.سناد وتحديد عدد رخص التاكس ي صغيرة الحجم في ا -

 اسناد رخص فتح مدارس تعليم السياقة، -

 .1115جوان  19املؤرخ في  1115لسنة  1941عداد  ألامر حذفت بمقتض ى أحكام  -

 الاشراف على اعمال اللجنة الجهوية املكلفة بالنظر في سحب رخص السياقة، -

 (1115جوان  19مؤرخ في  1115لسنة  1941أمر عداد )

 السياقة.ت سحب رخص ااتخاذ قرار  -

 (1119أوت  11مؤرخ في  1119لسنة  1854أمر عداد ) 

 وزارة السياحة

 يفوض وزير السياحة الصالحيات التالية الى الوالة: : )جديد( 11الفصل 

مختلف العمليات والانشطة السياحية: )التنشيط السياحي، املحيط،  تأطير  تنسيق و 

 نقل السياح، الدليل السياحي، التسعيرة...(.

 الشؤون الثقافية وزارة

 الصالحيات التالية الى الوالة: الشؤون الثقافيةيفوض وزير  : 11الفصل 

 تنسيق ومتابعة البرامج الثقافية بالوالية. -

 منح رخص فتح نوادي الفيديو بناء على راي اللجنة الجهوية املختصة. -

 منح رخص فتح قاعات العرض السينمائية ذات الصبغة التجارية. -

 التربية القوميةوزارة 

 يفوض وزير التربية القومية الصالحيات التالية الى الوالة: :11الفصل 

املراقبة الادارية ملعاهد التعليم الثانوي العمومي والخاصة ومدارس الترشيح والتفقديات  -

 واملدارس الابتدائية العمومية والخاص،

 تنظيم افتتاح السنة الدراسية بالجهة، -

 العملة طبقا ملا ينص عليه قانون الاطار. الاشراف على انتداب -
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 تنظيم الحياة املدرسية باملعاهد واملدارس، -

 اعالم التالميذ فيما يخص التوجيه املدرس ي والجامعي، -

 تنفيذ السياسة التربوية الهادفة الى فتح املدرسة على املحيط، -

الاجتماعي تنسيق النشاطات املشتركة بين املنظمات واملعاهد واملدارس في امليدان  -

 والثقافي،

 11املؤرخ في  1114لسنة  1512حذفت بمقتض ى أحكام الفصل ألاول من الامر عداد  -

 .1114أفريل 

 برمجة احداث املؤسسات التربوية طبقا ملقتضيات الخريطة املدرسية، -

 اعداد مشاريع بناء املدارس الابتدائية والثانوية وانجازها، -

 باستثناء املعدات البيداغوجية، تجهيز املدارس الابتدائية والثانوية -

 صيانة املؤسسات التربوية. -

 العمومية ةوزارة الصح

 : يفوض وزير الصحة العمومي الصالحيات التالية الى الوالة: 14الفصل 

 الترخيص وفقا للتراتيب الجاري بها العمل في ممارسة املهن شبه الطبية التالية: -

 + محالت تمريض

 +عيادات القوابل

 التدليك الطبي+ عيادات 

 + محالت بيع نظارات طبية

 ترتيبي. + وكل مهنة شبه طبية يقع ضبط شروط تعاطيها بنص قانوني أو

تسليم رخص فتح املصحات الخاصة طبقا للخريطة الصحية التي تضعها وزارة الصحة  -

والاذن بغلقها، بعد أخذ راي اللجنة الاستشارية املختصة التابعة لوزارة  العمومية

 وتكليف سلك املتفقدين املؤهلين قانونيا بتفقد هذه املؤسسات. العموميةالصحة 

اتخاذ القار في فتح مراكز للصحة الاساسية اذا توفرت الامكانيات لذلك، وفقا للخريطة  -

 الصحية التي تضعها وزارة الصحة العمومية للغرض.

 ت محلية،: مستشفياطلب اجراء تفقد ومراقبة انشطة التشكيالت الصحية الاساسية -

 مستوصفات، مراكز رعاية الام والطفل والتنظيم العائلي.

 تفقد الصيدليات واملخابر في القطاع الخاص، بإجراءفقد املتكليف الصيدلي  -

 الاشراف على عمليات التلقيحات الجماعية والحمالت ضد الامراض السارية، -

ون مع املنظمات املعنية مراقبة الاسكان واملاء الصالح للشراب والانتاج الغذائي بالتعا -

 ،باألمر

 ،باألمربة الوسط ومقاومة التعفن بالتعاون مع املنظمات املعنية قمرا -
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مراقبة حفظ الصحة املدرسية والجماعية ومتابعة البحث عن الامراض في هذه  -

 املجموعة،

 الاشراف على برامج التثقيف الصحي ودعمها ومتابعتها، -

 ودعمها ومتابعتها،شراف على برامج التثقيف الصحي الا  -

الاشراف على برامج طب الشغل وخاصة طلب مراقبة شروط حفظ الصحة وضمان  -

 الشغل والوقاية من الامراض املهنية.

 وزارة الفالحة

 يفوض وزير الفالحة الصالحيات التالية للوالة: : 15الفصل 

 فيما يتعلق بالشؤون العقارية: (1

 الاشتراكية : لألراض يتسليم الشهادات ورسوم الامثلة  -

الاحباس املسندة على وجه  ألراض يتسليم رسوم امللكية والشهادات ونسخ الامثلة  -

 الانزال،

 تحويز املواطنين واعداد عقود البيع وامضاؤها من طرف املنتفعين، -

 لفائدة املصلحة العامة، الانتزاعاجراءات  -

 يمة،التقاسيم القد ألراض يتحرير عقود البيع وتسليمها 

 التقاسيم القديمة، ألراض يتحرير وتسليم رفع اليد بالنسبة  -

 هبة...(، -مغارسة -الترخيص في البيع ثانية وما شابهه من عمليات التفويت)رهن -

 منح شهادة الحوز للمنتفعين بقطع أرض باملناطق السقوية العمومية، -

ل التقيمي الى خة مطابقة لألصل من أمر الانتزاع مصحوبة بنسخة من املثانستوجيه  -

 املنتزع منه،

 اعالم املنتزع منه بعروض الادارة، -

 تعليق الكشوف الخاصة بالقطع املنتزعة، -

 تحرير عقود الاحالة بالتراض ي وامضاؤها نيابة عن املنتزع، -

 11املؤرخ في  1889لسنة  545حذفت بمقتض ى أحكام الفصل ألاول من الامر عداد   -

 .1889مارس 

 11املؤرخ في  1889لسنة  545الفصل ألاول من الامر عداد حذفت بمقتض ى أحكام  -

 .1889مارس 

السيالين والاحباس من اراض ي  املتأتيةالقيام بعمليات التفويت في الاراض ي الدولية  -

 العامة واحباس الزوايا سابقا،

منح شهائد اسناد الاراض ي الدولية بعد اتمام الاجراءات القانونية من تصفية الاحباس  -

 ي السيالين،والاراض 
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 فيما يتعلق بالغابات:  (2

مراقبة تطبيق التشريع املتعلق باملحافظة على امللك الغابي للدولة وعلى الغابات  -

 والاراض ي املعدة للمرعى والخاضعة لنظام الغابات،

املشاركة في اعداد برامج الحياء الغابات واملراعي وبتطوير النشاطات الغابية في القطاع  -

 ،الفالحي

ومتابعة البرامج املتعلقة بالتشجير وبتحسين املراعي وبالتجهيزات وبحماية الحيوان تنفيذ  -

 وبالتصرف في املحميات القومية وباملحافظة على الغابات ومقاومة زحف الرمال،

اعداد مخططات لتهئية الغابات واملحافظة على املحميات القومية وحدائق النزهة  -

 ضعة لنظام الغابات،وكذلك املناطق املعدة للمرعى والخا

والدولية  الاشتراكية متابعة أشغال اللجان الجهوية املكلف بتحديد مساحة الاراض ي -

 املعدة للمرعى والتي يمكن اخضاعها للنظام الغابي ،

 برمجة استغالل املوارد الغابية وضمان مراقبتها، -

 برمجة استغالل مواد املراعي ومنابت الحلفاء، -

 ،راكنة حسب التشريع الجاري به العملبيع منتوجات الغابة بامل -

 تسليم رخص الصيد بالغابات الدولية باستثناء املتعلقة بالصيد السياحي، -

 القيام باملزايدات العمومية املتعلقة بحق الصيد بالغابات الدولية، -

 الحيوانات الضارة، البادةتسليم الرخص للقيام بحمالت ادارية  -

استغالل الاشجار الغابية والتي هي على ملك الخواص أي فيما يخص ر دراسة وابداء ال -

 وكذلك املقاطع املوجودة في أراض خاضعة لنظام الغابات ،

الاعداد الفني للملفات املتعلقة باستصالح الاراض ي لجعلها أراض خاصة بتكريس  -

خاضعة لنظام الغابات أو املشاجرة أو الاراض ي ذات غابة شعراء على ملك الخواص وغير 

 ات،الغاب

 الاعداد الفني للملفات املتعلقة بالبناءات باراض ي غابات دولية، -

 اسناد رخص تكريس الاراض ي الغابية غير الخاضعة لنظام الغابات، -

 تسليم رخص ممارسة حق الانتفاع بالغابات الدولية، -

 اسناد رخص صنع الفحم، -

 اسناد رخص نقل املنتوجات الغابية، -

الخاصة الخاضعة  لألمالكباتات الشبه الغابية اسناد رخص استغالل منتوج بعض الن -

الترخيص في استغالل املنتوجات الغابية كبير الاخشاب والتعشيب  لنظام الغابات،

 للنحل وصيد الطيور...

 شجرة، 555الترخيص في الاشجار الغابية على أن ال يتعدى ذلك  -
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 الغابية. باألراض ياسناد رخص الاقامة الوقتية  -

 النباتي: تاجباإلنفيما يتعلق   (3

تنفيذ ومتابعة البرامج السنوية للموسم الفالحي التي يقع ضبطها من طرف الادارة  -

 املركزية واملتعلقة بمواسم:

 +الزراعات الكبرى 

 +الاشجار املثمرة والزياتين

 +الخضر

 +الزراعات الصناعية

 تقييم شهري ملحاصيل الزراعات السابق ذكرها، -

الجهة بالبذور واملشاتل والاسمدة وآلالت الفالحية وقطع متابعة عمليات تزويد فالحي  -

 ،الغيار

 تزويد وترويج الغالل والخضر داخل ألسواق الوالية، -

 القروض الفالحية املمنوحة للفالحين،متابعة ومراقبة استعمال  -

 ،مراقبة منابت الاشجار املثمرة والخضر من النحية النوعية والصحية -

 املثمرة والخضر والبذور داخل الوالية، مراقبة توزيع مشاتل الاشجار  -

املشاتل املتحصل على  ألربابوبطاقات املراقبة النوعية والصحية  تسليم رخص البيع -

 ته،دموافقة الادارة املركزية في نطاق البرنامج السنوي الذي اع

الفالحي والاقسام املحلية املختصة حسب التهيئة التي  لإلرشادتركيز الخاليا الترابية  -

 تضبطها الادارة املركزية،

 تنظيم أيام التوعية والاعالم لفائدة فالحي الجهة واعداد زيارات لهم بالقطع املثالية، -

 تنظيم أيام دراسية على النطاق الجهوي وحصص تدريبية وتربصات لفائدة فنيي الجهة، -

متابعة البرامج املعدة من طرف الادارة املركزية في ميدان الزراعات تركيز القطع املثالية و  -

 الكبرى والاشجار املثمرة والزياتين والخضر والزراعات الصناعية،

 فتح وتنظيم مراكز تكوين اليد العاملة املختصة في تلقيم الاشجار، -

 تسليم شهائد النجاح في اختبارات وتقليم الاشجار، -

 واملخابر،تسليم رخص فتح املطاحن  -

 تسليم التراخيص السنوية مشاتل الاشجار املثمرة والخضر، -

تسليم تراخيص بيع البذور ومسك دفاتر حسابات خاصة بها،تقييم عمليات الارشاد  -

 التي تم القيام بها خالل املوسم الفالحي وتأثيرها على التطوير الفالحي بالجهة،

والاشجار املثمرة والخضر وحماية النباتات تدعيم املكاتب املختصة في الزراعات الكبرى  -

 املوجودة بدوائر الانتاج النباتي،
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 تنفيذ املشاريع بأنواعها وخاصة منها قروض املراقبة، -

 تتبع مختلف أطوار نمو الحشرات وامراض النباتات وبرمجة مداواتها، -

الم تسليم رخص املوافقة على تعاطي تجارة املبيدات الزراعية ومراقبةنقط بيع واع -

 الادارة بكل ما يالحظ من خلل في سيرها،

 تنظيم أيام اعالمية حول طرق املداواة وكيفية استعمال الات الرش، -

 مراقبة املزروعات واصدار الانذارات وتوزيعها، -

 .1881جوان  19مؤرخ في  1881لسنة  1128أمر عداد 

 احداث جمعيات مالكي ضيعات الزياتين. -    

 الحيواني: ( فيما يتعلق باالنتاج4

املساندة الفنية والرشاد والتوعية في ميدان الزراعات العلفية وانتاج العلف واستغالل  -

املراعي وتحسين طرق تربية املاسية والسالالت وضبط وانجاز الحمالت الوقائية ضد 

 امراض الحيوانات واملداواة الفردية وتوزيع الادوية،

 الحيوانات، ةدراسة مشاريع الانتاج الحيواني وتغذي -

 انجاز الدراسات الالزمة لتنمية قطاع تربية املاشية، -

 تنفيذ املشاريع املقررة ومتابعتها وتقييم مختلف املنتوجات الحيوانية والعلفية، -

 املراقبة الصحية بالحدود واملصالح الجهوية، -

 سلخ.املصادقة على احداث امل -

 ( فيما يتعلق باملياه:5

 ه واعداد جداول للمياه،احصاء نقط امليا -

 دراسة واعداد امللفات املتعلقة بمطالب استغالل امللك العمومي للمياه، -

 اعداد الرخص الوقتية، -

 ورية التونسية واملتعلق بالوالية املعنية،هالنشر بالرائد الرسمي للجم -

 اعداد قرارت الرخص النهائية، -

 من الادوية ،دراسة امللفات املتعلقة باستخراج الرمال  -

تسليم رخص ضخ املياه  -اعداد وتسليم التراخيص الخاصة باستخراج الرمال من الاودية، -

 من الاودية والنقاط العمومية،

لالدارة املركزية  مترا وارسالها 55أعداد مطالب حفر الابار العميقة التي يتجاوز عمقها  -

 قصد ابداء الراء الفني واعداد القرار الوزاري،

 مترا، 55اسة مطالب استغالل الابار التي يتجاوز عمقها در  -

اعداد املطالب لالستغالل الاسل التابع للملك العمومي واعداد البتات والصفقات  -

 املتعلقة بذلك،
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اعداد ودراسة مطالب تسجيع الدولة إلحداث وتجهيز وتهيئة نقط املياه الراجعة بالنظر الى  -

 للجنة الجهوية للقرض الفالحي،

مراقبة امللك العمومي للمياه) شرطة املياه( فيما يتعلق خاصة باخذ املاء والتربة من  -

الادوية واستغالل الاسل ومراقبة انجاز التقنيبات وباستغالل املائدة الجوفية العميقة 

 وباحترام مناطق املحافظة واملنع،

وكذلك املساهمة في  اعداد املذكرات والدراسات التطبيقية في حدود الوالية املعنية -

 الدراسة الاساسية التي تقوم بها دوائر الدراسات،

 (1881جوان  19مؤرخ في  1881لسنة  1128أمر عداد مطة )جديدة(:)

 مراجعة الجمعيات ذات املصلحة املشتركة. -

 الاستثمارات الفالحية:( فيما يتعلق بتمويل 8

الفالحيةوالصيد البحري والخدامات اسناد قرارت منح الامتيازات الخاصة باملشاريع  -

 املتصلة بها والراجعة بالنظر الى الجان الجهوية السناد املتيازات،

بالحاجيات السنوية في ميدان القروض القصيرة واملتوسطة والطويلة  ابالغ الادارة املركزية -

 مارس من كل عام، 35باعتبار حاجيات كل معتمدية وذلك في اجل اقصاه 

 تكوين ملفات القروض على الصعيد الجهوي،متابعة   -

القيام بالدراسات الفنية املتعلقة بالقروض الفالحية وذلك في أجل يحدد بقرار من وزير   -

 الفالحة،

ماعدا اتلمطالب املتعلقة باالبار العميقة التي ترفع الى للجنة  -درس كل مطالب القروض -

اللجنة الجهوية الاستشارية للقرض من طرف  –القومية الاستشارية للقرض الفالحي 

 الفالحي والبت فيها،

امضاء القرارات الخاصة باسناد القروض وذلك حسب شروط تحدد بقرار من وزير  -

 الفالحة.

 ( فيما يتعلق بالتربة:0

 اعانة الفالحين بواسطة الكشف حتى يتمكنوا من استغالل افضل الراضيهم وذلك: -

 ،ي طبقا لخاصياتها+بتوجيههم قصد استغالل الاراض 

+ بتحليل تربة الاراض ي قصد تحسين نسبة الخصوبة بها ومعالجة النقص الذي قد 

يطرأ عليها بالقيام بالبحوث الضرورية حول عالقة التربة بالنباتات وذلك لتكوين ملفات 

 القروض الفالحية،

 القيام بدراسات حول عالقة التربة بالنبات على صعيد كل والية وذلك بـ : -

 اعداد ورسم خرائط الستعمال الاراض ي في نطاق  مشاريع جهوية لالحياء والتهيئة. +

 اعداد فهرس جهوي لالراض ي وذلك بـ : -



 

 

118 

 

+ خزن كل معطيات عالقة التربة بالنبات والتي تم الوصول اليها من خالل اعمال 

 الكشف عن الاراض ي وبواسطة املخابر ومن خالل رسم الخرائط،

 تغالله خاصة في اعمال الكشف،+ مراجعة الفهرس الس

 املناطق املهددة باالنجراف وذلك بـ : متابعة تطور التربة في املناطق السقوية وكذلك -

+ متابعة تطور املناطق السقوية وخاصة فيما يتعلق بامللوحة وصرف املياه لتفادي كل 

 انواع تدهور التربية،

 باالشغال الالزمة ملقاومة الانجراف،+ دراسة الانجراف وتاثيره على التربة قصد القيام 

 املشاركة في اعداد برامج البحوث والتجارب في عالقة الترة بالنبات وذلك بـ: -

 + صيانة ومتابعة الضيعات املعدة للتجربة،

 + اعالم املصالح املعنية بنتائج البحوث املتحصل عليها،

املجددة الستغالل وحماية + تنظيم أيام اعالمية قصد التحسيس والارشاد حول الطرق 

 التربة.

 ( فيما يتعلق باملحافظة على املياه والتربة: 6

برمجة الانشطة املتعلق باشغال املحافظة على املياه والتربة واحياء املراعي الفالحية -

 وذلك:

 + بمتابعة انجاز هذه البرامج على الصعيد الجهوي،

 لفوائد مقاومته،+ بتحسيس املجموعات الريفية ملشكلة الانحراف و 

+ وباملساهمة في اعداد املشاريع املندمجة املتعلقة بالجهة والتي تدخل في نطاق تنميتها 

 الفالحية.

 احصاء مشاريع التهيئة ملقاومة الانحراف على الصعيد الوالية، -

اعداد مشاريع للتنفيذ فيما يتعلق باملحافظة على املياه والتربة وذلك من خالل  -

 دة،الدراسات املوجو 

 تنفيذ ومراقبة ومتابعة أشغال مقاومة الانحراف، -

 تقييم دوري لالنجازات، -

 لالشخاص، الاعانة الفنية لدراسة وتنفيذ أشغال املحافظة على املياه والتربة -

 املاديين واملعنويين املخول لهم استغالل أرض فالحية، -

 املياه والتربة.مراقبة ومتابعة القروض الفالحية املمنوحة للفالحين للمحافظة على  -

 (1881جوان  19مؤرخ في  1881لسنة  1128) أمر عداد 

 وزارة الاقتصااد واملالية والفالحة

منح املصادقة لتعاضديات الخدمات الفالحية واتحاداتها بالجهة وسحبها  مكرر : 15الفصل 

حية منها باستثناء التعاضديات املركزية الفالحية والاتحادات املركزية للتعاضديات الفال 

 والتعاضديات الخدمات الفالحية واتحاداتها التي تتجاوز مناطق تدخلها حدود والية واحدة.
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 وزارة املواصالت

 يفوض وزير املواصالت الصاليحيا التالية الى الوالة: : 12الفصل 

 :في مادة املواصالت السلكية ولالسلكية (1

 انجازها ومتابعتها،ضبط برامج املواصالت السلكية والالسلكية والسهر على  -

 دراسة أشغال صيانة وتوسع الشبكة وبرمجتها وانجازها، -

 ضبط الاولويات في اسناد الخطوط الهاتفية، -

 دراسة وانجاز تجهيزات املشتركين، -

 استغالل املواصالت السلكية والالسلكية، -

مادة  املواصالتاد كل التراخيص املطلوبة من وزارة املواصالت في مادة وبصفة عامة ، اسن -

 البريد واملصالح املالية.

 الشؤون الاجتماعية وزارة

 يفوض وزير الشؤون الاجتماعية الصالحيات التالية الى الوالة: : 19الفصل 

التنسيق واملراقبة والتنشيط بالنسبة ملختلف املصالح املكونة لالدارة الجهوية لوزارة  -

 الشؤون الاجتماعية وهي :

 للشغل،+التفقدية الجهوية 

 +املكتب الجهوي للتصالح،

 + املصلحة الجهوية للتنمية الاجتماعية،

+ املندوبيات واملكاتب واملراكز الجهوية أو املحلية التابعة لديواني التكوين املنهي والتشغيل 

 والعملة التونسيين بالخارج،

 + والادارات واملصالح واملكاتب الجهوية للصناديق الاجتماعية.

ق سياسة الحكومة في ميادين الشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراقبة تطبي -

 والتنمية الاجتماعية.

 مراقبة تطبيق القوانين والتراتيب الفنية والادارية في ميدان العمل الاجتماعي. -

 الاشراف على تسوية النزاعات الجماعية. -

 وزارة الشؤون الاجتماعية. مراقبة املنظمات التي تمولها -

 وتنفيذ تربصات وبرامج التكوين داخل املؤسسات بالجهة.تنظيم  -

ضبط حاجيات الجهة في ميدان التكوين والتشغيل ومالءمة مع مقتضيات التنمية  -

 الجهوية.

 .املصادقة على عقود التكوين والتشغيل ومراقبة ظروف تطبيقها -

ذية على بطاقات الجبر املعدة من طرف الصندوق القومي اضفاء الصبغة التنفي -

 للضمان الاجتماعي.
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املصادقة على مقترحات اللجنة الجهوية الاستشارية لدى املكتب الجهوي للضمان  -

 الاجتماعي املتعلقة أساسا:

 + باختبار العامل املثالي،

 ،+ بجائزة الرقي الاجتماعي

 اعانات ظرفية للعملة باملؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية. بإسناد+

 مؤسسات التي تقوم بمشاريع اجتماعية لفائدة عمالها.قروض ومنح لل بإسناد + و

 اسناد املساكن الاجتماعية التابعة للصناديق. -

 البت في املسائل املتعلقة بالتصالح. -

 النظر في طلبات الطرد الجماعي. -

دراسة مطالب الحصول على بطاقة معاق واسنادها وفقا للمقاييس التي يقع ضبطها  -

 الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية.بقرار مشترك بين وزارتي 

ضبط قائمة العائالت املعوزة املستفيدة من البرنامج القومي للمساعدة واقرار املساعدة  -

  املقترحة لفائدتها.

الت املقومة لألعضاء وآلاالت املعوضة لها واسنادها آلادراسة مطالب الحصول على  -

 بالنسبة للمعوزين.

 ر قرارت غلقها.اسناد رخص فتح املحاضن واصدا -

 وزارة الشباب والطفولة

 يفوض وزير الشباب والطفولة الصالحيات التالية الى الوالة: : 19الفصل 

 تطبيق السياسة الاجتماعية والتربوية للوزارة بالجهة. -

 التنسيق واملراقبة ملؤسسات الشباب والطفولة والراضة في الجهة. -

 والاجتماعية التربوية.تنسيق الانشطة الرياضية املدرسية  -

 درس واقتراح كل اجراء من شأنه تحسين ظروف استعمال التجهيزات املتوفرة بالجهة. -

والطفولة والرياضة وكذلك اللجنة الجهوية للقبول  رئاسة املجالس الجهوية للشباب -

 بقرى الاطفال املتواجدة بالوالية.

 التأطير  الرياضيين و الاحباء و السهر على تطبيق ميثاق الرياض ي واحترامه من قبل  -

 الراض ي واتخاذ التدابير والاجراءات ملقاومة العنف الرياض ي في مالعب الوالية.

السهر على حين توظيف التجهيزات الرياضية والتربوية الاجتماعية واستعمالها كامل  -

 الوقت في الجهة والعمل على صيانتها والحفاظ على غايتها الاصلية.

 تح رياض الاطفال.اسناد قرارات ف -

ابداء الرأي أو اقتراح فتح وغلق املؤسسات التربوية الاجتماعية التابعة لوزارة الشباب  -

 والطفولة.
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 ابداء الراي في مطالب فتح وغلق قاعات التربية البدنية والرياضية التابعة للخواص. -

 الاشراف على املكاتب الجهوية ملنظمات الشباب والطفولة. -

 ملنظمات الشبابية او الرياضية الوطنية في السفر الى الخارج.ا ألعضاءالترخيص  -

 ابداء الراي في تكوين جمعية رياضية او شبابية. -

 الاحكام السابقة املخالفة لهذا الامر. ألغيت جميع : 18الفصل 

الوزير الاول ووزراء الداخلية والصناعة والتجارة والطاقة واملناجم  : 11الفصل 

والتجهيز والاسكان والسياحة والصناعات التقليدية والشؤون الثقافية والتربية القومية والصحة 

 والشؤون الاجتماعية والشباب والطفولة مكلفون، كل فيما العمومية والفالحة واملواصالت

 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوري التونسية.يخصه بتنفيذ هذا الامر 

 .1666مارس  24تونس في 

 زين العابدين بن علي                                                                                 
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  1118اديسمبر  11مؤرخ في  1118لسنة  1998أمر عداد 

 بتنظيم وزارة التربية .يتعلق 

 

 إن رئيس الجمهورية

 باقتراح من وزير التربية والتكوين,

ــــدد لســــنة 65بعــــد إلاطــــالع علــــى القــــانون التــــوجيهي عـــــ  2552جويليــــة  23املــــؤرخ فــــي  2552ـ

املــؤرخ  2556لســنة  6وإتمامــه بالقــانون عــدد املتعلــق بالتربيــة والتعلــيم املدرســ ي كمــا وقــع تنقيحــه 

 .2556فيفري 11في 

 املتعلق بالتكوين املنهي.  2556فيفري  11املؤرخ في  2556ـدد لسنة 15وعلى القانون عـ

املتعلـــــق بإعـــــادة تنظـــــيم  1601ســـــبتمبر  16املـــــؤرخ فـــــي  1601ــــــدد لســـــنة 346وعلـــــى ألامـــــر عــــــ

 اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة.

املتعلـــق بالنظـــام املنطبـــق علـــى  1665مـــاي  6املـــؤرخ فـــي  1665ــــدد لســـنة 528وعلــى ألامـــر عــــ

املـؤرخ فـي  2555ــدد لسـنة 1162املكلفين بمأمورية في الـدواوين الوزاريـة كمـا وقـع تنقيحـه بـاألمر عــ

 .2555ماي  22

يم املتعلــــق بإعــــادة تنظـــــ 1665جويليــــة  16املـــــؤرخ فــــي  1665ـــــدد لســــنة 655وعلــــى ألامــــر عـــــ

 منه. 14إلادارة املركزية لوزارة التربية القومية وخاصة الفصل 

املتعلــق بإحــداث مكاتــب  1663جويليــة  28املــؤرخ فــي  1663ـــدد لســنة 1546وعلــى ألامــر عـــ

ــدد لسـنة 1152العالقات مـع املواطن, وعلى جميـع النصوص التي نقحتـه أو تممـته وخاصـة ألامر عـ

 .1666ماي  25املؤرخ في  1666

املتعلــــق بتنظــــيم وزارة  1666ســــبتمبر  14املــــؤرخ فــــي  1666ـــــدد لســــنة 1006وعلــــى ألامــــر عـــــ

 .2556أكتوبر  3املؤرخ في  2556لسنة  3101التربية كما وقع تنقيحه باألمر عدد 

املتعلـــق بإلحـــاق هياكـــل  2552ســـبتمبر  15املـــؤرخ فـــي  2552ــــدد لســـنة 2550وعلـــى ألامـــر عــــ

 ي والتشغيل سابقا بوزارة التربية والتكوين.تابعة لوزارة التكوين املنه

املتعلــــق بكيفيــــة ممارســــة  2552أكتــــوبر  0املــــؤرخ فــــي  2552لســــنة  2160وعلــــى ألامــــر عــــدد 

إلاشـــراف علـــى املنشـــآت العموميـــة وصـــيغ املصـــادقة علـــى أعمـــال التصـــرف فيهـــا وتمثيـــل املســـاهمين 

 وضوعة على كاهلها.العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات امل

املتعلــــق بكيفيــــة ممارســــة  2552أكتــــوبر  0املــــؤرخ فــــي  2552لســــنة  2166وعلــــى ألامــــر عــــدد 

إلاشــــراف علــــى املؤسســــات العموميــــة التــــي ال تكتســــ ي صــــبغة إداريــــة وصــــيغ املصــــادقة علــــى أعمــــال 

التصــرف فيهــا وطــرق وشــروط تعيــين أعضــاء مجلــس املؤسّســة وتحديــد الالتزامــات املوضــوعة علــى 

 هلها.كا

املتعلــق بضــبط مشــموالت   2552نــوفمبر  11املــؤرخ فــي  2552ـــدد لســنة2655وعلــى ألامــر عـــ

 وزارة التربية والتكوين.



 

 

114 

 

املتعلـــــق بتعيـــــين ســـــلطة  2555مـــــارس  24املـــــؤرخ فـــــي  2555ــــــدد لســـــنة 615وعلـــــى ألامـــــر عــــــ

ة وعلـــى إلاشـــراف علـــى املنشـــآت العموميـــة وعلـــى املؤسســـات العموميـــة التـــي ال تكتســـ ي صـــبغة اداريـــ

 11املــــــؤرخ فــــــي  2556لســــــنة  3030جميــــــع النصــــــوص التــــــي نقحتــــــه او تممتــــــه وخاصــــــة ألامــــــر عــــــدد 

 2556ديسمبر 

ـــــدد لســـــنة 1245وعلـــــى ألامـــــر عــــــ املتعلـــــق بضـــــبط نظـــــام  2558افريـــــل  24املـــــؤرخ فـــــي  2558ـ

 إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة املركزية و إلاعفاء منها. 

املتعلـــــق بضـــــبط تنظــــــيم   2550مــــــارس  8ؤرخ فـــــي املـــــ 2550ـــــــدد لســـــنة 483وعلـــــى ألامـــــر عــــــ

 ومشموالت إلادارات الجهوية للتربية والتكوين.

 وعلى رأي وزير املالّية

 .وعلى رأي املحكمة إلادارية

 يصدر ألامر آلاتي نّصه:

 

 الباب ألاول 

 أحكــام عامــة

 املديرين على:ة العليا وندوة ئتشتمل وزارة التربية عالوة على الهي الفصل ألاول :

 ،الديوان - 

 الكتابة العاّمة، -

 الهياكل الخصوصّية للتربية ، - 

 هياكل التفقد واملتابعة والتقييم، -

 هياكل املساندة، - 

 إلادارات الجهوية للتربية ، - 

 اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة. - 

ية تسـاعد الـوزير علـى درس جميـع ة استشـار ئـالهيئة العليـا لـوزارة التربيـة هـي هي : 1الفصل 

 املسائل التي يرى فائدة من عرضها عليها وخاصة في:

 إعداد املخططات، - 

 التنسيق بين مختلف برامج عمل الوزارة، - 

 سياسة تكوين إطارات وأعوان الوزارة وتحسين أدائهم، - 

 تنظيم الوسائل املادية والبشرية وتوظيفها. - 

 لوزارة التربية بطلب من الوزير وتحت رئاسته وتشتمل على:وتجتمع الهيئة العليا 

 رئيس الديوان، - 

 الكاتب العاّم، -

 املتفقد العام للشؤون إلادارية واملالّية، -
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  املسؤولين عن مختلف إلادارات العامة وكل مسؤول آخر تعتبر مشاركته مفيدة.

ندوة املديرين هي جهاز تفكير وإعالم حول النشـاط العـام للـوزارة واملسـائل ذات  : 1الفصل 

 املصلحة العامة.

وتجتمـــع نـــدوة املـــديرين دوريـــا بـــدعوة مـــن الـــوزير وتنظـــر فـــي ســـير أشـــغال الـــوزارة وفـــي امللفـــات 

 الهامة التي تعرض عليها.

لكاتب العام واملديرين ممثله املعين، ندوة املديرين التي تضّم ا يرأس وزير التربية أو

 املدرجة بجدول ألاعمال. العامين واملديرين وكل شخص تعتبر مشاركته مفيدة للمواضيع

يمكــن أن تحــدث لجــان أو فــرق عمــل لــدى وزيــر التربيــة للقيــام بمهمــات خاصــة  : 4الفصــل 

إحــداثها وحــذفها بقــرار مــن وزيــر التربيــة الــذي يبــين فــي كــل حالــة  ويــّتمداخلــة فــي مشــموالت الــوزارة 

 الهدف املنشود ووسائل العمل وآجال إنجاز املهمات وتركيبة اللجنة أو الفريق.

 يـالباب الثان

 الديـوان

 تتمثل مشموالت الديوان في: : 5الفصل 

هـــــــا والســـــــهر علـــــــى إحاطـــــــة الـــــــوزير علمـــــــا بالنشـــــــاط العـــــــام للـــــــوزارة وإبـــــــالغ تعليماتـــــــه وإحالت - 

 تنفيذها،

 ربط العالقة مع الهياكل الرسمية واملنظمات الوطنية والصحافة، - 

 إلاشراف على أنشطة الهياكل امللحقة به مباشرة ومراقبتها ومتابعتها، - 

 يسير الديوان رئيس ديوان يساعده مكلفون بمهمة أو ملحقو ديوان.

 تلحق بالديوان الهياكل التالية: : 2الفصل 

 مكتب الضبط املركزي، –

 مكتب الاستقبال والعالقات العاّمة، –

مكتـــــب متابعــــــة قـــــرارات مجلــــــس الــــــوزراء واملجـــــالس الوزاريــــــة املضـــــيقة وجلســــــات العمــــــل  –

 الوزارية والعالقات مع مجلس النواب ومجلس املستشارين،

 مكتب العالقات مع املنظمات والجمعّيات،  –

 مكتب العالقات مع املواطن، –

 العمومّية،خلّية الصفقات  –

 .للتربيةاملرصد الوطني  –

 يكلف مكتب الضبط املركزي بـ: : 9الفصل 

 قبول املراسالت وإرسالها وتسجيلها، -  

 توزيع املراسالت ومتابعتها. -  

 يسير مكتب الضبط املركزي رئيس مصلحة أو كاهية مدير إدارة مركزية.
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 خاصة بـ: يكلف مكتب الاستقبال والعالقات العاّمة : 9الفصل 

 تأمين أنشطة الاستقبال وإلارشاد والتوجيه، - 

 تنظيم وتنسيق العالقات العاّمة. - 

 الاستقبال والعالقات العاّمة عضو من الديوان.يسير مكتب  

يكلف مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء واملجالس الوزارية املضيقة  : 8الفصل 

 وجلسات العمل الوزارية والعالقات مع مجلس النواب ومجلس املستشارين خاصة بـ:

السهر على إعداد امللفات املتعلقة باملجالس الوزارية ومجلس النواب ومجلس  -

 املستشارين،

املجالس الوزارية املتعلقة بأنشطة الوزارة متابعة تنفيذ القرارات املتخذة في  -

 واملؤسسات الخاضعة إلشرافها،

 إعداد تقارير دورية حول تطبيق هذه القرارات. -

يسير مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء واملجالس الوزارية املضيقة وجلسات العمل الوزارية 

 والعالقات مع مجلس النواب ومجلس املستشارين عضو من الديوان.

 يكلف مكتب العالقات مع املنظمات والجمعّيات خاّصة بـ::  11الفصل 

الســـــهر علـــــى متابعـــــة امللّفـــــات املتعلقــــــة باملنظمـــــات والجمعّيـــــات ذات العالقـــــة بأنشــــــطة  -

 الوزارة،

 إعداد تقارير دورّية حول عمل هذه املنظمات والجمعّيات. -

 الديوان.يسير مكتب العالقات مع املنظمات والجمعّيات عضو من 

 يكلف مكتب العالقات مع املواطن خاصة بـ: : 11الفصل 

قبــــول املــــواطنين وتقبــــل شــــكاياتهم وعرائضــــهم ودراســــتها مــــع املصــــالح املعنّيــــة قصــــد إيجــــاد  -

 الحلول املالئمة لها،

 إجابة املواطنين مباشرة أو عن طريق البريد أو عن طريق البريد الالكتروني، -

الــواردة مــن املوفــق إلاداري والتنســيق مــع مختلــف مصــالح الــوزارة تجميــع ودراســة امللفــات  -

 إليجاد الحلول املالئمة لها،

استكشـــــاف التعقيـــــدات فـــــي مســـــتوى إلاجـــــراءات إلاداريـــــة وذلـــــك مـــــن خـــــالل تحليـــــل معمـــــق  -

 لشكاوي املواطنين واقتراح إلاصالحات الكفيلة بإزالتها.

ـدد 1546من ألامر عـ 5ألحكام الفصل  يعين املسؤول عن مكتب العالقات مع املواطن طبقا

 .املشار إليه أعاله 1663جويلية  28املؤرخ في  1663لسنة 

 تكلف خلّية الصفقات العمومّية خاّصة بـ: :12الفصل 

متابعــــــــة ملّفـــــــــات الصــــــــفقات التـــــــــي تبرمهــــــــا إلادارات واملؤسّســـــــــات واملنشــــــــآت العمومّيـــــــــة  -

 الراجعة بالنظر لوزارة التربية:

  برمجة مشاريع الصفقات .على مستوى 
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  فــي مختلــف إجــراءات إبــرام الصــفقة وتنفيــذها )مرحلــة الدراســة، مرحلــة طلــب

 العروض، مرحلة فرز العروض، مرحلة التسليم، مرحلة الختم النهائي(.

جنـــــــــة  -
ّ
         بالنســـــــــبة للملفـــــــــات الخاصـــــــــة بمشـــــــــاريع الصـــــــــفقات التـــــــــي تخضـــــــــع إلـــــــــى مراقبـــــــــة الل

تقـــــوم الخلّيـــــة بدرســـــها بصـــــفة مســـــّبقة قبـــــل إحالتهـــــا مـــــن العليـــــا للصـــــفقات العمومّيـــــة، 

جنة املذكورة.
ّ
 طرف الوزارة على الل

 يسّير خلّية الصفقات العمومية رئيس مصلحة أو كاهية مدير إدارة مركزية.

ف املرصد الوطني :  13الفصل
ّ
 خاّصة بـ: للتربيةيكل

 تامين اليقظة الاستشرافّية حول تطّور املهن والكفاءات، -

رصــــد التحــــوالت التكنولوجيــــة وتطــــورات أســــاليب العمــــل وتحليــــل تأثيراتهــــا علــــى مســــتلزمات  -

 املهن الحالّية والجديدة،

تصـــــــور واســـــــتغالل نمـــــــاذج استشـــــــرافية متعلقـــــــة باحتياجـــــــات التعلـــــــيم ألاساســـــــ ي والتعلـــــــيم  -

 الثانوي ،

لتنميــــــة تجميــــــع واســــــتغالل الدراســــــات املتعلقــــــة بتطــــــور القطاعــــــات الاقتصــــــادّية وتوظيفهــــــا -

 قطاعي التربية ،

اســـــتغالل الدراســـــات املنجـــــزة وتجميـــــع املعطيـــــات وإنجـــــاز بحـــــوث خصوصـــــّية قصـــــد تحديـــــد  -

 حاجيات الاقتصاد من الكفاءات واختصاصات التكوين الجديدة،

إعـــداد وتحيـــين مدونـــة املهـــن بالتنســـيق مـــع ألاطـــراف املعنيـــة بمـــا يســـاعد علـــى تطـــوير بـــرامج  -

 الشغل، التكوين وفقا لحاجيات سوق 

تركيـــــز بنـــــوك وقواعـــــد معطيـــــات حـــــول املهـــــن والكفـــــاءات وإعـــــداد مؤشـــــرات فـــــي هـــــذا املجـــــال  -

 تساعد على تسيير منظومة التربية ،

 رصد ودراسة مختلف الظواهر في التربية ، -

 إصدار تقارير ونشريات بصفة دورية حول الكفاءات واملهن، -

لقصـــــد         اصـــــفات التكـــــوين دوريـــــا تـــــوفير املعلومـــــات واملعطيـــــات الضـــــرورية ملراجعـــــة مو  -

 مسايرة تطور حاجيات سوق الشغل.

مــدير إدارة مركزّيــة وأربعــة رؤســاء  امــدير إدارة مركزّيــة ويســاعده كاهيتــ للتربيــةيسّيراملرصــد الــوطني 

 مصالح ادارة مركزّية. 

 الباب الثالث

 الكتابة العاّمة

تكلف الكتابة العاّمـة تحـت السـلطة املباشـرة للـوزير بمهّمـة السـهر علـى تنسـيق  : 14الفصل 

العالقـــــات بــــــين مختلــــــف هياكــــــل الــــــوزارة وإلادارات الجهوّيـــــة للتربيــــــة ومتابعــــــة أنشــــــطة املؤسســــــات 

واملنشـــــآت العمومّيـــــة والهياكـــــل العمومّيـــــة العاملـــــة فـــــي قطـــــاع التربيـــــة والخاضـــــعة إلشـــــراف الـــــوزارة 

 يعترضها من صعوبات والعمل على تجاوزها .والنظر فيما قد 
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 وتتولى خاّصة:

دعــم عمـــل مختلــف مصـــالح الــوزارة وتنســـيق أعمالهــا ومتابعـــة تــدخالتها وحســـن أدائهـــا  -

 وعالقاتها مع املصالح الخارجية،

متابعــــة التصــــرف إلاداري واملــــالي للمؤسســــات واملنشــــآت العموميــــة الخاضــــعة إلشــــراف  -

 الوزارة،

أنشــطة هياكــل الــوزارة واملنشــآت واملؤسســات العموميــة الراجعــة تنظــيم إلاشــراف علــى  -

 بالنظر لوزارة التربية ،

 تأمين دراسة املسائل وامللفات التي يكلفها بها الوزير. -

 تلحق مباشرة بالكتابة العاّمة لوزارة التربية الهياكل التالية: : 15الفصل 

 مكتب السالمة والاستمرارّية، -

 سّيارات،مكتب تسيير حضيرة ال -

 هياكل املساندة، -

 إدارة تنسيق إلاشراف، -

 إدارة التنظيم والتوثيق وألارشيف، - 

 إدارة التنسيق بين إلادارات الجهوّية. - 

ف مكتب السالمة والاستمرارّية خاّصة بـ: :12الفصل 
ّ
 يكل

 التصرف في شؤون السالمة الداخلّية بالوزارة، -

 العمل وتنظيمها.ضمان استمرار الخدمات خارج أوقات  -

 يسّير مكتب السالمة والاستمرارية رئيس مصلحة أو كاهية مدير إدارة مركزّية.

يكلف مكتب تسيير حضيرة السيارات بالتصـرف فـي حضـيرة السـيارات ومراقبتهـا  :19الفصل 

 ويسيره رئيس مصلحة  أو كاهية مدير إدارة مركزية.

تتمثــل مهّمــة إدارة تنســيق إلاشــراف فــي تنظــيم ممارســة إلاشــراف علــى املنشــآت  : 19الفصــل 

 واملؤسسات العمومية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

تكلف إدارة تنسيق إلاشراف خاصة بتأمين متابعة التصرف في املنشآت  : 18الفصل 

لسهر على مراقبة تطبيق الالتزامات القانونية والترتيبية املوضوعة على واملؤسسات العمومية وا

 كاهلها وذلك بالتنسيق مع مختلف إلادارات املعنية. 

ل خاصة في 
ّ
ى هذه إلادارة تنسيق ممارسة إلاشراف مع مختلف إلادارات املعنّية واملتمث

ّ
تتول

 املسائل التالية: 

 لى املصادقة ومتابعة تنفيذها،دراسة امليزانيات التقديرية وعرضها ع -

 متابعة موازنات وحسابات التصرف، -

 النظر في عقود البرامج وعقود ألاهداف وعرضها على املصادقة ومتابعة تنفيذها، -

 متابعة سير مجالس إلادارة ومجالس املؤسّسة وهياكل التسيير، -
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دراسة مشاريع ألانظمة ألاساسية وأنظمة التأجير والهياكل التنظيمية وقوانين إلاطار  -

 وشروط التسمية في الخطط الوظيفية وعرضها على املصادقة.

وتتولى إدارة تنسيق إلاشراف إعداد تقرير سنوي حول نتائج ممارسة إلاشراف على املنشآت 

 ارة.واملؤسسات العمومية الراجعة بالنظر إلى الوز 

 يسير إدارة تنسيق إلاشراف مدير إدارة مركزية.

 على إدارتين فرعيتين:  إلاشرافتنسيق إدارة تشتمل  : 11الفصل 

I- :لاادارة الفرعّية لتنسيق لاشراف على املؤسسات العمومية غير لاادارية وتضّم 

 مصلحة متابعة التصرف في ألاعوان وتنفيذ ألانظمة ألاساسية، -

 متابعة التصرف في امليزانيات وعقود البرامج وعقود ألاهداف،مصلحة  -

 مصلحة متابعة سير مجالس املؤسسة ومجالس إلادارة. -

II-  لاادارة الفرعّية لتنسيق لاشراف على املؤسسات العمومية لاادارية املختّصة وتضّم:   

 املختّصة،املؤسسات العمومية إلادارية مصلحة متابعة التصرف في موارد  -

 املختّصة.املؤسسات العمومية إلادارية مصلحة متابعة أنشطة  -

تتمثــل مهّمــة إدارة التنظــيم والتوثيــق وألارشــيف فــي تنظــيم التوثيــق وألارشــيف :  11الفصــل 

والتصــــــرف فــــــي وثــــــائق الـــــــوزارة وترشــــــيد والســــــهر علــــــى ترصـــــــيفها لغايــــــة حفظهــــــا واســــــتغاللها طبقـــــــا 

 ية املعمول بها.لإلجراءات التشريعية والترتيب

 :تكلف إدارة التنظيم والتوثيق وألارشيف خاّصة بـ: 11 الفصل

 العمل على استنباط أساليب جديدة لتطوير التصّرف إلاداري وترشيده، -

إعـداد دليـل إلاجـراءات وتحيـين مخططـات توظيــف ألاعـوان، وكـّل وسـيلة تهـدف إلـى ترشــيد  -

 العمل إلاداري،

 علــى اســتعمال  -
ّ

الوســائل الكفيلــة بتبســيط إلاجــراءات وترشــيد اســتعمال املطبوعــات الحــث

 إلادارّية واختصار املسالك وتحسين سير املصالح،

وضــع وتطــوير نظــام لحفــظ واســتغالل أرشــيف  الــوزارة ومواكبــة  املنــاهج الحديثــة فــي هــذا  - 

 املجال،

مصــــالح  دة مــــن قبــــلإعــــداد وتطبيــــق برنــــامج للتصــــرف فــــي الوثــــائق الجاريــــة املعــــّدة أو الــــوار  -

 الوزارة في إطار ممارسة أنشطتها وذلك بالتعاون مع ألارشيف الوطني،

 تنسيق نشاط الوزارة مع املصالح املعنّية بالوزارة ألاولى والوزارات ألاخرى. -

 مدير إدارة مركزية.إدارة التنظيم والتوثيق وألارشيف يسّير 

 تشتمل إدارة التنظيم والتوثيق وألارشيف على ثالث إدارات فرعّية: : 11الفصل 

 إلادارة الفرعّية للتوثيق وتضّم: -أ

 مصلحة التصرف في الوثائق،  - 

 مصلحة املكتبة. - 
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 إلادارة الفرعية لألرشيف وتضّم: -ب

 مصلحة ألارشيف الجاري ، - 

 .مصلحة ألارشيف الوسيط - 

 للتنظيم وألاساليب وتضّم:إلادارة الفرعّية  -ج

 مصلحة التنظيم، -     

 مصلحة ألاساليب. -     

 تكلف إدارة التنسيق بين إلادارات الجهوية للتربية خاّصة  بـ: : 14الفصل 

الســهر علــى الاســتخدام ألامثــل للوســائل املاديــة والبشــرية املوضــوعة علــى ذمــة إلادارات  -

 وتحقيق الانسجام بينها،الجهوية للتربية وعقلنة طرق عملها 

تنسيق العالقات بين إلادارات الجهوية للتربية وإلادارة املركزيـة ومختلـف املتـدخلين فـي  -

 مجال عمل الوزارة.

 يسير ادارة التنسيق بين إلادارات الجهوية للتربية مدير إدارة مركزّية.

 الباب الرابع

 الهياكل الخصوصّية للتربية 

تتمثــــل مهمــــة الهياكــــل الخصوصــــية للتربيــــة فــــي ترجمــــة التوجهــــات والسياســــات  :15الفصــــل 

الوطنّيــة فــي مجــال التربيــة إلــى أهــداف اســتراتيجية ومشــاريع لتطــوير قطــاع التربيــة وتنظــيم تنفيــذها 

 وضمان متابعة إنجازها.

 .1111أكتوبر  9ؤرخ في امل 1111لسنة 1959أمر عداد :12الفصل 

 للتربية على :تشتمل الهياكل الخصوصية 

 إلادارة العامة للمرحلة الابتدائّية، -

 إلادارة العامة للمرحلة إلاعدادية والتعليم الثانوي، -

 ،رالادارة العامة للبرامج والتكوين املستم -

 إدارة الاتصال. - 

 .1111أكتوبر  9املؤرخ في  1111لسنة  1959أمر عداد  :19الفصل 

للمرحلـــة الابتدائّيــــة فــــي تصـــور وإعــــداد السياســــات الهادفـــة إلــــى تأهيــــل تتمثـــل مهّمــــة إلادارة العامــــة 

 منظومة التربية والتعليم باملرحلة الابتدائّية والى تنظيمها ومتابعة تنفيذها.

 .1111أكتوبر  9املؤرخ في  1111لسنة  1959أمر عداد  :19الفصل 

 تكلف إلادارة العامة للمرحلة الابتدائّية خاصة بـ:

داف إلاستراتيجية للتربية والتعليم باملرحلة الابتدائّية في إطار التوجهات تحديد ألاه -

 الوطنّية في هذا املجال،

 تصّور مشاريع تطوير التربية والتعليم باملرحلة الابتدائّية ، -

 ، تنظيم تطبيق مشاريع تطوير التربية والتعليم باملرحلة الابتدائّية -
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التربية والتعليم باملرحلة الابتدائّية وتحليل الفوارق بين متابعة إنجاز مشاريع تطوير  -

 ألاهداف والانجازات وتحديد الصعوبات واقتراح إلاجراءات الكفيلة بتجاوزها،

 تطوير التعليم الخاص باملرحلة الابتدائّية، -

 املساهمة في إعداد الخارطة املدرسّية، -

والثقافية والاجتماعية والرياضية داخل تطوير الحياة املدرسّية في أبعادها التربوية  -

 املؤسّسات التربوية باملرحلة الابتدائّية،

 تنمية العمل الاجتماعي واملدرس ي باملؤسّسات التربوية باملرحلة الابتدائّية، -

 العامة للمرحلة الابتدائية مدير عام أدارة مركزية. إلادارةيسير 

 .1111أكتوبر  9مؤرخ في  1111لسنة  1959أمر عداد  :18الفصل 

 على إدارتين:  إلادارة العاّمة للمرحلة الابتدائّيةتشتمل 

        I-  عيةفر  ةاملرحلة الابتدائّية وتضّم إادار  التربية والتدريسإادارة: 

 املرحلة الابتدائّية وتضّم:ب للتربية والتدريسإلادارة الفرعية  -أ           

 املدرسّية،مصلحة التربية قبل  -           

 مصلحة املرحلة الابتدائّية. -           

 شراف على التعليم الخاص باملرحة الابتدائية.مصلحة الا  -     

II-وتضم إادارتين فرعيتين ا الحياة املدرسّية باملرحلة الابتدائّية إادارة:   

 و تضم:الابتدائّية للحياة املدرسية باملرحلة  إلادارة الفرعية -أ

 ، العمل التربوي باملرحلة الابتدائيةمصلحة  -   

 ،شؤون التالميذمصلحة  -   

لألنشـــــــــــطة الثقافيـــــــــــة والفنيـــــــــــة والرياضـــــــــــية والاجتماعيـــــــــــة باملرحلـــــــــــة  إلادارة الفرعيـــــــــــة -ب   

 و تضم : الابتدائية

 ، ألانشطة الثقافية والفنية والرياضيةمصلحة  -   

 الانشطة الاجتماعية.مصلحة  -   

 .1111أكتوبر  9مؤرخ في  1111لسنة  1959أمر عداد  :11الفصل 

تتمثــــل مهّمــــة إلادارة العامــــة للمرحلــــة إلاعداديــــة والتعلــــيم الثــــانوي فــــي تصــــور وإعــــداد السياســــات  

الهادفــــة إلــــى تأهيــــل منظومــــة التربيــــة والتعلــــيم باملرحلــــة إلاعداديــــة وبــــالتعليم الثــــانوي وإلــــى تنظــــيم 

 .ومتابعة تنفيذها

 .1111كتوبر أ 9مؤرخ في  1111لسنة  1959أمر عداد : 11الفصل 

 تكلف إلادارة العامة للمرحلة إلاعدادية والتعليم الثانوي خاصة بـ:

تحديد ألاهداف إلاستراتيجية للتربية والتعليم باملرحلة إلاعدادية وبالتعليم الثانوي في  -

 إطار التوجهات الوطنّية في هذا املجال.

 لتربية والتعليم باملرحلة إلاعدادية وبالتعليم الثانوي ،تصّور مشاريع تطوير ا -
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  ،تنظيم تطبيق مشاريع تطوير التربية والتعليم باملرحلة إلاعداديةوبالتعليم الثانوي  -

متابعة انجاز مشاريع تطوير التربية والتعليم باملرحلة إلاعدادية وبالتعليم الثانوي وتحليل  -

وتحديد الصعوبات واقتراح إلاجراءات الكفيلة  الفوارق بين ألاهداف والانجازات

 بتجاوزها،

 تطوير التعليم الخاص باملرحلة إلاعدادّية وبالتعليم الثانوي، -

 املساهمة في إعداد الخارطة املدرسّية، -

تطوير الحياة املدرسّية في أبعادها التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية داخل  -

 باملرحلة إلاعدادّية وبالتعليم الثانوي،املؤسسات التربوية 

تنمية العمل الاجتماعي واملدرس ي في املؤسسات التربوية باملرحلة إلاعدادّية وبالتعليم  -

 الثانوي،

ضبط الاتجاهات العملية للتوجيه املدرس ي والجامعي واقتراح آلالّيات الكفيلة بتحسين  -

 طرقه وتجديدها،

 إلاعدادية والتعليم الثانوي مدير عام إدارة مركزية.  يسيّر إلادارة العامة للمرحلة

 .1111أكتوبر  9مؤرخ في  1111لسنة  1959أمر عداد :11الفصل 

 إدارات: ثالث على إلادارة العاّمة للمرحلة إلاعدادية والتعليم الثانوي تشتمل 

        I-  و  إادارتـــين فـــرعيتينوتضـــّم  العـــام املرحلـــة لاعدااديـــة والتعلـــيم الثـــانوي ب التـــدريسإادارة

 :مصلحة

     العامة.املرحلة إلاعدادية بللتدريس إلادارة الفرعية  -أ           

 وتضّم: العام التعليم الثانوي ب للتدريسإلادارة الفرعّية  -ب          

 ،ألانسانياتمصلحة  -             

 مصلحة العلوم، -      

 .الرياضة والفنون مصلحة  -             

 مصلحة الااشراف على التعليم الخاص باملرحلة ألاعدادية وبالتعليم الثانوي. -ج  

II- وتضــــــم  التقنــــــي والتكنولــــــوجي باملرحلــــــة لاعدااديــــــة وبــــــالتعليم الثــــــانوي التــــــدريس  إادارة

 إادارتين فرعيتين:

 . التقنيةللتدريس باملرحلة إلاعدادّية  إلادارة الفرعية -أ

 . املطبقة للتكنولوجياتإلادارة الفرعية للتدريس بالتعليم الثانوي  -ب

III- ات إادار ثالث  وتضم باملرحلة لاعداادية وبالتعليم الثانوي الحياة املدرسية  إادارة

 :ةفرعي

 وتضم:باملرحلة إلاعدادّية للحياة املدرسية  إلادارة الفرعية -أ

 مصلحة العمل التربوي باملرحلة إلاعدادية، - 

  مصلحة شؤون التالميذ والتوجيه باملرحلة إلاعدادّية. -      



 

 

123 

 

  وتضم:بالتعليم الثانوي  للحياة املدرسية إلادارة الفرعية -ب

 مصلحة العمل التربوي بالتعليم الثانوي. -

 .الثانوي مصلحة شؤون التالميذ والتوجيه بالتعليم  -

والرياضّية والاجتماعّية باملرحلة إلاعدادية إلادارة الفرعّية لألنشطة الثقافّية والفنّية  -ج    

 وبالتعليم الثانوي وتضّم:

 مصلحة ألانشطة الثقافّية والفنّية والرياضّية والاجتماعّية باملرحلة إلاعدادّية، -      

 مصلحة ألانشطة الثقافّية والفنّية والرياضّية والاجتماعّية بالتعليم الثانوي ، -       

 . 1111أكتوبر  9مؤرخ في  1111لسنة  1959: أمر عداد )مكرر(11الفصل 

تتمثل مهمة الادارة العامة للبرامج والتكوين املستمر في أطار السياسة التربوية وبالتنسيق مع 

الادارات واملؤسسات املعنية في اعداد برامج التعليم وفي اعداد الكتب املدرسية والوسائل 

 بعة التكوين ورسكلة أعوان وزارة التربية.التعليمية وتصور وتخطيط وتنظيم ومتا

 . 1111أكتوبر  9مؤرخ في  1111لسنة  1959: أمر عداد )ثالثا(11الفصل 

 تكلف الادرة العامة للبرامج والتكوين املستمر خاصة بـ:

ضبط املواصفات واملراجع املنظمة ملختلف املهن والوظائف املرتبطة بالتعليبم املدرس ي  -

 ،وتطويرها

 املرجع املنهجي العداد البرامج املدرسية والعمل على تطبيقه،ضبط اطار  -

 التنظيم البيداغوجي وأساليب وتقنيات التعليم، ميادينادخال التجديدات في  -

 ضبط البرامج املدرسية بالتعليم املدرس ي والبرامج املوجهة للفئات الخصوصية -

املكلفة باقتراح برامج التعليم املدرس ي  السهر على متابعة عمل اللجان والهياكل الفنية -

وضبط توقيت الدراسة والضوارب واملواد الاختيارية بالنسبة الى مختلف 

 الاختصاصات،

 اعداد كراسات الشروط الخاصة بانتاج الكتب والوسائل التعليمية، -

تتعلق بالتالميذ وبالحاجيات الى املدرسين والى الفضاءات  انجاز دراسات تقديرية -

 ليم املدرس ي،بالتع

تصور وتخطيط وتنظيم برامج التكوين املستمر والرسكلة لفائدة الاعوان بوزارة  -

 التربية،

 متابعة تنفيذ برامج التكوين املستمر والتأهيل املوجهة لالعوان بوزارة التربية. -

 يسير الادرة العامة للبرامج والتكوين املستمر مدير عام ادارة مركزية.

 . 1111أكتوبر  9مؤرخ في  1111لسنة  1959: أمر عداد )رابعا(11الفصل 

 تشتمل الادارة العامة للبرامج والتكوين املستمر على ثالث ادارات:

I-  وتضّم إادارتين فرعيتين :املرحلة الابتدائية إادارة بيداغوجيا ومواصفات 

 وبرامج املرحلة الابتدائية وتضم: الادارة الفرعية ملواصفات -أ
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 وبرامج التربية قبل املدرسية،مصلحة مواصفات  -

 مصلحة مواد التدريس باملرحلة الابتدائية. -

 الادارة الفرعية للكتب والوسائل التعليمية باملرحلة الابتدائية وتضم: -ب    

 مصلحة الوسائل التعليمية باملرحلة الابتدائية، -      

 مصلحة الكتب املدرسية باملرحة الابتدائية. -      

II-  بيداغوجيا ومواصفات املرحة الاعدادية والتعليم الثانوي وتضم ادارتين فرعيتين:ادرة 

 لبيداغوجا ومواصفات املرحلة الاعدادية وتضم:الادارة الفرعية  -أ

 مصلحة مواصفات وبرامج املرحلة الاعدادية، -

 مصلحة الوسائل والتجهيزات التعليمية باملرحة الاعدادية -

 وتضم: لبيداغوجيا ومواصفات التعليم الثانوي الادارة الفرعية  -ب

 ي.مصلحة مواصفات وبرامج التعليم الثانو  -

 مصلحة الوسائل والتجهيزات التعليمية بالتعليم الثانوي. -

III- :ادارة التكوين املستمر وتضم ثالث ادارات فرعية ومصلحة 

الابتدائية  راف البيداغوجي ومدرس ي املدارسالادارة الفرعية لتكوين اطار الاش -أ

 وتضم:

 مصلحة تكوين املدرسين، -

 مصلحة تكوين اطار الاشراف البيداغوجي، -

رس الاعدادية االادارة الفرعية لتكوين اطارالاشراف البيداغوجي ومدرس ي املد -ب -

 واملعاهد وتضم:

 .تعلمية في العلوم الانسانية وللغاتلوا مصلحة التكوين -

 والتقنية.مصلحة التكوين والتعلمية في العلوم  -

 الادارة الفرعية لتكوين الاطار الاداري والفني والعمالي وتضم: -ج

 مصلحة تكوين الاطار الاداري: -

 مصلحة تكوين الاطار الفني والعمالي. -

تابعة عمل املراكز الجهوية مصلحة التنسيق مع املندوبيات الجهوية للتربية مل -د

 للتربية والتكوين املستمر.

املؤرخ  1111لسنة  95بمقتض ى أحكام الفصل ألاول من ألامر عداد ألغي  : 11الفصل 

 .1111جانفي  11في 

املؤرخ  1111لسنة  95ألغي بمقتض ى أحكام الفصل ألاول من ألامر عداد  : 14الفصل 

 .1111جانفي  11في 

املؤرخ  1111لسنة  95ألغي بمقتض ى أحكام الفصل ألاول من ألامر عداد  : 15الفصل 

 .1111جانفي  11في 



 

 

125 

 

املؤرخ في  1111لسنة  95ألغي بمقتض ى أحكام الفصل ألاول من ألامر عداد  :12الفصل 

 .1111جانفي  11

املـؤرخ فـي  1111لسنة  95ألغي بمقتض ى أحكام الفصل ألاول من ألامر عداد  :19الفصل 

 .1111جانفي  11

املـؤرخ فـي  1111لسـنة  95ألغي بمقتض ى أحكام الفصل ألاول من ألامر عداد : 19الفصل 

 .1111جانفي  11

املـؤرخ فـي  1111لسنة  95ألغي بمقتض ى أحكام الفصل ألاول من ألامر عداد  :18الفصل 

 .1111جانفي  11

املـؤرخ فـي  1111لسـنة  95ألغي بمقتض ى أحكـام الفصـل ألاول مـن ألامـر عـداد  41الفصل 

 .1111جانفي  11

املــؤرخ  1111لســنة  95عــداد ألغــي بمقتضــ ى أحكــام الفصــل ألاول مــن ألامــر  :.41الفصــل 

 .1111جانفي  11في 

تتمثــل مهّمــة إدارة الاتصــال فــي النهــوض بــاإلعالم والتوجيــه املدرســ ي والجــامعي :  41الفصــل 

 واملنهي وتطوير وسائل الاتصال.

 تكلف إدارة الاتصال خاصة بـ: : 41الفصل 

املدرســــــ ي والجــــــامعي إعــــــداد التوجهــــــات إلاســــــتراتيجية للــــــوزارة فــــــي مجــــــال إلاعــــــالم والتوجيــــــه  -

 واملنهي،

إعداد خطط وبرامج عملية بالتنسيق مع ألاطراف املتدخلـة لوضـع التوجهـات إلاسـتراتيجية  -

 في مجال الاتّصال حّيز التنفيذ،

متابعــة وتنســيق مختلــف أنشــطة إلاعــالم والتوجيــه املدرســ ي والجــامعي واملنهــي وطنيــا وجهوّيــا  -

 واقتراح الوسائل الكفيلة بتطويرها،

دعـــــم إلاعـــــالم الـــــداخلي والتعريـــــف باســـــتراتيجيات الـــــوزارة لـــــدى مختلـــــف مكونـــــات منظومـــــة -

 التربية ،

تنظـــيم تظـــاهرات وطنيـــة وجهويـــة وقطاعيـــة للنهـــوض بالخـــدمات فـــي مجـــال إلاعـــالم والتوجيـــه -

 املدرس ي والجامعي واملنهي،

 إعداد وتطوير الوسائل ودعائم إلاعالم والتواصل، -

نيـــة وألاجنبيـــة وتـــأمين اســـتغاللها وحفظهـــا وتوزيعهـــا وتحليلهـــا وإعـــداد جمـــع النشـــرّيات الوط -

 معرض يومي للصحف،

تــأمين التواصــل مــع مكاتــب إلاعــالم والصــّحافة والتوثيــق والعالقــات العامــة التابعــة ملختلــف  -

 الوزارات واملنظمات واملؤسسات،

 تأمين التغطية إلاعالمية ألنشطة الوزارة. -

 مدير إدارة مركزّية.إدارة الاتصال يسّير 
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 تشتمل إدارة الاتصال على إدارتين فرعّيتين: : 44الفصل 

I- :لاادارة الفرعّية لإلعالم وتضم 

 مصلحة  وسائل ومناهج إلاعالم ،  -

 مصلحة إلاعالم في مجال التربية. -

II-:لاادارة الفرعية لألحداث والتحاليل وتضم 

 مصلحة التحاليل والنشرّيات، -

 العالقة مع الصحافة .مصلحة  -

 الباب الخامس

 هياكل التفقد واملتابعة والتقييم

 على : التفقد واملتابعة والتقييمتشتمل هياكل  : 45الفصل 

 التفقدية العامة إلادارية واملالية، - 

 التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية ، - 

 إلادارة العامة لالمتحانات ، -

 والجودة.إلادارة العامة للتقييم  - 

تتمثــــل مهمــــة التفقديــــة العامــــة إلاداريــــة واملاليــــة فــــي الرقابــــة والتفقــــد والتــــأطير  : 42الفصــــل 

والتقيـــيم وتقـــديم الاستشـــارات فـــي ميـــادين التصـــرف إلاداري واملـــالي وذلـــك تحـــت الســـلطة املباشـــرة 

 للوزير.

 تكلف التفقدية العامة إلادارية واملالية خاصة بـ: : 49الفصل 

مهام املراقبة والتفقد والاستشارة في مادة التصرف إلاداري واملالي للمصالح املركزية إنجاز  -

والجهوية للوزارة واملؤسسات العمومية الراجعة لها بالنظر وللمؤسسات 

 وكذلك الجمعيات املتمتعة بمساهمات من الوزارة، العمومية والخاصةالتربوية

 تي يعهدها لها الوزير،القيام باألبحاث إلادارية والتأديبية ال -

الاداري واملالي ملديري املؤسسات التابعة للوزارة وذلك بالتنسيق مع مصالح إلادارة التأطير -

 املركزية،

إبداء الرأي حول مشاريع النصوص املتعلّقة بالتنظيم إلاداري واملالي التي يحيلها عليها  -

 الوزير،

واملالي إلى املصالح املركزية والجهوية للوزارة  تقديم الاستشارات في ماّدة التصّرف إلاداري  -

 وكذلك للمؤسسات التابعة لها وبطلب منها،

إعداد تقارير حول نتائج مهامها عند نهاية كل عملية تفقد وعرضها على الوزير ومتابعة  -

 تنفيذ القرارات الناتجة عنها.
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ي له خطة وامتيازات مدير عام إدارة متفقد عام إداري ومال التفقدية العامة إلادارية واملاليةيسير 

ة 53مركزية ويساعده على املستوى املركزي ثالثة )
ّ
( متفقدون أّولون إداريون ومالّيون لهم خط

 وامتيازات مدير إدارة مركزية او كاهية مدير ادارة مركزّية.

ـــة : 49الفصـــل   تضـــم التفقديـــة العامـــة إلاداريـــة واملاليـــة بحســـاب واحـــد عـــن كـــل ادارة جهوّي

للتربيـــة متفقـــدا أوال مســـاعدا إداريـــا وماليـــا بخطـــة وامتيـــازات كاهيـــة مـــدير إدارة مركزيـــة أو متفقـــدا 

ة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
ّ
 إداريا وماليا بخط

فـــي تنظـــيم وتطـــوير التفقـــد التفقديـــة العامـــة لبيـــداغوجيا التربيـــة تتمثـــل مهمـــة  : 48الفصـــل 

 التربوّية .وإلارشاد البيداغوجي باملؤسسات 

 تكلف التفقدية العامة  لبيداغوجيا التربية خاصة بـ: :51الفصل 

 تطوير مناهج وآليات التفقد البيداغوجي في قطاعات التربية ، -

 تحديد املواصفات الخاصة بالتفقد وإلارشاد البيداغوجي بالتربية ، -

 ضمان حسن سير التفقد وإلارشاد البيداغوجي ، -

 التفقد وإلارشاد البيداغوجي املنجزة في ميدان التربية ،تقييم أنشطة  -

استغالل تقارير التفقد وإلارشاد البيداغوجي بهدف تحسين العمل البيداغوجي في مجالي  -

 التربية ،

املساهمة في تقييم البرامج والطرق البيداغوجية والوسائل التعليمية والنتائج املدرسية في  -

 مؤسسات التربية ،

 التقارير الخاصة بالتفقد وإلارشاد البيداغوجي ومتابعة تنفيذ القرارات الناتجة عنها،رفع  -

إلاشراف على تقييم الطرائق وألاساليب املعتمدة بمؤسسات التكوين املنهي العمومّية  -

 والخاّصة لتقييم الكفايات املكتسبة عن طريق التكوين أو الخبرة وإلاشهاد بها.

 لبيداغوجيا التربية مدير عام إدارة مركزية.يسير التفقدية العامة 

 تشتمل التفقدية العامة  لبيداغوجيا التربية على ثالث إدارات : : 51الفصل 

I- : إادارة التفقد باملرحلة الابتدائية وتضّم ُثالث إادارات فرعية 

 ،إلادارة الفرعية للتفقد باملرحلة الابتدائية -أ

 البيداغوجية باملرحلة الابتدائّية،إلادارة الفرعية للمساعدة  -ب

 .باملرحلة الابتدائيةإلادارة الفرعية للدراسات وتقييم التفقد  -ج

II- بالتعليم الثانوي و تضّم أربع إادارات فرعية:باملرحلة لاعداادية و إادارة التفقد 

غات، -أ
ّ
 إلادارة الفرعية للتفقد في الل

 نسانية ،للتفقد في مواد العلوم إلاإلادارة الفرعية  -ب

 ،في املواد العلمية والتقنيةإلادارة الفرعية للتفقد  -ج

 باملرحلة إلاعدادية وبالتعليم الثانوي.إلادارة الفرعية للدراسات وتقييم التفقد  -اد
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III 11املــؤرخ فــي  1111لســنة  95بمقتضــ ى أحكــام الفصــل ألاول مــن ألامــر عــداد  تألغيــ -أ 

 .1111جانفي 

 11املـــؤرخ فـــي  1111لســـنة  95الفصـــل ألاول مـــن ألامـــر عـــداد ألغيـــت بمقتضـــ ى أحكـــام  -ب

 .1111جانفي 

 11املـــؤرخ فـــي  1111لســـنة  95ألغيـــت بمقتضـــ ى أحكـــام الفصـــل ألاول مـــن ألامـــر عـــداد  -ج 

 .1111جانفي 

 11املــــؤرخ فــــي  1111لســــنة  95ألغيـــت بمقتضــــ ى أحكــــام الفصــــل ألاول مــــن ألامــــر عــــداد  -اد

 .1111جانفي 

ــــل مهمــــة إلادارة العامــــة لالمتحانــــات فــــي تنظــــيم الامتحانــــات علــــى املســــتوى  :51الفصــــل 
ّ
تتمث

 الوطني في مجالي التربية وضمان متابعتها وإلاعالن عن نتائجها.

 خاصة بـ: تكلف إلادارة العامة لالمتحانات :51الفصل 

 املشاركة في إعداد نظام التقييم املستمر ملكتسبات املتعلمين، -

 مواصفات ونماذج الشهادات الوطنية التي تختم التعليم املدرس ي ،تحديد  -

 تنظيم الامتحانات الوطنية الخاصة بالتربية ، -

 إعداد وتسليم الشهادات التي تختم الامتحانات الوطنّية في التربية ، -

 تحليل نتائج الامتحانات. -

 يسّير إلادارة العاّمة لالمتحانات مدير عاّم إدارة مركزّية.

 على إدارتين: تشتمل إلادارة العامة لالمتحانات :54الفصل 

I-  إادارة الامتحانات والتقييمات وتضم ثالث إادارات فرعية 

 إلادارة الفرعية لالمتحانات الوطنّية للتعليم ألاساس ي وتضم: -أ

 مصلحة مواضيع الامتحانات بالتعليم ألاساس ي، -

 بالتعليم ألاساس ي.مصلحة التنظيم املادي لالمتحانات  -

 إلادارة الفرعية لالمتحانات الوطنّية للتعليم الثانوي وتضم: -ب

 مصلحة مواضيع الامتحانات بالتعليم الثانوي، -

 مصلحة التنظيم املادي لالمتحانات بالتعليم الثانوي، -

 مصلحة الاوملبياد واملناظرات املدرسّية. -

 11املـــؤرخ فـــي  1111لســـنة  95مـــر عـــداد ألغيـــت بمقتضـــ ى أحكـــام الفصـــل ألاول مـــن ألا  -ج

 .1111جانفي 

II- :وجستيك وتضّم إادارتين فرعيتين
ّ
 إادارة الشهاادات والل

 إلادارة الفرعّية للطباعة وتضّم: -أ

 مصلحة وسائل الطباعة، -

 مصلحة الطباعة وألارشيف. -
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 إلادارة الفرعية للتحليل وإلاعالم وتضّم: -ب

 مصلحة تحليل املعطيات، -

 إلاعالم والشهادات.مصلحة  -

تتمثــــــل مهمــــــة إلادارة العامــــــة للتقيــــــيم والجــــــودة فــــــي تقيــــــيم التعلــــــيم ألاساســــــ ي  : 55الفصــــــل 

 والتعليم الثانوي واقتراح التدابير الكفيلة بنشر ثقافة الامتياز وضمان الجودة في منظومة التربية.

 تكلف إلادارة العامة للتقييم والجودة خاصة بـ: : 52الفصل 

 برامج ووسائل التدريس والتكوين ومكتسبات التالميذ واملتكّونين،تقييم  -

 تقييم أداء أعوان التربية ، -

 تقييم مردود املؤسسات التربوية ، -

 تقييم الحياة املدرسية، -

 التقييم العام ملنظومة التربية ، -

  ،تقييميةالسهر على متابعة أعمال اللجان الفنية املكلفة  بإنجاز دراسات وبحوث -

 متابعة تنفيذ القرارات الناتجة عن عمليات التقييم،  -

وضـــع مشـــاريع وبـــرامج لتطـــوير ثقافـــة الامتيـــاز ولتحســـين جـــودة الخـــدمات املســـداة مـــن قبـــل  -

 هياكل التربية في القطاعين العمومي والخاص،

تابعـــة تشـــجيع الخلـــق وضـــمان ديناميكيـــة للتقيـــيم الـــذاتي والنهـــوض باملؤشـــرات الضـــرورية مل -

 برنامج تأمين الجودة على جميع مستويات منظومة التربية ،

 في مسار إلاشهاد. مساعدة مؤسسات التربية على الانخراط -

 إلادارة العامة للتقييم والجودة مدير عاّم إدارة مركزّية. يسّير

 تشتمل إلادارة العاّمة للتقييم والجودة على ثالث إدارات: : 59الفصل  

I-  التقييم والجوادة في املرحلة الابتدائية وتضّم إادارتين فرعّيتين :إادارة 

 إلادارة الفرعية للتقييم في املرحلة الابتدائية، -أ

 . إلادارة الفرعية للجودة في املرحلة الابتدائية -ب

II-  إادارة التقييم والجوادة في املرحلة لاعداادية والتعليم الثانوي وتضّم إادارتين

  :فرعّيتين

 ،إلادارة الفرعية للتقييم في املرحلة إلاعدادية والتعليم الثانوي  -أ

 .إلادارة الفرعية للجودة في املرحلة إلاعدادية والتعليم الثانوي  -ب

III- : إادارة التقييم والجوادة في التكوين وتضم إادارتين فرعيتين 

 11في املؤرخ  1111لسنة  95ألغيت بمقتض ى أحكام الفصل ألاول من ألامر عداد  -أ

 .1111جانفي 

 11املؤرخ في  1111لسنة  95ألغيت بمقتض ى أحكام الفصل ألاول من ألامر عداد  -ب

 .1111جانفي 
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 الباب الساادس

 املساندةهياكل 

تتمثل مهمة هياكل املساندة كل في مجال اختصاصه في توفير الوسائل  :59الفصل 

 واملوارد الضرورية لضمان سير العمل في ظروف متميزة لكافة هياكل الوزارة.

 تشتمل هياكل املساندة على: :58الفصل 

 إلادارة العاّمة للدراسات والّتخطيط ونظم املعلومات ، -

 البشرية،إلادارة العاّمة للموارد  -

 إلادارة العاّمة للشؤون املالّية، -

 إلادارة العاّمة للبناءات والتجهيز،-

 إلادارة العاّمة للشؤون القانونية والنزاعات، -

 إلادارة العاّمة للّتعاون الدولي، -

 إلادارة العاّمة لإلعالمية وإلادارة الالكترونّية.-

للدراسات والتخطيط ونظم املعلومات في تخـطيط تتمثل مهّمة إلادارة العاّمة : 21الفصل 

سياسـة الوزارة  متوسطة وبعيدة املدى في مجال التربية وتسهر على تطوير نظام املعلومات بما 

 يساعد على أخذ القرار.

ف إلادارة العاّمة للدراسات والتخطيط ونظم املعلومات خاصة: 21الفصل 
ّ
 بـ: تكل

 تنمية القطاع الترب -
ّ
وي بالتعاون مع إلادارات والوزارات املعنّية ومتابعة إعداد مخطط

 تنفيذه،

املساهمة في إعداد ميزانية القطاع التربوي وتحضير العودة املدرسّية سنوّيا بالتعاون مع  -

 إلادارات املعنّية،

 إعداد كل دراسة في ماّدة التعليم لها عالقة بالتطّور الاقتصادي للبالد، -

 إعداد وتحيين الخارطة املدرسية ،  -

 إنتاج وتجميع وتحليل ونشر إحصائيات الوزارة، -

ضبط حاجيات قطاع التربية من املعلومات واملؤشرات الضرورّية لحسن سير املنظومة  -

 التربوية ،

 تحديد آلاليات والبرمجيات الكفيلة بوضع املعلومات في متناول مصالح الوزارة، -

ركيز آلّيات ومختلف مكّونات نظم املعلومات على املستوى وضع الخطط العملّية لت -

 الوطني والجهوي،

 متابعة وتنسيق املشاريع الهادفة الى تركيز وتطوير نظم املعلومات بقطاعي التربية ، -

 توظيف تكنولوجيات املعلومات والاتصال الحديثة لتطوير نظم املعلومات. -

 ظم املعلومات مدير عاّم إدارة مركزّية.يسّير إلادارة العاّمة للدراسات والتخطيط ون
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 :إدارتين تشتمل إلادارة العاّمة للدراسات والتخطيط ونظم املعلومات على :21الفصل 

I :إادارة الدراسات والتخطيط وتضّم إادارتين فرعيتين 

 إلادارة الفرعية للدراسات والتخطيط وتضّم: -أ

 مصلحة الدراسات، -

 مصلحة التخطيط. -

 الفرعّية لخارطة التربية وتضّم:إلادارة  -ب

 مصلحة الخارطة املدرسّية، -

جـــانفي  11املـــؤرخ فـــي  1111لســـنة  95ألغيـــت بمقتضـــ ى أحكـــام الفصـــل ألاول مـــن ألامـــر عـــداد  -

1111. 

II :إادارة نظم املعلومات ولاحصاء وتضّم إادارتين فرعيتين 

 إلادارة الفرعّية لنظم املعلومات وتضّم: -أ

 املعلومات، مصلحة تطوير نظم -

 مصلحة التصّرف في نظم املعلومات وقواعد البيانات. -

 إلادارة الفرعّية لإلحصائيات وتضّم: -ب

 مصلحة إحصائيات املرحلة الابتدائّية، -

 مصلحة إحصائيات املرحلة إلاعدادية والتعليم الثانوي، -

جـــانفي  11فـــي  املـــؤرخ 1111لســـنة  95ألغيـــت بمقتضـــ ى أحكـــام الفصـــل ألاول مـــن ألامـــر عـــداد  -

1111. 

تتمثــــــــل مهّمــــــــة إلادارة العامــــــــة للمــــــــوارد البشــــــــرية فــــــــي إعــــــــداد وتطــــــــوير البــــــــرامج  :21الفصــــــــل 

وألاســاليب الكفيلــة بتأهيــل املــوارد البشــرية العاملــة بقطــاع التربيــة بالتنســيق مــع ألاطــراف املعنّيــة 

 وفي تسيير الشؤون إلادارية بالقطاع.

 تكلف إلادارة العامة للموارد البشرّية خاصة بـ: :24الفصل 

ضــبط التوجهــات إلاســتراتيجّية لتنميــة املــوارد البشــرّية ووضــع املواصــفات واملنــاهج فــي هــذا  -

 املجال،

ضـــــبط حاجيـــــات الـــــوزارة وكـــــذلك املؤسســـــات العموميـــــة إلاداريـــــة الخاضـــــعة إلشـــــرافها مـــــن  -

 املعنية،املوظفين والعملة بالتنسيق مع مختلف الهياكل 

 تطبيق النظام ألاساس ي العام ألعوان الوظيفة العمومية وألانظمة ألاساسية الخاصة، -

 التصرف إلاداري في أعوان إلادارة املركزّية، -

التصــــرف فــــي املســــار الــــوظيفي وتنظــــيم عمليــــات التســــمية والنقــــل الخاصــــة بــــأعوان الــــوزارة  -

 ر،واملؤسسات العمومية إلادارية الراجعة لها بالنظ

النهـــوض بالعمـــل الاجتمـــاعي والثقـــافي لفائـــدة أعـــوان الـــوزارة واملؤسّســـات العموميـــة إلاداريـــة  -

 الراجعة لها بالنظر بالّتنسيق مع الهياكل املعنّية،
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 إلاشراف على التصرف إلاداري في ألاعوان باإلدارات الجهوّية للتربية ، -

سات الواردة من إلادارات الجهوية متابعة القرارات إلادارية والتأديبية ومحاضر الجل -

 ،للتربية والخاضعة لتأشيرة الوزارة

 تنظيم مناظرات الانتداب والترقية الخاصة بأعوان الوزارة، -

   .تحليل نتائج إلامتحانات واملناظرات الخاصة باالنتدابات والترقيات املهنية -

 مركزّية.يسّير إلادارة العاّمة للموارد البشرية مدير عاّم إدارة 

 تشتمل إلادارة العاّمة للموارد البشرّية على إدارتين: :25الفصل 

I-:إادارة الشؤون لاادارية وتضم اربعة إادارات فرعية 

 إلادارة الفرعية للتصرف في أعوان إلادارة املركزية وتضم: -أ

 مصلحة التصرف في مسار أعوان إلادارة املركزية، -

 مصلحة تنسيق التصرف إلاداري. - 

 إلادارة الفرعية للتصّرف املركزي في ألاعوان باملرحلة الابتدائّية وتضم: -ب

 مصلحة املسار الوظيفي للمدّرسين باملرحلة الابتدائّية ، -

 مصلحة املسار الوظيفي لغير املدّرسين باملرحلة الابتدائّية. -

والتعلــــــيم الثــــــانوي إلادارة الفرعيــــــة للتصــــــّرف املركــــــزي فــــــي ألاعــــــوان باملرحلــــــة  إلاعدادّيــــــة  -ج

 وتضّم:

 مصلحة املسار الوظيفي للمدّرسين باملرحلة  إلاعدادّية وبالتعليم الثانوي ، -

 وبالتعليم الثانوي ، باملرحلة إلاعدادّيةمصلحة املسار الوظيفي إلطاري التفّقد وإلارشاد  -

   ،نوي وبالتعليم الثا باملرحلة إلاعدادّيةمصلحة املسار الوظيفي إلطار إلاشراف  -

ــــةمصــــلحة املســــار الــــوظيفي لإلطــــار إلاداري والفنــــي والعّمــــالي  - وبــــالتعليم  باملرحلــــة إلاعدادّي

 الثانوي.

 إلادارة الفرعية للتصرف املركزي في أعوان إلادارات الجهوّية للتربية وتضّم: -د

 مصلحة املسار الوظيفي ألعوان إلادارات الجهوّية، -

 11املـــؤرخ فـــي  1111لســـنة  95ل مـــن ألامـــر عـــداد ألغيـــت بمقتضـــ ى أحكـــام الفصـــل ألاو  -

 .1111جانفي 

II – :إادارة املناظرات املهنّية وتضّم إادارتين فرعّيتين 

 :إلادارة الفرعية للمناظرات املهنّية للمدّرسين وتضّم  -أ

 مصلحة املناظرات املهنّية للمدّرسين باملرحلة الابتدائّية، -

 .للمدّرسين باملرحلة إلاعدادية والتعليم الثانوي مصلحة املناظرات املهنّية  -

 إلادارة الفرعية للمناظرات املهنّية لألعوان غير املدرسين وتضّم: -ب

 ،مصلحة املناظرات املهنّية للمتفقدين ومرشدي إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي -

 املخابر،للقيمين واملرشدين التربويين وأعوان املناظرات املهنّية مصلحة  -
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 لألعوان إلاداريين والفنيين والعملة.املناظرات املهنّية مصلحة  -

 تتمثل مهّمة إلادارة العاّمة للشؤون املالية في تسيير الشؤون املالّية للوزارة. :22الفصل 

 خاصة بـ:إلادارة العاّمة للشؤون املالية تكلف  :29الفصل 

 بالتعاون مع مختلف املصالح املعنية،إعداد وتنفيذ ميزانيات التصرف والتجهيز  -

 ضمان توفر الوسائل املادّية الالزمة لسير املرفق العاّم للتربية ، -

 عقلنة التصرف في الوسائل املادية واملالية املوضوعة على ذمة الوزارة. -

 يسّير إلادارة العاّمة للشؤون املالية مدير عاّم إدارة مركزّية.

 على إدارتين:العاّمة للشؤون املالية  إلادارةتشتمل  : 29الفصل 

I-:إادارة امليزانية وتضم ثالث إادارات فرعية 

 إلادارة الفرعية مليزانية التصرف وتضّم: -أ

 مصلحة قانون إلاطار، -

 مصلحة تقديرات ميزانية التصرف، -

 مصلحة املحاسبة وختم ميزانية التصرف. -

 إلادارة الفرعية مليزانية التجهيز وتضم: -ب

 مصلحة تقديرات ميزانية التجهيز، -

 مصلحة فتح الاعتمادات، - 

 .مصلحة املحاسبة و ختم ميزانية التجهيز -

 إلادارة الفرعية لإلشراف املالي على املؤسسات التربوية وتضم: -ج

 مصلحة إلاشراف املالي على املؤسسات التربوية، -

 11املـــؤرخ فـــي  1111نة لســـ 95ألغيـــت بمقتضـــ ى أحكـــام الفصـــل ألاول مـــن ألامـــر عـــداد  -

 .1111جانفي 

 مصلحة ألاعوان املحاسبين. -

II- : إادارة النفقات وتضّم إادارتين فرعيتين 

 إلادارة الفرعية العتمادات التصرف وتضم: -أ

 مصلحة اعتمادات التأجير، -

 مصلحة اعتمادات وسائل املصالح والتدخالت، -

 مصلحة اعتمادات التصرف املفّوضة واملحالة. -

 إلادارة الفرعية العتمادات التجهيز وتضّم: -ب

 مصلحة التصّرف في اعتمادات التجهيز، -

 مصلحة اعتمادات التجهيز املفوضة، -

 مصلحة اعتمادات التجهيز املحالة. -
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فـــــي تخطـــــيط وتصـــــور وانجـــــاز  تتمثـــــل مهمـــــة إلادارة العاّمـــــة للبنـــــاءات والتجهيـــــز  : 28الفصـــــل 

 وتجهيز البناءات التابعة للوزارة مع ضمان صيانتها.

 تكلف إلادارة العاّمة للبناءات والتجهيز خاّصة بـ:: 91الفصل 

 بلورة إستراتيجية الوزارة في مجال ضبط مالمح ومواصفات بناءات املؤسسات التربوية ، -

   ،الصيانة على املستوى الوطني والجهوي مراقبة ومتابعة مشاريع البناء والتجهيز و  -

 السهر على تطبيق برامج إنجاز البناءات املدرسية الجديدة وتوسيع البناءات املوجودة، -

 السهر على صيانة البناءات وتجهيزات املؤسسات التابعة للوزارة،  -

 اقتراح اقتناء املحالت وألاراض ي املعدة للبناء وكراء البناءات،  -

 فات طلبات العروض،إعداد مل -

 السهر على اقتناء وتوزيع التجهيزات العلمية، -

 السهر على اقتناء اللوازم واملعدات لحاجيات إلادارة املركزية،  -

 إعداد جرد في املعدات ومتابعته. -

 مركزّية. يسّير إلادارة العاّمة للبناءات والتجهيز مدير عاّم إدارة

 للبناءات والتجهيز على إدارتين :تشتمل إلادارة العامة :  91الفصل 

I- :إادارة البناءات والتجهيز وتضّم إادارتين فرعيتين 

 إلادارة الفرعية للبناءات وتضم: -أ

 مصلحة الدراسات، -

 مصلحة متابعة املشاريع. -

 إلادارة الفرعية للتجهيز وتضّم: -ب

 مصلحة التجهيزات البيداغوجّية، -

 . مصلحة التجهيزات العامة -    

II- إادارتين فرعيتينالوزارة وتضّم   إادارة التصرف في ممتلكات: 

 إلادارة الفرعّية للشؤون العقارية والصيانة وتضّم : -أ

 مصلحة الشؤون العقارية،-

ت.-
ّ

 مصلحة تعّهد املحال

 و تضّم: إلادارة الفرعّية للمغازات -ب

 مصلحة قبول التجهيزات، -

 مصلحة توزيع التجهيزات. -

تتمثل مهّمة إلادارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات في تقديم  : 91الفصل 

  .إلاستشارات وإعداد الدراسات والنصوص القانونية والنظر في النزاعات

 تكلف إلادارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات خاصة بـ::  91الفصل 

 القيام بوظيفة املستشار القانوني لدى مختلف مصالح الوزارة، -
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 دراسة وضمان متابعة املسائل وامللفات ذات الصبغة القانونية، -

املساهمة في إعداد النصوص القانونية الضرورية لحسن سير الوزارة واملؤسسات التابعة  -

 لها،

السهر على إعداد ومراجعة النصوص الترتيبية ذات العالقة بمختلف أصناف ألاعوان  -

 التابعين للوزارة،

النزاعات املدنية والجزائية وإلادارية الخاصة بالوزارة بالتنسيق مع مختلف معالجة  -

 مصالح نزاعات الدولة،

دراسة مختلف املسائل القانونية لألنظمة التربوية املقارنة وتكييفها بالتنسيق مع املصالح  -

 املعنية،

 دراسة مشاريع الاتفاقيات املعروضة عليها، -

نونية والترتيبية املحالة من طرف مختلف الوزارات دراسة مشاريع النصوص القا -

 للتأشيرة،

 إعداد بنك للمعطيات القانونية املتعلقة بقطاعي التربية. -

 النزاعات مدير عام إدارة مركزية.يسيّر إلادارة العامة للشؤون القانونية و  

  إدارتين:للشؤون القانونية والنّزاعات على إلادارة العاّمة تشتمل  : 94الفصل 

I- الدراسات والاستشـارات القانونّيـة وتضـم إادارتين فرعيتين : التراتيب و  إادارة 

 و تضم:للتراتيب  إلادارة الفرعيـة -أ

 مصلحة النصوص التشريعية والترتيبية للتربية، -

 11املـــؤرخ فـــي  1111لســـنة  95ألغيـــت بمقتضـــ ى أحكـــام الفصـــل ألاول مـــن ألامـــر عـــداد  -

 .1111جانفي 

 إلادارة الفرعية لإلستشارات القانونية وتضم : -ب

 مصلحة إلاستشارات والتوثيق القانوني، -

 مصلحة الدراسات والتحاليل القانونية. -

II- : اعـات وتضـّم إادارتين فرعيتين
ّ
 إادارة النز

 :إلادارة الفرعية للنزاعات إلادارية وتضم -أ

 مصلحة نزاعات إلالغاء، -

 مصلحة نزاعات املوظفين.  -

 :و تضم إلادارة الفرعية للنزاعات املدنّية والجزائّية والعقارية -ب

 مصلحة النزاعات املدنية والجزائّية، -

 مصلحة النزاعات العقارّية. -

تتمثـــل مهّمـــة إلادارة العامـــة للتعــــاون الـــدولي فـــي بلـــورة التوجهـــات إلاســــتراتيجية  :95الفصـــل 

للــوزارة فــي مجــال تنميــة العالقــات الخارجّيــة وفــي العمــل علــى توظيــف إمكانيــات التعــاون الــدولي فــي 
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تطـــوير املنظومـــة الوطنيـــة للتربيـــة ومزيـــد إشـــعاعها علـــى املســـتوى الـــدولي وتنســـيق عالقـــات الـــوزارة 

 التابعة لها مع الخارج. والهياكل

 تكلف إلادارة العامة للتعاون الدولي خاصة بـ: : 92الفصل 

مـــات الدوليـــة وإلاقليميـــة املهتمـــة باملســـائل الّتـــي تخـــّص  -
ّ
تنميـــة العالقـــات مـــع الهياكـــل و املنظ

 مشموالت الوزارة واملؤسسات الخاضعة إلشرافها،

بــــــالنظر مــــــع مصــــــالح الــــــوزارات املعنيــــــة تنســــــيق أنشــــــطة الــــــوزارة واملؤسســــــات الراجعــــــة لهــــــا  -

 بالتعاون الدولي،

استكشــاف إمكانيــات التمويــل والتعــاون الفّنــي علــى املســتوى الــدولي وإلاقليمــي والعمــل علــى  -

 استغاللها لفائدة القطاع،

تنظــيم ومتابعــة العالقــات مــع املنظمــات إلاقليميــة والدوليــة والتعــاون مــع البلــدان ألاجنبيــة  -

 التربية ،في ميدان 

 إعداد برامج التعاون والشراكة مع ألاطراف ألاجنبية، -

التعريـــف بـــالخبرات الوطنيـــة فـــي مجـــال التربيـــة وخاصـــة لـــدى املنظمـــات الدوليـــة وإلاقليميـــة  -

 املعنية والعمل على تطوير إمكانيات الشراكة في هذا املجال،

 متابعة مشاريع التعاون الدولي. -

 ن الدولي مدير عام إدارة مركزية.او يسير إلادارة العامة للتع

 تشتمل إلادارة العاّمة للّتعاون الدولي على إدارتين: : 99الفصل 

I- :إادارة التعاون الثنائي ومتعداد ألاطراف وتضم إادارتين فرعيتين 

 إلادارة الفرعية للتعاون الثنائي وتضّم: -أ

 مصلحة التعاون مع البلدان العربّية وافريقيا، -

 التعاون مع بلدان أوروبا وامريكا وآسيا واستراليا.مصلحة  - 

 إلادارة الفرعية للتعاون متعدّد ألاطراف وتضم: -ب

 مصلحة التعاون مع التجمعات إلاقليمية، -

 مصلحة التعاون مع املؤسسات واملنظمات الدولّية. - 

II-:إادارة متابعة مشاريع التعاون الدولي وتضم إادارتين فرعيتين 

الفرعية للمشاريع املمّولة من قبل الـدول : وتضـّم منسـّق مشـروع بخطـة وامتيـازات إلادارة -أ

 رئيس مصلحة إدارة مركزّية عن كّل مشروع تّم إقراره بمقتض ى اتفاقّية مع هذه الّدول.

إلادارة الفرعيــــــة للمشــــــاريع املمّولــــــة مــــــن قبــــــل املنظمــــــات : وتضــــــّم منســــــّق مشــــــروع بخطــــــة  -ب     

ة إدارة مركزّيــــة عـــــن كــــّل مشـــــروع تــــّم إقـــــراره بمقتضــــ ى اتفاقّيـــــة مــــع هـــــذه وامتيــــازات رئــــيس مصـــــلح

 املنظمات.

ــــل مهّمــــة إلادارة العامــــة لإلعالميــــة وإلادارة الالكترونّيــــة فــــي تطــــوير وعقلنــــة  :99الفصــــل 
ّ
تتمث

 استعمال تكنولوجيا إلاعالمية والاتّصال على مستوى هياكل الوزارة.
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ف إلادارة العامة لإل 98الفصل 
ّ
 عالمية وإلادارة الالكترونّية خاّصة بـ:: تكل

ـات  -
ّ
تطوير استعمال تكنولوجيـات إلاعـالم والاتصـال داخـل الـوزارة وذلـك بتنفيـذ املخطط

 إلاستراتيجية والعملّية التي تخّصها،

دراســة التــأثيرات الخاصــة بــالربط الــداخلي للمصــالح إلاداريــة املركزيــة والجهويــة وســالمة  -

 لتنسيق مع الهياكل واملؤسسات املعنية بالوزارة ،املعامالت الالكترونية با

ــــــة والســــــهر علــــــى  - ــــــات إلادارة املركزّي ــــــة وبرمجّي ضــــــمان الاســــــتغالل ألامثــــــل للتجهيــــــزات املادّي

 صيانتها،

 املساهمة في تنفيذ الدراسات وفي تطوير تطبيقات إلاعالمية لحساب مصالح الوزارة، -

تمـــــاد علـــــى التكنولوجيـــــات الحديثـــــة إعـــــداد ومراجعـــــة ووضـــــع إلاجـــــراءات إلادارّيـــــة باالع -

 وذلك بالتنسيق مع هياكل الوزارة،

 ضمان سالمة الخدمات إلادارّية ذات العالقة ومتابعتها. -

 ضمان استغالل وصيانة التجهيزات والبرمجيات إلاعالمية، -

ضــبط سياســة الــوزارة فــي مجــال الشــبكات إلاعالميــة املعــّدة للــربط بــين مختلــف الهياكــل  -

 والجهوية التابعة للوزارة ووضعها حّيز التطبيق،املركزية 

 يسير إلادارة العامة لإلعالمّية وإلادارة إلالكترونية مدير عام إدارة مركزية.

 : تشتمل إلادارة العامة لإلعالمية وإلادارة الالكترونّية على إدارتين:91الفصل 

I :إادارة لاعالمية وتضّم إادارتين فرعيتين 

 الفرعّية للدراسات والتطوير وتضم:إلادارة  -أ

 مصلحة الدراسات، -

 مصلحة التطوير.-

 إلادارة الفرعّية لالستغالل والصيانة وتضّم: -ب

 مصلحة الاستغالل، -

 .مصلحة الصيانة -

II- :إادارة لاادارة الالكترونّية وتضّم إادارتين فرعيتين 

مادي وتضّم:-أ
ّ
 إلادارة الفرعّية للتنظيم والتصرف الال

 مصلحة تطوير إلاجراءات،-

-  .
ّ
 مصلحة جودة الخدمات على الخط

 وتضّم: -ب
ّ
 للخدمات إلادارية على الخط

ّ
 الادارة الفرعية

-  ،
ّ
 مصلحة تطوير الخدمات إلادارية على الخط

-.
ّ
 مصلحة سالمة الخدمات إلادارية على الخط

 

 



 

 

138 

 

 (1111اكتوبر  9مؤرخ في  1111لسنة 1959)أمر عداد

 الساادس)مكرر(الباب 

 احكام مشتركة

 1111اكتوبر  9مؤرخ في  1111لسنة 1959أمر عداد: )مكرر( 91الفصل 

يسيركل ادارة من الادارات املنصوص عليها بهذا ألامر مدير تتم تسميته بأمر باقتراتح من 

وزير التربية وفقا للشروط املستوجبة للتسمية بخطة مدير ادارة مركزية املنصوص عليها باالمر 

 املشار اليه أعاله. 2558أفريل  24املرخ في  2558لسنة  1245عدد 

 يتمتع املدير باملنح والامتيازات املخولة ملدير ادارة مركزية.

 1111اكتوبر  9مؤرخ في  1111لسنة 1959أمر عداد: )ثالثا( 91الفصل 

مدير تتم يسير كل ادارة فرعية من الادارات الفرعية املنصوص عليها بهذا ألامر كاهية 

تسميته بأمر باقتراح من وزير التربية وفقا للشروط املستوجبة للتسمية بخطة كاهية مدير ادارة 

املشار اليه  2558أفريل  24املؤرخ في  2558لسنة  1245مركزية املنصوص عليها باألمر عدد

 أعاله.

 .يتمتع كاهية املدير باملنح والامتيازات املخولة لكاهية مدير ادارة مركزية

 1111اكتوبر  9مؤرخ في  1111لسنة 1959أمر عداد: )رابعا( 91الفصل 

كل مصلحة من املصالح املنصوص عليها بهذا ألامر رئيس مصلحة تتم تسميته بأمر يسير 

املستوجبة للتسمية بخطة رئيس مصلحة ادالرة مركزية باقتراح من وزير التربية وفقا للشروط 

 املشار اليه أعاله. 2558أفريل  24املؤرخ في  2558لسنة  1245املنصوص عليها باألمر عدد 

 . لرئيس مصلحة ادارة مركزية يتمتع رئيس املصلحة باملنح والامتيازات املخولة

 الباب السابع

 لاادارات الجهوية للتربية 

 واللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة

 القسم ألاول 

 لاادارات الجهوية للتربية 

 2550لسنة  483قى إلادارات الجهوية للتربية خاضعة ألحكام ألامر عدد : تب 91الفصل 

املتعلق بضبط تنظيم ومشموالت إلادارات الجهوية للتربية املشار إليه  2550مارس  8املؤرخ في 

 أعاله. 

 القسم الثاني

 اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة

: يسير اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة مدير أو مدير عام إدارة  91الفصل 

 24املـؤرخ في  2558ـدد لسنة 1245مركزية يسّمى بأمر باقتراح من وزير التربية وفق أحكام ألامر عـ

 املشار إليه أعاله. 2558افريل 
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 وتضبط بأمر إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة.

 لباب الثامنا

 أحكام نهائية

ـدد 1006ألغيت جميـع ألاحكام السابقة واملخالفـة لهذا ألامـر وخاصـة ألامـر عـ: 91الفصل 

 املتعلق بتنظيم وزارة التربية املشار إليه أعاله. 1666سبتمبر  14املؤرخ في  1666لسنة 

بتنفيذ هذا ألامر الذي :وزير التربية ووزير املالّية مكلّفان، كّل فيما يخّصه ، 94الفصل 

 ينشر بالرائد الرسمي للجمهورّية التونسّية.

 .1118اديسمبر 11: تونس في

 زين العابدين بن علي     
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 يتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية  1111جانفي  11مؤرخ في   1111لسنة  95أمر عداد 

 التكوين سابقا الى وزارة التكوين املنهي والتشغيل . و 

 

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير التربية ووزير التكوين املنهي والتشغيل،

واملتعلق  2556فيفري  22املؤرخ في  2556ـدد لسنة 15بعد الاطالع على القانون عـ

 منه،بالتكويناملنهي، وخاصة الباب الثاني من العنوان الثاني 

واملتعلق بالنظام املنطبق على  1665ماي  6املؤرخ في  1665ـدد لسنة 528وعلى الامر عـ 

املؤرخ في  2555لسنة  1162املكلفين بمامورية بالدواوين الوزارية، مثلما تم تنقيحه باالمر عدد 

 .255ماي  22

بضبط شروط واملتعلق  1666ديسمبر  13املؤرخ في  1666ـدد لسنة 1661وعلى ألامر عـ

وتراتيب التصرف في الارشيف الجاري والارشيف الوسيط وفرزواتالف الارشيف وتحويل 

املؤرخ في  1666لسنة  2546الارشيف والاطالع على الارشيف العام،مثلما تم تنقيحه باالمر عدد

 ، 1666ديسمبر  26

مكاتب  واملتعلق باحداث 1663جويلية  28املرؤخ في  1663لسنة  1546وعلى الامر عـ

نوفمبر  26املؤرخ في  1663لسنة  2366العالقات مع املواطن، مثلما تم تنقيحه باالمر عدد 

 ،1666ماي  25املرؤخ في  1666لسنة  1152وباالمر عدد  1663

املتعلق بضبط محتوى  1668جانفي  18املؤرخ في 1668ـدد لسنة 46وعلى ألامرعـ

 ا ومتابعتها،مخططات تاهيل الادارة وطرق اعدادها وانجازه

املتعلق بتنظيم وزارة التكوين  2555مارس 13املؤرخ في  2555ـدد لسنة 815وعلى ألامرعـ

 ،2552جوان  3املؤرخ في 2552لسنة  1353املنهي والتشغيل مثلما تم إتمامه باألمر عدد 

واملتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤرخ في 2552ـدد لسنة 2655وعلى ألامر عـ

 التربية والتكوين،وزارة 

واملتعلق بضبط نظام  2558أفريل  24املؤرخ في  2558ـدد لسنة 1245وعلى الامر عـ

 اسناد الخطط الوظيفية باالدارة املركزية والاعفاء منها،

واملتعلق بضبط مشموالت  2550جويلية  5املؤرخ في  2550ـدد لسنة 1010وعلى الامر عـ

 باب،وزارة التشغيل والادماج املنهي للش

يتعلق بتنظيم وزارة  2556ديسمبر 21مؤرخ في  2556ـدد لسنة  3006وعلى الامر عـ

 التربية والتكوين،

املتعلق بتسمية أعضاء  2515جانفي  14املؤرخ في  2515ـدد لسنة 02وعلى الامر عـ

 بالحكومة،
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 وعلى رأي وزير املالية،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية.

 يصدر ألامر آلاتي نصه :

 

 تلحق بوزارة التكوين املنهي والتشغيل الهياكل التالية: : فصل ألاول ال

 إلادارة العامة لخدمات التكوين املوجهة للمؤسسات، -

 إلادارة العامة للخدمات املوجهة لطالبي التكوين، -

 إلادارة العامة لإلشراف املزدوج على التكوين وإلاشراف على القطاع الخاص، -

لسنة  3006من ألامرعدد  51املنهي املنصوص عليها بالفصل دارة التفقد بالتكوين ‘ -

 املشار إليه أعاله، 2556

من الامر عدد  54إدارة الفرعية للتقييمات الوطنية ااتكوين املنصوص عليها بالفصل  -

 ،املشار إليه أعاله 2556لسنة  3006

 3006د من الامر عد 50إدارة التقييم والجودة في التكوين املنصوص عليها بالفصل  -

 ،املشار إليه أعاله 2556لسنة 

خارطة التكوين ومصلحة إحصائيات التكوين املنهي املنصوص علهما بالفصل مصلحة  -

 ،املشار إليه أعاله 2556لسنة  3006من ألامر عدد  82

من  85املسار الوظيفي ألعوان املؤسسات التكوينية املنصوص عليها بالفصل مصلحة  -

 املشار اليه أعاله، 2556لسنة  3006ألامر عدد 

من  86مصلحة إلاشراف املالي على مؤسسات التكوين املنهي املنصوص عليها بالفصل  -

 املشار إليه أعاله، 2556لسنة  3006ألامر عدد 

من  04مصلحة النصوص التشريعية والترتيبية للتكوين املنهي املنصوص عليها بالفصل  -

 .املشار إليه أعاله 2556لسنة  3006الامر عدد 

 2556لسنة  3006باألمر عدد تعوض عبارة " التربية والتكوين" الواردة  : 1الفصل 

 املشار إليه أعاله، بعبارة "التربية". 2556ديسمبر  21املؤرخ في 

 2556لسنة  3006تعوض عبارة " التربوية والتكوينية" الواردة باألمر عدد  : 1الفصل 

 املشار إليه أعاله، بعبارة "التربوية". 2556ديسمبر  21املؤرخ في 

 815تعوض عبارة " التشغيل وإلادماج املنهي للشباب" الواردة باألمر عدد  : 4الفصل 

 2552لسنة  1353باألمر عدد كما تم إتمامه 2555مارس  13املؤرخ في  2555لسنة 

 ".بيةالتر املرصد الوطني  املشار إليه أعاله، بعبارة " 2552جوان  3املؤرخ في 

املنصوص عليها تعوض عبارة " املرصد الوطني للكفاءات واملهن املجددة" :  5الفصل 

املرصد املشار إليه أعاله، بعبارة " 2556لسنة  3006ألامر عدد  من 13و  8بالفصلين 

 ".الوطني للتربية
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ن، كل فيما و والتشغيل مكلف املنهي التكوينوزير و ووزير املالية وزيرا التربية  : 2الفصل 

 رائد الرسمي للجمهورية التونسية.يخصه، بتنفيذ هذا ألامر الذي ينشر بال

 . 2515 جانفي 25تونس في 

 

 زين العابدين بن علي

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

143 

 

 يتعلق  1111نوفمبر  11مؤرخ في 1111لسنة   1851أمر عداد 

 بضبط مشموالت وزارة التربية و التكوين

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير التربية والتكوين،

املتعلق  1663فيفري  10املؤرخ في  1663ـدد لسنة 15بعد الاطالع على القانون عـ

جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر بالقانون التوجيهي للتكوين املنهي وعلى 

املتعلق بإحداث وضبط مشموالت املجلس ألاعلى  2552ماي  0املؤرخ في  2552لسنة  1540عدد

 لتنمية املوارد البشرية وتركيبته وسير عمله،

املتعلق بالتربية  2552جويلية  23املؤرخ في  2552ـدد لسنة 65وعلى القانون التوجيهي عـ

 يم املدرس ي،والتعل

املتعلق بضبط مهمة وزارة  1665جويلية  16املؤرخ في  1665ـدد  لسنة654وعلى ألامر عـ

 التربية القومية ومشموالت أنظارها .

املتعلق بضبط مهام وزارة  1665ماي  25املؤرخ في  1665ـدد لسنة 605وعلى ألامر عـ

 التكوين املنهي والتشغيل ،

املتعلق بتسمية أعضاء  2552سبتمبر  5املؤرخ في  2552ـدد لسنة 2511وعلى ألامر عـ

 الحكومة،

املتعلق بإلحاق هياكل  2552سبتمبر  15املؤرخ في  2552ـدد لسنة 2550وعلى ألامر عـ

 تابعة لوزارة التكوين املنهي والتشغيل سابقا بوزارة التربية والتكوين ،

 وعلى رأي الوزير ألاول،

 .وعلى رأي املحكمة لاادارية

 در ألامـر آلاتـي نصـه :يصـ

 الباب ألاول 

 املشمـــــوالت

: تتولى وزارة التربية والتكوين، في إطار السياسة العامة للدولة، بلورة  الفصل ألاول 

الوطنية في مجاالت التربية والتعليم املدرس ي والتكوين املنهي ووضع املخططات  الاختيارات

 نتائجها. ولهذا الغرض فهي تضطلع باملهام التالية :والبرامج املتعلقة بها وتنفيذها وتقييم 

و التكوين لكل التونسيين والتونسيات وذلك طبقا ألحكام  تجسيم الحق في التعلم -أوال 

واملتعلق بالتربية والتعليم  2552جويلية  23املؤرخ في  2552لسنة  65القانون التوجيهي عدد 

واملتعلق بالقانون  1663فيفري  10املؤرخ في  1663لسنة  15املدرس ي، وألحكام القانون عدد

 التوجيهي للتكوين املنهي .
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وتولي وزارة التربية والتكوين ، في هذا إلاطار, عناية خاصة باألطفال ذوي الاحتياجات 

 الخصوصية وبأبناء التونسيين املقيمين بالخارج .

تطوير منظومة التربية والتكوين وتأهيلها للمساهمة في الرفع من املستوى العلمي  -ثانيـا 

والثقافي العام للشعب التونس ي، ولتمكين ألافراد من بلوغ أرقى أشكال املعرفة وأعلى مراتب 

التأهيل، وذلك بما يستجيب لطلبات املجتمع املتجددة وحاجيات تنمية البالد وبما يؤنس 

 ني على املعرفة.القتصاد وطني مب

إدارة جهاز التربية والتكوين العمومي  ومؤسساته وهياكله املركزية والجهوية  -ثالثـا

 وتطويرها وفق مقاييس الجودة ومبدأ إلانصاف، وكذلك إلاشراف على: واملحلية وتعهدها

 مؤسسات وفضاءات التربية قبل املدرسية الخاصة. -       

 ة بالنظر إلى وزارات أخرى._ هياكل التكوين املنهي الراجع

 _ مؤسسات التعليم املدرس ي والتكوين املنهي التابعة للقطاع الخاص والقطاع الجمعياتي.

ضمان التكامل والتفاعل بين مراحل وحلقات ومسالك التعليم املدرس ي والتكوين  -رابعـا

ياة النشيطة على املنهي واستنباط الصيغ الكفيلة بذلك، وإلاعداد للتعليم الجامعي و/ أو للح

أساس توزيع املتعلمين على مختلف املسالك والشعب والاختصاصات بما يتماش ى مع مؤهالتهم 

 ومع الحاجيات الهيكلية لسوق الشغل حاضرا ومستقبال.

تطور صيغ التعليم والتكوين بالتداول بين مؤسسات التعليم املدرس ي ومراكز  - خامسـا

مع املنشآت الاقتصادية بما يمكن من تحسين قابلية التشغيل التكوين املنهي وفي نطاق الشراكة 

 لدى املتعلمين وتحقيق التوافق بين التكوين وحاجيات سوق الشغل .

ضبط املرجعيات واملعايير واملواصفات الوطنية املستوجبة في مجاالت التعليم  - ساادسـا

ت التي تطرأ على مجاالت والتكوين والتقييم والسهر على تطبيقها وتطويرها مواكبة للتحوال 

 التعليم والتكوين والتشغيل. 

ضبط صيغ التقييم وإلاشهاد املالئمة للمعايير واملواصفات الوطنية والسهر على  - سابعـا

 تطبيقها.

تنويع أشكال التعلم والتكوين باعتماد التعلم الحضوري والتعلم الذاتي وتوظيف  - ثامنـا

الاتصال فـي مختلف ألانشطـة املدرسيـة والتكوينيـة وتطوير التكنولوجيات الجديدة للمعلومات و

 التعليم والتكوين عن بعد عبر املدارس واملراكز الافتراضية .

 البــاب الثانــي

 الوظائـف

: تحقيقا للمشموالت املنصوص عليها بالفصل ألاول من هذا ألامر، تضطلع  1الفصل 

 وزارة التربية والتكوين بوظائف التصور والتسيير والتقييم.

 : في إطار وظيفة التصور تتولى وزارة التربية والتكوين :  1الفصل 

 : إعداد مخططات التنمية في مجال التربية والتكوين اعتمادا على 
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التحوالت الوطنية والعاملية وانعكاساتها على مجاالت التربية والتعليم والتكوين رصد  -

 واستنباط الحلول والبدائل ملواكبتها .

القيام بالبحوث والدراسات إلاستشرافية حول آفاق التطور الكمي والنوعي ملنظومة  -

 التعليم والتكوين .

حيينهما بما يحقق إلانصاف وتكافؤ وضع الخارطة املدرسية وخارطة التكوين املنهي وت -

الفرص بين ألافراد والجهات، وبما يضمن الاستجابة كما ونوعا ملتطلبات نمو الاقتصاد ورقي 

 املجتمع التونس ي .

  تحديد الاختيارات والتوجهات املنهجية والبيداغوجية التي تؤسس عليها العملية التربوية

 في جميع مكوناتها :

 ها .وضع البرامج وتطوير   -

 إعداد الوسائل واملوارد التعليمية .  -

 تخّير التمشيات والطرائق البيداغوجية .  -

 تقييم مكتسبات املتعلمين واملتكونين وكافة مكونات منظومة التربية والتكوين .  -

 التكوين ألاساس ي واملستمر للمربّين واملكونين .  -

 االت منظومة التربية والتكوين تصور آليات وصيغ متنوعة لدفع التجديد في كافة مج

 ومستوياتها. 

  وضع نظام معلومات مندمج يساعد على املتابعة واخذ القرار والتصرف الرشيد في

املوارد البشرية وإحكام توزيع ألادوار بين املستويات املركزيـة و الجهوية واملحلية والسهر 

 على تطويره.

 دئ الالمركزية وتمكين مِؤسسة التربية بلورة الصيغ ووضع آلاليات الكفيلة بتكريس مبا

أو التكوين املنهي من النهوض بمشروعها املميز والاضطالع بمهامها باعتبارها الخلية 

ألاساسية ملنظومة التربية والتكوين، وتفعيل دور كافة املتدخلين املعنيين بشؤون التربية 

 والتكوين .

 ربية والتكوين :في إطار وظيفة التسيير توفر وزارة الت : 4الفصل 

املوارد البيداغوجية الالزمة لتامين التعليم والتكوين، من برامج دراسية و مرجعيات  -

التكوين املنهي ووسائل ووسائط بيداغوجية ومؤلفات ومراجع وتجهيزات تعليمية 

 ومعدات إعالميـة وموارد رقمية، كما تسهر على أحكـام

 تعهدها استنادا إلـى املعاييـرتوزيع هـذه املوارد وحسن توظيفها وعلـى 

 واملواصفات الوطنية املعدة في الغرض .

املوارد البشرية التي تِؤمن وظائف التدريس والتكوين والتأطير والتسيير والتقييم، وسائر  -

الخدمات التي يستوجبها حسن سير مؤسسات التربية والتكوين املنهي وفق  الصيغ 
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أو إلاشراف على إنتدابهم وتأهيلهم ومتابعة مسارهم املنهي املعمول  بها. وتتولى إنتدابهم 

 وتقييم أدائهم وفق مرجعيات مهنية معدة للغرض.

املوارد املادية من بناءات وتجهيزات واعتمادات بما يضمن حسن سير مؤسسات التربية  -

 والتكوين املنهي وجودة التعليمات وتامين ظروف عمل ودراسة مالئمة.

 في إطار وظيفة التقييم تتولى وزارة التربية والتكوين : : 5الفصل 

إلاشراف على النظام الوطني للتقييم وإلاشهاد في التعليم املدرس ي والتكوين املنهي وذلك  -

بالتصديق على التعلمات وعلى التكوين وضبط نظام التقييم املستمر وتنظيم 

 الامتحانـات الوطنية وإسناد الشهائد .

ييمات الوطنية الدورية ملكتسبات املتعلمين واملشاركة في التقييمات تنظيم التق -

الدوليـة املقارنة، واستثمار نتائجها قصد التعديل والتطوير والقيام بدراسات تقييمية 

 حول مردود التعليم املدرس ي والتكوين املنهي وخطط كليهما ووسائل عملهما.

بعة سير املِؤسسات والهياكل الراجعة إليهـا تقييم مردود منظومة التربية والتكوين ومتا -

 بالنظر وتعهدها باملراقبة.

تعمل الوزارة على تطوير وظيفة إلاعالم وإلارشاد والاتصال بالتعاون مع  : 2الفصل 

مصالح التشغيل املعنية بما يوفر للمتعلمين واملتربصين بيانات وإرشادات ضافية حول مسالك  

سوق الشغل، ويتيح للعاملين في القطاع ولألولياء والرأي العام الدراسة والتكوين ومستجدات 

 الاطالع على مشاريع الوزارة وبرامجها والتعرف على املستجدات التربوية ملواكبتها .

 في إطار العالقات الدولية للجمهورية التونسية، تتولى وزارة التربية والتكوين: : 9الفصل 

 مجال التربية والتكوين وتنفيذها وتقييم نتائجها.بلورة مشاريع التعاون الدولي في  -

السهر ، في مجال اختصاصها، على تنفيذ الاتفاقيات والعهود التي صادقت عليها  -

 الدولة التونسية.

 تطوير الشراكة على مستوى ثنائي ومتعدد ألاطراف إقليميا ودوليا. -

 ة ذات الصلة.املساهمة في وضع برامج وسياسات املنظمات والهيئات الدولي-

 654تلغى جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا ألامر وخاصة ألامر عدد : 9الفصل 

املشار إليه أعاله و ألاحكام الخاصة بالتكوين املنهي من  1665جويلية  16املؤرخ في  1665لسنة 

 املشار إليه أعاله. 1665ماي  25املؤرخ في  1665لسنة  605ألامر عدد 

ر التربية والتكوين مكلف بتنفيذ هذا ألامر الذي ينشر بالرائد الرسمي وزي : 8الفصل 

 للجمهورية التونسية .

 . 2552نوفمبر  11تونس في  

 

 زين العابدين بن علي                
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مشموالت وزارة التربية يتعلق بإلحاق  1111 جانفي 11مؤرخ في   1111لسنة  94أمر عداد 

  .التكوين املنهي والتشغيل الى وزارة املتعلقة بالتكوين املنهي سابقا والتكوين 

 

 

 إن رئيس الجمهورية،

 والتشغيل، املنهي التكوينووزير باقتراح من وزير التربية 

واملتعلق  2556فيفري  22املؤرخ في  2556ـدد لسنة 15القانون عـبعد الاطالع على 

 ن الثاني منه،بالتكويناملنهي، وخاصة الباب الثاني من العنوا

واملتعلق بضبط مشموالت  2552 نوفمبر 11املؤرخ في 2552ـدد لسنة 2655وعلى ألامر عـ

 ،وزارة التربية والتكوين

واملتعلق بضبط نظام  2558أفريل  24املؤرخ في  2558ـدد لسنة 1245وعلى الامر عـ

 اسناد الخطط الوظيفية باالدارة املركزية والاعفاء منها،

واملتعلق بضبط مشموالت  2550جويلية  5في املؤرخ  2550ـدد لسنة 1010وعلى الامر عـ

 وزارة التشغيل والادماج املنهي للشباب،

املتعلق بتسمية أعضاء  2515جانفي  14املؤرخ في  2515ـدد لسنة 02وعلى الامر عـ

 بالحكومة،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية.

 يصدر ألامر آلاتي نصه :

 

تحال مشموالت وزارة التربية والتكوين سابقا، واملتعلقة بالتكوين املنهي،  : ألاول الفصل 

، إلى املشار إليه أعاله 2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552لسنة  2655املنصوص عليها باالمر عدد 

 وزارة التكوين املنهي والتشغيل.

ن، كل فيما يخصه، و مكلفالتكوين والتشغيل زير و وزير املالية و  وزيرا التربية : 1الفصل 

 رائد الرسمي للجمهورية التونسية.بتنفيذ هذا ألامر الذي ينشر بال

 . 2515جانفي 25تونس في 

 

 زين العابدين بن علي
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 , يتعلق بضبط 1111اديسمبر  19مؤرخ في   1111لسنة  1185عـداد أمر 

 لوزارة التربية.تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة التابعة 

 

 

 إن رئيس الحكومة،

 باقتراح من وزير التربية،

 2511ديسـمبر  18املــؤرخ فــي  2511لسنــة  8بعد إلاطـالع علــى القانــون التأسيســي عــدد 

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للّسلط العمومية .

تنظـــيم املتعلـــق بإعـــادة  1601ســـبتمبر  16املـــؤرخ فـــي  1601لســـنة  346وعلـــى ألامـــر عـــدد 

اللجنـــة الوطنيـــة للتربيـــة و العلـــم و الثقافـــة وعلـــى جميـــع النصـــوص التـــي نقحتـــه او تممتـــه وخاّصـــة 

 .1600ماي  4املؤرخ في  1600لسنة  454ألامر عدد 

املتعلـــق بإعـــادة تنظـــيم  1665جويليـــة  16املـــؤرخ فـــي  1665لســـنة  655وعلـــى ألامـــر عـــدد 

جميــــــع النصــــــوص التــــــي نقحتــــــه او تممتــــــه وخاصــــــة  إلادارة املركزيــــــة لــــــوزارة التربيــــــة القوميــــــة وعلــــــى

 منه . 14الفصل 

املتعلــــــــق بضــــــــبط  2552نــــــــوفمبر  11املــــــــؤرخ فــــــــي  2552لســــــــنة  2655وعلــــــــى ألامــــــــر عــــــــدد 

 مشموالت وزارة التربية والتكوين.

املتعلــق بضــبط شــروط  2558أفريــل  24املــؤرخ فــي  2558لســنة  1245وعلــى ألامــر عــدد 

 املركزية وإلاعفاء منها.إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة 

املتعلـــق بتنظـــيم وزارة  2556ديســـمبر 21املـــؤرخ فـــي  2556لســـنة  3006وعلـــى ألامـــر عـــدد 

 2511أكتــــــوبر  0املــــــؤرخ فــــــي  2511لســــــنة  2656التربيــــــة  كمــــــا وقــــــع تنقيحــــــه وإتمامــــــه بــــــاألمر عــــــدد 

 منه. 62وخاصة الفصل 

تعلــق بإحالــة مشــموالت امل 2515جــانفي  25املــؤرخ فــي  2515لســنة  64وعلــى ألامــر عــدد 

 وزارة التربية والتكوين سابقا املتعلقة بالتكوين املنهي إلى وزارة التكوين املنهي والتشغيل.

املتعلـق بإلحـاق هياكـل مـن  2515جـانفي  25املـؤرخ فـي  2515لسـنة  65وعلى ألامر عـدد 

 وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين املنهي والتشغيل.

املتعلـــــــق بتســـــــمية  2511ديســـــــمبر  26املـــــــؤرخ فـــــــي  2511لســـــــنة  4068مـــــــر عـــــــدد وعلـــــــى ألا 

 أعضاء الحكومة. 

 وعلى رأي وزير املالية،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 وعلى مداولة مجلس الوزراء،

     عالم املوجه إلى رئيس الجمهورية وعلى لا 
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 يصدر ألامر آلاتي نصه     

 

 الباب ألاول 

 أحكام عامة

يضبط هذا ألامر تنظيم وطرق سير اللجنة الوطنية للتربية والعلم  ألاول :الفصل 

 والثقافة التابعة لوزارة التربية.

: اللجنـــة الوطنيـــة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة هـــي هيكـــل يتـــولى ربـــط الصـــلة بـــين  1الفصـــل 

منظمـــــة ألامـــــم املتحـــــدة للتربيـــــة والعلـــــم والثقافـــــة )اليونســـــكو( واملنظمـــــة العربيـــــة للتربيـــــة والثقافـــــة 

والعلـــــــوم )ألالكســـــــو( واملنظمـــــــة إلاســـــــالمية للتربيـــــــة والعلـــــــوم والثقافـــــــة )إلايسيســـــــكو( واملؤسســـــــات 

بعــة لكــل منهــا مــن جهــة, والــوزارات واملؤسســات واملنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة واملكاتــب التا

 املعنية بميادين اهتمامات املنظمات املذكورة أعاله من جهة أخرى.

 22: عــين مقــر اللجنــة الوطنيــة للتربيــة والعلــم والثقافــة بــنهج قرطاجّنــة عــدد  1الفصــل 

 .2562تونس  1املنار

 الباب الثاني

ج
ّ
 نة الوطنّية للتربية والعلم والثقافة ومشموالتهامهام الل

  : تتولى اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة خاصة :  4الفصل 

دراسة املسائل املتعلقة بنشاط منظمة ألامم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(  -

ة إلاسالمية للتربية والعلوم والثقافة واملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )ألالكسو( واملنظم

 )إلايسيسكو(.

 املشاركة في إعداد أنشطة اليونسكو وألالكسو وإلايسيسكو وفي تنفيذها وتقييمها. -

 تنسيق ألاعمال التابعة لبرامج اليونسكو وألالكسو وإلايسيسكو وتنشيطها على الصعيد الوطني. -

 عالقة بالتربية والثقافة والعلوم والاتصال. إبداء الرأي في املسائل الدولية التي لها -

تطوير التعاون بين تونس ومنظمة اليونسكو والالكسو والاسيسكو من خالل برامج عمل  -

ومشاريع يتم ضبطها ثنائيا والقيام بنشاط ثقافي وإعالمي يستهدف التعريف بهذه املنظمات 

 من أجلها. وببرامجها وأنشطتها واملساهمة في ترسيخ القيم التي تعمل

العمـــــل مـــــع البعثـــــات الدائمـــــة للجمهوريـــــة التونســـــية لـــــدى هـــــذه املنظمـــــات بالتعـــــاون الوثيـــــق مـــــع  -

إلادارات املعنيــة بــوزارة الشــؤون الخارجيــة وتمكينهــا مــن كــل الدراســات والبحــوث واملعلومــات التــي 

 قد تكون في حاجة إليها لتأدية مهامها.

العامــة لليونســكو وألالكســو وإلايسيســكو, وفــي املــؤتمرات  إعــداد املشــاركة التونســية فــي املــؤتمرات -

وامللتقيــات والنــدوات والاجتماعــات التــي تنظمهــا هــذه املنظمــات الدوليــة وإعــداد مشــاريع املقــررات 

 املقدمة من البالد التونسية لهذه املؤتمرات وذلك بالتعاون مع الجهات املعنية.
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وتنســـيق أعمالـــه أثنـــاء املـــؤتمرات العامـــة لليونســـكو القيـــام بـــدور استشـــاري لـــدى الوفـــد التونســـ ي  -

 وألالكسو وإلايسيسكو.

 إنجاز الدراسات والبحوث في ميادين أعمال املنظمات الثالث املذكورة أعاله. -

درس وإعــــــداد ملفــــــات املشــــــاريع التونســــــية املقدمــــــة لليونســــــكو وألالكســــــو وإلايسيســــــكو ومتابعــــــة  -

مــن طــرف هــذه املنظمــات والســهر علــى تطبيــق الالتزامــات املبرمــة املشــاريع املنجــزة بــالبالد التونســية 

 من قبل البالد التونسية بصفتها عضوا بهذه املنظمات الدولية.

 انتقاء املترشحين للحصول على منحة. -

درس وإعداد ملفات الترشح للخطط الشاغرة بمقر اليونسكو وألالكسو وإلايسيسكو أو لخطة - 

 ملنظمات وذلك بالتعاون مع الوزارات املعنية.خبير أو مستشار لدى هذه ا

 الباب الثالث

 ألامانة العاّمة

للجنــة الوطنيــة للتربيــة والعلــم والثقافــة أمــين عــام يــتم تعيينــه بــأمر بــاقتراح  : 5الفصــل 

 من وزير التربية.

يتفـــرغ ألامـــين العـــام للجنــــة الوطنيـــة للتربيـــة والعلـــم والثقافــــة تحـــت ســـلطة وزيـــر التربيــــة 

 على حسن سيرها في تأدية املهام التي أحدثت من أجلها.للسهر 

وهو يقوم إضـافة إلـى ذلـك برئاسـة اللجنـة املضـيقة املنبثقـة عـن اللجنـة الوطنيـة للتربيـة 

 والعلم والثقافة كما يتولى تنسيق أعمال لجان الخبراء املختصة.

زيـة طبقـا ألحكـام ألامـر  يتمتع ألامين العـام بـاملنح والامتيـازات املخولـة ملـدير عـام إدارة مرك

 املشار إليه أعاله. 2558أفريل  24املؤرخ في  2558لسنة  1245عدد 

يساعد ألامين العام في أداء مهامه أمين عام مساعد يتم تعيينه بأمر  : 2الفصل 

 باقتراح من وزير التربية.

ة يشرف ألامين العام املساعد تحت سلطة ألامين العام على تنسيق الشؤون إلاداري

 للجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة وتنسيق أعمال مصالحها.

يتمتع ألامين العام املساعد باملنح والامتيازات املخولة ملدير إدارة مركزية طبقا ألحكام 

 املشار إليه أعاله.   2558أفريل  24املؤرخ في   2558لسنة  1245ألامر عدد 

 الباب الرابع

 التنظيم لااداري 

تتركـــب اللجنــــة الوطنيـــة للتربيـــة والعلــــم والثقافـــة برئاســـة وزيــــر التربيــــة أو مــــن  : 9الفصـــل 

 ينوبه من : 

 .ألامـين العـام  -
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أعضاء قاّرون يمثلـون البرملـان ورئاسـة الحكومـة ووزارة الشـؤون الخارجيـة ووزارة التربيـة  -

والاتصـــال يعينـــون بطلـــب مـــن وجميـــع الـــوزارات ألاخـــرى املعنيـــة بميـــادين التربيـــة والعلـــم والثقافـــة 

 رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة بحساب ممثل واحد عن كل مجلس ووزارة.

ثالثة أعضاء يعينون بطلب من رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة من بين  -

بية والثقافة املنظمات واللجان واملؤسسات الوطنية والجمعيات التي تعنى مباشرة بمسائل التر 

 والعلوم وإلاعالم والاتصال.

وتضبط قائمة أعضاء اللجنة املذكورة أعاله بقرار من وزير التربية بناء على اقتراحات 

الجهات املعنية ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة كما يتم تحيين هذه القائمة كلما 

 اقتض ى ألامر ذلك.

تربية والعلم والثقافة بدعوة من رئيسها مرة في تجتمع اللجنة الوطنية لل : 9الفصل 

السنة على ألاقل وكلما يرى رئيسها ضرورة لذلك, خصوصا قبل انعقاد املؤتمر العام لكل من 

 اليونسكو وألالكسو وإلايسيسكو.

يمكـــــن لـــــرئيس اللجنـــــة أن يـــــدعو للمشـــــاركة فـــــي أشـــــغال اللجنـــــة الوطنيـــــة للتربيـــــة والعلـــــم 

 صالح دعوته بصفة مستشار أو خبير.والثقافة كل من يرى من ال

 يتّم توجيه الاستدعاءات خمسة عشرة يوما على ألاقّل قبل تاريخ انعقاد اللجنة.

ر الّنصــاب 
ّ
 بحضــور أغلبّيــة أعضــائها وفــي صــورة عــدم تــوف

ّ
ال تصــح اجتماعــات اللجنــة إال

 .يتّم عقد جلسة ثانية في غضون الثمانية أّيام املوالية مهما كان عدد الحاضرين

جنـة بـالتوافق وفـي صـورة غيابـه فبأغلبّيـة أصـوات ألاعضـاء الحاضـرين 
ّ
وتتخذ قرارات الل

 وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرّجحا .

: تنبثـــق عـــن اللجنـــة الوطنيـــة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة لجنـــة مضـــيقة تجتمـــع  8الفصـــل 

 العام وبدعوة منه. على ألاقل مرتين في السنة أو كلما دعت الضرورة لذلك برئاسة ألامين

 وتتركب هذه اللجنة املضيقة من ألاعضاء املمثلين للوزارات التالية :

 وزارة الشؤون الخارجية - 

فة بالتعليم العالي والبحث العلمي  - 
ّ
 الوزارة املكل

فة بالتربية  - 
ّ
 الوزارة املكل

فة بالثقافة  - 
ّ
 الوزارة املكل

فـــــي أشـــــغال اللجنـــــة الوطنيـــــة للتربيـــــة والعلـــــم يمكـــــن لـــــرئيس اللجنـــــة أن يـــــدعو للمشـــــاركة 

 والثقافة كل من يرى من الصالح دعوته بصفة مستشار أو خبير.

 يتّم توجيه الاستدعاءات خمسة عشرة يوما على ألاقّل قبل تاريخ انعقاد اللجنة.

ر الّنصــاب 
ّ
 بحضــور أغلبّيــة أعضــائها وفــي صــورة عــدم تــوف

ّ
ال تصــح اجتماعــات اللجنــة إال

 لسة ثانية في غضون الثمانية أّيام املوالية مهما كان عدد الحاضرين.يتّم عقد ج
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جنـة بـالتوافق وفـي صـورة غيابـه فبأغلبّيـة أصـوات ألاعضـاء الحاضـرين 
ّ
وتتخذ قرارات الل

 وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرّجحا .

ى اللجنــة املضــّيقة النظــر فــي جميــع املســائل التــي هــي مــن مشــموالت اللجنــة الوط
ّ
نّيــة تتــول

قـــــة بتأديـــــة 
ّ
خـــــاذ القـــــرارات املتعل

ّ
وال تســـــتوجب اجتمـــــاع ألاعضـــــاء كمـــــا تســـــاعد ألامانـــــة العاّمـــــة فـــــي ات

ــة خبيــر أو موظــف 
ّ
مهامهــا مثــل ترتيــب أولويــات ملّفــات طلــب الــّدعم الفّنــي أو اختيــار املترشــحين لخط

 ملنظمات اليونسكو والالكسو والايسيسكو.

للتربية والعلم والثقافة إحـداث لجـان خبـراء  : يمكن لرئيس اللجنة الوطنية 11الفصل 

مختصــــة فــــي مختلــــف املجــــاالت املتصــــلة بعمــــل اليونســــكو وألالكســــو  وإلايسيســــكو تعنــــى بتنشــــيط 

 مشاريعها الكبرى والبرامج العلمية الدولية ملنظمة اليونسكو.

يعـــّين رئـــيس اللجنـــة الوطنيـــة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة بمقتضـــ ى مقـــرر رؤســـاء و أعضـــاء  

 اللجان املختصة للخبراء.

ـــــب اللجنـــــة الوطنيـــــة للتربيـــــة والعلـــــم والثقافـــــة مـــــن إدارتـــــين فـــــرعيتين  11الفصـــــل 
ّ
: تترك

 ومصلحة: 

 *إلادارة الفرعية لشؤون اليونسكو  وتشتمل على مصلحتين :

 مصلحة التربية والعلوم -

 مصلحة الثقافة والاتصال -

 شتمل على مصلحتين :*إلادارة الفرعية لشؤون ألالكسو وإلايسيسكو وت

 مصلحة التربية والعلوم-  

  مصلحة الثقافة والاتصال -  

 * مصلحة املكتبة والتوثيق وألارشيف

يشــــرف علــــى كــــل إدارة فرعيــــة كاهيــــة مــــدير يســــمى بــــأمر بــــاقتراح مــــن وزيــــر التربيــــة طبقــــا 

 املشار إليه أعاله.  2558أفريل  24املؤرخ في  2558لسنة  1245ألحكام  ألامر عدد 

 ويتمتع كاهية املدير باملنح والامتيازات املخّولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

ويشرف على كل مصلحة رئيس مصلحة يعين بأمر باقتراح من وزير التربيـة طبقـا ألحكـام 

 املشار إليه أعاله.   2558أفريل  24املؤرخ في  2558لسنة  1245ألامر عدد 

 .زات املخّولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية ويتمتع رئيس املصلحة باملنح والامتيا

 البــاب الخامس

 أحكام ختامية

 : ألغيت جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا ألامر و خاصة: 11الفصل 

 املشار إليه أعاله. 1601سبتمبر  16املؤرخ في  1601لسنة  346أحكام ألامر عدد  -

  1665جويليـــة  16املـــؤرخ فـــي  1665لســـنة  655مـــن ألامـــر عـــدد  14أحكـــام الفصـــل  -

 املشار إليه أعاله .
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وزير التربية ووزير املالية, مكلفان كـل فيمـا يخصـه, بتنفيـذ هـذا ألامـر الـذي  : 11الفصل 

 ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2512ديسمبر  16 تونس في :

 رئيس الحكومة

 حمادي الجبالي 
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 يتعلق بضبط 1111أفريل  19قرار من وزير التربية مؤرخ في 

 تنظيم و تركيبة و تسيير اللجنة القارة للتقييم.

 

 

 إن وزيـر التربية،

املتعلق  1661جويلية  26املؤرخ في  1661ـدد لسنة 85بعد الاطالع على القانون عـ

 منه، 25بالنظام التربوي و خاصة الفصل 

املتعلق بتنظيم وزارة  1666سبتمبر  14املؤرخ في  1666ة ـدد لسن1006وعلى ألامر عـ

 منه، 3التربية و خاصة الفصل 

تسيير اللجنة يبة و املتعلق بضبط تنظيم وترك 1666نوفمبر  8وعلى القرار املؤرخ في 

 القارة للتقييم.

 قـرر مـا يأتـي:

 للتقييم. : يضبط هذا القرار تنظيم و تركيبة و تسيير اللجنة القارة الفصل ألاول 

تتمثل مهمة اللجنة القارة للتقييم في تولي التقييم العام للتعليم ألاساس ي : 1الفصل 

والتعليم الثانوي و ذلك بتقدير املردودية املحققة من طرف املدارس الابتدائية و املدارس 

عة على ذمتها و إلاعدادية و املعاهد الثانوية بالنظر إلى الوسائل البشرية و املادية و املالية املوضو 

أهداف و خصوصيات السياسة التربوية الوطنية و التطور العام ألنماط التكوين و املناهج 

 البيداغوجية املعمول بها في ألانظمة التربوية املتطورة.

 و لهذا الغرض فهي مكلفة خاصة بـ:

املنصوص عليها تحديد إلاطار املنهجي و محتوى ألاشغال التي تقوم بها اللجان الفرعية للتقييم 

من هذا القرار و املتعلقة خاصة برجال التعليم و التأطير البيداغوجي و برامج التعليم  8بالفصل 

 و الكتب و الوسائل التعليمية و التالميذ و الحياة املدرسية

السهر على التنظيم و تناسق أعمال التقييم التي تقوم بها مختلف اللجان الفرعية و التنسيق 

 بينها.

 تتركب اللجنة القارة للتقييم من ألاعضاء آلاتي ذكرهم: :1صل الف

 وزير التربية أو من يمثله:رئيس. -

 املديرون العامون باإلدارة املركزية.  -

 مدير مكتب الدراسات و التخطيط و البرمجة. -

 مدير مكتب إلاعالمية. -

 التربية.املديرون العامون للمؤسسات الوطنية التي تشرف عليها وزارة  -

 ممثل عن وزارة التعليم العالي . -

 ممثل عن وزارة التكوين املنهي و التشغيل. -
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 ممثل عن وزارة الشباب و الطفولة و الرياضة. -

 ( متفقدين عامين يعينهم وزير التربية.3ثالثة) -

 خبراء يتم تعيينهم من طرف وزير التربية باعتبار كفاءتهم. -

يعين وزير التربية من بين أعضاء اللجنة مقررا عاما و يتولى كتابة اللجنة  : 4الفصل 

 املذكورة املدير العام للتفقدية العامة للتربية.

تجتمع اللجنة القارة للتقييم باستدعاء من رئيسها على ألاقل مرتين في  : 5الفصل 

العام محضر جلسة  السنة و يضبط الرئيس جدول أعمال الاجتماعات و يحرر من طرف املقرر 

 بمناسبة كل اجتماع.

لغاية مباشرة املهام املوكولة اليها تتكون اللجنة القارة للتقييم من اللجان  : 2الفصل 

 الفرعية التالية:

 اللجنة الفرعية لتقييم البرامج و الكتب املدرسية و الوسائل التعليمية. -

 اللجنة الفرعية لتقييم املدرسين. -

 لتقييم التالميذ و الحياة املدرسية. اللجنة الفرعية -

تكلف اللجنة الفرعية لتقييم البرامج و الكتب املدرسية و الوسائل التعليمية خاصة 

بتقييم القيمة العلمية و البيداغوجية لتلك البرامج و الكتب  و الوسائل بالنظر إلى املتطلبات 

تطور املعارف العلمية املكتسبة في الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية للمجتمع التونس ي و ل

 الاختصاصات املعنية.

تكلف اللجنة الفرعية لتقييم املدرسين خاصة بتقييم املؤهالت العلمية و البيداغوجية 

للمدرسين بالنظر إلى ألاهداف و محتوى برامج التعليم و تطور املنهاج البيداغوجية و محتوى 

 ورة.أنماط التكوين في ألانظمة التربوية املتط

تكلف اللجنة الفرعية لتقييم التالميذ و الحياة املدرسية خاصة بتقييم مردودية 

التالميذ بالنظر إلى النتائج املتحصل عليها في مختلف الامتحانات الوطنية و ذلك بتحديد أسباب 

الاخفاق املدرس ي و الطرق و الوسائل الكفيلة بمعالجتها بهدف تحسين املردود العام للنظام 

بوي ، و هي مكلفة كذلك بتقييم إلاطار العام للحياة املدرسية لغرض تحقيق أفضل ألاهداف التر 

 التربية و التكوين و العمل على تنمية جميع الطاقات الكامنة في التلميذ.

تتركب كل لجنة فرعية من أعضاء يعينون من قبل وزير التربيـة و يوزعون  : 9الفصل

 كاآلتي:

 ين املتفقدين العامين.رئيس يقع تعيينه من ب -

ممثلون عن لاادارة املركزية و لاادارات الجهويـة للتعليم لوزارة التربيـة و املؤسسات  -

 الخاضعة إلشرافها.

ممثلون عن املدرسين و املتفقدين و أعوان إلاشراف آلاخرين في مختلف مراحل و  -

 اختصاصات التعليم.
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 التربية.ممثلون عن ألاوساط املعنية بميدان  -

يمكن للجان الفرعية أن تكون مجموعات عمل لدراسة املسائل الراجعة مليدان 

 اختصاصها.

يعين من طرف وزير التربية أعضاء اللجنة القارة للتقييم ولجانها الفرعية  : 9الفصل 

 التابعون لوزارة التربية أو للمؤسسات التي تحت إشرافها .

فيعينون من طرف وزير التربية باقتراح من ألاطراف أما بالنسبة لألعضاء الخارجيين 

 املعنية.

 ويعين ملدة عامين أعضاء اللجنة القارة للتقييم واللجان الفرعية املتركبة منها.

تجتمع اللجان الفرعية للتقييم على ألاقل مرة كل ثالثة أشهر وتقدم كل سنة  :8الفصل 

 التي أنجزتها.للجنة القارة للتقييم تقريرا من أعمال التقييم 

يقوم رئيس اللجنة الفرعية باستدعاء ألاعضاء كتابيا أسبوعا على ألاقل قبل التاريخ 

( ألاعضاء على 2/1املحدد لكل اجتماع وال تصح اجتماعات اللجان الفرعية إال بحضور نصف   )

 ألاقل عالوة على الرئيس.

عام تأليفي العمال  تقوم اللجنة القارة للتقييم كل سنة بإعداد تقرير  :11الفصل 

 اللجان الفرعية للتقييم وعالوة على ذلك تقترح اللجنة برامج عمل الوزارة في مجال التقييم .

 املشار إليه أعاله. 1666نوفمبر  8يلغى القرار املؤرخ في  :11الفصل 

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. :11الفصل 

 . 2551أفريل  16تونس في 

 

 وزيـر التربيـة                     

  يمنصر الرويس            

 

 اطلع عليه   

 الوزير ألاول                                 

   محمد الغنوش ي      
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ق بإحداث املندوبيات  1111سبتمبر  2مؤّرخ في  1111لسنة  1115أمر عداد 
ّ
 يتعل

 لااداري واملالي ومشموالتها  وطرق تسييرها.الجهوّية للتربية وبضبط تنظيمها 

 

 رئيس الجمهورية ،         
ّ
 إن

 باقتراح من وزير التربية ،

 1680ديسمبر  6املؤرخ في  1680لسنة  53القانون ألاساس ي عدد بعد إلاطالع على 

نون املتعلق بالقانون ألاساس ي للميزانية  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاّصة القا

 ، 2554ماي  13املؤرخ في  2554لسنة  42ألاساس ي عدد 

املتعلق بالتنظيم إلاداري لتراب الجمهوريـة  1658جوان  21وعلى ألامر عدد املؤرخ في 

 31املؤّرخ فـي  2555لسنة  06وعلى جميع النصوص التي نّقحتـه أو تّممته وخاصة القانون عدد 

 ،2556اوت  23املؤرخ في  2556لسنة  2654والامر عدد  2555جويلية 

املؤرخ  1603لسنـة  61وعلى مجلـة املحاسبـة العموميـة الصادرة بمقتض ى القانون عدد 

لسنة  01وعلى جميع النصوص التي نّقحتها أو تّممتها وخاصة القانون عدد  1603ديسمبر  31في 

ق بقانون املالّية لسنة  2556ديسمبر  21املؤرخ في  2556
ّ
 ،2515املتعل

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات العمومّية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة 

املؤرخ  2550لسنة  86إلادارية وعلى جميع النصوص التي نّقحته أو تّممته وخاصة القانون عدد 

ق بحفز املبادرة الاقتصادّية، 2550سمبر دي 20في 
ّ
 املتعل

ق  2552جويلية  23املؤّرخ في  2552لسنة  65وعلى القانون التوجيهي عدد 
ّ
املتعل

 11املؤّرخ في  2556لسنة  6بالتربية والتعليم املدرس ي كما تّم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 

 ،2556فيفري 

املتعلق باملندوبّيات  2515مارس  6في  املؤرخ 2515لسنة  14وعلى القانون عدد 

 الجهوّية للتربية.

املتعلق بضبط نوعية  2555أكتوبر  31املؤرخ في  2555لسنة  2404وعلى ألامر عدد 

 النفقات واملشاريع ذات الصبغة الجهوية،

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤّرخ في  2552لسنة  2655وعلى ألامر عدد 

 التربية والتكوين،وزارة 

املتعلق بتنظيم  2552ديسمبر  10املؤرخ في  2552لسنة  3156وعلى ألامر عدد 

لسنة  3516الصـفقات العمومّية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاّصة ألامر عدد 

 ،2556أكتوبر  16املؤرخ في  2556
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املتعلق بتنظيم الحياة  2554أكتوبر  16املؤرخ في  2554لسنة  2430وعلى ألامر عدد 

 املدرسية،

املتعلق بإحداث مجالس  2558أفريل  24املؤرخ في  2558لسنة  1216وعلى ألامر عدد 

 استشارية للتربية والتكوين وضبط طرق تسييرها،

املتعلق بضبط نظام  2558أفريل  24املؤرخ في  2006لسنة  1245وعلى ألامر عدد 

 إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة املركزّية وإلاعفاء منها.

املتعلق بضبط تنظيم  2550مارس  8املؤرخ في  2550لسنة  483وعلى ألامر عدد 

 ومشموالت إلادارات الجهوّية للتربية والتكوين،

املتعلق بإحداث إدارتين  2550سبتمبر  10املؤرخ في  2550لسنة  2348وعلى ألامر عدد 

 جهويتين للتربية والتكوين بوالية تونس.

املتعلق بتنظيم وزارة  2556ديسمبر  21املؤرخ في  2556لسنة  3006وعلى ألامر عدد 

 التربية والتكوين.

املتعلق بإحالة مشموالت  2515جانفي  25املؤرخ في  2515لسنة  64وعلى ألامر عدد 

 والتكوين سابقا املتعلقة بالتكوين املنهي إلى وزارة التكوين املنهي والتشغيل.وزارة التربية 

املتعلق بإلحاق هياكل من  2515جانفي  25املؤرخ في  2515لسنة  65وعلى ألامر عدد 

 وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين املنهي والتشغيل.

املتعلق بإحالة هياكل  2515جانفي  25املؤرخ في  2515لسنة  68وعلى ألامر عدد 

ومشموالت إلادارات الجهوّية للتربية والتكوين سابقا إلى إلادارات الجهوّية للتكوين املنهي 

 والتشغيل.

املتعلق بتغيير تسمية  2515مارس  1املؤرخ في  2515لسنة  356وعلى ألامر عدد 

 "إلادارات الجهوّية للتربية  والتكوين "

 الية،وعلى رأي وزير امل

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 يصدر ألامر آلاتي نّصه :

 

 الباب ألاول 

 أحكـام عامـة

ه بالنسبة لواليتي تونس  الفصل ألاول :
ّ
أحدثت بكل والية مندوبّية جهوية للتربية، غير أن

 2وتونس 1وصفاقس أحدثت بكّل منهما مندوبيتان جهويتان للتربية هما على التوالي تونس

كما  يمكن عند الاقتضاء إحداث أكثر من مندوبّية جهوية للتربية  2وصفاقس 1وصفاقس

 ختصاصها الترابي بمقتض ى قرار من وزير التربية.بالوالية الواحدة على أن يضبط ا
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ويضبط بمقتض ى هذا ألامر التنظيم إلاداري واملالي وطرق سير املندوبيات الجهوية 

 للتربية.

ف املندوبيات الجهوية للتربية في إطار املهام املوكولة إليها طبقا ألحكام  : 1لفصل ا
ّ
تكل

 املشار إليه أعاله خاّصة بـ : 2515مارس  6املؤرخ في  2515لسنة  14القانون عدد 

 إلاشراف على سير املؤسسات التربوية الّراجعة لها  بالّنظر  ترابّيا -

 تصريف الشؤون البيداغوجية وإلادارية واملالية  للتربية بالجهة -

ربية والتعليم في مختلف مراحل الدراسة في  -
ّ
املساهمة في تحديد ألاهداف إلاستراتيجية للت

 الوطنية في هذا املجالإطار التوجهات 

 املساهمة في تصور مشاريع التربية والتعليم بمختلف مراحل الدراسة -

املساهمة في تطوير الحياة املدرسّية في أبعادها التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية  -

 داخل املؤسسات التربوية بمختلف مراحل الدراسة

 سّسات التربوّية بكامل مراحلهامتابعة تطبيق برامج التربية والتعليم باملؤ  -

تنظيم و متابعة املشاريع الهادفة لتطوير برامج التربية والتعليم املوجهة للفئات  -

 الخصوصّية

املساهمة في وضع مشاريع وبرامج لتطوير ثقافة الامتياز وتحسين جودة الخدمات املسداة  -

 .من قبل الهياكل الجهوّية للتربية في القطاعين العمومي والخاّص 

 

 الباب الثاني

 التنظيم لااداري 

تشتمل املندوبّية الجهوّية للتربية، عالوة على املندوب الجهوي للتربية : 1الفصل 

 واملجلس البيداغوجي، على :

 الكتابة العامة -

 الهياكل الخصوصّية -

 القسم ألاول 

 الجهوي  املندوب

 .1111جويلية  11مؤرخ في  1111لسنة  1115أمر عداد : 4الفصل 

على كّل مندوبية جهوية للتربية مندوب جهوي يساعده مجلس بيداغوجي وكاتب يشرف 

 .عامّ 

تتم تسمية املندوب الجهوي للتربية بأمر باقتراح من وزير التربية وفقا للشروط املستوجبة 

 2558لسنة  1245عام إدارة مركزّية املنصوص عليها باألمر عدد  أو مدير  للتسمية بخطة مدير 

 املشار إليه أعاله. 2558أفريل  24املؤّرخ في 

 عام إدارة مركزّية. أو ملدير  يتمّتع املندوب الجهوي للتربية باملنح وإلامتيازات املخّولة ملدير 
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 يلحق مباشرة باملندوب الجهوي للتربية: : 5الفصل 

 مكتب التفّقد البيداغوجي -

 مكتب التفقد إلاداري واملالي -

 مكتب العالقات مع املواطن -

 الّضبطمكتب  -

ى املندوب الجهوي للتربية التسيير البيداغوجي وإلاداري واملالي للمندوبّية  2الفصل 
ّ
: يتول

الجهوّية للتربية ومتابعة أنشطة التربية بالجهة ويمارس بهذا العنوان صالحياته تحت إشراف 

ي بها العمل، وزير التربية وبالتنسيق مع السلط الجهوية املعنّية طبقا للتشريع والتراتيب الجار 

ل املندوبّية الجهوّية للتربية لدى مختلف الجهات ذات الصلة باألعمال والصالحيات املخّولة 
ّ
ويمث

 له قانونا.

ى بالخصوص مباشرة املهام التالية :
ّ
 ويتول

 تمثيل وزير التربية في الجهة -

ل والسلطات تمثيل املندوبّية الجهوية للتربية على املستويين الجهوي واملركزي لدى الهياك -

 املعنية

 إلاشراف على وضع مشروع الجهة التربوي ومتابعة إنجازه وتقييمه -

 متابعة تجسيم إلاصالحات التربوية وتقييم إنجاز املشاريع التربوية بالجهة -

 تفعيل أدوار مختلف ألاطراف املتدخلة في إطار السياسة التربوية الوطنية وأهدافها -

وتحسين أداء رجال التعليم والارتقاء بمردود البحث عن سبل رفع مستوى التعليم  -

 املؤسسات التربوية بالجهة ووضع برامج عملية في هذا الشأن تدرج بمشروع الجهة التربوي 

 إلاشراف على تقييم برامج ووسائل التدريس ومكتسبات التالميذ  في الجهة -

 املندوبية الجهوية للتربيةإلاشراف على تقييم مردود املؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى  -

إلاشراف على وضع مشاريع وبرامج لتطوير ثقافة الامتياز وتحسين جودة الخدمات املسداة  -

 في الجهة

رات   -
ّ

اتي والّنهوض باملؤش
ّ
املساهمة في تشجيع الخلق وضمان ديناميكّية للّتقييم الذ

 ّيةالضرورية ملتابعة تأمين الجودة على جميع مستويات املنظومة التربو 

 تنظيم النشاطات البيداغوجّية بالجهة وإلاشراف على انجازها -

 تنظيم وتنسيق التفقد البيداغوجي للمدرسين ومتابعة عملّيات التفّقد البيداغوجي  -

إلاشراف على تنظيم ممارسة الرقابة إلادارية والبيداغوجّية  على املؤسسات التربوية  -

 .لقطاع الخاّص والقطاع الجمعياتيالعمومية وعلى املؤسسات التربوية التابعة ل

 .إلاشراف إلاداري واملالي على املؤسسات التربوية التابعة للمندوبّية الجهوّية للتربية املعنّية -

 إلاشراف على برامج التنشيط الثقافي والرياضة املدرسية ومتابعة إنجازها -
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 .تقييم أداء أعوانهاتنظيم العمل في إلادارة والتنسيق بين مختلف املصالح املكّونة لها و  -

تنظيم اجتماعات دورية باملسؤولين على مختلف مصالح املندوبّية الجهوية للتربية قصد  -

التخطيط واملتابعة والتقييم والتعديل، ومّد سلطة إلاشراف بتقارير دورّية حول الوضع 

 .التربوي بالجهة

توى الوطني ومتابعتها تطبيق البرامج البيداغوجية واملشاريع التربوية املقررة على املس -

 .وتقييمها

 .اقتراح الخارطة املدرسّية على املستوى الجهوي  -

  .إقتراح مشاريع مخططات التنمية في مجال التربية -

العمل على توفير الظروف املالئمة للدراسة ملختلف الّتالميذ بالجهة وإلاحاطة الخاصة  -

صية والتأطير وإلاعانة الالزمة باألطفال حاملي إلاعاقة والتالميذ ذوي الاحتياجات الخصو 

 .للتالميذ املنتمين ألسر متواضعة الّدخل

 .القيام باإلجراءات إلادارّية في إسناد املراكز إلطار التدريس وإلاطار إلاداري والفني والعملة -

تأمين حسن التصرف في املمتلكات املنقولة وغير املنقولة املخصصة للمندوبّية الجهوية  -

 .ت الخاضعة لها أو الراجعة لهذه ألاخيرةللتربية واملؤسسا

قبول املواطنين وتقّبل شكاياتهم وعرائضهم ودراستها مع املصالح املعنّية قصد إيجاد  -

 .الحلول املالئمة لها

 .تأمين إلاعالم والّتوجيه حول منظومة التربية -

ة املشموالت املوكولة 
ّ
إلى مصالح ويشرف املندوب الجهوي للتربية عالوة على ذلك على كاف

 املندوبية الجهوّية للتربية.

فه بها وزير التربية طبقا للتشريع 
ّ
ى املندوب الجهوي للتربية ممارسة جميع املهام التي يكل

ّ
كما يتول

 والتراتيب الجاري بها العمل.

يرفع املندوب الجهوي إلى وزارة التربية تقريرا سنويا إجمالّيا حول نشاط  : 9الفصل 

 مرجع الّنظر.للتربية املندوبّية الجهوّية 

 القسم الثاني

 للتربية املجلس البيداغوجي للمندوبّية الجهوية

ربية في مهامه املتصلة باملتابعة والتقييم هيكل  : 9الفصل 
ّ
يساعد املندوب الجهوي للت

ربية" ويتولى هذا 
ّ
استشاري تطلق عليه تسمية "املجلس البيداغوجي للمندوبّية الجهوية للت

 املجلس النظر بصفة دورية في املسائل التربوّية ذات الطابع البيداغوجي وخاصة منها :

البيداغوجية ومدى تقدمها بالنظر إلى ألاهداف وآلاجال املرسومة  سير املشاريع والبرامج -

 لها،

 مشروع الجهة التربوي و تقارير تقييمه، -
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تقارير متابعة برامج التكوين الخاصة باملدرسين وبقية ألاعوان وتقديم مقترحات للرفع من  -

 نجاعتها،

ية باملؤسسات املالحظات واملقترحات الواردة في محاضر جلسات املجالس البيداغوج -

 التربوية،

املالحظات واملقترحات ذات الصبغة البيداغوجية الصادرة عن مختلف املجالس  -

 الاستشارّية ذات العالقة ،

 مردود التعليم املدرس ي بصفة دورّية ومنتظمة، -

 نتائج السنة الدراسية وتقديم املقترحات الكفيلة بتحسينها، -

للمندوبّية الجهوّية للتربية بمقتض ى قرار من وزير  وتضبط تركيبة وطرق سير املجلس البيداغوجي

 التربية.

 القسم الثالث

 الكتابة العاّمة

تكلف الكتابة العاّمة تحت إشراف املندوب الجهوي للتربية بالسهر على سير  : 8الفصل 

تابعة املصالح إلادارّية واملالّية وتنسيق العالقات بين مختلف هياكل املندوبّية الجهوّية للتربية وم

 أنشطة املؤسسات الخاضعة إلشرافها.

ى خاّصة:
ّ
 وتتول

ربية، -
ّ
 تنظيم إلاشراف على أنشطة املؤسّسات الراجعة بالّنظر إلى املندوبّية الجهوّية للت

 تأمين دراسة امللّفات التي يكلفها بها املندوب الجهوي للتربية، -

والّسهر على حسن أدائها تنسيق أعمال مختلف مصالح املندوبّية الجهوّية للتربية  -

 وعالقاتها مع املصالح الخارجّية،

 تنفيذ القرارات الّصادرة عن إلادارة املركزّية، -

تأمين وضمان الاستغالل ألامثل للتجهيزات واملعّدات املوضوعة على ذّمة جميع املؤسّسات   -

 الخاضعة إلى املندوبّية الجهوية للتربية،

عوان والبنية ألاساسّية واملؤسسات الخاضعة إلشراف إعداد إلاحصائيات الدورّية حول ألا  -

 املندوبّية الجهوّية للتربية وكذلك حول تطور مؤشرات املنظومة التربوية بالجهة قصد

 عرضها على  سلطة إلاشراف.

 كما تقوم خاّصة بـ:   

 املساهمة في إعداد املخطط الجهوي للتنمية في مجال التربية،  -

ميزانّية املندوبّية الجهوّية للتربية ومناقشتها مع املصالح املركزية إلاعداد السنوي ملشروع  -

 بالتنسيق مع املصالح الخصوصّية للمندوبّية الجهوية للتربية،

 التصرف في الاعتمادات وفي الشؤون إلادارية واملالية ألعوان التربية بالجهة، -
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 املعدات وإنجازها، إعداد الصفقات املتعلقة بالدراسات والبناء والخدمات وباقتناء -

تأمين حسن التصرف في املمتلكات املنقولة وغير املنقولة للمندوبّية الجهوية للتربية  -

 واملؤسسات الخاضعة لها ،

إبداء الرأي في مشاريع ميزانيات املؤسسات التربوية ومناقشتها ومتابعة صرفها بالتنسيق  -

 مع املصالح الخصوصّية للمندوبّية الجهوية للتربية، 

 لتّصرف في املوارد املخصّصة للمدارس الابتدائية،ا -

 إعداد ومتابعة إلاجراءات إلادارّية الخاّصة بضبط حاجيات الجهة من املوارد البشرّية، -

 تخطيط وتنفيذ وتجهيز البناءات، -

 صيانة التجهيزات وتعهد البناءات، -

كافة أعوان املساهمة في إعداد حركات النقل الوطنية وإنجاز حركات النقل الجهوية ل -

 وإطارات التربية الراجعة لها بالنظر بالتنسيق مع املصالح املعنّية،

إعداد ومتابعة إلاجراءات إلادارّية الخاّصة بإسناد املراكز للمدرسين وألاعوان باملؤسّسات  -

التربوية  وفقا لقانون إلاطار وملبادئ إلانصاف والتوازن البيداغوجي بين املؤسسات 

 التربوية،

على حسن سير العملّيات املالّية الخاّصة باملؤسسات التربوية الراجعة بالّنظر السهر  -

 للمندوبية الجهوّية للتربية،

إعداد تقارير فنّية مفّصلة ودورّية تتعلق بوضعّية البنية ألاساسّية بالجهة واقتراح أشغال  -

زمة بالتعاون مع املصالح املختّصة.
ّ
 التعّهد والصيانة الال

 تشتمل الكتابة العاّمة على ثالث إدارات فرعّية: : 11الفصل 

 إلادارة الفرعية للموارد البشرية وتضّم: -أ

 مصلحة التصرف في ألاعوان باملدارس الابتدائّية،*                

 * مصلحة التصرف في ألاعوان باملدارس إلاعدادية وباملعاهد،

 * مصلحة املناظرات والامتحانات املهنّية.

 الفرعّية للمالّية وتضّم:إلادارة  -ب

 *مصلحة امليزانّية وإلاشراف املالي على املؤسسات،          

 * مصلحة التصرف في الاعتمادات،          

 * مصلحة التصرف املالي في املدارس الابتدائّية.          

 إلادارة الفرعية للبناءات والتجهيز والصيانة وتضّم: -ج

 و التصرف في املمتلكات، *مصلحة البناءات والصيانة

 *مصلحة التجهيزات والصيانة.

كما تلحق مباشرة بالكتابة العاّمة للمندوبّية الجهوّية للتربية مكتب التخطيط وإلاحصاء  

ؤون القانونّية.
ّ

 ومكتب الكتابة القارة للجنة الصفقات ومكتب الش
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اقتراح من وزير التربية من ب: يسّير الكتابة العاّمة كاتب عاّم تتّم تسميته بأمر 11الفصل 

سمية 
ّ
روط املستوجبة للت

ّ
ة مدير منذ سنتين على ألاقّل وفقا للش

ّ
ين تّمت تسميتهم بخط

ّ
بين الذ

ة املنصوص عليها باألمر عدد 
ّ
املشار إليه  2558أفريل  24املؤرخ في  2558لسنة  1245بهذه الخط

 أعاله. 

 املخّولة ملدير إدارة مركزّية .يتمّتع الكاتب العاّم باملنح والامتيازات 

 القسم الرابع

 الهياكل الخصوصية للمندوبية الجهوّية للتربية

 تشتمل الهياكل الخصوصّية للمندوبّية الجهوية للتربية على: : 11الفصل 

 إدارة املرحلة الابتدائّية.-1

انوي.-2
ّ
 إدارة املرحلة إلاعدادّية والتعليم الث

صال.  -3
ّ
 إدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات املعلومات والات

 الفرع ألاّول 

 إادارة املرحلة الابتدائّية

 تكلف إدارة املرحلة الابتدائّية خاصة بـ ::  11الفصل 

 تأمين إنجاز برامج ومشاريع التعليم الابتدائي بالجهة، -

 املساهمة في إعداد املخطط الجهوي للتربية، -

 تحيين الخارطة املدرسية الجهوية،املساهمة في  -

 النهوض بالحياة املدرسية باملؤسسات التربوّية للمرحلة الابتدائّية بالجهة، -

 متابعة التصرف في شؤون التالميذ باملرحلة الابتدائّية، -

 التعهد بالبرامج واملشاريع الاجتماعية املقررة لفائدة تالميذ املرحلة الابتدائّية، -

 التعليم الابتدائي،املساهمة في تقييم  -

رات الضرورّية ملتابعة برنامج تأمين الجودة في الّتعليم  -
ّ

املساهمة في النهوض باملؤش

 الابتدائي،

 إلاشراف على برامج التنشيط الثقافي والرياض ي والاجتماعي  بالجهة ومتابعة انجازها، -

ربية، -
ّ
 ضمان احترام كراسات الشروط من طرف املتدخلين الخواص في قطاع الت

 تنظيم عمليات التقييم ملكتسبات تالميذ  املرحلة الابتدائّية في إطار املراقبة املستمرة، -

 املساهمة في تنظيم الّتقييمات الوطنّية وإلاشراف على سيرها واستثمار نتائجها، -

إلاشراف على تنفيذ برامج التكوين والرسكلة للمدرسين وسائر أعوان التربية العاملين  -

 ئّية بالجهة،باملدارس الابتدا

 متابعة البرامج واملشاريع التعليمّية بالجهة، -

قة بانجاز مختلف البرامج واملشاريع في مجال التربية، -
ّ
رات املتعل

ّ
 متابعة املؤش
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تحليل الفوارق بين الانجازات والتوقعات والتدخل عند الحاجة للتعديل ومراجعة  -

 التوقعات،

 مكتسبات تالميذ املرحلة الابتدائية.املساهمة في تقييم برامج ووسائل الّتدريس و  -

 تشتمل إدارة املرحلة الابتدائية على إدارتين فرعّيتين : : 14الفصل 

 إلادارة الفرعية للتدريس والتكوين والّتقييم باملرحلة الابتدائّية وتضم مصلحتين: -1

 * مصلحة التدريس و التكوين باملرحلة الابتدائّية،

 املدرسّية باملرحلة الابتدائّية. * مصلحة التقييم والامتحانات

إلادارة الفرعية للحياة املدرسّية وشؤون التالميذ باملرحلة الابتدائّية وتضم  -2

 مصلحتين:

ؤون التالميذ باملرحلة الابتدائّية،        
ّ

 *مصلحة ش

قافّية والرياضّية والاجتماعّية باملرحلة 
ّ
 الابتدائّية. *مصلحة ألانشطة الث

 الفرع الثاني

انوي 
ّ
عليم الث

ّ
 إادارة املرحلة لاعداادّية والت

انوي خاصة بـ ::  15الفصل 
ّ
 تكلف إدارة املرحلة إلاعدادّية والّتعليم الث

انوي بالجهة، -
ّ
 تأمين إنجاز برامج ومشاريع املرحلة إلاعدادّية والّتعليم الث

 املساهمة في إعداد املخطط الجهوي للتربية، -

 املدرسية الجهوية،املساهمة في تحيين الخارطة  -

 النهوض بالحياة املدرسية باملؤسسات التربوّية للمرحلة إلاعدادية والتعليم الثانوي بالجهة، -

انوي، -
ّ
 متابعة التصرف في شؤون التالميذ باملرحلة إلاعدادية والتعليم الث

ليم التعهد بالبرامج واملشاريع الاجتماعية املقررة لفائدة تالميذ املرحلة إلاعدادية والتع -

انوي،
ّ
 الث

انوي،  -
ّ
 املساهمة في تقييم املرحلة إلاعدادّية والّتعليم الث

رات الضرورّية ملتابعة برنامج تأمين الجودة في املرحلة  -
ّ

املساهمة في النهوض باملؤش

انوي،
ّ
 إلاعدادّية والّتعليم الث

 زها،إلاشراف على برامج التنشيط الثقافي والرياض ي والاجتماعي  بالجهة ومتابعة انجا -

ربية، -
ّ
 ضمان احترام كراسات الشروط من طرف املتدخلين الخواص في قطاع الت

تنظيم عمليات التقييم ملكتسبات تالميذ املرحلة إلاعدادية والتعليم الثانوي في إطار  -

 املراقبة املستمرة،

إلاشراف على تنفيذ برامج التكوين والرسكلة للمدرسين وسائر ألاعوان العاملين  -

 التربوية للمرحلة إلاعدادّية والتعليم الثانوي،باملؤسسات 

 املساهمة في إعداد الامتحانات الوطنية وتنظيمها جهويا، -
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 املساهمة في تنظيم الّتقييمات الوطنّية وإلاشراف على سيرها واستثمار نتائجها، -

 متابعة البرامج واملشاريع التعليمّية بالجهة، -

قة بانجاز  -
ّ
رات املتعل

ّ
 مختلف البرامج واملشاريع في مجال التربية،متابعة املؤش

تحليل الفوارق بين الانجازات والتوقعات والتدخل عند الحاجة للتعديل ومراجعة  -

 التوقعات،

املساهمة في إعداد التوجهات إلاستراتيجية للوزارة في مجال إلاعالم والتوجيه املدرس ي  -

 والجامعي،

عالم والتوجيه املدرس ي والجامعي وطنيا املساهمة في متابعة وتنسيق مختلف أنشطة إلا  -

 وجهويا واقتراح الوسائل الكفيلة بتطويرها،

املساهمة في تنظيم التظاهرات الوطنّية والجهوّية والقطاعّية للّنهوض بالخدمات في مجال  -

 إلاعالم والّتوجيه املدرس ي والجامعي،

رحلة إلاعدادّية والّتعليم املساهمة في تقييم برامج ووسائل الّتدريس ومكتسبات تالميذ امل -

انوي.
ّ
 الث

انوي تشتمل إدارة  : 12الفصل 
ّ
 على إدارتين فرعّيتين :املرحلة إلاعدادّية والّتعليم الث

انوي  -1
ّ
إلادارة الفرعية للتدريس والتكوين والّتقييم باملرحلة إلاعدادّية وبالّتعليم الث

 وتضم مصلحتين:

انوي،* مصلحة التدريس والتكوين باملرحلة إلا 
ّ
 عدادّية والتعليم الث

انوي.
ّ
 * مصلحة التقييم والامتحانات املدرسّية باملرحلة إلاعدادّية والّتعليم الث

انوي  -2
ّ
إلادارة الفرعية للحياة املدرسّية وشؤون الّتالميذ باملرحلة إلاعدادّية وبالّتعليم الث

 وتضم مصلحتين:

ؤون التالميذ باملرحلة إلاعدادّية و 
ّ

انوي * مصلحة ش
ّ
 بالّتعليم الث

قافّية والرياضّية والاجتماعّية باملرحلة إلاعدادّية وبالّتعليم 
ّ
* مصلحة ألانشطة الث

انوي.
ّ
 الث

 الفرع الثالث

صال
ّ
 إادارة التقييم والجوادة وتكنولوجيات املعلومات والات

 :تكلف إدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات املعلومات  والاتصال خاصة بـ: 19الفصل 

تنفيذ برامج تقييم مكتسبات الّتالميذ وأداء املوارد البشرّية وأداء املؤسسات التربوية  -

 بالجهة،

السهر على تنفيذ مشاريع وبرامج تطوير ثقافة الامتياز وتحسين جودة الخدمات املسداة   -

 من قبل هياكل التربية في القطاعين العمومي والخاّص املقررة بالجهة،

ديناميكية للتقييم الذاتي والنهوض باملؤشرات الضرورية ملتابعة تشجيع الخلق وضمان  -

 برنامج تامين الجودة بالجهة،
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املساهمة في  تطوير منظومة معلوماتية تربوية شاملة ومندمجة توفر خدمات بيداغوجية  -

 وتكوينية بالجهة،

تكنولوجيات تنمية قدرات املوارد البشرية لقطاع التربية في الجهة في مجال إدماج  -

 املعلومات والاتصال في منظومة التربية بالجهة،

السهر على ترشيد استغالل الشبكات والتجهيزات واملنظومات إلاعالمية البيداغوجية  -

 للمؤسسات التربوية  الراجعة إليها بالّنظر،

 ها .املساهمة في ضمان الاستغالل ألامثل للتجهيزات املادّية والبرمجّيات والّسهر على صيانت -

صال على : 19الفصل 
ّ
تشتمل إدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات املعلومات والات

 إدارتين فرعيتين :

 إلادارة الفرعية للتقييم والجودة.-أ         

 تكنولوجيات املعلومات والاتصال .إلادارة الفرعّية ل-ب

 الباب الثالث

 التنظيم املالي

ية كّل سنة، مشروع ميزانّية املندوبّية الجهوّية يعّد املندوب الجهوي للترب: 18الفصل 

ربية
ّ
 .للتربية ويعرضه على وزير الت

 وتتكّون هاته امليزانّية من عنوانين:

 العنوان ألاّول: نفقات التصرف واملوارد الاعتيادّية

اني: نفقات وموارد التنمية
ّ
 العنوان الث

 على:تشتمل نفقات التصرف واملوارد الاعتيادّية : 11الفصل 

 نفقات التصرف وتشتمل على:  -1

 نفقات التصرف للمندوبّية الجهوّية للتربية، -

 نفقات التصرف للمدارس الابتدائّية. - 

 املوارد الاعتيادّية وتشتمل على: -2

 املنح املتأتّية من ميزانّية الّدولة، -

 املداخيل الذاتّية للمندوبّية الجهوّية للتربية، -

 التالميذ باملدارس الابتدائّية،معاليم تسجيل  -

 الوصايا والهبات، -

 مداخيل مختلفة. -

 تشتمل نفقات وموارد التنمية على:: 11الفصل 

نفقات الاستثمار الخاّصة باملندوبّيات الجهوّية للتربية واملؤسّسات العمومّية الراجعة إليها -1

 بالّنظر.

 موارد التنمية وتشتمل على:-2
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 من ميزانّية الّدولة،املنح املتأتّية  -

 الوصايا والهبات، -

ألاموال املمنوحة من طرف الجماعات املحلّية أو من طرف الهيآت الوطنّية أو الدولّية واملخصّصة  -

 النجاز بعض املشاريع الخصوصّية.

 أحدثت بكل مندوبية جهوّية للتربية لجنة صفقات تتركب من:: 11الفصل.

له: رئيساملندوب الجهوي للتربية أو من  -
ّ
 يمث

 الكاتب العاّم للمندوبّية الجهوّية للتربية: عضو -

 ممثل عن الوالي: عضو -

 مراقب املصاريف العمومّية للجهة: عضو -

ف باملالّية: عضو -
ّ
ل عن الوزير املكل

ّ
 ممث

ف بالتجارة: عضو -
ّ
ل عن الوزير املكل

ّ
 ممث

ل عن الوزير املكلف بالتجهيز وإلاسكان والتهيئة الترابية بالن -
ّ
سبة الى مشاريع البناءات ممث

 .والهندسة املدنّية املزمع إبرامها: عضو

ممثل عن الوزير املكلف بتكنولوجيات الاتصال بالنسبة إلى الصفقات املتعلقة باقتناء  -

 معدات إلاعالمّية أو برمجيات أو إعداد الدراسات املّتصلة بذلك: عضو

ل عن املصلحة املعنّية 
ّ
جنة ممث

ّ
 بالصفقة.كما يحضر أشغال الل

جنة أن تستدعي، بطلب من رئيسها، وبصفة استشارّية كل شخص ترى 
ّ
وعالوة على ذلك يمكن لل

 .فائدة في استشارته

ترجع بالّنظر إلى لجنة الصفقات باملندوبية الجهوية للتربية الصفقات  :11الفصل.

ّنظر وذلك ضمن الخاّصة باملندوبية الجهوية للتربية واملؤسسات التربوية الراجعة إليها  بال

 الاختصاص التالي:

 م د(.3مليون دينار) 3بالنسبة إلى صفقات ألاشغال : إلى حدود  -

 أد(. 555بالنسبة إلى صفقات التزود بمواد وخدمات: إلى حدود خمسمائة ألف دينار ) -

بالنسبة إلى صفقات البرمجّيات والتجهيزات والخدمات إلاعالمية : إلى حدود مائتي ألف  -

 أد(. 255دينار ) 

 أ د(.155بالنسبة إلى صفقات الدراسات: إلى حدود مائة ألف دينار )  -

مليون دينار  3بالنـسبة إلى صفقات التقديرات ألاولّية لألشغال املنجزة مباشرة: إلى حـدود  -

 م د(. 3)

ال يمكن للجنة الصفقات املذكورة أعاله أن تتداول بصفة شرعية إال بحضور  :14الفصل 

 أغلبية أعضائها ويكون وجوبا من بين الحاضرين مراقب املصاريف العمومية.
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جنة التي تتداول حينئذ 
ّ
وإذا لم يكتمل الّنصاب يوجه استدعاء جديد في ظرف أسبوع ألعضاء الل

 ء الحاضرين.بصفة قانونّية مهما كان عدد ألاعضا

وتتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي ألاصوات يكون  

 صوت الرئيس مرجحا.

 الباب الرابع

 أحكام مشتركة

: يسّير كّل إدارة من إلادارات املنصوص عليها بهذا ألامر مدير تتّم تسميته  15الفصل 

ة مدير إدارة مركزّية بأمر باقتراح من وزير التربية وفقا 
ّ
للشروط املستوجبة للتسمية بخط

 املشار إليه أعاله. 2558أفريل  24املؤرخ في  2558لسنة  1245املنصوص عليها باألمر عدد 

 يتمّتع املدير باملنح والامتيازات املخّولة ملدير إدارة مركزّية.

وص عليها بهذا ألامر مدير : يسّير كّل إدارة فرعّية من إلادارات الفرعّية املنص 12الفصل 

ـة 
ّ
مساعد تتّم تسميته بأمر باقتراح من وزير التربية وفقا للشروط املستوجبة للتسمية بخط

أفريل  24املـؤرخ في  2558لسنـة  1245كاهيـة مدير إدارة مركزّيـة املنصوص عليها باألمر عدد 

 املشار إليه أعاله. 2558

 يازات املخّولة لكاهية مدير إدارة مركزّية.يتمّتع املدير املساعد باملنح وإلامت

: يسّير كّل مصلحة من املصالح املنصوص عليها بهذا ألامر رئيس مصلحة تتّم  19الفصل 

ة رئيس مصلحة 
ّ
تسميته بأمر باقتراح من وزير التربية وفقا للشروط املستوجبة للتسمية بخط

املشار  2558أفريل  24املؤرخ في  2558لسنة  1245إدارة مركزّية املنصوص عليها باألمر عدد 

 إليه أعاله.

 يتمّتع رئيس املصلحة باملنح وإلامتيازات املخّولة لرئيس مصلحة إدارة مركزّية.

يسّير كّل مكتب من املكاتب املنصوص عليها بهذا ألامر؛ باستثناء مكتب  :19الفصل 

تتّم تسميته بأمر باقتراح من التفّقد البيداغوجي ومكتب التفقد إلاداري واملالي؛ رئيس مصلحة 

ة رئيس مصلحة إدارة مركزّية املنصوص 
ّ
وزير التربية وفقا للشروط املستوجبة للتسمية بخط

 املشار إليه أعاله. 2558أفريل  24املؤرخ في  2558لسنة  1245عليها باألمر عدد 

 مركزّية.يتمّتع رئيس املصلحة باملنح وإلامتيازات املخّولة لرئيس مصلحة إدارة 

يسّير مكتب التفّقد البيداغوجي مدير تتم تسميته بمقتض ى أمر باقتراح من   :18الفصل 

ة مدير إدارة مركزّية املنصوص عليها باألمر 
ّ
وزير التربية وفقا للشروط املستوجبة للتسمية بخط

نح املشار إليه أعاله ويتمّتع املدير بامل 2558أفريل  24املؤرخ في  2558لسنة  1245عدد 

 وإلامتيازات املخّولة ملدير إدارة مركزّية.

ويسّير مكتب التفقد إلاداري واملالي متفقد أول مساعد إداري ومالي أو متفقد إداري ومالي وفقا 

املشار إليه  2556ديسمبر  21املؤرخ في  2556لسنة  3006من ألامر عدد  46ملقتضيات الفصل 

 أعاله. 
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الاستثنائّية لخطط مدير عاّم ومدير ومدير مساعد يمكن أن تسند الدرجة  :11لفصل ا

املؤرخ  2558لسنة  1245ورئيس مصلحة وفقا للشروط املستوجبة املنصوص عليها باألمر عدد 

 املشار إليه أعاله. 2558افريل  24في 

ة الوظيفية املنصوص عليها باألمر  :11لفصل ا
ّ
تنطبق ألاحكام املتعلقة باإلعفاء من الخط

املشار إليه أعاله على الخطط الوظيفية  2558افريل  24املؤرخ في  2558لسنة  1245عدد 

 باملندوبيات الجهوية للتربية.

 الباب الخامس

 أحكام انتقالّية

دور هذا ألامر، يمكن أن يواصل : بصفة استثنائّية، وبداية من تاريخ ص.11الفصل.

ة مدير إدارة مركزّية باإلدارة الجهوّية للتربية مباشرة 
ّ
ين لهم خط

ّ
املديرون الجهوّيون للتربية والذ

ة مدير عاّم إدارة مركزّية عند استيفائهم الشروط القانونّية 
ّ
وظيفتهم إلى حين  تسميتهم في خط

ة. 
ّ
 للتسمية بهذه الخط

 الباب الّساادس

 ختامّيةأحكام 

بصدور هذا ألامر، يعّين املوظفون الراجعون بالّنظر إلى إلادارة الجهوّية  :11الفصل 

 للتربية باملندوبّية الجهوّية للتربية ذات الّنظر.

تلغى جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا ألامر وخاصة أحكام ألامر عدد  :14الفصل 

سبتمبر  10املؤرخ في  2550لسنة  2348وألامر عدد  2550مارس  3املؤرخ في  2550لسنة  483

 ا املشار إليهما أعاله. 2550

الذي وزير التربية ووزير املالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ألامر  :15الفصل 

 ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 . 2515سبتمبر  8:  تونس في

         

 زين العابدين بن علي    
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و مشموالت يتعلق بإلحاق هياكل  1111جانفي  11مؤرخ في   1111لسنة  92أمر عداد 

 تكوين املنهي والتشغيل . الاادارات الجهوية للالى الاادارات الجهوية للتربية  والتكوين سابقا 

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير التربية ووزير التكوين املنهي والتشغيل،

املتعلق بالتنظيم إلاداري لتراب  1658جوان  21بعد إلاطالع على الامر عدد املؤرخ في 

 2555لسنة  06الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 

  ،2555جويلية  31املؤرخ في 

املؤرخ  1603لسنة  61وعلى مجلة املحاسبة العمومية الصادرة بمقتض ى القانون عدد 

لسنة  65يع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد وعلى جم 1603ديسمبر  31في 

 2556ديسمبر  21املؤرخ في  2556لسنة  01و القانون عدد  2558ديسمبر  25املؤرخ في  2558

 ،2515املتعلق بالقانون املالية لسنة 

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112و القانون عـ

ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلاذارية 

 2553مارس  10املؤرخ في  2553لسنة  25نقيحه أو إتمامه خاصة بالقانون عدد كما تم ت

 املتعلق بحفز املبادرة الاقتصادية، 2550ديسمبر  20املؤرخ في  2550لسنة  86والقانون عدد 

واملتعلق بالتكويناملنهي،  2556فيفري  22املؤرخ في  2556ـدد لسنة 15على القانون عـ و 

 ن العنوان الثاني منه،وخاصة الباب الثاني م

واملتعلق بضبط شروط  1666ديسمبر  13املؤرخ في  1666ـدد لسنة 1661وعلى ألامر عـ

وتراتيب التصرف في الارشيف الجاري والارشيف الوسيط وفرزواتالف الارشيف وتحويل 

ي املؤرخ ف 1666لسنة  2546الارشيف والاطالع على الارشيف العام،مثلما تم تنقيحه باالمر عدد

 ، 1666ديسمبر  26

بعض واملتعلق بتفويض 1666مارس  24املؤرخ في  1666ـدد لسنة 450وعلى الامر عـ

سلطات أعضاء الحكومة الى الوالة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

 ،2556أوت  23املؤرخ في  2556لسنة  2654

واملتعلق بضبط تنظيم  1664ماي  35املؤرخ في  1664ـدد لسنة 1216وعلى الامر عـ

 ومشموالت املصالح الخارجية لوزارة التكوين املنهي والتشغيل،

واملتعلق بتنظيم وزارة  2555مارس  13املؤرخ في  2555ـدد لسنة 815وعلى الامر عـ

جوان  3املؤرخ في  2552لسنة  1353التكوين املنهي والتشغيل، مثلما تم إتمامه باألمر عدد 

2552، 

واملتعلق بضبط نظام  2558أفريل  24املؤرخ في  2558ـدد لسنة 1245ى الامر عـوعل

 إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة املركزية وإلاعفاء منها،
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واملتعلق بضبط تنظيم  2550مارس  8املؤرخ في  2550ـدد لسنة 483وعلى ألامرعـ

 ومشموالت إلادارات الجهوية للتربية والتكوين،

واملتعلق بضبط مشموالت  2550جويلية  5املؤرخ في  2550ـدد لسنة 1010عـوعلى الامر 

 وزارة التشغيل والادماج املنهي للشباب،

يتعلق بتنظيم وزارة  2556ديسمبر 21مؤرخ في  2556ـدد لسنة  3006وعلى الامر عـ

 التربية والتكوين،

 وعلى رأي وزير املالية،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية.

 آلاتي نصه :يصدر ألامر 

تلحق باإلدارات الجهوية لوزارة التكوين املنهي والتشغيل، هياكل  : الفصل ألاول 

ومشموالت إلادارات الجهوية للتربية والتكوين،سابقا، املتعلقة بالتكوين املنهي، واملنصوص عليها 

 ، املشار إليه أعاله.2550لسنة  483باألمر عدد 

املالية ووزيرالتكوين املنهي والتشغيل مكلفون، كل فيما التربية ووزير  وزير : 1الفصل 

 يخصه، بتنفيذ هذا ألامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 . 2515جانفي  25تونس في 

 

 زين العابدين بن علي
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حسب يتعلق بإحداث وحدة تصرف  1119أوت  11مؤرخ في  1119لسنة  1148أمر عداد 

الاهداف إلنجاز املشاريع التربوية املمولة عن طريق مؤسسات مالية ادولية واملشاريع املمولة 

 في إطار التعاون الثنائي أو مع املجموعات لاقليمية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير التربية والتكوين،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663 ـدد لسنة112بعد إلاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  25الصبغة الادارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ،2553مارس  10املؤرخ في  2553

املتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل إلادارة وطريقة  1668ـدد لسنة 46وعلى ألامر عـ

 إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

املتعلق بإحداث وحدات  1668جويلية  8املؤرخ في  1668ـدد لسنة 1238وعلى ألامر عـ

 التصرف حسب ألاهداف،

املتعلق بضبط املرتب  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660ـدد لسنة  1632وعلى ألامر عـ

ي ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية، كما ألاساس 

 ،2550فيفري  12املؤرخ في  2550لسنة  286وقع تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

املتعلق بتنظيم وزارة  1666سبتمبر  14املؤرخ في  1666ـدد لسنة 1006وعلى ألامر عـ 

 التربية،

املتعلق بضبط ألاصناف التي  1666جانفي  4املؤرخ في  1666لسنة ـدد 12وعلى ألامر عـ

تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 ،2553نوفمبر  11املؤرخ في  2553 لسنة 2336إلادارية، كما وقع تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

املتعلق بضبط مشموالت  2554نوفمبر   11املؤرخ في  2552ـدد لسنة 2655وعلى ألامر عـ

 وزارة التربية والتكوين،

املتعلق بتسمية أعضاء  22554نوفمبر  15املؤرخ في  2554ـدد لسنة 2844عـوعلى ألامر 

 الحكومة،

املتعلق بضبط نظام  2558أفريل  24املؤرخ في  2558ـدد لسنة 1245وعلى ألامر عـ

 إلدارة املركزية وإلاعفاء منها،إسناد الخطط الوظيفية با

 وعلى رأي وزير املالية،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 يصدر ألامر آلاتي نصه:
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تحدث بوزارة التربية والتكوين وحدة تصرف حسب ألاهداف إلنجاز  :الفصل ألاول 

املشاريع التربوية املمولة عن طريق مؤسسات مالية دولية واملشاريع املمولة في إطار التعاون 

 الثنائي أو مع املجموعات إلاقليمية توضع تحت سلطة وزير التربية والتكوين.

 تتولى وحدة التصرف حسب ألاهداف إنجاز املشاريع التالية: : 1الفصل 

مشروع تحسين جودة النظام التربوي التونس ي املمول عن طريق البنك الدولي  -1

 2556لإلنشاء والتعمير: ينتهي سنة 

املشاريع والبرامج املمولة عن طريق قروض أو هبات أجنبية في إطار التعاون الثنائي  -2

مع املجموعات إلاقليمية) الاتحاد ألاوروبي(: تنتهي سنة اللوكسامبوغ( و  -)فرنسا

2556. 

مشروع دعم التعليم الثانوي املمول عن طريق البنك الافريقي للتنمية: ينتهي سنة   -3

2512. 

وحدة التصرف حسب ألاهداف سنة بعد انتهاء املشاريع تنتهي مهمة  : 1الفصل 

 أعاله. 2املذكورة بالفصل 

ريع سالفة الذكر في اطار املخططات التربوية الوطنية، وتمثل تندرج املشا : 4الفصل 

 تبعا لذلك سندا هاما لتحقيق مقاصد السياسة التربوية وال سيما ألاهداف ألاساسية التالية:

تمكين كافة التالميذ في كل املراحل التعليمية من مقعد دراس ي ومن ظروف عمل  -1

املؤسسات التربوية وتجهيزها باملعدات عبر الرفع من طاقة استعاب مقبولة وذلك

 البيداغوجية الالزمة،

تحسين جودةمكتسبات التالميذ والرفع من أداء املؤسسات التربوية والارتقاء بمردود  -2

 النظام التربوي،

إصالح التعليم الثانوي وإعادة هيكلته بما يمكن من توثيق الربط بينه وبين التعليم  -3

 العالي،

وتطوير طرق وتأهيل الاطارات التربوية  بر التكوين املستمر تحسين أداء املربين ع -4

 تسيير املنظومة التربوية،

إلاعالمية والتكنولوجيات تعصير املنظومة التربوية وفتحها على الحداثة باعتماد  -5

 الجديدة في كل املجاالت وعلى أوسع نطاق.

 تتمثل مهام وحدة التصرف حسب ألاهداف فيما يلي: : 5الفصل 

مختلف العمليات املتصلة باملشاريع املذكورة بالفصل ألاول أعاله، على تنفيذ السهر  -1

 ال سيما ما يتعلق منها بإعتماد الصفقات وإبرانها ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها،

 السهر على احترام إنجاز املشاريع ومالءمتها لألهدافاملرسومة، -2

 التدخل عند الاقتضاء لتعديل سير املشاريع. -3
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عامة، في انجاز كل املهام املتصلة بمشاريع قطاع التربية املمولة عن طريق  وبصفة

 أطراف خارجية والتي تكلفها بها سلطة إلاشراف.

 يتم تقييم نتائج كل مشروع طبقا للمقاييس التالية: : 2الفصل 

 احترام أجال تنفيذ املشروع، -1

ة والنوعية تحقيق ألاهداف املنشودة من بعث املشروع وفق املؤشرات الكمي -2

 املوضوعة في الغرض،

 احترام التخطيط الزمني الخاص بعمليات الدفع، -3

 نجاعة نظام املتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف، -4

 نجاعة التدخل لتعديل سير املشروع. -5

تشتمل وحدة التصرف حسب ألاهداف إلنجاز املشاريع التربوية املمولة عن  : 9الفصل 

املشاريع املمولة في إطار التعاون الثنائي أو مع املجموعات طريق مؤسسات مالية دولية و 

 التالية : إلاقليمية على الخطط الوظيفية

 رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية، -

 كاهية مدير بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بإبرام الصفقاتت، -

إدارة مركزية مكلف بالتصرف املالي  كاهية مدير بخطة وامتيازات كاهية مدير  -

 والدفوعات،

رئيس مصلحة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالصفاقات  -

 الخاصة بالتجهيزات الاعالمية،

رئيس مصلحة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالصفاقات  -

 الخاصة بالدراسات والتكوين،

تيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالصفاقات رئيس مصلحة بخطة وام -

 الخاصة بالتجهيزات التقنية والتعليمية،

رئيس مصلحة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالدفوعات  -

 والتصرف في القروض،

تحدث بوزارة التربية والتكوين لجنة يرأسها وزير التربية والتكوين أو من  : 9الفصل 

تولى متابعة وتقييم املهام املوكولة لوحدة التصرف حسب ألاهداف إلنجاز املشاريع ينوبه ت

التربوية املمولة عن طريق مؤسسات مالية دولية واملشاريع املمولة في إطار التعاون الثنائي أو مع 

 من هذا ألامر. 8املجموعات إلاقليمية وذلك باالعتماد على املقاييس املحددة بالفصل 

 أعضاء اللجنة بقرار من الوزير ألاول باقتراح من وزير التربية والتكوين. يتم تعيين

يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال الللجنة على أن 

 يكون بصوت استشاري.

 ننولى إلادارة العامة للمصالح املشتركة مهام كتابة اللجنة.
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سداسية، وكلما دعت الحاجة الى ذلك وال تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها في بداية كل 

 تكون مداولتها قانونية إال بحضور نصف أعضائها على ألاقل.

اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت  تتخذ 

 الرئيس.

يرفع وزير التربية والتكوين تقريرا سنوياالى الوزير الاول حول نشاط وحدة  : 8الفصل 

لتصرف حسب ألاهداف إلنجاز املشاريع التربوية املمولة عن طريق مؤسساتمالية دولية ا

من  5واملشاريع املمولة في إطار التعاون الثنائي أو مع املجموعات إلاقليمية طبقا ألحكام الفصل 

 .1668جويلية  8املؤرخ في  1668لسنة  1238ألامر املشار إليه أعاله عدد 

لية ووزير التربية والتكوين مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا وزير املا : 11الفصل 

 ألامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2550أوت  21تونس في 

 زين العابدين بن علي     
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 يتعلق بإحداث مركز لإلعالم 1112جوان  2مؤرخ في  1112لسنة  912أمر حكومي عداد 

والتجديد  والتكوين والتوثيق والدراسات أطلقت عليه تسمية "املركز الدولي لتكوين املكونين

 .البيداغوجي" وبضبط تنظيمه لااداري واملالي وطرق تسييره

 

 

 الحكومة، إن رئيس

 باقتراح من وزير التربية،

 الدستور، بعد الاطالع على

النظام  املتعلق بضبط 1665أوت  5املؤرخ في  1665لسنة  06وعلى القانون عدد 

والتجارية  ألاساس ي العام ألعوان الدواوين واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية

مباشرة وكليا،  والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية املحلية رأس مالها بصفة

 20املؤرخ في  2007 لسنة 86وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ،2550ديسمبر 

املتعلق باملساهمات  1666فيفري  املؤرخ في غرة 1666لسنة  6وعلى القانون عدد 

نقحته أو تممته وخاصة القانون  واملنشآت واملؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي

 ،2006 جوان 12املؤرخ في  2558لسنة  38عدد 

بمراصد ومراكز  املتعلق 1666ديسمبر  13في  املؤرخ 1666لسنة  155وعلى القانون عدد 

املؤرخ في  2551لسنة  84إلاعالم والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 

 ،2551جوان  25

املتعلق بضبط مشموالت  1660مارس  31 املؤرخ في 1660لسنة  552وعلى ألامر عدد 

 العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية، ساتاملديرين العامين ومهام مجالس املؤسسة للمؤس

املتعلق بإحداث مركز  2551سبتمبر  15في  املؤرخ 2551لسنة  2142وعلى ألامر عدد 

عليه تسمية "املركز الوطني لتكوين املكونين في  لإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات أطلقت

 واملالي وطرق تسييره، التربية" وبضبط تنظيمه إلاداري 

املتعلق بإحداث مركز  2001 سبتمبر 15املؤرخ في  2551لسنة  2143ى ألامر عدد وعل

املركز الوطني للتجديد البيداغوجي " لإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات أطلقت عليه تسمية

 وطرق تسييره، والبحوث التربوية" وبضبط تنظيمه إلاداري واملالي

املتعلق بإحداث هياكل  2552سبتمبر  35في املؤرخ  2552لسنة  2131وعلى ألامر عدد 

 بالوزارة ألاولى،

املتعلق بكيفية ممارسة  2552أكتوبر  0املؤرخ في  2552لسنة  2166وعلى ألامر عدد 

ال تكتس ي صبغة إدارية وصيغ املصادقة على أعمال  إلاشراف على املؤسسات العمومية التي
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ؤسسة وتحديد الالتزامات املوضوعة على مجلس امل التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء

 كاهلها،

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552لسنة  2655وعلى ألامر عدد          

 والتكوين، وزارة التربية

بإحالة مشموالت  املتعلق 2515جانفي  25املؤرخ في  2515لسنة  64وعلى ألامر عدد 

 التكوين املنهي والتشغيل، املتعلقة بالتكوين املنهي إلى وزارة وزارة التربية والتكوين سابقا

املتعلق بتسمية رئيس  2515فيفري  8املؤرخ في  2515لسنة  35وعلى ألامر الرئاس ي عدد 

 الحكومة وأعضائها،

املتعلق بتسمية  2518جانفي  12املؤرخ في  2518لسنة  1وعلى ألامر الرئاس ي عدد 

 أعضاء للحكومة،

املتعلق بإحداث  2518مارس  2املؤرخ في  2518لسنة  201ألامر الحكومي عدد  وعلى

 الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والحاق هياكل بها، وزارة

 الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفسااد، وعلى رأي وزير

  وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 .وبعد مداولة مجلس الوزراء

 : لحكومي آلاتي نصهيصدر ألامر ا

 

 الباب ألاول 

 الاحداث واملهام

املؤرخ  1666لسنة  155الفصل ألاول من القانون عدد  ـ عمال بمقتضيات الفصل ألاول 

 2551جوان  25املؤرخ في  2551لسنة  84بالقانون عدد  كما وقع تنقيحه 1666ديسمبر  13في 

أطلقت عليه تسمية "املركز الدولي لتكوين والتوثيق والدراسات  أحدث مركز لإلعالم والتكوين

البيداغوجي" وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية  املكونين والتجديد

 .والاستقالل املالي تخضع إلشراف الوزارة املكلفة بالتربية القانونية

 .عالقته مع الغير للقانون التجاري  يخضع املركز في

 1666لسنة  155من القانون عدد  2للفصل  ز بإنجاز مهامه وفقاـ يتكفل املرك 1الفصل 

وفي إطار تنفيذ سياسة وزارة التربية في مجال  املشار إليه أعاله 1666ديسمبر  13املؤرخ في 

خاصة بتكوين املكونين الذين يحتاجهم النظام التربوي  التكوين والتجديد البيداغوجي وهو يقوم

التكوين وتطوير تدريس اللغات وكذلك بالتوثيق والدراسات  ندسةوبالتكوين املستمر وتطوير ه

 .والتجديد البيداغوجي ذات الصلة بتكوين املكونين

 : ويضطلع املركز خاصة باملشموالت التالية
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مجال  املساهمة في انجاز مشاريع الوزارة املتعلقة بالتكوين أو أية طلبات أخرى تدخل في ـ

 .طنية أو الدوليةاختصاصه ترد من الهياكل الو 

وتربصات بتونس والخارج للمكونين الساهرين على تكوين إلاطارات التي  ـ تنظيم حلقات تكوينية

التربوي في مجال أساليب التعليم والتسيير إلاداري واملالي والحياة املدرسية  يحتاجها النظام

 .الوسائل الضرورية النجازها وتسويقها عبر مختلف قنوات التوزيع وإنتاج

 .املتطورة لتدريس اللغات باالستئناس بالتجارب املعتمدة في املنظومات التربوية ـ ضبط مرجعيات

املكونين وإلاطارات التي  وتكوين ـ املشاركة في طلبات العروض الدولية املتعلقة باملساعدة الفنية

 .البلدان ألاجنبية والتسيير إلاداري واملالي في يحتاجها النظام التربوي في مجال أساليب التعليم

 .املفتوح عن بعد لفائدة املكونين ـ تركيز مسطبة التكوين

ووحدات التكوين التي ينتجها املركز ووضعها على ذمة  ـ إحداث فضاء رقمي يحتوي على كل املواد

 .املؤسسات التربوية الباحثين والبيداغوجيين ومسيري 

 .والتعليم وشؤون الطفل تربيةـ تركيز فضاء رقمي للتكوين لكل املهتمين بشؤون ال

واملؤسسات ذات الصلة الوطنية والخارجية في  ـ تطوير التعاون والشراكة مع املراكز املماثلة

 .والاصالحات ذات الصلة بالتكوين مجال تبادل الخبرات ومرافقة البرامج

علومات التربوية تعتمد أساسا على تكنولوجيا امل ـ إعداد وحدات تكوين في مختلف املجاالت

 .وخارجيا والاتصال وتسويقها داخليا

 .ـ رصد الدراسات والتجديدات في مجال تكوين املكونين

 مجموعة واسعة من الدروس الديناميكية وتامين تكوين ذو جودة عالية في ميدان ـ تقديم

 .اللغات

 .ـ تقديم خدمات التكوين الحضوري وعن بعد بمقابل

 ملختلفة واملتعلقة خاصة بمردوده وتكلفته وتنظيمه وبرامجالنظام التربوي بجوانبه ا ـ تقييم

 .واملربين التدريس والكتاب املدرس ي ومكتسبات التالميذ الامتحانات والحياة املدرسية

 .ودولية ـ تطوير مساقات تعلم للغات ألاجنبية ضمن شراكات إقليمية

الانعكاسات الاقتصادية  الستجالءـ انجاز البحوث التربوية والدراسات الاستشرافية واملقارنة 

 .والاجتماعية والتكنولوجية على املنظومة التربوية

 .استكشاف الطرق والوسائل التعليمية املستحدثة لتطوير املمارسات التربوية ـ

والوسائط  تنمية الرصيد الوطني في ميدان الاعالم والتوثيق التربوي واملوارد البيداغوجية ـ

 .التربوية ي شبكات املعلومات املختصة ورصد الانظمةالحديثة والانخراط ف

 .واملراكز التي تهتم باللغات ـ خلق عالقة وثيقة مع الجامعات واملعاهد البحثية واملؤسسات

 .اللغات ـ تقديم استشارات وخدمات في مجال

 .الوالدولية العاملة في املج ـ تطوير نشاطات الترجمة بالتعاون مع مختلف املؤسسات الوطنية
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 الباب الثاني

 والعلمي التنظيم لااداري 

 القسم ألاول 

 املدير العام

الدولي لتكوين املكونين والتجديد البيداغوجي مدير عام تتم  ـ يسير املركز 1الفصل 

باقتراح من وزير التربية وهو مكلف باتخاذ القرارات في جميع  تسمية بمقتض ى أمر حكومي

وذلك وفقا لألحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل مشموالته  املجاالت الداخلة ضمن

 .باملؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية واملتعلقة

 بالخصوص ـ يكلف املدير العام 4الفصل 

 ـ برئاسة مجلس املؤسسة،

 ـ برئاسة املجلس العلمي،

 بالتسيير إلاداري واملالي والفني للمركز، ـ

 .والشروط املنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل حسب الصيغـ بإبرام الصفقات 

عقد ألاهداف وعرضه على مجلس املؤسسة على أقص ى تقدير في موفى  ـ بضبط ومتابعة تنفيذ

 .ألاولى من فترة مخطط التنمية شهر أكتوبر من السنة

الاستثمار وعرضهما  وكذلك هيكل تمويل مشاريع ـ بضبط امليزانية التقديرية لالستثمار والتصرف

 .موفى شهر أوت من كل سنة على مجلس املؤسسة على أقص ى تقدير في

الحسابات وعرضها على مجلس املؤسسة إلبداء  ـ بضبط القوائم املالية على ضوء تقرير مراجع

 .تاريخ ختم السنة املحاسبية الرأي فيها في أجل أقصاه ثالثة أشهر من

العقارية التي تدخل في نطاق نشاط املركز طبقا  وجميع العمليات ـ بالقيام بالشراءات واملبادالت

 .العمل للتشريع والتراتيب الجاري به

تأجيرهم طبقا للتشاريع  ـ باقتراح تنظيم مصالح املركز والنظام ألاساس ي الخاص ألعوانه ونظام

 .والتراتيب الجاري بها العمل

 .باملقابيض وبالدفوعات ـ بالقيام بعمليات إلاذن

 .املركز ـ بالقيام بكل إلاجراءات الالزمة الستخالص مستحقات

  .والقضائية ـ بالقيام بتمثيل املركز لدى الغير في كل ألاعمال املدنية وإلادارية

 .من قبل سلطة إلاشراف ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط املؤسسة والتي يتم تكليفه بها

املركز الذين يتولى انتدابهم وتعيينهم  جميع أعوانـ يمارس املدير العام سلطته على  5الفصل 

ألاساس ي الخاص لألعوان وألاحكام التشريعية  وتسميتهم وإعفائهم من مهامهم طبقا للنظام

للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض  والترتيبية الجاري بها العمل. ويمكن

 .لسلطته إمضائه لألعوان الخاضعين
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 القسم الثاني

 جلس املؤسسةم

العام للمركز مجلس مؤسسة ذو صبغة استشارية مكلف  يساعد املدير ـ 2الفصل 

الراجعة بالنظر ملجلس املؤسسة طبقا لألحكام التشريعية  بدراسة وإبداء الرأي في املسائل

 .واملتعلقة باملؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية والترتيبية الجاري بها العمل

مجلس املؤسسة برئاسة املدير العام للمركز الدولي لتكوين املكونين  ـ يتركب 9الفصل 

 : البيداغوجي من ألاعضاء آلاتي ذكرهم والتجديد

 .ـ ممثل عن رئاسة الحكومة

 .ممثل عن الوزارة املكلفة باملالية ـ

 .العالي ـ ممثل عن الوزارة املكلفة بالتعليم

 .ربية( عن الوزارة املكلفة بالت2ـ ممثلين )

 .الوزارة املكلفة بالتكوين املنهي ـ ممثل عن

وزير التربية باقتراح من الوزراء املعنيين  ويتم تعيين أعضاء مجلس املؤسسة بقرار من

 .مرتين على أقص ى تقدير وذلك ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد

لحضور اجتماع مجلس  ويمكن للمدير العام أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة

 .املجلس ملؤسسة إلبداء الرأي حول بعض املسائل املدرجة بجدول أعمالا

مرة كل  يجتمع مجلس املؤسسة بدعوة من املدير العام وذلك على ألاقل ـ 9الفصل 

مشموالته واملدرجة  ثالثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في املسائل الداخلة في نطاق

إلى جميع أعضاء املجلس  قل قبل موعد انعقاد الاجتماعبجدول أعمال يقدم عشرة أيام على ألا

 .وإلى وزارة التربية

آلاجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات املجلس  كما توجه هذه الوثائق في نفس          

وتحفظاته إذا اقتض ى ألامر في كل املسائل املتصلة باحترام  بصفة مالحظ وله أن يبدي رأيه

الخاضعة لها املؤسسة وكذلك كل املسائل التي لها انعكاس مالي على  والتراتيبالقوانين 

 .املالحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة املؤسسة. وتدون هذه

بكل الوثائق املتعلقة بجميع املسائل التي ستتم  ويجب أن يكون جدول ألاعمال مصحوبا

 .املؤسسة دراستها في اجتماع مجلس

 .ألاعمال املذكور  قش مجلس املؤسسة إال املواضيع املدرجة بجدول وال يجوز أن ينا

تمكينهم من الاطالع على  وملمارسة مهامهم يمكن ألعضاء مجلس املؤسسة أن يطلبوا

 .الوثائق الالزمة

قانونية إال بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة عدم  ال تكون اجتماعات مجلس املؤسسة          

املجلس يجتمع بصفة قانونية في غضون الثمانية أيام املوالية  أولى فإن توفر النصاب بعد دعوة
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دعوة ثانية للتداول في املسائل املذكورة بجدول ألاعمال مهما كان عدد  لالجتماع ألاول بناء على

 .الحاضرين ألاعضاء

وفي صورة  وفي كل الحاالت يبدي املجلس رأيه بأغلبية أصوات ألاعضاء الحاضرين

 .كون صوت الرئيس مرجحاالتساوي ي

التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها  ويتم وجوبا بالنسبة إلى كل املسائل

بها العمل التنصيص ضمن محاضر الجلسات على عرضها على  وفقا للقوانين والتراتيب الجاري 

 .فيها وزارة التربية للبت

جلساته في ظرف  جلس وإعداد محاضرويكلف املدير العام إطارا باملركز يتولى كتابة امل

املدير العام وأحد أعضاء  العشرة أيام التي تلي اجتماع املجلس. وتمض ى هذه املحاضر من قبل

 .املجلس وتدون في سجل خاص

املؤسسة تفويض صالحياتهم لغير أعضاء املجلس وال يجوز لهم  وال يجوز ألعضاء مجلس

العمل بالتفويض إال في حالة التعذر وفي حدود مرتين املجلس أو  أن يتغيبوا عن حضور اجتماع

تقدير. وفي هذه الحالة يتعين على رئيس املجلس إعالم وزارة التربية بهذه  في السنة على أقص ى

 .بالتفويض خالل العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس املؤسسة الغيابات أو

  :املؤسسةوجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس  ـ تدرج 8الفصل 

 السابقة ملجلس املؤسسة، ـ متابعة تنفيذ التوصيات

ميزانيته وذلك من خالل لوحة قيادة يقع  ـ متابعة سير املركز وتطور وضعيته وتقدم إنجاز

 للمركز، إعدادها من قبل إلادارة العامة

تي ألاول الصفقات ال ـ متابعة تنفيذ الصفقات من خالل كشفين تعدهما إلادارة العامة يخص

ملفات الختم النهائي الخاصة بها  سجل بشأنها تأخير في إلانجاز أو خالف أو لم تقع املصادقة على

 إطار ألامر املنظم للصفقات العمومية، ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها في

لتدقيق الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل ا ـ التدابير املتخذة لتدارك النقائص

 .الخارجية الداخلية والرقابة

تتضمن خاصة النقاط  ـ كما يتعين مد أعضاء مجلس املؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية

 : التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ

 الوظيفية املزمع إسنادها، ـ التسميات في الخطط

مع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها والعينية املز  ـ الزيادات في ألاجور واملنح والامتيازات املالية

 العمل،

 الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه، ـ برنامج

 .تمويلها ـ برامج الاستثمار وطرق 
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 القسم الثالث

 املجلس العلمي

املدير العام للمركز مجلس علمي ذو صبغة استشارية مكلف بدراسة  ـ يساعد 11الفصل 

 : املسائل العلمية ذات الصلة باختصاص املركز ويكلف خاصة بـ وإبداء الرأي في

 برامج الدراسات باملركز وإبداء الرأي حولها، ـ الاطالع على

 اتفاقيات التعاون العلمي، ـ إبداء الرأي في مشاريع

 والتقارير العلمية للمركز، ـ إبداء الرأي في الصيغ النهائية للدراسات

 إنجازها باملركز، رامج الدراسات املزمعـ إبداء الرأي في مشاريع وب

 وألانشطة العلمية للمركز، ـ اقتراح سبل توظيف وتطبيق نتائج الدراسات املنجزة

 ـ متابعة إنجاز برامج الدراسات باملركز،

 .املركز النظر فيما يرفعه املدير العام إلى املجلس من مسائل تتعلق بأنشطة ـ

 : رئاسة املدير العام للمركز منـ يتركب املجلس العلمي ب 11الفصل 

 ـ ممثل عن رئاسة الحكومة،

 العالي، ـ ممثل عن الوزارة املكلفة بالتعليم

 ـ ممثلين عن الوزارة املكلفة بالتربية،

 .املكلفة بالتكوين املنهي ـ ممثل عن الوزارة

املعنيين التربية باقتراح من الوزراء  ويتم تعيين أعضاء املجلس العلمي بقرار من وزير

 .على أقص ى تقدير وذلك ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

على ألاقل في السنة  ـ يجتمع املجلس العلمي بدعوة من رئيسه ثالث مرات 11الفصل 

العام. ويتم توجيه  ملناقشة املواضيع املدرجة بجدول ألاعمال املقترح من قبل املدير

 .الجلسة قل قبل تاريخ انعقادالاستدعاءات خمسة عشر يوما على ألا

توفر النصاب  ال تصح اجتماعات املجلس إال بحضور أغلبية ألاعضاء. وفي صورة عدم

 .الحاضرين يتم عقد جلسة ثانية في غضون الثمانية أيام املوالية مهما كان عدد

 .يتولى أحد إطارات املركز مهمة كتابة املجلس العلمي

 الثالث الباب

 التنظيم املالي

 القسم ألاول 

 امليزانية

ـ تشتمل ميزانية التصرف للمركز الدولي لتكوين املكونين والتجديد  13 الفصل          

 : املوارد والنفقات التالية البيداغوجي على

  :أ. املوارد

 يمكن أن تسندها الدولة للمركز، ـ املنح والاعتمادات التي
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 للمركز، ـ منح التوازن التي تدفعها الدولة

 املداخيل املتأتية من نشاط املركز،ـ 

 واملساعدات من الجهات الوطنية، ـ الهبات والوصايا

 .موافقة السلطات التونسية املختصة ـ الهبات والوصايا من املنظمات الدولية بعد

 : ب. النفقات

 املركز، ـ نفقات سير عمل

 للمركز، ـ مصاريف التصرف وصيانة العقارات واملمتلكات الراجعة

للتشريع والتراتيب الجاري بها  جميع نفقات التصرف ألاخرى الداخلة في نطاق مهمة املركز طبقاـ 

 .العمل

  :على املوارد والنفقات التالية تشتمل ميزانية الاستثمار ـ 14الفصل 

 : أ. املوارد

 الدولة للمركز، ـ املنح التي تسندها

 .ـ املقابيض واملساهمات ألاخرى 

 : ب . النفقات

 اريف التجهيز والتوسعة والتهيئة،ـ مص

 التجهيزات، ـ مصاريف تجديد

 ـ املصاريف املتعلقة بشراء العقارات،

 .وتنمية الاستثمارات وغيرها ـ مصاريف الدراسات

 القسم الثاني

 املحاسبة

تمسك حسابية املركز الدولي لتكوين املكونين والتجديد البيداغوجي طبقا  ـ 15الفصل           

 31 املعمول بها في املحاسبية التجارية وتبدأ السنة املحاسبية يوم أول جانفي وتنتهي في للقواعد

 .ديسمبر من نفس السنة

أوت من كل سنة  31التونسية قبل يوم  يجب على املركز أن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية

 .قة عليهابالسنة املنقضية بعد املصاد وعلى نفقته الخاصة القوائم املالية املتعلقة

 الباب الرابع

 الدولة إشراف

الجاري بها العمل  ـ يمارس إشراف الدولة على املركز طبقا للتشريع والتراتيب 12الفصل 

 .إدارية واملتعلقة باملؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة

البيداغوجي مراقب دولة  ـ يعين لدى املركز الدولي لتكوين املكونين والتجديد 19الفصل 

 .العمل تتم تسميته ويباشر مهامه طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها
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 الباب الخامس

 أحكام ختامية                                           

املركز إلى أحكام نظام أساس ي خاص يصادق عليه بأمر  ـ يخضع أعوان 19الفصل 

 .حكومي

املكونين في التربية املحدث بمقتض ى ألامر من املركز الوطني لتكوين  ـ يحل كل 18الفصل 

 املشار إليه أعاله واملركز الوطني للتجديد 2551سبتمبر  15املؤرخ في  2001 لسنة 2142عدد 

 15املؤرخ في  2551لسنة  2143البيداغوجي والبحوث التربوية املحدث بمقتض ى ألامر عدد 

البيداغوجي  دولي لتكوين املكونين والتجديداملشار إليه أعاله ويحل محلهما املركز ال 2551سبتمبر 

 .الذي يتحمل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات

تعين بمقتض ى قرار مشترك من الوزير املكلف باملالية والوزير املكلف  وتكلف لجنة

والشؤون العقارية والوزير املكلف بالتربية بإتمام ومراقبة إجراءات إلاحالة  بأمالك الدولة

 مع دخول املركز الدولي لتكوين املكونين والتجديد البيداغوجي حيز النشاط على أن ال توازي بال

الرسمي  أشهر من تاريخ نشر هذا ألامر الحكومي بالرائد 8تتجاوز مدة إلاحالة أجال أقصاه 

 .للجمهورية التونسية

ركز الوطني صدور هذا ألامر بكل من امل ـ يدمج ألاعوان املباشرون في تاريخ 11الفصل 

سبتمبر  15املؤرخ في  2551لسنة  2142ألامر عدد  لتكوين املكونين في التربية املحدث بمقتض ى

الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية املحدث بمقتض ى  املشار إليه أعاله واملركز 2551

ركز الدولي لتكوين املشار إليه أعاله بامل 2551سبتمبر  15املؤرخ في  2001 لسنة 2143ألامر عدد 

 .والتجديد البيداغوجي املكونين

والتجديد البيداغوجي املحدث  ـ في صورة حل املركز الدولي لتكوين املكونين 11الفصل 

التي تتولى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع  بمقتض ى هذا ألامر الحكومي ترجع ممتلكاته إلى الدولة

 .الجاري به العمل

ية ووزير املالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ألامر الترب ـ وزير 11الفصل 

 .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الحكومي الذي ينشر

 رئيس الحكومة          .2518 جوان 8تونس في 

 الحبيب الصيد          مضاء املجاور إلا  

 وزير املالية

  سليم شاكر

 وزير التربية

 ناجي جلول 
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   يتعلق1112ماي  15مؤرخ في  1112لسنة  224حكومي عداد أمر 

 .وبضبط تنظيمه لااداري واملالي وطرق تسييره بإحداث اديوان الخدمات املدرسية

 

 

 إن رئيس الحكومة،

 من وزير التربية، باقتراح

 منه، 62بعد الاطالع على الدستور و خاصة الفصل 

 املتعلق بالقانون ألاساس ي 1680ديسمبر  6املؤرخ في  1680لسنة  53القانون عدد  وعلى

 لسنة 42للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون ألاساس ي عدد 

 ،2554ماي  13املؤرخ في  2004

 31املـؤرخ في  1603لسنـة  61بالقانـون عـدد  وعلـى مجلة املحاسبة العمومية الصادرة

 2515لسنة  35و تممتها وخاصة القانون عدد نقحتها أ وعلى جميع النصوص التي 1603ديسمبر 

 ،2515بقانون املالية التكميلي لسنة  املتعلق 2515أوت  16املؤرخ في 

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر 12في  املؤرخ 1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

إلادارية،  املحلية، واملؤسسات العمومية ذات الصبغة ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات

 23املؤرخ في  2511لسنة  66تـّممته ، وآخرها املرسوم عدد  وعلى جميع النصوص التي نّقحته أو

 ،2511سبتمبر 

املتعلق  2552جويلية  23املؤّرخ في  2552لسنة  65القانون التوجيهي عدد  وعلى

 11املؤرخ في  2556لسنة  6والتعليم املدرس ي، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد  بالتربية

 ،2556فيفري 

بضبط الوظائف  املتعلق 2515أوت  10مؤرخ في  2515لسنة  33وعلى القانون عدد 

 من الدستور، 62املدنية العليا طبقا ألحكام الفصل 

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552لسنة  2655عدد  وعلى ألامر

 والتكوين، وزارة التربية

بتنظيم الحياة  املتعلق 2554أكتوبر  16املؤرخ في  2554لسنة  2430ر عدد وعلى ألام

 ،2512جويلية  11 املؤرخ في 2512لسنة  620املدرسية كما وقع تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

املتعلق بضبط نظام إسناد  2558أفريل  24املؤرخ في  2558لسنة  1245وعلى ألامر عدد 

 منها، ركزية وإلاعفاءالخطط الوظيفية باإلدارة امل

املؤسسات  املتعلق بتصنيف 2550ماي  21املؤرخ في  2550لسنة  1250وعلى ألامر عدد 

كما تم تنقيحه  التربوية باملرحلة إلاعدادية وبالتعليم الثانوي وبضبط الخطط الوظيفية بها

 2515سنة ل 3158عدد  وباألمر 2556جوان  15املؤرخ في  2556لسنة  1636وإتمام باألمر عدد 

 ،2515ديسمبر  1املؤرخ في 
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املتعلق بإحالة مشموالت  2515جانفي  25املؤرخ في  2515لسنة  64وعلى ألامر عدد 

 املتعلقة بالتكوين املنهي إلى وزارة التكوين املنهي والتشغيل، وزارة التربية والتكوين سابقا

املتعلق بتسمية  2515فيفري  8املؤرخ في  2515لسنة  35الرئاس ي عدد  وعلى ألامر

 أعضائه، رئيس الحكومة و

املتعلق بتسمية  2518جانفي  12املؤرخ في  2518لسنة  1وعلى ألامر الرئاس ي عدد 

 أعضاء للحكومة،

املتعلق بتفويض  2518مارس  11في  املؤرخ 2518لسنة  356وعلى ألامر الحكومي عدد 

  بعض صالحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،

 املحكمة لاادارية،وعلى رأي 

 .وبعد مداولة مجلس الوزراء

 : ألامر الحكومي آلاتي نّصه يصدر

 

 الباب ألاول 

 واملهام لاحداث

بالشخصّية القانونّية  ـ أحدثت مؤسسة عمومّية ذات صبغة إدارّية تتمّتع الفصل ألاّول 

تسمية "ديوان الخدمات أطلقت عليها  والاستقالل املالي تخضع إلشراف الوزارة املكلفة بالتربية،

 .املدرسية "، مقرها بتونس العاصمة

 .ميزانية ديوان الخدمات املدرسية ترتيبيا بميزانية الدولة تلحق

مهمة ديوان الخدمات املدرسية في إلاشراف على سير املطاعم  ـ تتمثل 1الفصـل 

للغرض ترجع بالنظر والسهر على تحسين ظروف إلاقامة باملبيتات ، و  واملبيتات املدرسية ودعمها

كل املبيتات واملطاعم املدرسية الراجعة بالنظر حاليا  2518ديسمبر  31له وذلك بداية من 

العمومية، كما يتولى الديوان دعم النقل املدرس ي و تطوير الحياة املدرسية  للمؤسسات التربوية

 : هذه الغاية يضطلع الديوان خاصة بـ ولتحقيق

الابتدائية املنتفعة باملطاعم املدرسية وتقديم مقترحات  بكة املدارسـ دراسة امكانيات توسيع ش

 إلاشراف، في الغرض الى سلطة

 عليها، ـ تعهد التجهيزات والفضاءات املخصصة للمطاعم املدرسية واملحافظة

 ملعايير الجودة، ـ تأمين تقديم خدمات ألاكلة وإلاقامة باملبيتات املدرسية وفقا

الكفاءات املوجهة للعاملين باملبيتات  و تنفيذ برامج التكوين املستمر و تطوير ـ املساهمة في إعداد

 و املطاعم املدرسية،

 املقيمين باملبيتات املدرسية إلاحاطة النفسية والاجتماعية الالزمة، ـ إيالء التالميذ

 قتض ى مقرر ملفات املنح املدرسية وإسنادها ملستحقيها وفقا للمعايير التي يقع ضبطها بم ـ دراسة

 من وزير التربية،
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الصّحة في املبيتات واملطاعم  ـ التنسيق مع الهياكل املختصة لضمان احترام شروط حفظ

 املدرسية

 على تطوير النقل املدرس ي وجعله مواكبا ملقتضيات  ـ العمل بالتنسيق مع الهياكل املختصة

 ومعايير الجودة،

والرياضية والاجتماعية على جميع املؤسسات عمل تضمن تعميم ألانشطة الثقافية  ـ وضع خطة

 بمختلف املراحل التعليمية و ذلك بالتنسيق مع الهياكل إلادارية املركزية والجهوية التربوية

 بمختلف القطاعات املعنية بامللف،

املالئمة للقيام بمختلف ألانشطة الثقافية والرياضية  ـ العمل على توفير واستغالل الفضاءات

 مختلف ألاطراف املتدخلة، وذلك بالتنسيق مع والاجتماعية

لإلعالم حول املزايا والفوائد التربوية  ـ القيام بحمالت تحسيسية لفائدة ألاولياء والتالميذ

 والرياضية والاجتماعية، النخراط التلميذ في ألانشطة الثقافية

راط ضمن منظومة الحياة وتحفيزه على الانخ ـ تصور وإعداد آلاليات الكفيلة بدفع إلاطار التربوي 

 .الرياضية والثقافية والاجتماعية بالوسط املدرس ي املدرسية من خالل تنشيطه ملختلف النوادي

 الثاني الباب

 التنظيم لااداري 

 :الخدمات املدرسية على ـ يشتمل التنظيم إلاداري لديوان 1الفصل 

 ـ إلادارة العامة،

 إلادارية و املالية،الشؤون  ـ مصلحة التصرف املركزي في

 ـ إدارة السكن واملطاعم املدرسية،

 إدارة النقل املدرس ي، وألانشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، ـ

أو أكثر، ويمكن عند الاقتضاء  مدرسية بكّل معتمدية بها مبيت مدرس ي وحدة خدمات

 .املالي التربية وأكثر من وحدة باملعتمدية الواحدة بمقتض ى قرار مشترك من وزيري  إحداث

حكومي باقتراح  ـ يسير ديوان الخدمات املدرسية مدير عام تقع تسميته بأمر 4الفصل 

املشار اليه أعاله وللشروط  2515لسنة  33من الوزير املكلف بالتربية طبقا ألحكام القانون عدد 

راتيب الجاري بها املنصوص عليها بالت العامة املستوجبة للتسمية في خطة مدير عام إدارة مركزية

 .والامتيازات املخولة ملدير عام إدارة مركزية العمل، ويتمتع املدير العام بصفته تلك باملنح

للديوان مشموالته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها  يمارس املدير العام ـ 5الفصل 

  .في جميع املجاالت الداخلة ضمن مشموالته العمل. ويتولى اتخاذ القرارات

  ويكلف بالخصوص بـ

 املجلس إلاداري، ـ رئاسة

 ـ التسيير إلاداري واملالي والفني للديوان،

 ميزانية الديوان والسهر على تنفيذها، ـ إعداد
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التي تدخل في نطاق نشاط الديوان طبقا للتشريع  ـ إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات

 والتراتيب الجاري بها العمل،

 الالزمة الستخالص مستحقات الديوان،القيام باإلجراءات  ـ

 والقيام باملقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ـ إلاذن بصرف الدفوعات

 التقارير السنوية إلادارية واملالية حول نشاط الديوان وتقديمها إلى املجلس إلاداري  ـ إعداد

 وسلطة إلاشراف واملصالح املعنية،

 املدنية وإلادارية والقضائية، الغير في كل ألاعمالـ تمثيل الديوان لدى 

في مجاالت السكن املدرس ي وألاكلة املدرسية  ـ السهر على التحسين املتواصل للخدمات املقدمة

 والاجتماعية والرياضية، والنقل املدرس ي وألانشطة الثقافية

 .ة إلاشرافبها من قبل سلط ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الديوان يتم تكليفه

وكذلك تفويض إمضائه  يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته ـ 2الفصل 

التشريع والتراتيب الجاري بها  لألعوان الخاضعين لسلطته في حدود املهام املوكولة إليهم وفق

 .العمل

في الشؤون إلادارية و املالية بمساعدة املدير  تكلف مصلحة التصرف املركزي  ـ 9الفصل 

  .و املالي العام في مختلف عمليات التصرف إلاداري 

بمقتض ى قرار من رئيس  يسمى رئيس مصلحة التصرف املركزي في الشؤون إلادارية واملالية

أعاله وللشروط العامة  املشار اليه 2515لسنة  33الحكومة طبقا ألحكام القانون عدد 

عليها بالتراتيب الجاري بها  نصوصاملستوجبة للتسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية امل

  .إدارة مركزية العمل ، ويتمتع باملنح والامتيازات املخولة لرئيس مصلحة

ف إدارة السكن واملطاعم املدرسية تحت إشراف 9الفصل 
ّ
 :املدير العام خاصة بـ ـ تكل

البنية خالل العمل على املحافظة على  ـ تحسين ظروف إلاقامة باملبيتات املدرسية وذلك من

 .ألاساسية وتجهيزات املراقد

 شبكة املطاعم املدرسية واملحافظة عليها، أساسا باملدارس الابتدائية التي تسجل نتائج ـ تدعيم

يؤمونها  دون املعدل الوطني، وذلك قصد تحسين ظروف الدراسة بها ومساعدة التالميذ الذين

وصحية وتقديمها  ر أكلة مدرسية متوازنةعلى مواصلة دراستهم وتالفي الانقطاع املدرس ي عبر توفي

 . في ظروف الئقة

 .مستوى أدنى من إلاعاشة الالئقة ـ السهر على املحافظة على املطابخ و ضمان

 :ولهذا الغرض فهي تشتمل على

  : إلادارة الفرعية لللوجيستيك ـ

 ـ مصلحة الشبكة والتنسيق،

 .التصرف في البناءات والوسائل ـ مصلحة

 :الفرعية للسالمة والتطويرـ إلادارة 
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 مصلحة التصّور والتطوير، ـ

 .ـ مصلحة السالمة والجودة

إدارة النقل املدرس ي وألانشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية تحت  ـ تكلف 8الفصل 

العام خاصة بتطوير منظومة النقل املدرس ي، من خالل وضع آليات عمل وتنسيق  إشراف املدير

 ة بالتنسيق مع املصالح الحكومية املركزية والجهوية والسلط الجهويةلهذه الخدم ومتابعة

 .واملنظمات والجمعيات املتداخلة في هذا امللف قصد تطويره

عمل وطنية وجهوية مشتركة مع الوزارات املعنية والهياكل واملنظمات  كما تكلف بوضع خطط

كّل املؤسسات التربوية وتنظيم  لتعميم مختلف أنشطة الحياة املدرسية على والجمعيات املعنية

واملهرجانات املدرسية بشكل دوري ومنتظم وجعل انخراط التالميذ في مختلف  امللتقيات

 .املدرسية سلوكا طوعيا واعتياديا ألانشطة

 : ولهذا الغرض فهي تشتمل على

 :إلادارة الفرعية لتنسيق وتطوير خدمات النقل املدرس ي ـ

 والجودة، ـ مصلحة الخدمات

 .مصلحة التنسيق املركزي و الجهوي واملحليـ 

 :الفرعية لألنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية ـ إلادارة

 والرياضية، ـ مصلحة ألانشطة الثقافية

 .ـ مصلحة العمل الاجتماعي و املنح املدرسية

يسّير كل إدارة مدير يسمى بمقتض ى قرار من رئيس الحكومة طبقا ألحكام  ـ 11الفصل 

املشار اليه أعاله وللشروط العامة املستوجبة للتسمية في خطة  2515لسنة  33القانون عدد 

املخولة  مركزية املنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع باملنح والامتيازات مدير إدارة

 .ملدير إدارة مركزية

الحكومة طبقا ألحكام قرار من رئيس  و يسّير كل إدارة فرعية كاهية مدير يسمى بمقتض ى

وللشروط العامة املستوجبة للتسمية في خطة  املشار اليه أعاله 2515لسنة  33القانون عدد 

بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع باملنح والامتيازات  كاهية مدير إدارة مركزية املنصوص عليها

 .مركزية املخولة لكاهية مدير إدارة

ألحكام القانون  بمقتض ى قرار من رئيس الحكومة طبقا و يسّير كل مصلحة رئيس مصلحة

للتسمية في خطة رئيس  املشار اليه أعاله وللشروط العامة املستوجبة 2515لسنة  33عدد 

ويتمتع باملنح والامتيازات  مصلحة إدارة مركزية املنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل،

 .املخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية

تكلف كل وحدة من وحدات الخدمات املدرسية بتأمين الخدمات املدرسية  ـ 11الفصل 

 .التربوية املوجودة في حوضها البيداغوجي باملؤسسات
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ل لكّل وحدة
ّ
وعدد املؤسسات الراجعة اليها بالنظر بمقرر من  يتّم تحديد خارطة التدخ

 .وزير التربية

من رئيس الحكومة طبقا ألحكام رئيس وحدة تقع تسميته بمقتض ى قرار  يسير كل وحدة

املشار اليه أعاله و للشروط العامة املستوجبة للتسمية في خطة  2015 لسنة 33القانون عدد 

مركزية املنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع باملنح  رئيس مصلحة إدارة

 .املخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية والامتيازات

 :املدرسية على ـ تشتمل كل وحدة للخدمات 11الفصل 

 ـ مكتب السكن واملطاعم املدرسية، 

 املدرس ي وألانشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، ـ مكتب النقل

مكتب السكن واملطاعم املدرسية ومكتب النقل املدرس ي  ـ يسّير كل من 11الفصل 

تقع تسميته بقرار من وزير التربية من والاجتماعية رئيس مكتب  وألانشطة الثقافية والرياضية

"، ويتمتع بمنحة تقّدر 2و املنتمين على ألاقل الى رتبة من الصنف الفرعي "أ بين ألاعوان املترسمين

 دينارا شهريا تخضع للضريبة على الدخل و الحجز بعنوان املساهمة في أنظمة التقاعد 65بـ 

 .العمل قا للتراتيب الجاري بهاوالحيطة الاجتماعية ورأس املال عند الوفاة، طب

 الباب الثالث

 املجلس لااداري 

ى املجلس 14الفصل 
ّ
  :إلاداري للديوان دراسة املسائل التالية وإبداء الرأي فيها ـ يتول

 التقديرية للتصرف والاستثمار، امليزانيات -

 تنفيذ امليزانية، -

 الديوان،والاتفاقيات املبرمة في نطاق نشاط  الصفقات والعقود -

 .قبول الهبات -

 .العام عامة كل مسألة أخرى متصلة بنشاط الديوان تعرض عليه من قبل املدير وبصفة

ألاعضاء ألاتي  ـ يتركب املجلس إلاداري برئاسة املدير العام للديوان من 15الفصل 

 :ذكرهم

 ـ ممثل عن رئاسة الحكومة،

ية، ـ ممثل عن الوزارة
ّ
فة بالشؤون املحل

ّ
 املكل

فة باملالية،ـ 
ّ
 ممثل عن الوزارة املكل

 ممثل عن الوزارة املكلفة بالنقل، ـ

 بالصحة، ـ ممثل عن الوزارة املكلفة

 ـ ممثل عن الوزارة املكلفة بالثقافة،

 الوزارة املكلفة بالتربية، ( عن2ـ ممثلين )

 الاجتماعية، ـ ممثل عن الوزارة املكلفة بالشؤون
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 شباب و الرياضة،ـ ممثل عن الوزارة املكلفة بال

 .الوزارة املكلفة باملرأة و الطفولة ـ ممثل عن

ثالث سنوات قابلة للتجديد مّرة واحدة بقرار من  ويتم تعيين أعضاء املجلس إلاداري ملدة

 .من الوزراء املعنيين الوزير املكلف بالتربية يتخذ باقتراح

كل شخص يعتبر رأيه  إلاداري  ويمكن للمدير العام أن يستدعي لحضور اجتماع املجلس

 يشارك في عملية
ّ
 .التصويت مفيدا ألعمال املجلس على أال

على ألاقل وكلما  ـ يجتمع املجلس إلاداري بدعوة من رئيسه مرتين في السنة 12الفصل 

مشموالته واملدرجة بجدول  دعت الحاجة إلى ذلك إلبداء الرأي في املسائل الداخلة في نطاق

 .للديوان من قبل املدير العام ألاعمال الذي يتم إعداده

الحاضرين.  وتضّمن مداوالته بمحاضر جلسات يوقع عليها رئيس املجلس وكل ألاعضاء

املكلف  وتوجه نسخة من محضر الجلسة في أجل شهر من تاريخ اجتماع املجلس إلى الوزير

 .بالتربية

بية أعضائه وفي بحضور أغل ـ ال تكون اجتماعات املجلس إلاداري قانونية إال 19الفصل 

قانونية في غضون الثمانية  صورة عدم توفر النصاب بعد دعوة أولى فإن املجلس يجتمع بصفة

للتداول في املسائل املذكورة بجدول ألاعمال  أيام املوالية لالجتماع ألاول بناء على دعوة ثانية

ية أصوات ألاعضاء الحاالت يبدي املجلس رأيه بأغلب مهما كان عدد ألاعضاء الحاضرين. وفي كل

 .صوت الرئيس مرجحا الحاضرين وفي صورة التساوي يكون 

 الباب الرابع

 التنظيم املالي

 :تتكون ميزانية الديوان من مقابيض ونفقات ـ 19الفصل 

 : تتكون موارد الديوان من(  1 

 التربية،لوزارة  املنح التي تسندها الدولة للتسيير والتجهيز في إطار امليزانية العامة -

 التي يقدمها الديوان، املداخيل املتأتية من مساهمات التالميذ مقابل الخدمات -

 من الهيئات واملنظمات الوطنية والدولية، املنح التي توفرها الذوات العمومية ألاخرى أو غيرها -

 .إلاشراف الهبات والعطايا بعد ترخيص سلطة -

 : تشتمل نفقات الديوان على(  2

 الديوان، سير عملـ نفقات 

 للديوان، ـ نفقات التعهد وصيانة العقارات واملمتلكات الراجعة

والتراتيب الجاري بها  ـ جميع النفقات ألاخرى الداخلة في نطاق مهمة الديوان طبقا للتشريع

 .العمل

املقابيض والدفوعات طبقا  ـ يتم تعيين محاسب بالديوان يكلف بضبط 18الفصل 

 .بة العموميةألحكام مجلة املحاس
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 الخامس الباب

 إشراف الدولة

طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها  تمارس الدولة إشرافها على الديوان ـ 11الفصل 

 .إلادارية العمل واملتعلقة باملؤسسات العمومية ذات الصبغة

 الباب الساادس

 أحكام مختلفة

ديسمبر  31املدرسية في تاريخ ألاعوان العاملين باملبيتات و املطاعم  ـ تتم نقلة 11الفصل 

 .الديوان املحدث الى 2518

على عملية نقلة ألاعوان  ـ تتولى لجنة تحدث بمقرر من وزير التربية إلاشراف 11الفصـل 

 .واملمتلكات

املدرسية املحدث بمقتض ى هذا ألامر  ـ في صورة حّل ديوان الخدمات 11الفصل 

 .تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع الجاري به العمل تولىالحكومي ترجع ممتلكاته إلى الّدولة التي ت

ووزير املالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ألامر  ـ وزير التربية 14الفصل 

 .الرسمي للجمهورية التونسية الحكومي الذي ينشر بالرائد

 .2518ماي  25تونس في 

 رئيس الحكومة

 الحبيب الصيد        املجاور  إلامضاء

 املاليةوزير 

 سليم شاكر

 وزير التربية

 جلول  ناجي
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 يتعلق 1111أكتوبر  1مؤرخ في  1111لسنة  1149أمر عداد 

 بضبط النظام ألاساس ي  الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية. 

 

 

 إن رئيس الجمهورية ،

 باقتراح من وزير التربية ،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد الاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  63وخاصة القانون عدد الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته 

 ، 1660ديسمبر  25املؤرخ في  1660

املتعلق بالنظام   1661جويلية  26املؤرخ في   1661لسنة  85وعلى القانون عدد 

 التربوي ،

املتعلق بالقانون ألاساس ي  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 115وعلى ألامر عـ

وزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي الخاص بأعضاء هيئة التفقد البيداغوجي ب

 ، 1666سبتمبر  20املؤرخ في  1666لسنة  2183نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

املتعلق بضبط القانون  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 112وعلى ألامر عـ

ي واملنهي لوزارة التربية ألاساس ي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي التقن

املؤرخ  1666لسنة  2464القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

 ، 1666نوفمبر  6في 

املتعلق بضبط القانون  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 114وعلى ألامر عـ

الثانوي العام لوزارة التربية القومية ألاساس ي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم 

 6املؤرخ في  1666لسنة  2463وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

 ، 1666نوفمبر 

املتعلق بالخطط الوظيفية  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 123وعلى ألامر عـ

 1600لسنة  026نهي كما وقع تنقيحه باألمر عددملعاهد التعليم الثانوي العام والثانوي التقني وامل

 ، 1600سبتمبر  6املؤرخ في 

املتعلق بضبط مهمة وزارة  1665جويلية  16املؤرخ في  1665ـدد لسنة 654وعلى ألامر عـ

 التربية القومية ومشموالت أنظارها،

بة املتعلق بإحداث رت 1665سبتمبر  15املؤرخ في  1665ـدد لسنة 1138وعلى ألامر عـ

 2468أستاذ أول للتعليم الثانوي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاص ألامر عدد 

 ،1666نوفمبر  6املؤرخ في  1666لسنة 
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املتعلق بأحكام استثنائية  1662سبتمبر  2املؤرخ في  1662ـدد لسنة 1226وعلى ألامر عـ

املؤرخ في  1662لسنة  1551مر عدد خاصة باملشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية املتمم باأل 

 ، 1662أوت  26

املتعلق بضبط النظام  1665جوان  10املؤرخ في  1665ـدد لسنة 641وعلى ألامر عـ

ألاساس ي الخاص برجال التعليم العاملين باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع 

  2555أكتوبر  10املؤرخ في  2555لسنة  2365النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

املتعلق بضبط كيفية  1665أكتوبر  26املؤرخ في  1665ـدد لسنة 1053وعلى ألامر عـ

 تنظيم وتسيير اللجان إلادارية املتناصفة ،

املتعلق بتنظيم التكوين  1663جوان  0املؤرخ في  1663ـدد لسنة 1225وعلى ألامر عـ

الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات املستمر لفائدة موظفي وعملة 

 ، 1665فيفري  25املؤرخ في  1665لسنة  266الصبغة إلادارية كما وقع تنقيحه باألمر عدد 

املتعلق بمراجعة التراتيب   1668مارس  25املؤرخ في  1668ـدد لسنة 516وعلى ألامر عـ

 املتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

املتعلق بضبط املرتب  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660ـدد لسنة 1632على ألامر عـو 

 ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية،

املتعلق بضبط املنحة  1666جوان  35املؤرخ في  1666ـدد لسنة 1350وعلى ألامر عـ

 واملدارس إلاعدادية،الوظيفية باملعاهد الثانوية 

املتعلق بالنظام الساس ي  1666جويلية  13املؤرخ في  1666ـدد لسنة 1431وعلى ألامر عـ

الخاص باملدرسين املبرزين العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات 

لسنة  353دد التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي كما وقع تنقيحه باألمر ع

2555 ، 

املتعلق بالنظام ألاساس ي  1666أكتوبر  16املؤرخ في  1666ـدد  لسنة 2515وعلى ألامر عـ

الخاص بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية وإلاعالمية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة 

م العالي كما وقع تنقيحه و لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعلي

 ، 2555جانفي  31املؤرخ في  2555لسنة  355إتمامه باألمر عدد 

املتعلق بضبط ألاصناف التي  1666جانفي  4املؤرخ في  1666ـدد لسنة 12وعلى ألامر عـ

تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 إلادارية،

املتعلق بإحداث رتبتي  1666نوفمبر  6املؤرخ في  1666ـدد لسنة 2465على ألامر عـو 

 أستاذ تعليم أول فوق الرتبة وأستاذ تعليم فوق الرتبة بوزارة التربية ،

 وعلى رأي وزير املالية.

 وعلى رأي املحكمة لاادارية.
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 يصـدر ألامر آلاتـي نصـه :

 

 العنـــوان ألاول 

 أحكـام عامـة

 يشتمل سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية على الرتب التالية:  : ألاول الفصل 

 متفقد عام للتربية -

 متفقد أول للحياة املدرسية. -

 متفقد أول للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية. -

 متفقد أول للمدارس الابتدائية. -

 متفقد املدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية. -

 دارس الابتدائية.متفقد امل -

توزع الرتب املشار إليها بالفصل ألاول من هذا ألامر حسب ألاصناف  : 1الفصل 

 وألاصناف الفرعية املنصوص عليها بالجدول التالي :

 ألاصناف الفرعية ألاصناف الـرتــب

 1أ أ متفقد عام للتربية

 1أ أ متفقد أول للحياة املدرسية

 1أ أ واملعاهد الثانويةمتفقد أول للمدارس إلاعدادية 

 1أ أ متفقد أول للمدارس الابتدائية

 1أ ا متفقد املدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية

 1أ ا تفقد املدارس الابتدائية

 

 ( درجة.18تشتمل رتبة متفقد عام للتربية على ست عشرة ) : 1الفصل 

إلاعدادية واملعاهد وتشتمل رتب متفقد أول للحياة املدرسية ومتفقد أول للمدارس 

 ( درجة.22الثانوية ومتفقد أول للمدارس الابتدائية على اثنتين وعشرين )

وتشتمل رتبتا متفقد املدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية ومتفقد املدارس الابتدائية 

 ( درجة.25على خمس وعشرين )

 .ويضبط بأمر تطابق الدرجات بمستويات التأجير املحددة بشبكة ألاجور 

تقدر املدة الواجب قضاؤها للتدرج بسنتين بالنسبة إلى رتبة متفقد عام  : 4الفصل 

 للتربية.
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وتكون املدة الالزمة للتدرج بسنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى رتب متفقد أول للحياة 

املدرسية ومتفقد أول للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية ومتفقد أول للمدارس الابتدائية 

 املدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية ومتفقد املدارس الابتدائية.ومتفقد 

سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632من ألامر عدد  8غير انه وعمال بأحكام الفصل 

املشار إليه أعاله يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد  1660

 املطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير.بمقتض ى ألامر املتعلق بضبط 

يضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة حسب الشغورات  : 5الفصل 

 وبقرار من وزير التربية.

 يخضع سلك املتفقدين لتربص غايته : : 2الفصل 

 إعدادهم ملمارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات املهنية الخاصة بهم. -

 استكمال تكوينهم ودعم مؤهالتهم املهنية. -

يطالب املنتدبون في رتبتي متفقد املدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية ومتفقد املدارس 

الابتدائية بقضاء فترة تربص ملدة سنة واحدة يمكن تجديدها مرة واحدة. وعند انتهائها. وبعد 

يمهم في رتبتهم الجديدة وإما إرجاعهم إلى إطارهم اخذ رأي اللجنة إلادارية املتناصفة. يتم إما ترس

 ه قط.و ألاصلي واعتبارهم من حيث ألاقدمية كأنهم لم يغادر 

يقع إقرار املتفقدين الذين تقع تسميتهم في رتبة متفقد عام للتربية ومتفقد أول للحياة 

س الابتدائية املدرسية ومتفقد أول للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية ومتفقد أول للمدار 

 ابتداء من تاريخ التسمية.

 العنـوان الثـانـي                                             

 املتفقدون العامون للتربية

 البـاب ألاول 

 املشموالت

 يقوم املتفقدون العامون للتربية: : 9الفصل 

 بمتابعة تنفيذ التوجهات الكبرى للنظام التربوي. -

 ضبط الاختيارات والاتجاهات التربوية للتعليم ألاساس ي والتعليم الثانوي.باملساهمة في  -

 بالتنسيق بين برامج التعليم ألاساس ي والتعليم الثانوي. -

 ويكلفون :

 : في مجال التقييم –أ 

 بمتابعة التدريس في مجال اختصاصهم وتقييمه دوريا. -

 التربوية.باملساهمة في تقييم املردود الداخلي للمنظومة  -

باملساهمة في تقييم البرامج واملناهج البيداغوجية والوسائل التعليمية ونتائج الامتحانات  -

 الوطنية.  
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 بتقييم برامج التكوين املستمر في مجال اختصاصهم. -

 باملشاركة في لجان انتداب املتفقدين وارتقائهم -

 والترقية. برئاسة لجان الامتحانات واملناظرات املهنية لالنتداب -

 : طيرأفي مجال الت –ب 

 بتا طير املتفقدين املبتدئين وتكوينهم مهنيا. -

بضبط حاجيات املتفقدين واملساعدين البيداغوجيين إلى التكوين ووضع برامجه ومتابعة  -

 إنجازها.

 باإلشراف على أعمال اللجان املختصة للتربية واستثمار أشغالها. -

 : في مجال التجديد –ج 

بالقيام ببحوث ودراسات في مجال اختصاصهم ورصد التجديدات التربوية قصد  -

 استغاللها في تطوير املمارسات التعليمية.

 باملساهمة في وضع البرامج التعليمية. -

 بمتابعة تجريب التجديدات على امليدان وتقييمها. -

 التربية.وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل مهمة أخرى يعهد بها إليهم وزير 

 البـاب الثانـي

 التسميـة                                                   

يسمى املتفقدون العامون للتربية عن طريق الترقية من بين املتفقدين  : 9الفصل 

ألاولين للحياة املدرسية و املتفقدين ألاولين للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية واملتفقدين 

للمدارس الابتدائية املترسمين في رتبتهم وذلك بمقتض ى أمر باقتراح من وزير التربية وفي  ألاولين

 حدود املراكز املراد سد شغورها :

 إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل إلادارة والنجاح فيها. -أ

 إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بامللفات تفتح للمترشحين الذين لهم  –ب 

( سنوات أقدمية على ألاقل في تاريخ ختم الترشحات منذ تسميتهم في رتبة متفقد أول 5)

 للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية أو متفقد أول للمدارس الابتدائية.

وتتمثل املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله في تقديم ملف يحتوي على أعمال أو دراسات 

ية وعلمية وعلى شهائد علمية أمام لجنة مختصة تتولى ترتيب أو بحوث ذات صبغة بيداغوج

 العلمية. و شهائدهم املترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم

 وتضبط تركيبة هذه اللجنة بمقتض ى قرار من الوزير ألاول .

 وتضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بقرار من وزير التربية.

./. من املراكز املراد سد شغورها من بين املترشحين الذين  15باالختيار وفي حدود  –ج 

( أقدمية على ألاقل منذ تسميتهم في رتبة متفقد أول للمدارس إلاعدادية 15لهم عشر سنوات )

 واملعاهد الثانوية أو متفقد أول للمدارس الابتدائية واملرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
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راكز املعروضة للتناظر سنويا ويجب أن ال يتجاوز عدد املتفقدين العامين للتربية تفتح امل

./. من العدد الجملي للمتفقدين ألاولين للحياة املدرسية واملتفقدين ألاولين للمدارس 35

 إلاعدادية واملعاهد الثانوية واملتفقدين ألاولين للمدارس الابتدائية.

 العنـوان الثـالـث

 ألاولون للحياة املدرسيةاملتفقدون 

 البـاب ألاول   

 املشموالت 

 يكلف املتفقدون ألاولون للحياة املدرسية : : 8الفصل 

 :  في مجال التقييم –أ 

بتقييم التنظيمات البيداغوجية للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية) موازنات التالميذ.  -

 م الخ ... (.تنظيم الزمن املدرس ي. توزيع التالميذ على ألاقسا

 باملصادقة على النظام الداخلي للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية. -

 بمتابعة تنظيم الاختبارات التقييمية والامتحانات باملؤسسات التربوية. -

 بمتابعة سير ألانشطة الثقافية والاجتماعية باملدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية. -

 إلاصغاء ومتابعة أعمالها.باإلشراف على مكاتب  -

برصد الصعوبات في مجال التواصل والعالقات داخل املؤسسة التربوية من جهة وبين  -

 املؤسسة ومحيطها من جهة ثانية والتدخل للتعديل عند الاقتضاء.

 برصد مختلف الظواهر السلوكية ومتابعة معالجتها. 

ي إلاعالم والتوجيه املدرس ي بمتابعة عمليات التوجيه املدرس ي بالتنسيق مع مرشد -

 والجامعي.

 : في مجال التأطير –ب 

 بتاطير املشرفين على املؤسسات التربوية واملساهمة في تكوينهم في مجال الحياة املدرسية. -

 بتاطير املربين املشرفين على ألانشطة الثقافية ومتابعة أعمالهم. -

ت التربوية واملساهمة في تنظيم بمواكبة نشاط الجمعيات واملنظمات داخل املؤسسا  -

 عملها.

 :  في مجال التجديد –ج 

بالقيام ببحث ودراسات في مجال الحياة املدرسية ورصد التجديدات قصد استغاللها في  -

 تطوير املمارسات وتحسين املناخ املدرس ي.

 باملساهمة في تطوير النظام الداخلي للمؤسسات التربوية. -

الحلول الكفيلة بتطوير التنظيمات البيداغوجية ونظام التأديب باملساهمة في استنباط  -

 باملؤسسات التربوية وإلاشراف على تجريبها.

 باملساهمة في إرساء مشروع املؤسسة ومتابعة إنجازها. -
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وعالوة على ذلك يمكن أن يدعى املتفقدون ألاولون للحياة املدرسية إلى القيام بمهام 

 لتربية.أخرى يعهد بها إليهم وزير ا

 البـاب الثـانـي

 التسمية

يسمى املتفقدون ألاولون للحياة املدرسية عن طريق الترقية من بين  : 11الفصل 

املتفقدين ألاولين للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية املترسمين في رتبتهم وذلك بمقتض ى أمر 

باقتراح من وزير التربية وفي حدود املراكز املراد سد شغورها وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة 

( سنوات أقدمية على ألاقل في رتبتهم في 3فات تفتح للمترشحين الذين لهم ثالث )داخلية باملل

 تاريخ ختم الترشحات.

 تضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بقرار من وزير التربية.

 العنــوان الـرابــع

 املتفقدون ألاولون للمدارس لاعداادية واملعاهد الثانوية

 ول البــاب ألا 

 املشموالت

 : يكلف املتفقدون ألاولون للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية : 11الفصل 

 : في مجال التقييم –أ 

بتقييم عمل املدرسين ومتابعة النشاط البيداغوجي في مجال اختصاصهم باملؤسسات  -

 التربوية العمومية والخاصة.

 بمتابعة تطبيق البرامج والتوجيهات الرسمية. -

 بدراسة موازنات املدرسين باملدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية واملوافقة عليها. -

ونقلتهم باملدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية وذلك ضمانا  سينبإبداء الرأي في تعيين املدر  -

 للتوازن البيداغوجي في مجال اختصاصهم.

ؤسسات التربوية الراجعة إليهم باإلشراف على عمليات تقييم مكتسبات التالميذ في امل  -

 بالنظر.

باملشاركة في إلاعداد البيداغوجي لالمتحانات الوطنية وإلاشراف على اللجان املكلفة  -

 بإصالحها.

 باملساهمة في تقييم البرامج ومناهج التدريس والوسائل التعليمية والنتائج املدرسية. -

 باملساهمة في تقييم املؤسسات التربوية.  -

 ابعة حلقات التكوين املستمر وتقييمها.بمت -

 باملشاركة في لجان الامتحانات واملناظرات املهنية. -
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 : في مجال التأطير -ب

 بتأطير املتفقدين املبتدئين قبل ترسيمهم في رتبتهم. -

 بتأطير املدرسين املبتدئين وتكوينهم مهنيا. -

 بتأطير املدرسين قصد تطوير مؤهالتهم املهنية. -

 بضبط حاجيات املدرسين إلى التكوين ووضع برامجه وإلاشراف على إنجازها -    

 باملشاركة في أعمال اللجان الفنية في مجال اختصاصهم. -

 :  في مجال التجديد –ج 

 بمتابعة تجريب التجديدات على امليدان وتقييمها. -

 بمتابعة التجديدات البيداغوجية التي يتم إقرارها. -

 ببحوث ميدانية قصد تطوير املمارسات البيداغوجية في مادة اختصاصهم.بالقيام  -

 باملساهمة في أعمال اللجان الفنية املكلفة بصياغة البرامج التعليمية. -

 باملساهمة في أعمال اللجان الفنية املكلفة بإعداد الوسائل واملوارد التعليمية. -

للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية  وعالوة على ذلك يمكن أن يدعى املتفقدون ألاولون 

 للقيام بمهام أخرى يعهد بها إليهم وزير التربية.

 البـاب الثـانـي

 التسمية 

يسمى املتفقدون ألاولون للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية عن طريق  : 11الفصل 

الترقية من بين  متفقدي املدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية املترسمين في رتبتهم وذلك بمقتض ى 

 أمر باقتراح من وزير التربية وفي حدود املراكز املراد سد شغورها :

 ظيمها من قبل إلادارة والنجاح فيها.إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تن –أ 

( 5إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بامللفات تفتح للمترسمين الذين لهم خمس ) -ب

 سنوات أقدمية على ألاقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.

وتتمثل املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله في تقديم ملف يحتوي على أعمال أو دراسات 

بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية أمام لجنة مختصة تتولى ترتيب  أو 

 املترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية.

 وتضبط تركيبة هذه اللجنة بمقتض ى قرار من الوزير ألاول.

 من وزير التربية. وتضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بقرار 

./. من املراكز املراد سد شغورها من بين املترشحين الذين لهم 15باالختيار وفي حدود  -ج

 ( سنوات أقدمية على ألاقل في رتبتهم واملرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.6ثماني )

تفتح املراكز املعروضة للتناظر سنويا ويجب أن ال يتجاوز عدد املتفقدين ألاولين 

./. من عدد متفقدي املدارس إلاعدادية واملعاهد 45للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية 

 الثانوية.
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 العنـوان الخـامـس

 املتفقدون ألاولون للمدارس الابتدائية

 البـاب ألاول 

 املشموالت

دائرة تفقد تضم  يعين املتفقدون ألاولون للمدارس الابتدائية على راس : 11الفصل 

 املدارس الابتدائية وألاقسام التحضيرية ويكلفون : مجموعة من

 : في مجال التقييم -أ

 بدراسة التنظيمات البيداغوجية باملدارس الابتدائية واملصادقة عليها. -

بتقييم عمل املدرسين واملساعدين البيداغوجيين ومديري املدارس الابتدائية العمومية  -

 والخاصة و إرشادهم.

 مج الرسمية.بمتابعة تطبيق البرا -

بمتابعة النشاط البيداغوجي للمدرسين داخل املدارس الابتدائية و ألاقسام التحضيرية  -

 املفتوحة بها.

 بمتابعة حلقات تكوين املدرسين وتقييمها. -

باإلشراف على ألاعمال املتعلقة بتقييم مكتسبات املتعلمين في املدارس الابتدائية العمومية  -

 والخاصة.

 في تقييم املؤسسات التربوية.باإلسهام  -

 باملشاركة في لجان الامتحانات واملناظرات املهنية. -

 : في مجال التأطير -ب

 بالتنسيق بيداغوجيا بين نشاطات مجموعة من متفقدي املدارس الابتدائية. -

 بضبط حاجات املدرسين إلى التكوين ووضع برامجه وإلاشراف على إنجازها. -

 املتابعين ملرحلة تكوين قبل الانتداب. بمتابعة املتفقدين -

 بتأطير متفقدي املدارس الابتدائية قبل ترسيمهم في رتبتهم. -

 : في مجال التجديد -ج

 بمتابعة تجريب التجديدات البيداغوجية على امليدان وتقييمها. -

 بمتابعة التجديدات البيداغوجية التي يتم إقرارها. -

 الفنية املكلفة بصياغة البرامج التعليمية.باملساهمة في أعمال اللجان  -

 باملساهمة في أعمال اللجان الفنية املكلفة بإعداد الوسائل واملوارد التعليمية. -

 بالقيام ببحوث ميدانية قصد تطوير املمارسات البيداغوجية باملدارس الابتدائية. -

 ة.وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل مهمة يعهد بها إليهم وزير التربي
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 البـاب الثـانـي   

 التسمية

يسمى املتفقدون ألاولون للمدارس الابتدائية عن طريق الترقية من بين :  14الفصل 

متفقدي املدارس الابتدائية املترسمين في رتبتهم وذلك بمقتض ى أمر باقتراح من وزير التربية وفي 

 حدود املراكز املرد سد شغورها :

 م تنظيمها من قبل إلادارة والنجاح فيها.إثر متابعة مرحلة تكوين يت -أ

( 5إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بامللفات تفتح للمترشحين الذين لهم خمس ) -ب

 سنوات أقدمية على ألاقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.

دراسات وتتمثل املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله في تقديم ملف يحتوي على أعمال أو 

أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية أمام لجنة مختصة تتولى ترتيب 

 املترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية.

 وتضبط تركيبة هذه اللجنة بمقتض ى قرار من الوزير ألاول.

 اله بقرارمن وزير التربية.وتضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها أع

./. من املراكز املراد سد شغورها من بين املترشحين الذين لهم 15باالختيار وفي حدود  -ج

 ( سنوات أقدمية على ألاقل في رتبتهم واملرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.6ثمان)

ول تفتح املراكز املعروضة للتناظر سنويا، ويجب أن ال يتجاوز عدد املتفقدين ألا 

 ./. من عدد متفقدي املدارس الابتدائية.45للمدارس الابتدائية 

 العنـوان السـاادس

 متفقدو املدارس لاعداادية واملعاهد الثانوية

 البـاب ألاول 

 املشموالت

 يكلف متفقدو املدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية: : 15الفصل 

 : في مجال التقييم -أ

 املؤسسات التربوية العمومية والخاصة.بتقييم عمل املدرسين في  -

 بدراسة موازنات املدرسين في اختصاصهم باملدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية. -

 بمتابعة النشاط البيداغوجي في مجال اختصاصهم على مستوى املؤسسات التربوية. -

 بمتابعة تطبيق البرامج و التوجيهات الرسمية. -

 تقييم مكتسبات التالميذ في املؤسسات التربوية.باإلشراف على عمليات  -

 بإبداء الرأي في تعيين املدرسين ونقلتهم في مجال اختصاصهم، ضمانا للتوازن البيداغوجي. -

 : في مجال التأطير -ب

 بتأطير املدرسين املبتدئين وتكوينهم مهنيا. -

 بتأطير املدرسين قصد تطوير مؤهالتهم املهنية. -
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 ملدرسين إلى التكوين واملساهمة في وضع برامجه و إنجازها.بضبط حاجيات ا -

 :  في مجال التجديد –ج 

 برصد التجديدات البيداغوجية في مجال اختصاصهم في املؤسسات التربوية والتعريف بها. -

 بمتابعة التجديدات البيداغوجية التي يتم إقرارها. -

إلاعدادية واملعاهد الثانوية للقيام وعالوة على ذلك يمكن أن يدعى متفقدو املدارس 

 بمهام أخرى يعهد بها إليهم وزير التربية.

 البـاب الثـانـي

 التسمية

 .(1118أوت  14مؤرخ في  1118لسنة  1455أمر عداد )فقرة أولى) : 12الفصل 

و  يسمى متفقدو املدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية ويعينون بقرار من وزير التربية

في حدود املراكز املراد سد شغورها عن طريق التسمية املباشرة من بين الذين تابعوا  التكوين

بنجاح مرحلة تكوين محدثة للغرض يتم القبول فيها عن طريق مناظرة خارجية باالختبارات 

 مفتوحة :

( سنوات أقدمية 5للمدرسين املبرزين املترسمين في رتبتهم واملتوفر فيهم شرط خمس ) –أ 

 قل في رتبتهم.على ألا

ألساتذة التعليم ألاولين فوق الرتبة وألاساتذة ألاولين للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم  –ب 

فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي العام والثانوي التقني والفني وألاساتذة ألاولين فوق الرتبة 

قليزية وإلاعالمية املترسمين في وألاساتذة ألاولين وألاساتذة بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الان

رتبتهم والذين تحصلوا في ألاثناء على شهادة التبريز أو على عناوين أو على شهادة معادلة لها 

 ( سنوات أقدمية على ألاقل في رتبتهم.5والذين لهم خمس )

ن ألساتذة التعليم ألاولين فوق الرتبة ولألساتذة ألاولين فوق الرتبة وألاساتذة ألاولي –ج 

للسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية وإلاعالمية ولألساتذة ألاولين للتعليم الثانوي املتحصلين 

( 0على شهادة ألاستاذية أو على شهادة معادلة لها املترسمين في رتبتهم واملتوفر فيهم شرط سبع )

 سنوات أقدمية على ألاقل في رتبتهم.

ة التعليم الثانوي العام والثانوي التقني والفني ألساتذة التعليم فوق الرتبة وألساتذ -اد

وألساتذة السلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية وإلاعالمية املتحصلين على شهادة ألاستاذية أو 

( سنوات أقدمية على 6على شهادة معادلة لها املترسمين في رتبتهم واملتوفر فيهم شرط تسع)

 ألاقل في رتبتهم.

املناظرة الخارجية املشار إليها أعاله و برنامجها بقرار من وزير وتضبط كيفية تنظيم 

 التربية.
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 العنـوان السابـع

 متفقدو املدارس الابتدائية

 البـاب ألاول 

 املشموالت     

يعين متفقدو املدارس الابتدائية على راس دائرة تفقد تضم مجموعة من  : 19الفصل 

 املدارس الابتدائية وألاقسام التحضيرية ويكلفون :

 : في مجال التقييم -أ

بتقييم عمل املدرسين واملساعدين البيداغوجيين ومديري املدارس الابتدائية العمومية  -

 والخاصة و إرشادهم.

 البيداغوجية باملدارس الابتدائية واملوافقة عليها.بدراسة التنظيمات  -

 بإبداء الرأي في تعيين املدرسين ونقلتهم ضمانا للتوازن البيداغوجي. -

 بالسهر على تطبيق البرامج الرسمية. -

 بمتابعة النشاط البيداغوجي للمدرسين داخل املدارس الابتدائية و ألاقسام التحضيرية. -

 في مجال التأطير : -ب 

  بتأطير املدرسين املبتدئين وتكوينهم بيداغوجيا. -

 بتأطير املدرسين قصد تطوير مؤهالتهم املهنية. -

 باملساهمة في ضبط حاجات املدرسين إلى التكوين ووضع برامجه ومتابعة إنجازها. -

 :  في مجال التجديد -ج

 برصد التجديدات التربوية في املدارس الابتدائية والتعريف بها. -

 بمتابعة تطبيق التجديدات البيداغوجية التي يتم إقرارها. -

 باقتراح إلاجراءات الكفيلة بتجديد الطرائق البيداغوجية وتحسينها. -

 وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل مهمة يعهد بها إليهم وزير التربية.

 البـاب الثـانـي

 التسمية

 .(1118أوت  14في مؤرخ  1118لسنة  1455أمر عداد )فقرة أولى) : 19الفصل 

في حدود  والتكوين يسمى متفقدو املدارس الابتدائية ويعينون بقرار من وزير التربية

الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين  املراكز املراد سد شغورها عن طريق التسمية املباشرة من بين

 محدثة للغرض يتم القبول فيها عن طريق مناظرة خارجية باالختبارات مفتوحة :

 ألساتذة املدارس الابتدائية املترسمين في رتبتهم. -أ

ملعلمي التطبيق ألاولين املتحصلين على شهادة ألاستاذية في علوم التربية أو إحدى مواد  -ب

( سنوات 3التدريس أو على شهادة معادلة لها املترسمين في رتبتهم واملتوفر فيهم شرط ثالث )

 أقدمية على ألاقل في رتبتهم.
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التطبيق املتحصلين على شهادة ألاستاذية في علوم التربية أو إحدى مواد التدريس  ملعلمي -ج

( سنوات أقدمية على 5أو على شهادة معادلة لها املترسمين في رتبتهم واملتوفر فيهم شرط خمس )

 ألاقل في رتبتهم.

زير وتضبط كيفية تنظيم املناظرة الخارجية املشار إليها أعاله  وبرنامجها بقرار من و 

 التربية.

 العنـوان الثـامـن

 أحكام انتقالية

يدمج في تاريخ صدور هذا ألامر املتفقدون العامون للتربية القومية  : 18الفصل 

واملتفقدون ألاولون للتعليم الثانوي واملتفقدون الجهويون للتعليم الابتدائي ومتفقدو التعليم 

الثانوي العام ومتفقدو التعليم الثانوي التقني ومتفقدو التعليم الفني ومتفقدو التعليم الابتدائي 

املشار إليه أعاله  1603مارس  10املؤرخ في  1603لسنة  115حكام ألامر عدد الخاضعون ال 

 بالرتب املنصوص عليها بهذا ألامر وذلك طبقا للجدول التالي: 

 الرتبة الجديدة الرتبة القديمة

 متفقد عام للتربية متفقد عام للتربية القومية

 متفقد أول للتعليم الثانوي العام

 الثانوي التقنيمتفقد أول للتعليم 

 متفقد أول للتعليم الفني

 متفقد أول للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية

 متفقد أول للمدارس الابتدائية متفقد جهوي للتعليم الابتدائي

 متفقد التعليم الثانوي العام

 متفقد التعليم الثانوي التقني

 متفقد التعليم الفني

 متفقد املدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية 

 متفقد املدارس الابتدائية متفقد التعليم الابتدائي

 

ويرتب ألاعوان املدمجون طبقا لهذا الفصل بنفس الدرجة ويحتفظون بنفس ألاقدمية 

 املكتسبة ضمن رتبتهم السابقة في الصنف والرتبة والدرجة.

يدمج املتفقدون ألاول للتعليم املنهي ومتفقدو التعليم املنهي الخاضعون  : 11الفصل 

برتبة متفقد املدارس إلاعدادية  1603مارس  10املؤرخ في  1603لسنة  115الحكام ألامر عدد 

 واملعاهد الثانوية في تاريخ صدور هذا ألامر.

لسنة  115ر عدد يدمج مرشدو التعليم الابتدائي الخاضعون الحكام ألام : 11الفصل 

املشار إليه أعاله برتبة متفقد املدارس الابتدائية في تاريخ  1603مارس 10املؤرخ في  1603

 صدور هذا ألامر.
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 1603لسنة  115يدمج مرشدو التعليم الفني الخاضعون الحكام ألامر عدد  : 11الفصل 

عدادية واملعاهد الثانوية في املشار إليه أعاله برتبة متفقد املدارس إلا  1603مارس  10املؤرخ في 

 تاريخ صدور هذا ألامر.

  21و 25: تتم إعادة ترتيب ألاعوان املنصوص عليهم بالفصول  11الفصل 

   1663لسنة  112من القانون عدد  33في رتبهم الجديدة طبقا الحكام الفصل  22و 

 .1663ديسمبر  12املؤرخ في 

، يمكن بداية من صدور هذا ألامر 16خالفا لألحكام الواردة بالفصل  : 14الفصل 

انتداب متفقدين للمدارس الابتدائية عن طريق مناظرة  2553وبصفة استثنائية والى غاية سنة 

 باالختبارات من بين أساتذة املدارس الابتدائية املترسمين في رتبتهم. 

 اله بقرار من وزير التربية.وتضبط كيفية تنظيم املناظرة املشار إليها أع

يمكن بداية من صدور هذا ألامر  18خالفا لألحكام الواردة بالفصل  : 15الفصل 

انتداب متفقدين للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية  2553وبصفة استثنائية والى غاية سنة 

ة التعليم ألاول عن طريق مناظرة باالختبارات من بين ألاساتذة ألاول للتعليم الثانوي وأساتذ

فوق الرتبة وألاساتذة ألاول وألاساتذة ألاول فوق الرتبة بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية 

وإلاعالمية واملترسمين في رتبتهم املحرزين شهادة ألاستاذية أو شهادة معادلة لها على ألاقل وانهوا 

 مجها بقرار من وزير التربية.بنجاح مرحلة تكوين تنظمها إلادارة يقع ضبط نظامها وبرنا

 وتضبط كيفية تنظيم املناظرة املشار إليها أعاله بقرار من وزير التربية.

 العنوان التاسع

 أحكام ختامية

 115تلغى جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا ألامر وخاصة ألامر عدد  : 12الفصل 

لسنة  286املشار إليه أعاله كما وقع تنقيحه باألمر عدد  1603مارس  10املؤرخ في  1603لسنة 

وألامر  1661مارس  16املؤرخ في  1661لسنة  362وألامر عدد  1666فيفري  28املؤرخ في  1666

 20املؤرخ في  1666لسنة  2183وألامر عدد  1660جويلية  14املؤرخ في  1660لسنة  1354عدد 

 . 1666سبتمبر

 .2551يجري العمل بأحكام هذا ألامر بداية من أول أكتوبر  : 19الفصل 

وزيرا املالية والتربية مكلفان ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ألامر الذي  : 19الفصل 

 نسية.ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التو 

 2551أكتوبر  2تونس في: 

 زين العابدين بن علي
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يتعلق بضبط املطابقة بين  1111أكتوبر  1مؤرخ في  1111لسنة  1148أمر عداد 

 ادرجات رتب سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية ومستويات التأجير .

 

 إن رئيس الجمهورية، 

 باقتراح من وزير التربية، 

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112عـ بعد إلاطالع على القانون 

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  63الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ، 1660ديسمبر  25املؤرخ في  1660

املتعلق بضبط مهمة  1665جويلية  16املؤرخ في  1665ـدد  لسنة 654عـوعلى ألامر 

 وزارة التربية القومية ومشموالت أنظارها ،

املتعلق بضبط املرتب  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660ـدد لسنة 1632وعلى ألامر عـ

غة ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصب

 إلادارية ، 

املتعلق بالغرامات  1660نوفمبر  15املؤرخ في  1660ـدد لسنة 2120وعلى ألامر عـ

املتعلق بضبط  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632التعويضية املحدثة باألمر عدد 

 املرتب ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة

 إلادارية ،

املتعلق بضبط املطابقة  1666سبتمبر  20املؤرخ في  1666ـدد لسنة 2184وعلى ألامر عـ

 بين درجات رتب سلك أعضاء هيئة التفقد البيداغوجي بوزارة التربية ومستويات التأجير ،

املتعلق بضبط النظام  2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551ـدد لسنة 2346وعلى ألامر عـ

 خاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية .ألاساس ي ال

 وعلى رأي وزير املالية، 

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 تـي نصـه :يصـدر ألامـر آلا 

 

: يضبط تطابق درجات رتب سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية مع  الفصل ألاول 

 1660سبتمبر  18املؤرخ  في  1660لسنة  1632مستويات التأجير املنصوص عليها باألمر عدد 

 املشار إليها أعاله، وفقا للجدول التالي : 
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 مستوي التأجير املطابق الدرجة الـرتبــة الفرعي الصنف الصنف

 1 متفقدعام للتربية 1أ أ

2 

3 

4 

5 

8 

0 

6 

6 

15 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

15 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

10 

16 

16 

25 

21 

22 

23 

24 

25 

 1 متفقد أول للحياة املدرسية 1أ أ

2 

3 

4 

5 

8 

0 

6 

6 

15 

11 

12 

13 

14 

15 

4 

5 

8 

0 

6 

6 

15 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

10 

16 
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18 

10 

16 

16 

25 

21 

22 

16 

25 

21 

22 

23 

24 

25 

متفقد أول للمدارس  1أ أ

 إلاعدادية و املعاهد الثانوية

1 

2 

3 

4 

5 

8 

0 

6 

6 

15 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

10 

16 

16 

25 

21 

22 

4 

5 

8 

0 

6 

6 

15 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

10 

16 

16 

25 

21 

22 

23 

24 

25 

متفقد أول للمدارس  1أ أ

 إلابتدائية

1 

2 

3 

4 

5 

8 
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6 
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15 

18 

10 

16 

16 
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21 

22 
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6 

6 

15 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

10 

16 

16 

25 

21 

22 

23 

24 

25 

متفقد املدارس إلاعدادية  1أ أ

 واملعاهد الثانوية

 1من

 25إلى

 25إلى  1من

 1من  متفقد املدارس إلابتدائية 1أ أ

 25إلى 

 25إلى  1من 

يتم ترتيب أعضاء سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية الذين تمت إعادة :  1الفصل 

ترتيبهم بشبكة ألاجور بالدرجة املوافقة ملستوى تأجيرهم حسب جدول املطابقة املنصوص عليه 

 بالفصل ألاول من هذا ألامر. 

 15املؤرخ في  1660لسنة  2120من ألامر عدد  2مع مراعاة أحكام الفصل  : 1الفصل 

املشار إليه أعاله يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية املحدثة باألمر  1660نوفمبر 

املشار إليه أعاله بالنسبة إلى رتب سلك  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632عدد 

إعادة ترتيبهم بشبكة ألاجور عند بلوغ العون بوزارة التربية الذين تمت  اغوجيالتفقد البيد

 الدرجة املحددة بالجدول التالية :
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 الرتبـــة

الدرجة املحدادة لزوال 

الانتفاع بالغرامة 

 التعويضية

مستوى التأجير املحداد 

لزوال الانتفاع 

 بالغرامة التعويضية

 12 3 متفقد عام للتربية 

 11 6 للحياة املدرسيةمتفقد أول 

 11 6 متفقد أول للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية 

 11 6 متفقد أول للمدارس الابتدائية

 15 15 متفقد املدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية

 6 6 متفقد املدارس الابتدائية

أكتوبر  2املؤرخ في  2551لسنة  2346من ألامر عدد  4طبقا الحكام الفصل  : 4الفصل 

املشار إليه أعاله تحدد الدرجات التي يتغير فيها نسق التدرج الخاص برتب سلك التفقد  2551

 البيداغوجي بوزارة التربية عند بلوغ العون الدرجة املبينة بالجدول التالي :

ها الدرجة التي سيتغير في الرتبــة

 النسق

مستوى التأجير 

 املقابل 

 1 متفقد عام للتربية 

 
 15 

 6 8 متفقد أول للحياة املدرسية

متفقد أول للمدارس إلاعدادية واملعاهد 

 الثانوية 
8 6 

 6 8 متفقد أول للمدارس الابتدائية

 متفقد املدارس إلاعدادية واملعاهد 

 الثانوية
6 6 

 6 6 متفقد املدارس الابتدائية

 2184تلغى جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا ألامر وخاصة ألامر عدد  : 5الفصل 

 املشار إليه أعاله . 1666سبتمبر  20املؤرخ في  1666لسنة 

 . 2551يجرى العمل بأحكام هذا ألامر بداية من غرة أكتوبر  : 2الفصل 

ذ هذا ألامر الذي ينشر وزيرا املالية والتربية مكلفان كل فيما يخصه بتنفي : 9الفصل 

 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

 .2551أكتوبر 2تونس في 

 زين العابدين بن علي  
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 يتعلق بضبط 1111أكتوبر  1مؤرخ في  1111لسنة  1151أمر عداد 

 نظام تأجير سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية . 

 

 

 إن رئيس الجمهورية،

 وباقتراح من وزير التربية، 

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد الاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  63الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ،1660ديسمبر  25املؤرخ في  1660

 املتعلق بالنظام التربوي، 1661جويلية  26املؤرخ في  1661ـدد لسنة 85وعلى القانون عـ

املتعلق بإحداث منحة إنتاج  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 125وعلى ألامر عـ

لتي نقحته أو تممته لبعض أصناف موظفي وزارة التربية القومية، وعلى جميع النصوص ا

 ،1664افريل  18املؤرخ في  1664لسنة  416وخاصة ألامر عدد 

املتعلق بضبط مقادير منحة  1604افريل  20املؤرخ في  1604ـدد لسنة 511وعلى ألامر عـ

إلانتاج املخولة لألعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

 1665لسنة  645ية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد الصبغة إلادار 

 ،1665جوان  10املؤرخ في 

املتعلق بضبط مهمة  1665جويلية  16املؤرخ في  1665ـدد  لسنة 654وعلى ألامر عـ

 وزارة التربية القومية ومشموالت أنظارها،

املتعلق بضبط مقادير املنحة  1664جانفي  18املؤرخ في  1664ـدد لسنة 24وعلى ألامر عـ

الخصوصية )منحة التكاليف البيداغوجية( املخولة ألعضاء هيئة التفقد البيداغوجي التابعين 

 لوزارة التربية القومية،

املتعلق بإسناد منحة  1665ديسمبر  3املؤرخ في  1665ـدد لسنة 1468وعلى ألامر عـ

البياغوجي التابعين لوزارة التربية القومية كما وقع كيلومترية جملية لفائدة أعوان التفقد 

 ،1662افريل  13املؤرخ في  1662لسنة  865تنقيحه باألمر عدد 

املتعلق بتحديد مقادير  1666فيفري  11املؤرخ في  1666ـدد لسنة 160وعلى ألامر عـ 

سات العمومية وشروط إسناد منحة إلانتاج ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤس

لسنة  1581ذات الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

 ،1665جوان  16املؤرخ في  1665
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املتعلق بضبط مقادير  1663ديسمبر  20املؤرخ في  1663ـدد لسنة 2581وعلى الامر عـ 

عضاء هيئة التفقد البيداغوجي املنحة الخصوصية )منحة التكاليف البيداغوجية ( املخولة أل 

 العلوم،التابعين لوزارة التربية و 

املتعلق بضبط الشروط  1664أوت  15املؤرخ في  1664ـدد لسنة 1058وعلى الامر عـ

العامة إلسناد العدد املنهي وعدد منحة إلانتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية 

لسنة  1568إلادارية كما وقع تنقيحه باألمر عدد  املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة

 ،1665جوان  16املؤرخ في  1665

املتعلق بالترفيع في مقادير  1668أكتوبر  23املؤرخ في  1668ـدد لسنة 2553وعلى الامر عـ

املنحة الخصوصية )منحة التكاليف البيداغوجية ( املخولة ألعضاء هيئة التفقد البيداغوجي 

لفائدة ألاعوان  1668/1666التربية وبضبط الزيادة الجملية في ألاجر طيلة الفترة  التابعين لوزارة

 املتمتعين بهذه املنحة،

املتعلق بالترفيع في مقادير  1660ماي  16املؤرخ في  1660ـدد  لسنة 615وعلى الامر عـ

داغوجي املنحة الخصوصية )منحة التكاليف البيداغوجية ( املخولة ألعضاء هيئة التفقد البي

 التابعين لوزارة التربية،

املتعلق بالترفيع في مقادير  1666جوان  15املؤرخ في  1666ـدد لسنة 1263وعلى الامر عـ

املنحة الخصوصية )منحة التكاليف البيداغوجية( املخولة ألعضاء هيئة التفقد البيداغوجي 

 التابعين لوزارة التربية، 

املتعلق بضبط الزيادة  1666أكتوبر  4ؤرخ في امل 1666ـدد  لسنة 2166وعلى الامر عـ

الجملية في مقادير املنحة الخصوصية )منحة التكاليف البيداغوجية ( املخولة ألعضاء هيئة 

و إسناد القسط ألاول  1666/2551التفقد البيداغوجي التابعين لوزارة التربيـة طيلـة الفترة 

 لفائدة ألاعوان املتمتعين بهذه املنحة،

املتعلق بالترفيع في مقادير  2555ماي  15املؤرخ في  2555ـدد لسنة 1586مر عـوعلى الا 

منحة التكاليف البيداغوجية املخولة ألعضاء هيئة التفقد البيداغوجي التابعين لوزارة التربية 

 ،2555بعنوان سنة 

املتعلق بإسناد القسط  2551ماي  22املؤرخ في  2551ـدد لسنة 1156وعلى الامر عـ

لث من الزيادة الجملية في مقادير منحة التكاليف البيداغوجية لفائدة أعضاء هيئة التفقد الثا

 البيداغوجي بوزارة التربية،

املتعلق بضبط النظام  2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551ـدد  لسنة 2346وعلى الامر عـ

 ألاساس ي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية، 

املتعلق بإسناد منحة  2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551ـدد لسنة 2351عـوعلى الامر 

 التكاليف الخاصة لفائدة سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية،
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 وعلى رأي وزير املالية،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 يصدر الامر آلاتي نصه:

 

تضبط أحكام هذا الامر نظام التأجير املنطبق على أعوان سلك التفقد  الفصل ألاول :

 البيداغوجي بوزارة التربية،

عالوة على املرتب ألاساس ي ومنحة التكاليف الخاصة، تسند لفائدة أعوان  : 1الفصل 

 :  سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية املشار إليهم بالفصل ألاول من هذا ألامر املنح التالية

 منحة تكاليف بيداغوجية -

 منحة كيلومترية، -

 منحة إنتاج -

حددت مقادير منحة التكاليف البيداغوجية واملنحة الكيلومترية املسندة  : 1الفصل 

 ألعوان سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية طبقا لبيانات الجدول التالي :

 املقدار الشهري بحساب الدينار بـــــــالـرتـ

التكاليف منحة 

 البيداغوجية

 املنحة الكيلومترية

 155 686 متفقد عام للتربية

 155 065 ول للحياة املدرسيةأمتفقد 

 155 065 متفقد أول للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية

 155 065 متفقد أول للمدارس الابتدائية

 155 805 متفقد املدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية

 155 805 املدارس الابتدائيةمتفقد 

تسند املنحة الكيلومترية ومنحة التكاليف البيداغوجية شهريا وبدخول  : 4الفصل 

 الغاية.

في صورة إحراز أحد ألاعوان املذكورين أعاله على شهادة التبريز فانه يتمتع  : 5الفصل 

 باملنحة الخصوصية املخولة للمدرس املبرز إذا كانت اكثر امتيازا.

ال يمكن الجمع بين املنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند  : 2الفصل 

 لألعوان املذكورين بعنوان رتبتهم أو خطتهم الوظيفية.

تضبط مقادير منحة إلانتاج املخولة ألعوان سلك التفقد البيداغوجي بوزارة  : 9الفصل 

 التربية طبقا للجدول التالي : 
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 املقدار املتبقي الشهري  املدمج في املرتباملقدار  الـرتـب

  دينارا 1855 متفقد عام للتربية

 دينارا 665 دينارا 445 متفقد أول للحياة املدرسية 

 دينارا 665 دينارا 445 متفقد أول للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية

 دينارا 665 دينارا 445 متفقد أول للمدارس الابتدائية

 دينارا 025 دينارا 385 املدارس إلاعدادية واملعاهد الثانويةمتفقد 

 دينارا 025 دينارا 385 متفقد املدارس الابتدائية

بصرف بالنظر عن ألاحكام املخالفة يقع اعتماد معيار التغيب عن العمل  : 9الفصل 

لك املتفقدين عند إسناد عدد منحة إلانتاج الذي يعتمد لصرف املقدار املتبقي من املنحة إلى س

عن كل يوم غير غياب شرعي أو من اجل املرض يسجل خالل  25وذلك بالحط بنصف نقطة من 

 يوما أو اكثر. 45السداس ي بحيث يصبح العدد املسند إلى أحدهم صفرا إذا ما بلغت غياباته 

ان ألاعوان املكلفين بالقيام بنيابة بمركز شاغر مقابل رتبة أعلـى ال يمكن  : 8الفصل 

 لهم التمتع إال بمنحة إلانتاج املتعلقة برتبتهم الخاصة.

 تلغى جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا الامر. : 11الفصل 

 .2551يجرى العمل بأحكام هذا الامر بداية من أول أكتوبر  : 11الفصل 

وزيرا املالية والتربية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر  :11الفصل 

 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2551أكتوبر  2تونس في 

 زين العابدين بن علي        

 سنوات: 1بصفة ادورية كل  يقع الترفيع في مقاادير منحة التكاليف البيداغوجية -أ:  ةــــــــــمالحظ

 .1111أكتوبر  18مؤرخ في  1111لسنة  1951عداد  أمر  -1

 .1111وان ـج 1مؤرخ في  1111لسنة  1111أمر عداد  -1

 .1114وان ـج 9مؤرخ في  1114لسنة  1149أمر عداد  -1

 .1115اديسمبر  11مؤرخ في  1115لسنة  1111أمر عداد  -4

 .1112وان ـج 12مؤرخ في  1112لسنة  1981أمر عداد  -5

 .1119اديسمبر  11ي مؤرخ ف 1119لسنة  4188أمر عداد  -2

 .1111اكتوبر  19مؤرخ في  1111لسنة  1119أمر عداد  -9

 .1111نوفمبر  18مؤرخ في  1111لسنة  1891أمر عداد  -9

في مقاادير   بالترفيعيتعلق  1114أكتوبر  19مؤرخ في  1114لسنة  1941أمر عداد -ب          

 ة ــــــــــومتريــــالكيلاملنحة

الخصوصية )أمر حكومي صاادر عن رئاسة الحكومة تحت ألامر عداد   الترفيع في مقاادير املنحة -ج

 .1115جوان  14املؤرخ في  1115لسنة  421
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نظام إسنااد منحة  بضبطيتعلق  1114أكتوبر  11مؤرخ في  1114لسنة  1811أمر عداد 

 .وتحديد مقااديرها اليومية بوزارة التربية سلك التفقد البيداغوجيب التنقل الخاصة

 

 الحكومةإن رئيس 

 وباقتراح من وزير التربية،

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511ـدد لسنة 8بعد إلاطالع على القانون التأسيس ي عـ

 3املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون ألاساس ي عدد 

 5املؤرخ في  2514لسنة  4وبالقانون ألاساس ي عدد  2514فيفري  3املؤرخ في  2514لسنة 

 ،2514فيفري 

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112وعلى القانون عـ

ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية 

 25املؤرخ في  1660لسنة  63وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ،1660ديسمبر 

املتعلق بضبط النظام  2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551ـدد لسنة 2346وعلى ألامر عـ 

 2455ألاساس ي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية كما تم تنقيحه باالمر عدد 

 ،2556أوت  24املؤرخ في  2556لسنة 

املتعلق بضبط نظام تأجير  2551أكتوبر  2في  املؤرخ 2551ـدد لسنة 2352وعلى ألامر عـ

 سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية،

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552ـدد لسنة 2655وعلى الامر عـ

 وزارة التربية والتكوين،

د املتعلق بضبط نظام إسنا 2550جانفي  15املؤرخ في  2550ـدد لسنة 05وعلى ألامر عـ

منحة التنقل ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية 

 ،2550ماي  21املؤرخ في  2550لسنة  1251وتحديد مقاديرها كما وقع تنقيحه باألمر عدد 

املتعلق باحالة مشموالت  2515جانفي  25املؤرخ في  2515ـدد لسنة 64وعلى ألامر عـ

 التكوين سابقا املتعلقة بالتكوين املنهي الى وزارة التكوين املنهي والتشغيل،وزارة التربية و 

املتعلق بتعيين  2514جانفي  26املؤرخ في  2514ـدد لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عـ

 رئيس الحكومة،

املتعلق بتسمية أعضاء  2514فيفري  3املؤرخ في  2514ـدد لسنة 413وعلى الامر عـ

 الحكومة،

 رأي وزير الاقتصااد واملالية،وعلى 

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية.



 

 

221 

 

 يصدر ألامر آلاتي نصه:

 

تضبط أحكام هذا النظام املتعلق باملصاريف املبذولة من قبل أعضاء  : الفصل ألاول 

 للقيام بتنقل داخل البالد لضرورة العمل.سلك التفقد البيداغوجي التابعين لوزارة التربية 

يمكن أن يكون التنقل باإلقامة أو دون إقامة ويخضع كل تنقل إلذن كتابي  : 1الفصل 

مسبق من قبل رئيس الادارة التي يرجع إليها املتفقد بالنظر أو من قبل املوظف املؤهل 

 الفصل لذلك.

تسند منحة التنقل للتنقالت التي تفوق مسافتها خمسة عشر كيلومترا من  : 1 الفصل

استرجاع مقر العمل الاداري للعون، وهي منحة جملية تلغي أية صيغة أخرى لتحمل أو 

 املتعلقة باإلقامة والغداء.صاريف امل

من هذا ألامر  3حدد املقدار اليومي ملنحة التنقل املنصوص عليها بالفصل  : 4الفصل 

 طبقا ملقتضيات الجدول التالي:

 (بحساب الدينار )                                                                           

 املقدار اليومي للتنقل مع الغقامة املقدار اليومي للتنقل ادون إقامة

ابتداء من 

 1114جانفي

ابتداء من 

 1115جانفي

ابتداء من 

 1114جانفي

 ابتداء من

 1115جانفي

22.555 35.555 52.555 05.555 

 

من هذا  4تنطبق مقادير منحة التنقل دون إقامة املنصوص عليها بالفصل  : 5الفصل 

الانطالق من مقر  الامر على كل تنقل تفوق فترته أربعة عشرة ساعة تحتسب ابتداء من ساعة

 ل إلاداري إلى ساعة الرجوع إلى مقر العمل إلاداري.العم

 تسند هذه املنحة في صورة تنقل تقل فتورته عن ثماني ساعات.وال 

وتسند هذه املنحة في حدود النصف إذا تراوحت هذه الفترة بين ثماني ساعات وأربع 

 عشرة ساعة.

من هذا ألامر  4ال تسند منحة التنقل مع إلاقامة املنصوص عليها بالفصل  : 2الفصل 

ان التنقل وتحتسب هذه املنحة على أساس عدد الليالي إال في صورة التأكد املبرر لإلقامة بمك

 املقضاة بمكان التنقل.

الاستضهار بتقرير تنقل بعد استكمال املدة وذلك بعد التصرف منحة :  9الفصل 

النشاط الشهري مؤشر من قبل التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية وعلى أساس مذكرات 

املحاسبية املؤيدة الالزمة وتبرز املسالك املتبعة وفترة التنقل أو مصادق عليها ومدعمة بالوثائق 

 وكذلك ساعات مغادلرة مقر العمل الاداري والرجوع إليه. مدة الاقامة بكل منطقة
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ويمكن صرف تسبقة للعون املعني في حدود مدة إلاقامة املتوقعة بعنوان التنقل مع 

مة ثالث ليال متتالية، على أن تتم تسويتها في إلاقامة إذا ما استوجب موضوع التنقل مدة إقا

بمقتض ى مذكرات  ظرف أسبوع على أقص ى تقدير من تاريخ الرجوع الى مركز العمل إلاداري،

 مصادق عليها ومدعمة بالوثائق املؤيدة لها.

وزير التربية ووزير الاقتصاد واملالية مكلفان، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا  : 9الفصل 

 شر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.الامر الذي ين

 .2514ألكتوبر  25تونس في 

 رئيس الحكومة                                                                      

 مهدي جمعة                                                                        
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يتعلق بضبط مقدار املنحة  1888سبتمبر  19مؤرخ في  1888لسنة  1111عداد أمر 

الكيلومترية املسندة الى أعضاء هيئات التفقد البيداغوجي التابعة لوزارة التربية والشؤون 

 الاجتماعية والشباب والرياضة وشؤون املرأة والاسرة.

 

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من الوزير ألاول،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112الاطالع على القانون عـبعد 

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  63الصبغة إلادارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته اوتممته وخاصة القانون عدد 

 منه، 14وخاصة الفصل  1660ديسمبر  25املؤرخ في 1660

، املتعلق بالغرامات املمنوحة 1656أوت  11املؤرخ في  1656ـدد لسنة 164وعلى ألامر عـ 

 منه، 10مقابل املصاريف املبذولة وخاصة الفصل 

،  املتعلق بالقانون الاساس ي 1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 115وعلى ألامر  عـ

البيداغوجي بوزارة التربية القومية، وعلى جميع النصوص التي الخاص بأعضاء هيئة التفقد 

 ،1660جويلية  14املؤرخ في  1660لسنة  1354نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

املتعلق بضبط القانون  1603جويلية  24املؤرخ في  1603ـدد لسنة 355وعلى الامر عـ

الاجتماعية بوزارة الشؤون  الاساس ي الخاص بأعضاء هيئة التفقد البيداغوجي للتربية

 1661لسنة  243الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الامر عدد 

 ،1661فيفري  4املؤرخ في 

، املتعلق بضبط القانون 1604نوفمبر  2املؤرخ في  1604دد لسنة 655وعلى الامر عـ

شباب والرياضة، وعلى جميع ألاساس ي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي بوزارة ال

 ،1664جوان  8املؤرخ في  1664لسنة  1255النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الامر عدد 

، املتعلق بضبط مقدار املنحة 1606أوت  21وعلى قرار الوزير ألاول املؤرخ في 

 الكيلومترية،

 فولة،وعلى رأي وزراء الشؤون الاجتماعية والتربية و املالية و الشباب والط

 وعلى راي املحكمة لاادارية.

 يصدر ألامر آلاتي نصه:

 1656لسنة  164تسند املنحة الكيلومترية املحدثة بمقتض ى ألامر عدد  : 1الفصل 

املشار اليه اعاله بعنوان استرجاع مصاربف التنقل املبذولة الى أعضاء  1656أوت  11املؤرخ في 

التربية والشؤون الاجتماعية والشباب والطفولة هيئة التفقد البيداغوجي التابعين لوزارات 
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واملستعملين لسياراتهم الخاصة للقيام باملهام الداخلة في اطار مشموالتهم  باملؤسسات الخاضعة 

 الى اشراف هذه الوزارات .

 .1114جانفي  11مؤرخ في  1114لسنة  11أمر عداد  : 1الفصل 

 20املؤرخ في  1666لسنة  2122عدد  باألمر يضبط مقدار املنحة املنصوص عليها 

 .( مليم للكلومتر الواحد455املشار اليه أعاله بأربعمائة ) 1666سبتمبر 

 .1114أكتوبر  19مؤرخ في  1114لسنة  1914أمر عداد : )جديدة( 1فقرة 

 .2513جوان  21يجري العمل باألحكام الواردة بالفقرة ألاولى أعاله ابتداء من 

يفتح حق الانتفاع باملنحة الكيلومترية بعنوان استرجاع مصاريف التنقل  : 1الفصل 

املبذولة املنصوص عليها بالفصل الاول اعاله عند قيام أعضاء هيئة التفقد البيداغوجي باملهام 

 الداخلة في اطار مشموالتهم خارج املنطقة البلدية ملقر العمل.

الاول أعاله على ضوء اذن بمأمورية  تصرف املنحة املنصوص عليها بالفصل : 4الفصل 

ومذكرة خالص تبين وجوبا تواريخ التنقل واملسلك املتبع واملسافات املقطوعة بحساب الكيلومتر 

 خارج املنطقة البلدية ملقر العمل.

ال يمكن الجمع بين هذه املنحة واملنحة الكيلومترية املنصوص عليها بقرار  : 5الفصل 

 املشار اليه أعاله. 1606أوت  21الوزير ألاول املؤرخ في 

وزراء الشؤون الاجتماعية والتربية واملالية والشباب والطفولة، مكلفون كل  : 2الفصل 

 فيما يخصه بتنفيذ هذا ألامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .1666سبتمبر  20تونس في 

 

 زين العابدين بن علي                                                                       
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 يتعلق بإسنااد  1111أكتوبر  1مؤرخ في  1111لسنة  1151أمر عداد 

 منحة التكاليف الخاصة لفائدة سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية.

 

 إن رئيس الجمهورية،

 وباقتراح من الوزير ألاول،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد إلاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  63الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ،1660ديسمبر  25املؤرخ في  1660

املتعلق بإسناد منحة  1666جويلية  28املؤرخ في  1666ـدد لسنة 1442وعلى ألامر عـ

التكاليف الخاصة لفائدة أعضاء هيئة التفقد البيداغوجي التابعين لوزارة التربية القومية 

 والشؤون الاجتماعية والشباب و رياضة،

املتعلق بضبط النظام  2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551سنة ـدد ل2346وعلى ألامر عـ 

 ألاساس ي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية،

 وعلى رأي وزير املالية،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 يصدر ألامر آلاتي نصه:

 تسند لفائدة سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية منحة تسمى : الفصل ألاول 

 التكاليف الخاصة". "منحة

 .1118أفريل  4مؤرخ في  1118لسنة  818أمر عداد :  1الفصل 

طبقا أعاله بالفصل الاول املشار إليها  ضبطت  املقادير الشهرية ملنحة التكاليف الخاصة

 الدينار(بحساب )                                                                  لبيانات الجدول التالي:

 

 الرتبـة

 املقدار الشهري للمنحة الخصوصية

بداية من أول 

 2556جانفي 

بداية من أول 

 2515جانفي 

بداية من أول 

 2511جانفي 

 115 65 61 متفقد عام للتربية

 155 65 05 متفقد أول للحياة املدرسية

 155 65 05 الثانويةواملعاهد  ةمتفقد أول للمدارس الاعدادي

 155 65 05 للمدارس الابتدائية متفقد اول 

 65 01 56 الثانوية .متفقد املدارس الاعدادية واملعاهد

 65 01 56 متفقد املدارس الابيتدائية
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تدفع منحة التكاليف الخاصة شهريا وبدخول الغاية وتخضع للحجز من  : 1الفصل 

 اجل الاشتراكات بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

 ال يمكن الجمع بين هذه املنحة واملنح املتعلقة بالخطط الوظيفية. : 4 الفصل

 . 2551يجرى العمل بأحكام هذا ألامر بداية من أول أكتوبر  : 5الفصل 

ألغيت جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا ألامر وخاصة ألاحكام املتعلقة  : 2الفصل 

 1603لسنة  115ة الخاضعين الحكام ألامر عدد بأعضاء هيئة التفقد البيداغوجي بوزارة التربي

لسنة  1442من ألامر عدد  2املنصوص عليها بالجدول الوارد بالفصل  1603مارس  10املؤرخ في 

 املشار إليه أعاله. 1666جويلية  28املؤرخ في  1666

 وزيرا املالية والتربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ألامر الذي ينشر  : 9الفصل 

 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2551أكتوبر  2تونس في 

 

 

 زين العابدين بن علي
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 يتعلق بإحداث منحة تأطير  1111أكتوبر  1مؤرخ في  1111لسنة  1151أمر عد  

 الحياة املدرسية املسندة إلى املتفقدين ألاول للحياة املدرسية بوزارة التربية.

 

 الجمهورية،إن رئيس 

 و باقتراح من وزير التربية،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد الاطالع على القانون عـ 

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  63لقانون عدد الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ا

 ،1660ديسمبر  25املؤرخ في  1660

املتعلق بضبط النظام  2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551ـدد لسنة 2346وعلى ألامر عـ

 ألاساس ي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية،

ين املتعلق بضبط املطابقة ب 2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551ـدد لسنة 2346وعلى ألامر عـ

 درجات رتب سلك التفقد البيداغوجي ومستويات التأجير،

 وعلى رأي وزير املالية،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية.

 يصدر ألامر آلاتي نصه:

 

أحدثت منحة يطلق عليها "منحة تأطير الحياة املدرسية" تسند إلى  :الفصل ألاول 

 املتفقدين ألاولين للحياة املدرسية بوزارة التربية.

( دينارا شهريا مقدار املنحة املشار إليها بالفصل ألاول 55يقدر بخمسين) : 1الفصل 

 أعاله.

 .2551يجري العمل بأحكام هذا ألامر بداية من أول أكتوبر  : 1الفصل 

وزيرا املالية والتربية مكلفان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ألامر الذي ينشر  : 4الفصل 

 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2551أكتوبر  2تونس في 

 

 زين العابدين بن علي               
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 1891لسنة  188يتعلق بتنقيح ألامر عد  1111أكتوبر  1مؤرخ في  1111لسنة  1151أمر عداد 

 وظفين املدنيين التابعين للدولة.املتعلق بضبط نظام إسكان امل1891ماي  11خ في املؤر 

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير التربية،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد إلاطالع على القانون عـ

واملؤسسات العمومية ذات بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية 

لسنة  63الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ،1660ديسمبر  25املؤرخ في  1660

املتعلق بضبط نظام إسكان  1602ماي  31املؤرخ في  1602ـدد لسنة 166وعلى ألامر عـ

لنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر املوظفين املدنيين التابعين للدولة،  وعلى جميع ا

 ،2551املؤرخ في أول أوت  2551لسنة  1005عدد 

املتعلق بضبط مهمة وزارة  1665جويلية  16املؤرخ في  1665ـدد لسنة 654وعلى ألامر عـ

 التربية القومية ومشموالت أنظارها،

بضبط النظام  املتعلق 2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551ـدد لسنة 2346وعلى ألامر عـ

 ألاساس ي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية،

 وعلى رأي وزير املالية،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية. 

 يصدر ألامر آلاتي نصه :

املؤرخ في  1602لسنة  166نقح الجدول الذي تضمنه الفصل الثاني من ألامر عدد  : الفصل ألاول 

والضابط لقائمة الخطط املخولة لالمتيازات املنصوص عليها بالفصل ألاول املشار إليه أعاله  1602ماي  31

 من هذا ألامر فيما يخص أعوان سلك التفقد البيداخوجي بوزارة التربية كما يلي:

 مبلغ املنحة الخطة أو الرتبة الوزارات

 )شهريا بحساب الدينار(

 مالحظات

 وزارة

 التربيـة

 :سـلك التفقد البيداغوجي

 عام للتربيةمتفقد  -
33 

 

  33 متفقد أول للحياة املدرسية -

 الاعدادية واملعاهدمتفقد أول للمدارس  -

 الثانوية
33 

 

  33 إلابتدائية متفقد أول للمدارس -

  33 واملعاهد الثانوية متفقد املدارس إلاعدادية -

  33 متفقد املدارس الابتدائية -
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 .2551يجري العمل بأحكام هذا ألامر بداية من أول أكتوبر  : 1الفصل 

وزيرا املالية والتربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ألامر الذي ينشر  : 1الفصل 

 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2551أكتوبر  2تونس في 

     

 زين العابدين بن علي  
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 يتعلق بإحداث  1114ماي  11مؤرخ في  1114لسنة  1912أمر عداد 

 "منحة تعيين" لفائدة سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية.

 

 إن رئيس الحكومة،

 باقتراح من وزير التربية،

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511ـدد لسنة 8بعد الاطالع على القانون التأسيس ي عـ

 3للسلط العمومية كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون ألاساس ي عدد  املتعلق بالتنظيم املؤقت

فيفري  5املؤرخ في  2514لسنة  4وبالقانون ألاساس ي عدد 2514فيفري  3املؤرخ في  2514لسنة 

2514. 

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد الاطالع على القانون عـ

عوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات بضبط النظام ألاساس ي العام أل 

لسنة  66الصبغة إلادارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته اوتممته وخاصة املرسوم عدد 

 .2511سبتمبر  23املؤرخ في  2511

املتعلق بضبط النظام   2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551ـدد لسنة 2346وعلى ألامر  عـ

 2455لك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية ، كما وقع تنقيحه باألمر عدد الاساس ي الخاص بس

 ،2556أوت  24املؤرخ في  2556لسنة 

، املتعلق بضبط 2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552ـدد لسنة 2655وعلى ألامر عـ 

 مشموالت وزارة التربية والتكوين،

املتعلق بإحالة مشموالت  2515جانفي  25املؤرخ في  2515ـدد لسنة 64وعلى الامر عـ

 وزارة التربية والتكوين سابقا املتعلقة بالتكوين املنهي الى وزارة التكوين املنهي والتشغيل،

املتعلق بتعيين  2514جانفي  26املؤرخ في  2514ـدد لسنة 32وعلى قرار الجمهوري عـ

 رئيس الحكومة،

املتعلق بتسمية أعضاء  2514فيفري  3املؤرخ في  2514ـدد لسنة 413وعلى الامر عـ

 الحكومة،

 وعلى رأي وزير الاقتصااد واملالية،

 وعلى راي املحكمة لاادارية.

 وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية.

 

 يصدر ألامر آلاتي نصه:

أحدثت بمقتض ى أحكام هذا ألامر منحة تعيين لفائدة سلك التفقد  : 1الفصل 

 بية .البيداغوجي بوزارة التر 
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دينارا تصرف على  35يضبط مقدار املنحة املشار إليها بالفصل ألاول أعاله بـ : 1الفصل 

 قسطين.

 .2513من سبتمبر  دينارا تصرف بداية 15القسط ألاول: 

 .2514من جانفي  دينارا تصرف بداية 15القسط الثاني: 

 .1112فيفري  12مؤرخ في مؤرخ في  1112لسنة  151أمر عداد  : 1الفصل 

الحجز بعنوان املساهمة الضريبة على الدخل والى تصرف هذه املنحة شهريا وتخضع الى 

 .ورأس مال عند الوفاة في أنظمة التقاعد والحيطة الاجتماعية

وزير التربية ووزير الاقتصاد واملالية مكلفان، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا  : 4الفصل 

 ألامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2514ماي  25تونس في 

 

 رئيس الحكومة                                                                                     

 مهدي جمعة                                                                                       
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 يتعلق بإحداث  1114جوان  2مؤرخ في  1114لسنة  1119أمر عداد 

 منحة خاصة لفائدة سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية.

 

 

 إن رئيس الحكومة،

 باقتراح من وزير التربية،

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511ـدد لسنة 8بعد الاطالع على القانون التأسيس ي عـ

 3املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون ألاساس ي عدد 

فيفري  5املؤرخ في  2514لسنة  4وبالقانون ألاساس ي عدد 2514فيفري  3املؤرخ في  2514لسنة 

2514. 

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112طالع على القانون عـبعد الا 

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  66الصبغة إلادارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته اوتممته وخاصة املرسوم عدد 

 .2511سبتمبر  23املؤرخ في  2511

املتعلق بضبط النظام   2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551ـدد لسنة 2346وعلى ألامر  عـ

 2455كما وقع تنقيحه باالمر عدد الاساس ي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية ، 

 .2556أوت  24املؤرخ في  2556لسنة 

، املتعلق بضبط 2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552ـدد لسنة 2655وعلى ألامر عـ 

 مشموالت وزارة التربية والتكوين،

املتعلق بإحالة مشموالت  2515جانفي  25املؤرخ في  2515ـدد لسنة 64وعلى الامر عـ

 وزارة التربية والتكوين سابقا املتعلقة بالتكوين املنهي الى وزارة التكوين املنهي والتشغيل،

املتعلق بتعيين  2514جانفي  26ؤرخ في امل 2514ـدد لسنة 32وعلى قرار الجمهوري عـ

 رئيس الحكومة،

املتعلق بتسمية أعضاء  2514فيفري  3املؤرخ في  2514ـدد لسنة 413وعلى الامر عـ

 الحكومة،

 وعلى رأي وزير الاقتصااد واملالية،

 وعلى راي املحكمة لاادارية.

 وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية.

 آلاتي نصه:يصدر ألامر 

 

أحدثت بمقتض ى أحكام هذا ألامر منحة خاصة لفائدة سلك التفقد  : ألاول الفصل 

 البيداغوجي بوزارة التربية .
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دينارا  65يضبط مقدار املنحة الخاصة املشار إليها بالفصل ألاول أعاله بـ : 1الفصل 

 تصرف على قسطين.

 .2514 جانفيمن  دينارا تصرف بداية 45القسط ألاول: 

 .2515من جانفي  دينارا تصرف بداية 45القسط الثاني: 

في أنظمة  املساهمةتصرف هذه املنحة شهريا وتخضع الى الحجز بعنوان  : 1الفصل 

 والى الضريبة على الدخل. التقاعد والحيطة الاجتماعية

وزير التربية ووزير الاقتصاد واملالية مكلفان، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا  : 4الفصل 

 مر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.ألا 

 .2514 جوان 8تونس في 

 

 رئيس الحكومة                                                                              

 مهدي جمعة                                                                            
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 يتعلق بضبط  1881مارس  4مؤرخ في  1881لسنة  118أمر عداد 

 مقاادير املنحة السنوية للساعات لاضافية املخصصة لرجال التعليم.

 

 إن رئيس الجمهورية،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد الاطالع على القانون عـ

الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان 

 ذات الصبغة إلادارية،

املتعلق بضبط مقدار املنحة  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 120وعلى ألامر عـ

لسنة  053السنوية للساعات إلاضافية املخصصة لرجال التعليم كما وقع تنقيحه باألمر عدد 

 ، 1604لية جوي 20املؤرخ في  1604

 وعلى رأي وزير التربية والعلوم،

 وعلى رأي وزير املالية،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 يصد ألامر آلاتي نصه:

 

ضبطت كما يلي مقادير املنحة السنوية للساعات إلاضافية املخصصة  :الفصل ألاول 

 لرجال التعليم آلاتي ذكرهم:

املقدار  الرتب

 السنوي 

 املقدار املطروح

 بالنسبة لكل يوم غياب

 مقدار الساعة

 الفعلية

 متفقد أول للتعليم الثانوي العام

 متفقد أول للتعليم الثانوي التقني

 متفقد أول للتعليم الفني

101.346 5.834 4.262 

 متفقد التعليم الثانوي العام

 متفقد التعليم الثانوي التقني

 متفقد التعليم الفني

132.025 5.465 3.316 

 أول للتعليم املنهي متفقد

 متفقد التعليم املنهي
158.564 5.364 2.885 

 1.814 5.236 84.564 مرشد التعليم الفني

 2.885 5.364 158.564 متفقد جهوي للتعليم الابتدائي

 1.024 5.254 86.538 متفقد التعليم الابتدائي

 1.814 5.236 84.564 مرشد التعليم الابتدائي
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  أستاذ مبرز أول 

  أستاذ مبرز

 (18/11/14مؤرخ في 14لسنة 1441امرعداد)

146.652 5.555 3.022 

 أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
 (19/19/11مؤرخ في  11لسنة 1911) أمرعداد 

120.048 5.401 3.164 

 أستاذ أول ملدارس الترشيح

 أستاذ أول للتعليم الثانوي العام

 أو التقني أو الفني

120.048 5.401 3.164 

 أستاذ تعليم فوق الرتبة 
 (19/19/11مؤرخ في  11لسنة 1911)أمرعداد 

158.564 5.364 2.885 

 أستاذ مدارس الترشيح

 أستاذ التعليم الثانوي العام

 أستاذ التعليم الثانوي التقني

 أستاذ التعليم الفني

 -أ  –أستاذ معاون صنف 

158.564 5.364 2.885 

 1أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة 

 1أستاذ التعليم التقني للمرحة 

 أستاذ التعليم الفني للمرحة ألاولى

 -ب  –أستاذ معاون صنف 

88.615 5.248 1.805 

 معلم التعليم الثانوي 

 معلم التعليم التقني

 -ج  –أستاذ نعاون صنف 

53.528 5.166 1.336 

 مدرب التعليم التقني

 -د  –أستاذ معاون صنف 
44.634 5.188 1.122 

 120ألغيت ألاحكام السابقة املخالفة لهذا ألامر وخاصة أحكام ألامرين عدد  : 1الفصل  

املشار إليهما  1604جويلية  20املؤرخ في  053وعدد  1603مارس  10املؤرخ في  1603لسنة 

 أعاله.

وزيرا املالية والتربية والعلوم مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا ألامر الذي  : 1الفصل  

 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 1661العمل به ابتداء من غرة جانفي  يجري 

       .1661مارس  4تونس في 

 زين العابدين بن علي   
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 يتعلق بضبط كيفية   1114أفريل  9قرار من وزير التربية و التكوين مؤرخ في 

 للتربية. تنظيم املناظرة الداخلية بامللفات للترقية إلى رتبة متفقد عام

 

 إن وزيـر التربيـة و التكوين,

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد الاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة   25القانون عدد  الصبغة إلادارية, وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة

 ،2553مارس  10املؤرخ في  2553

املتعلق بضبط النظام  2551أكتوبر  52املؤرخ في  2551ـدد لسنة 2346وعلى ألامر عـ

 منه، 6ألاساس ي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية وخاصة الفصل 

ظيم املناظرة الداخلية املتعلق بضبط كيفية تن 2552جويلية  31وعلى القرار املؤرخ في 

 قية إلى رتبة متفقد عام للتربية،بامللفات للتر 

 قـرر مـا يلـي :

من ألامر  6تنظم املناظرة الداخلية بامللفات املنصوص عليها بالفصل : الفصل ألاول 

للترقية إلى رتبة متفقد عام  2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551لسنة   2346املشار إليه أعاله عدد 

 طبقا ألحكام هذا القرار. للتربية

يمكن أن يترشح للمناظرة املشار إليها أعاله املتفقدون ألاولون للحياة  : 1الفصل 

املدرسية واملتفقدون ألاولون للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية واملتفقدون ألاولون للمدارس 

على ألاقل في تاريخ ختم ( سنوات أقدمية 5الابتدائية املترسمون في رتبتهم والذين لهم خمس )

الترشحات منذ تسميتهم في رتبة متفقد أول للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية أو متفقد أول 

 للمدارس الابتدائية.

تفتح املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بقرار من وزير التربية ويضبط هذا  : 1الفصل 

 القرار:

 عدد الخطط املعروضة للتناظر- 

 ريخ ختم قائمة الترشحات تا- 

 تاريخ اجتماع لجنة املناظرة-

 .1111ماي  1: قرار مؤرخ في  4الفصل 

يجب على املترشحين للمناظرة الداخلية املشار إليها أعاله أن يقوم بالتسجيل عن 

بعد،عن طريق الشبكة التربوية،ثم سحب مطلب الترشح وارساله إلى وزارة التربية عن طريق 

املطلوبة في نظير واحد وإلانتاج البيداغوجي والعلمي ري مصحوبا بالوثائـق إلاداريـة التسلسل إلادا

في نظيرين. وتتمثل الوثائق إلادارية في مطلب الترشح ونسخة من قـرار التسمية فـي رتبة متفقـد 
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للمدارس الابتدائية أو متفقد أول للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية وشهادة خدمات  أول 

 ينة ونسخة من كل شهادة علمية متحصل عليها بعد ألاستاذية أو ما يعادلها.مح

 .1111ماي  1قرار مؤرخ في  : 5الفصل 

يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات او ال يتضمن 

لى أعاله. ويعتبر تاريخ التسجيل بالشبكة التربوية دليال ع 4احدى الوثائق املذكورة بالفصل 

 معرفة تاريخ ايداع ملف الترشح.

تشرف على املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله لجنة تضبط تركيبتها :  2الفصل 

 بمقتض ى قرار من الوزير ألاول. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

 دراسة مطالب الترشح وضبط القائمة النهائية للمترشحين- 

تقييم إلانتاج البيداغوجي والعلمي للمترشحين, ولهذا الغرض يمكن لرئيس لجنة املناظرة -       

 تكوين لجان مختصة.

تقيم لجنة املناظرة ملفات املترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين :  9الفصل 

يتهم و شهائدهم الصفر والعشرين اعتمادا على مجموع يأخذ باالعتبار إنتاجهم ونشاطهم وأقدم

 العلمية وذلك وفق املقاييس الواردة ضمن الجدول التالي:

 

 إلانتاج

أعمــــال أو دراســــات أو بحــــوث ذات صــــبغة بيداغوجيــــة وعلميــــة لــــم 

يســبق للمترشــح أن ارتقــى بهــا إلــى رتبــة متفقــد أول للحيــاة املدرســية 

أو رتبـــــــــــة متفقـــــــــــد أول للمـــــــــــدارس الابتدائيـــــــــــة أو رتبـــــــــــة متفقـــــــــــد أول 

عداديـــــة واملعاهـــــد الثانويـــــة. لكنـــــه بإمكـــــان املترشـــــح أن للمـــــدارس إلا 

يرفـــــــق إنتاجـــــــه بقائمـــــــة فـــــــي ألاعمـــــــال الســـــــابقة وللجنـــــــة املنـــــــاظرة أن 

 تستأنس بها.

 

 

 عدد من ستة

(8) 

 

 النشاط

نتيجة تقييم النشاط املنجز خالل الثالث سنوات ألاخيرة -

 بالنسبة إلى املتفقدين ألاولين امليدانيين.

إلاداريــين ألاخيــرين بالنســبة إلــى املتفقــدين ألاولــين معــدل العــددين -

 املكلفين بخطة وظيفية أو عمل إداري أو امللحقين.

 

 

 عدد من ستة

(8) 

ألاقدميـــــــــة فـــــــــي رتبـــــــــة متفقـــــــــد أول للمـــــــــدارس إلاعداديـــــــــة واملعاهـــــــــد - ألاقدمية

 الثانوية أو متفقد أول للمدارس الابتدائية.

نصف نقطة 

عن كل سنة في 

( 5حدود خمس)

 نقاط

 

الشهائد 

 العلمية

 شهادة الكفاءة في البحث )نقطة ونصف(-

أو التبريــــــز أو املاجســـــــتير أو ديبلـــــــوم املرحلــــــة الثالثـــــــة أو مـــــــا يعادلهـــــــا -

 )نقطتان(

 أو الدكتورا )ثالث نقاط(-

 

عدد من 

 (3ثالثة)
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وحرمانه ينتج عن كل غش إلغاء نتيجة املترشح في املناظرة املشار إليها أعاله :  9الفصل 

 ( سنوات.5من املشاركة فيها مدة خمس )

ويتم هذا الحرمان بمقتض ى قرار من وزير التربية و التكوين بناء على تقرير يتم إعداده 

 من قبل لجنة املناظرة بعد الاستماع إلى املترشح. 

يقع ترتيب املترشحين حسب الجدارة طبقا ملجموع النقاط املتحصل عليها :  8الفصل 

تضبط قائمة املترشحين الناجحين نهائيا في أعاله و  0املترشحين وفقا ألحكام الفصلين من قبل 

 املناظرة الداخلية بامللفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتربية من قبل وزير التربية و التكوين.

تلغى جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا القرار وخاصة القرار املؤرخ في :  11الفصل 

 املشار إليه أعاله. 2552جويلية  31

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي  للجمهورية التونسية.:  11الفصل 

 .2554أفريل  6تونس في 

 

 وزير التربية و التوين            

 محمد رؤوف النجار             

 

 اطلع عليه   

 الوزير ألاول   

 محمد الغنوش ي 
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 يتعلق بضبط كيفية تنظيم 1114أفريل  9التربية و التكوين  مؤرخ في قرار من وزير 

 املناظرة الداخلية بامللفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للحياة املدرسية.

 

 إن وزير التربية و التكوين، 

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد الاطالع على القانون عـ

س ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات بضبط النظام ألاسا

لسنة  25الصبغة إلادارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ،2553مارس  10املؤرخ في  2553

املتعلق بضبط النظام  2551أكتوبر  52املؤرخ في  2551ـدد لسنة 2346وعلى ألامر عـ

 منه، 15الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية وخاصة الفصل  ألاساس ي

املتعلق بضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية  2552أوت  6وعلى القرار املؤرخ في 

 بامللفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للحياة املدرسية. 

 ـي :ــا يلــرر مــقــ

من ألامر 15مللفات املنصوص عليها بالفصل تنظم املناظرة الداخلية با : الفصل ألاول 

للترقية إلى رتبة متفقد أول  2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551لسنة  2346املشار إليه أعاله عدد 

 للحياة املدرسية طبقا ألحكام هذا القرار.

يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية  املشار إليها أعاله املتفقدون ألاولون  : 1الفصل 

( سنوات أقدمية 3عدادية واملعاهد الثانوية املترسمون في رتبتهم والذين لهم ثالث )للمدارس إلا 

 على ألاقل في تلك الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تفتح املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بقرار من وزير التربية والتكوين  : 1الفصل 

 ويضبط هذا القرار:

 عدد الخطط املعروضة للتناظر . -

 تاريخ ختم قائمة الترشحات. -

 تاريخ اجتماع لجنة املناظرة -

يجب على املترشحين للمناظرة الداخلية  املشار إليها أعاله أن يرسلوا إلى  : 4الفصل 

وزارة التربية والتكوين عن طريق التسلسل إلاداري الوثائق إلادارية املطلوبة في نظير واحد 

 نظائر. وإنتاجهم البيداغوجي والعلمي في ثالثة

وتتمثل الوثائق إلادارية في مطلب الترشح ونسخة من قرار التسمية في رتبة متفقد أول 

للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية وشهادة خدمات محينة ونسخة من كّل شهادة علمية 

 متحصل عليها بعد ألاستاذية أو ما يعادلها.

ا أعاله الالتزام بالحضور بمنطقة : يتعين على املترشح للمناظرة املشار إليه 5الفصل 

 العمل التي يقع تعيينه بها وذلك كامل أيام العمل.
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يرفض وجوبا كل مطلب تـرشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون  : 2الفصل 

 ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليال على معرفة تاريخ إلارسال أو الوصول.

تشرف على املناظرة الداخلية  املشار إليها أعاله لجنة تضبط تركيبتها  : 9الفصل 

 بمقتض ى قرار من الوزير ألاول.

 تتولى هذه اللجنة بالخصوص :و

 دراسة مطالب الترشح وضبط القائمة النهائية للمترشحين -

يمكن لرئيس  تقييم إنتاج املترشحين وقدراتهم على الـمالحظة والتواصل، ولهذا الغرض -

 ة املناظرة تكوين لجان مختصةلجن

تقيم لجنة املناظرة ملفات املترشحين وتسند عددا  إلى كل مترشح يتراوح  : 9الفصل 

(  اعتمادا على مجموع يأخذ باالعتبار إنتاجهم ونشاطهم 25( والعشرين )5بين الصفر )

واردة ضمن وأقدميتهم وشهائدهم العلمية واملحادثة مع أعضاء اللجنة وذلك وفق املقاييس ال

  الجدول التـالي :

 إلانـتـاج

ق 
ّ
تقديم ملف يتضّمن بحثا ميدانيـا أو أكثـر يتعل

ح أن ارتقى به إلى 
ّ

بالحياة املدرسية ، لم يسبق للمترش

رتبة متفقد أّول للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوّية 

. لكّنه بإمكان املترشح أن يرفق إنتاجه بقائمة في 

 لجنة املناظرة أن تستأنس بها .ألاعمال السابقة ول

 (5خمسة)من  عدد

 النـشـاط

نتيجة تقييـم النشاط الـمنجز خالل الثالث سنوات  -

 ألاخيرة بالنسبة إلى الـمتفقدين الـميدانيين

ن بالنسبـة إلـى  -
ْ
معـّدل العدديـن إلادارييـن ألاخيريـ

فيـن بخطـة وظيفيـة أو عمـل إداري أو 
ّ
املتفقديـن املكل

 امللحقيـن

 (4عدد من أربعة)

 ألاقـدميـة

ألاقدمية في رتبة متفقــد أّول للمدارس إلاعدادية 

 واملعاهد الثانوية. 

 نصف نقطة عن

 في حدود كل سنة

 ( نقاط4أربعة)

 الشهائد العلمية

 )نقطة ونصف  (شهادة الكفاءة في البحث   -

التبريز أو املاجستيـر أو ديبلوم املرحلة الثالثة أو ما  أو   -

 )نقطتان  (يعادلهـا 

 )ثالث نقـاط  (الدكتورا  أو   -

  (3ة )ثالثعدد من 

 

محادثة مع 

 أعضاء اللجنة

محادثة تتعلق  بجانب من الحياة املدرسية تختاره 

 (4)عدد من أربعة  اللجنة.
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ينتج عن كل غش إلغاء نتيجة املترشح في املناظرة املشار إليها أعاله وحرمانه  : 8الفصل 

 ( سنوات. 5من املشاركة فيها مدة خمس )

ويتم هذا الحرمان بمقتض ى قرار من وزير التربية و التكوين بناء على تقرير يتم إعداده 

 من قبل لجنة املناظرة بعد الاستماع إلى املترشح.

تيب املترشحين حسب الجدارة طبقا ملجموع النقاط املتحصل عليها يقع تر  : 11الفصل 

وتضبط قائمة املترشحين الناجحين نهائيا في أعاله،  6من قبل املترشحين وفقا الحكام الفصل 

املناظرة الداخلية بامللفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للحياة الـمدرسية من قبل وزير التربية 

 والتكوين .

تلغى جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا القرار وخاصة القرار املؤرخ في  : 11الفصل 

 املشار إليه أعاله. 2552أوت  6

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. : 11الفصل 

 .2554أفريل  6تونس في  

 

 وزير التربية التكوين                     

 رؤوف النجار محمد                      

 

 أطلع عليه  

 الوزير ألاول  

 محمد الغنوش ي
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 يتعلق بضبط كيفية تنظيم املناظرة  1114أفريل  9قرار من وزير التربية مؤرخ في 

 متفقد أول للمدارس لاعداادية واملعاهد الثانوية. الداخلية بامللفات للترقية إلى رتبة

 

 إن وزيـر التربيـة و التكوين,

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة    112الاطالع على القانون عدد بعد 

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة   25الصبغة إلادارية, وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ،2553س مار  10املؤرخ في  2553

املتعلق بضبط النظام  2551أكتوبر  52املؤرخ في  2551لسنة   2346وعلى ألامر عدد 

 منه، 12ألاساس ي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية وخاصة الفصل 

املتعلق بضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية  2552أوت  6وعلى القرار املؤرخ في 

 رتبة متفقد أول للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية،بامللفات للترقية إلى 

 ـي :ــــا يلــرر مـــق

 

من ألامر  12تنظم املناظرة الداخلية بامللفات املنصوص عليها بالفصل : الفصل ألاول 

للترقية إلى رتبة متفقد أول  2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551لسنة   2346املشار إليه أعاله عدد 

 ادية واملعاهد الثانوية طبقا ألحكام هذا القرار.للمدارس إلاعد

يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية املشار إليها أعاله متفقدو املدارس  : 1الفصل 

( سنوات أقدمية على ألاقل 5إلاعدادية واملعاهد الثانوية املترسمون في رتبتهم الذين لهم خمس )

 في تلك الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تفتح املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بقرار من وزير التربية والتكوين  : 1الفصل 

 ويضبط هذا القرار:

 عدد الخطط املعروضة للتناظر،- 

 تاريخ ختم قائمة الترشحات ،- 

 تاريخ اجتماع لجنة املناظرة.-

 .1111ماي  1: قرار مؤرخ في  4الفصل 

املشار إليها أعاله أن يقوم بالتسجيل عن يجب على كل  مترشح للمناظرة الداخلية 

بعد،عن طريق الشبكة التربوية، ثم سحب مطلب الترشح وارساله إلى وزارة التربية عن طريق 

التسلسل إلاداري مصحوبا بالوثائق إلادارية املطلوبة في نظير واحد وإلانتاج البيداغوجي والعلمي 

لترشح ونسخة من قرار التسمية في رتبة متفقد في نظيرين. وتتمثل الوثائق إلادارية في مطلب ا

املدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية و شهادة خدمات محينة ونسخة من كل شهادة علمية 

 متحصل عليها بعد ألاستاذية أو ما يعادلها.
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يتعين على كل مترشح للمناظرة املشار إليها أعاله الالتزام بالحضور بمنطقة  : 5الفصل  

 يقع تعيينه بها وذلك كامل أيام العمل.العمل التي 

 .1111ماي  1:قرار مؤرخ في  2الفصل 

يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات او ال يتضمن الوثائق 

أعاله. ويعتبر تاريخ التسجيل بالشبكة التربوية دليال على معرفة تاريخ ايداع  4املذكورة بالفصل 

 ملف الترشح.

شرف على املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله لجنة تضبط تركيبتها ت:  9الفصل 

 بمقتض ى قرار من الوزير ألاول. 

 وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

 دراسة مطالب الترشح وضبط القائمة النهائية للمترشحين،- 

تقييم إلانتاج البيداغوجي والعلمي للمترشحين، ولهذا الغرض يمكن لرئيس - 

 املناظرة تكوين لجان مختصة.لجنة 

تقيم لجنة املناظرة ملفات املترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين :  9الفصل 

( اعتمادا على مجموع يأخذ باالعتبار إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم و 25( والعشرين)5الصفر)

 شهائدهم العلمية وذلك وفق املقاييس الواردة بالجدول التالي:

 

 إلانتاج

أعمــال أو دراســات أو بحــوث ذات صــبغة بيداغوجيــة وعلميــة 

أنتجهــــا املترشــــح فــــي رتبــــة متفقــــد املــــدارس الاعداديــــة واملعاهــــد 

الثانويـــــة لكنـــــه بإمكـــــان املترشـــــح أن يرفـــــق إنتاجـــــه بقائمـــــة فـــــي 

 ألاعمال السابقة وللجنة املناظرة أن تستأنس بها.

 

 

 (8عدد من ستة)

 

 

 النشاط

املنجز خالل الثالث سنوات ألاخيرة نتيجة تقييم النشاط -

 بالنسبة إلى املتفقدين امليدانيين.

معـــدل العـــددين إلاداريـــين ألاخيـــرين بالنســـبة إلــــى  املتفقـــدين -

 املكلفين بخطة وظيفية أو عمل إداري  أو  امللحقين.

 

 

 (8عدد من ستة)

      

ألاقدميـــــــــة فـــــــــي رتبـــــــــة متفقـــــــــد املـــــــــدارس إلاعداديـــــــــة واملعاهـــــــــد - ألاقدمية

 الثانوية.

نصف نقطة عن 

كل سنة في حدود 

 ( نقاط5خمس)

 

الشهائد 

 العلمية

 شهادة الكفاءة في البحث )نقطة ونصف(-

أو التبريز أو املاجستير أو ديبلـوم املرحلـة الثالثـة أو مـا يعادلهـا -

 )نقطتان(

 أو الدكتورا )ثالث نقاط(-

 

 (3عدد من ثالثة)
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نتيجة املترشح في املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله ينتج عن كل غش إلغاء :  8الفصل 

 ( سنوات.5وحرمانه من املشاركة فيها مدة خمس )

تقرير يتم إعداده  ويتم هذا الحرمان بمقتض ى قرار من وزير التربية و التكوين بناء على

 من قبل لجنة املناظرة بعد الاستماع إلى املترشح. 

املترشحين حسب الجدارة طبقا ملجموع النقاط املتحصل عليها يقع ترتيب :  11الفصل 

تضبط قائمة املترشحين الناجحين نهائيا في أعاله و  6من قبل املترشحين وفقا ألحكام الفصل 

املناظرة الداخلية بامللفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية من 

 ين.قبل وزير التربية و التكو 

تلغى جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا القرار وخاصة القرار املؤرخ في :  11الفصل 

 املشار إليه أعاله. 2552أوت  6

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي  للجمهورية التونسية.:  11الفصل 

 .2554أفريل  6تونس في 

 

 وزير التربية و التوين           

 محمد رؤوف النجار             

 

 اطلع عليه   

 الوزير ألاول   

 محمد الغنوش ي 
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 يتعلق بضبط 1111نوفمبر  19قرار من وزير التربية مؤرخ في 

 كيفية تنظيم املناظرة الخارجية باالختبارات للقبول في مرحلة تكوين 

 النتداب متفقدين للمدارس لاعداادية واملعاهد الثانوية. 

 

 وزير التربية. إن

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد الاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  25الصبغة إلادارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 .2553مارس  10املؤرخ في  2553

املتعلق بأحكام استثنائية  1662سبتمبر  2املؤرخ في  1662ـدد لسنة 1226وعلى ألامر عـ

املؤرخ في  1662لسنة  1551خاصة باملشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية املتمم باألمر عدد 

 .1662أوت  26

املتعلق بضبط النظام  2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551ـدد لسنة 2346وعلى ألامر عـ

 منه. 18ألاساس ي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية وخاصة الفصل 

 

 قـرر مـا يلـي :

 

تفتح بقرار من الوزير املكلف بالتربية املناظرة الخارجية باالختبارات  : الفصل ألاول 

 2املؤرخ في  2551لسنة   2346من ألامر عدد  18للقبول في مرحلة تكوين املحدثة بالفصل 

 املشار إليه أعاله النتداب متفقدين للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية لـ : 2551أكتوبر 

( سنوات أقدمية 5ن املترسمين في رتبتهم واملتوفر فيهم شرط خمس)املدرسين املبرزي –أ 

 على ألاقل في رتبتهم.

أساتذة التعليم ألاولين فوق الرتبة وألاساتذة ألاولين للتعليم الثانوي وأساتذة  –ب 

التعليم فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي العام وأساتذة التعليم الثانوي التقني وأساتذة 

الفني وألاساتذة ألاولين فوق الرتبة وألاساتذة ألاولين وألاساتذة بالسلك املشترك ملدرس ي  التعليم

اللغة الانقليزية وإلاعالمية املترسمين في رتبتهم والذين تحصلوا في ألاثناء على شهادة التبريز أو 

 في رتبتهم.( سنوات أقدمية على ألاقل 5على عناوين أو على شهادة معادلة لها والذين لهم خمس)

أساتذة التعليم ألاولين فوق الرتبة وألاساتذة ألاولين فوق الرتبة وألاساتذة ألاولين  –ج 

للسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية وإلاعالمية وألاساتذة ألاولين للتعليم الثانوي املتحصلين 

( 0توفر فيهم شرط سبع)على شهادة ألاستاذية أو على شهادة معادلة لها املترسمين في رتبتهم وامل

 سنوات أقدمية على ألاقل في رتبتهم.
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أساتذة التعليم فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي العام وأساتذة التعليم الثانوي  –اد 

التقني وأساتذة التعليم الفني وأساتذة السلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية وإلاعالمية 

أو على شهادة معادلة لها املترسمين في رتبتهم واملتوفر فيهم  املتحصلين على شهادة ألاستاذية

 ( سنوات على ألاقل في رتبتهم.6شرط تسع)

 يضبط قرار فتح املناظرة الخارجية باالختبارات : : 1الفصل 

 .1111ماي  12)مطة أولى جديدة(: قرار مؤرخ في 

 ف الاختصاصات،عدد الخطط املراد سد شغورها وتوزيعها عند الاقتضاء على مختل -

 قائمة الترشحات،  تاريخ ختم -

 تاريخ إجراء الاختبارات. -

 .1111مارس  11قرار مؤرخ في  : 1الفصل 

للمناظرة الخارجية باالختبارات املشار اليها أعاله أن يقوم  كل مترشحيجب على 

بالتسجيل عن بعد عن طريق الشبكة التربوية ثم يقدم ملف ترشحه عن طريق التسلسل 

 إلاداري مصحوبا بالوثائق التالية:

 مطلب ترشح يسحب من الشبكة التربوية،

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

 ح في الرتبة الحالية،نسخة من قرار تسمية املترش

 نسخة من القرار الضابط آلخر حالة إدارية للمعني باألمر،

 قائمة مفصلة في الخدمات حديثة العهد ممضاة من قبل إلادارة،

نسخة من شهادة ألاستاذية أو ما يعادلها وبقية الشهائد املتحصل عليها بعد ألاستاذية أو ما 

 يعادلها.

 .1111مارس  11: قرار مؤرخ في  4الفصل 

)جديد( من هذا القرار  أو يصل  3يعتبر الغيا كل ملف ترشح مخالف ألحكام الفصل  

بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بالشبكة التربوية دليال على معرفة تاريخ 

 ارسال الترشح.

ملشاركة في املناظرة الخارجية يقع ختم قائمة املترشحين املخول لهم حق ا : 5الفصل 

 باالختبارات املشار إليها أعاله بصفة نهائية من قبل الوزير املكلف بالتربية.

تشرف على املناظرة الخارجية باالختبارات املشار اليها أعاله لجنة تضبط  : 2الفصل 

 تركيبتها بقرار من الوزير ألاول.

 تتولى لجنة املناظرة : : 9الفصل 

 ات املترشحين،دراسة ملف -

 دراسة التقارير الخاصة بحاالت الغش املسجلة في أية مرحلة من مراحل املناظرة، -
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 .1111ماي  12)مطة أخيرة جديدة(: قرار مؤرخ في 

حسب كل النظر في نتائج املناظرة واقتراح قائمة في املترشحين املقبولين ملتابعة مرحلة التكوين  -

 أن يكون لجانا فنية فرعية.ولرئيس لجنة املناظرة إختصاص 

تهدف املناظرة الخارجية إلى التثبت من مدى تملك املترشح للمكتسبات  : 9الفصل 

القبلية املعرفية واملنهجية والسلوكية التي تأهله ملتابعة مرحلة التكوين وإلافادة منها، وتشتمل 

 على الاختبارين التاليين:

ملترشح للمعلومات ألاساسية في الاختصاص اختبار كتابي يهدف إلى تقييم مدى تملك ا-

 (.3ويتعلق بالبرامج الجاري بها العمل باملرحلة إلاعدادية واملرحلة الثانوية)الضارب

 تضبط نوعية هذا الاختبار ومدته بامللحق املصاحب لهذا القرار.

ومدى  اختبار تطبيقي يهدف إلى تقييم كفاية املترشح البيداغوجية والتربوية وتبين اتجاهاته

قدرته على التالؤم والتجدد. ويتمثل هذا الاختبار في إنجاز درس بحضور لجنة يشفع 

بمحادثة تتعلق بظواهر متعلقة بالدرس وبمسائل تربوية وبيداغوجية بغرض تقييم 

 (.2الكفاية التواصلية لدى املترشح)الضارب

ختبارات أي ال يمكن أن يوجد تحت تصرف املترشحين طيلة مدة إجراء الا  : 8الفصل 

 مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة املناظرة خالف ذلك.

يعرض الاختبار الكتابي على مصححين اثنين كل على حدة. ويسند كل  : 11الفصل 

( ويكون العدد النهائي 25( والعشرين)5مصحح إلى الاختبار عددا مرقما يتراوح بين الصفر)

ين. وإذا كان الفارق بين العددين املسندين يفوق ألاربع مساويا للمعدل الحسابي للعددين املسند

نقاط تقع إعادة إصالح الاختبار من قبل املصححين الاثنين معا، فإن لم يتفقا يكلف مصحح 

ثالث بتقييم الاختبار ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعدد املسند من قبل 

 املصحح الثالث وأحسن العددين السابقين.

ال يسمح ألي مترشح باملشاركة في الاختبار التطبيقي إن لم يتحصل على  : 11الفصل 

 ( في الاختبار الكتابي.25( من عشرين)6عدد يساوي على ألاقل ثمانية )

 .1111ماي  12)فقرة ثانية جديدة(: قرار مؤرخ في 

التطبيقي للقبول وتتولى اللجنة ضبط قائمة في املترشحين املؤهلين الجتياز الاختبار 

النهائي حسب كل اختصاص وذلك على أساس عدد الخطط املراد سد شغـورها  في كل 

 من عدد الخطط املذكورة.   50%اختصاص وعـدد إضافـي ال يتعدى

( في الاختبار التطبيقي 25( من عشرين)6ينتج عن كل عدد دون الثمانية) : 11الفصل 

 رفض قبول صاحبه.

كل غش أو محاولة غش يتم التفطن إليها في أية مرحلة من يترتب عن  : 11الفصل 

مراحل املناظرة إلغاء اختبارات املترشح، كما يمكن منعه، عند الاقتضاء، من املشاركة ملدة 

أقصاها خمس سنوات في املناظرة الخارجية باالختبارات للقبول في مرحلة تكوين النتداب 
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نوية وذلك بناء على قرار يصدر في الغرض عن الوزير متفقدين للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثا

 املكلف بالتربية والتكوين.

 .1111ماي  12: قرار مؤرخ في  14الفصل 

تتولى لجنة املناظرة بعد إجراء الاختبار التطبيقي ترتيب املترشحين ترتيبا نهائيا حسب  

ا في الاختبارين معا الجدارة وحسب كل اختصاص استنادا إلى مجموع العددين املتحصل عليهم

باعتبار ضارب كل منهما، وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس املجموع من النقاط تكون 

 ألاولوية في الترتيب ألكبرهم سنا.

 .1111ماي  12قرار مؤرخ في  : 15الفصل 

تقترح لجنة املناظرة على الوزير املكلف بالتربية قائمة أصلية في املترشحين حسب كل 

الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية ملتابعة مرحلة التكوين وقائمة تكميلية حسب اختصاص 

 الترتيب التفاضلي تضم مترشحين اثنين على ألاقل في كل اختصاص من اختصاصات املناظرة.

 .1111ماي  12قرار مؤرخ في  : 12الفصل 

ختبارات ملتابعة تضبط بصفة نهائية قائمة املترشحين املقبولين في املناظرة الخارجية باال 

مرحلة تكوين النتداب متفقدين للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية  حسب كل اختصاص 

 وكذلك القائمة التكميلية من قبل الوزير املكلف بالتربية.

يتم استدعاء املقبولين في املناظرة الخارجية باالختبارات ملتابعة مرحلة  : 19الفصل 

يوما على ألاقص ى من تاريخ دعوتهم يتعين  15ردية. وبعد انقضاء تكوين عن طريق املكاتيب الف

التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إلاشعار بالتسلم على من تخلف بضرورة الاتصال 

باإلدارة، وفي صورة عدم حضوره فانه يشطب من قائمة املقبولين في املناظرة الخارجية 

ي بمترشح مسجل بالقائمة التكميلية في نفس باالختبارات ويعوض حسب الترتيب التفاضل

الاختصاص وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ثالثة اشهر عل أقص ى تقدير بعد التصريح بالقائمة 

 ألاصلية.

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. : 19الفصل 

 .2553نوفمبر  16تونس في 

 

 وزير التربية والتكوين         

 محمد رؤوف النجار                                                                                       

 اطلع عليه  

 الوزير ألاول 

 محمد الغنوش ي
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 ق ـــــــــــــــــــــملح

 الاختبار الكتابي ملختلف املوااد

 

 املدة الاختبارات الاختصاصات

 س4 واللغة)مقال أو تحليل نص أو دراسة نص(اختبار في ألادب  العربية

 س4 دراسة نص متبوعة بتمارين لغوية الفرنسية

 س3 موضوع يتعلق باالالسنية التطبيقية : منهجية وحضارة الانقليزية

 س3 موضوع يتعلق باللغة و ألادب والحضارة ألاملانية

 س3 موضوع يتعلق باللغة و ألادب والحضارة إلايطالية

 س3 موضوع يتعلق باللغة و ألادب والحضارة إلاسبانية

 س5 مقال فلسفي الفلسفة

 الاختبار : يتكون من جزئيين : التاريخ والجغرافيا

 الجزء ألاول : مقال في التاريخ أو دراسة وثيقة تاريخية -

 الجزء الثاني : مقال في الجغرافيا أو دراسة وثيقة جغرافية -

 س4

 موضوع في العقائد إلاسالمية والتشريع إلاسالمي من خالل التربية إلاسالمية

 مقال أو تحليل نص

 س4

 س4 مقال أو شرح وثيقة التربية املدنية

 س3 تحليل نص موسيقي أو اثر موسيقي مسموع التربية املوسيقية

 موضوع حول ألاسس الفكرية للتوجهات التشكيلية في الفن  التربية التشكيلية

 أو الفن العربي الحديث واملعاصرالعربي إلاسالمي 

 س3

 س4 موضوع تأليفي الرياضيات

 يزيائيةفالعلوم ال

 

 الاختبار: يتكون من جزئين :

 الجزء ألاول: يتعلق بالفيزياء ويتكون من مشكل يتضمن -

 أسئلة بعضها نظري 

 الجزء الثاني: يتعلق بالكيمياء ويتكون من مشكل يتضمن -

 أسئلة بعضها نظري 

 س4
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 الحياة والارضعلوم 

أوت  1قرار مؤرخ في )

1111) 

 الاختبار: يتكون من جزئين :

 الجزء ألاول: ذو صبغة نظرية تاليفية ويتعلق بعلم  -

الوظائف والبيولوجيا الحيوانية و النباتية و الكيمياء 

 الحياتية

الجزء الثاني: يتمثل في حل مشكل يتعلق بعلم الوراثة أو  -

 البيئة أو البيولوجيا.

 س3

اختبار يتعلق بمادة التصرف مع إدراج أسئلة تتعلق بمادة  التصرف

 الاقتصاد

 س 4

 س4 مقال في الاقتصاد أو دراسة وثيقة اقتصادية  الاقتصاد

 س4 موضوع حول الهندسة آلالية الهندسة آلالية

 س4 موضوع حول الهندسة الكهربائية الهندسة الكهربائية

بعلوم إلاعالمية و حل مسائل بواسطة موضوع نظري يتعلق  إلاعالمية

 الحاسوب

 س4

 التربية املسرحية

أوت  1)قرار مؤرخ في 

1111) 

 س 3 اختبار يتعلق بالتربية املسرحية وطرق تدريسها

 اللغة الصينية

أوت  1)قرار مؤرخ في 

1111) 

 س 3 موضوع يتعلق باللغة والحضارة الصينية وطرق تدريسها

 اللغة الروسية

أوت  1في  )قرار مؤرخ

1111) 

 س 3 موضوع يتعلق باللغة والحضارة الروسية وطرق تدريسها

 

 :تتعلق الاختبارات بالبرامج الجاري بها العمل باملدارس إلاعدادية و املعاهدمالحظة

 

        

 

 
 
 
 
 



 

 

251 

 

بضبط نظام مرحلة تكوين  يتعلق 1114أكتوبر  11قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 

 باملركز الوطني لتكوين املكونين في التربية. املدارس لاعداادية واملعاهد الثانويةمتفقدي 

 

 إن وزير التربية والتكوين، 

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد  لسنة 112بعد إلاطالع على القانون عـ

العمومية ذات بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات 

لسنة  25الصبغة إلادارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ،2553مارس  10املؤرخ في  2553

املتعلق بإحداث مركز  2551ديسمبر  15املؤرخ في  2551ـدد لسنة 2142وعلى ألامر عـ

كز الوطني لتكوين املكونين في لإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات أطلقت عليه تسمية "املر 

 التربية" وبضبط تنظيمه إلاداري واملالي وطرق سيره،

املتعلق بضبط النظام  2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551لسنة  2346وعلى ألامر عدد 

 منه، 18ألاساس ي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية وخاصة الفصل 

املتعلق بضبط كيفية تنظيم املناظرة الخارجية  2553نوفمبر  16وعلى القرار املؤرخ في 

 باإلختبارات للقبول في مرحلة تكوين إلنتداب متفقدين للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية،

 ـي :ـــــــــا يلــــرر مـــــــــقــ

 

 الباب ألاول 

 أحكام عامة

رس إلاعدادية يضبط هذا القرار نظام مرحلة تكوين متفقدي املدا : الفصل ألاول 

واملعاهد الثانوية باملركز الوطني لتكوين املكونين في التربية وترتيب إجراء التكوين امليداني 

 للمتكونين والتدابير الخاصة بتقييم النتائج واختتام التكوين باملرحلة.

يقبل للتسجيل بمرحلة تكوين متفقدي املدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية   : 1الفصل 

من  18املترشحون الناجحون في مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين املنصوص عليها بالفصل 

 املشار إليه أعاله. 2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551لسنة  2346ألامر عدد 

يعتبر املتكونون أثناء متابعتهم ملرحلة التكوين في حالة مباشرة وينتفعون  : 1الفصل 

في ذلك جميع املنح وبحقهم في التدرج. كما تؤخذ مدة التكوين طبقا لذلك بكامل مرتبهم بما 

 بعين الاعتبار في حساب تقاعدهم.

يمكن للمتكونين الانتفاع بخدمات املركز الوطني لتكوين املكونين في التربية  : 4الفصل 

 بمقابل خاصة تلك  املتعلقة بالسكن واملطعم في حدود ما هو متوفر.



 

 

251 

 

أثناء مدة تكوينهم للنظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة  يخضع املتكونون  : 5الفصل 

والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية ويلتزمون باحترام جميع 

 الواجبات املنصوص عليها بالنظام الداخلي ملؤسسة التكوين.

يجب أن يواظب املتكونون على حضور حصص الدروس والورشات  : 2الفصل 

والتربصات والندوات وامللتقيات وكل ألانشطة التي تنظم لفائدتهم. وترفع مؤسسة التكوين 

بانتظام بيانا في غياباتهم إلى إلادارات املعنية بصرف أجورهم لتتخذ إلاجراءات الالزمة وفق 

 التراتيب املعمول بها.

 الباب الثاني

 في نظام التكوين

 .1118سبتمبر  19قرار مؤرخ في  : 9الفصل 

ة نيدوم التكوين بمرحلة تكوين متفقدي املدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية س

 واحدة.(1)

ويضبط املدير العام للمركز روزنامة الدراسة وفترات التكوين امليداني ومختلف مراحل 

لتكوين أحد عشر شهرا ويمنح املتكونين شهرا واحدا تقييم النتائج وتدوم الدراسة خالل سنة ا

 بعنوان رخصة استراحة سنوية.

يتعلق التكوين بمجالين رئيسيين يساعدان على تحقيق أهداف مراحلة  : 9الفصل 

 التكوين املحددة بامللحق املصاحب لهذا القرار .

يت الجملي من التوق % 35مجال املعارف ولغات التدريس ومواده ويخصص له في حدود -

ويراعى في توزيع هذه النسبة التكوين ألاساس ي لكل متكون ومقتضيات البرامج الدراسية 

 الجاري بها العمل في املدارس إلاعدادية واملعاهد.

من التوقيت الجملي ويشمل مشاركة  % 05املجال الصناعي املنهي ويخصص له في حدود -

مؤسسات ذات العالقة بالتكوين  املتكون في ندوات وملتقيات وورشات عمل وزيارة

 يؤمنها له املركز ويكلف املتكون بإعداد تقارير نقدية وتحليلية في شأنها.

ينظم املركز لفائدة املتكون تكوينا ميدانيا في دائرة تفقد تحت إشراف  : 8الفصل 

ساس ي املتفقد املؤطر بالدائرة إليالفه بمختلف الوظائف وألاعمال املنصوص عليها بالنظام ألا 

 الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية.

يعين منسق بيداغوجي من بين املتفقدين العامين للتربية أو املتفقدين  : 11الفصل 

 ألاولين عند الاقتضاء وتتمثل مهمته فيما يلي :

متابعة سير تكوين متفقدي املدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية باملركز الوطني لتكوين  -

 ملكونين في التربية.ا

 تنظيم التكوين امليداني والندوات وامللتقيات. -

 متابعة إعداد ألادوات البيداغوجية الالزمة  في التكوين وتحيينها. -
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اقتراح التدابير التي من شأنها أن تطور طرائق التكوين املعتمدة في تكوين متفقدي املدارس  -

 إلاعدادية واملعاهد الثانوية.

يتم التدريس باللغة العربية أساسا ويمكن استعمال لغة أجنبية يتطلبها  : 11الفصل 

 إلاختصاص أو عند الضرورة.

 يضبط برنامج مرحلة التكوين املشار إليها بامللحق املصاحب لهذا القرار. : 11الفصل 

يتم ضبط املحتوى التفصيلي لبرنامج مرحلة التكوين وتحيين مسائله عند  :11الفصل 

وطرق تدريسه وألاشغال التي يستوجبها خاصة على مستوى املتابعة والتقييم بعد أخذ  إلاقتضاء

 رأي املجلس العلمي ملؤسسة التكوين.

 الباب الثالث

 في نظام التقييم والتخرج

 يخضع املتكونون أثناء مرحلة التكوين و في نهايتها للتقييم.  : 14الفصل 

سبات املتكونين في مجال املعارف ولغة اثناء مرحلة التكوين تقيم مكت : 15الفصل 

 التدريس ومواده تقييما مستمرا يتواله املدرسون القائمون على هذا التكوين. 

وتضبط الاجراءات العملية لهذا النوع من التقييم وتواتره بعد أخذ راي املجلس العلمي 

 للمركز. 

 في نهاية مدة التكوين، يكون التقييم وفق ما يلي: : 12الفصل 

يجري املتكون عملية تفقد بأحد الفصول تشفع بمحادثة املدرس وتحرير تفقد وذلك  -

بحضور لجنة فنية تتركب من عضوين اثنين من سلك التفقد البيداغوجي باملدارس 

ا املدير العام للمركز باقتراح من املدير العام للتفقدية مإلاعدادية واملعاهد الثانوية يعينه

 العامة للتربية.

 ( يتكون من :Portfolioتكون ملفا تربويا )يعد امل -

صلة باملسائل  وثيقة  مشروعه الذي أعده في الدائرة يركز فيه خاصة على مواضيع ذات     *

 التربوية التجديدية،

 نماذج من تقارير التفقد وإلارشاد،         *

 وثائق إعداد حلقات تكوينية وتنشيط مجموعات،         *

املهنية التي  وثائق تخص مشاركته في الندوات وامللتقيات وكل ألانشطة ذات الصبغة          *

 املتعلقة بها. والتحليلية  ر النقديـة ـنظمت لفائدته أثناء فترة التكوين مرفقة بالتقاري

تتولى لجنة فنية تقييم امللف وتدعو املتكون إلى تقديمه أمامها وتجرى معه محادثة 

 ف وبمسائل صناعية تلقى فيها تكوينا أثناء مرحلة التكوين.تتعلق بمحتوى املل

تتكون اللجنة من متفقدين أثنين للمدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية يعينهما املدير 

 العام للمركز الوطني لتكوين املكونين في التربية باقتراح من املدير العام للتفقدية العامة للتربية.

 لدائرة تقريرا حول أداء املتكون في مرحلة التكوين امليداني.يقدم املتفقد املؤطر با -
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 يحتسب التقييم العام للتكوين وفق الجدول التالي: : 19الفصل 

 املسؤول عن التقييم عداد النقاط العام عناصر  التقييم

 حصيلة التقييم املستمر في مجال  -1

 املعرف ولغات التدريس ومواده

 املدرسون املعنيون  25

 املتفقد املؤطر بالدائرة 15 تقييم أداء املتكون أثناء التكوين امليداني -2

 تقييم أداء املتكون أثناء عملية التفقد -3

 واملحادثة وتحرير التقرير

 اللجنة الفنية املعنية 35

 اللجنة الفنية املعنية 35 (portfolioتقييم امللف التربوي ) -4

 

تشرف على تقييم نتائج املتابعين ملرحلة التكوين لجنة قبول تتركب كما  : 19الفصل 

 يلي :

 املدير العام للمركز الوطني لتكوين املكونين في التربية )رئيس( -

 املدير العام للتفقدية العامة للتربية، -

 املدير العام للمرحلة الثانية من التعليم ألاساس ي والتعليم الثانوي، -

 ام لالمتحانات،املدير الع -

 من هذا القرار، 15املنسق البيداغوجي املنصوص عليه بالفصل  -

 مدرس مكون يعينه مدير املركز. -

من هذا القرار قائمة في الذين  16تعد اللجنة املنصوص عليها بالفصل  : 18الفصل 

 أنهوا مرحلة التكوين بنجاح على أساس ما يلي :

 .155نقطة من  55عليها املتكون عن أال يقل مجموع النقاط التي تحصل -أ

نقطة بالنسبة الى عنصري التقييم الثالث والرابع  35أال يتحصل املتكون على أقل من -ب

 من هذا القرار. 10معا املشار إليهما بالفصل 

 أن يكون حسن السلوك واملواظبة. - ج

 ويمكن للجنة أن تدرس الحاالت الاستثنائية ألخذ القرار في إلاسعاف.

يرتب املتكونون الناجحون في مرحلة تكوين متفقدي املدارس إلاعدادية  : 11الفصل 

واملعاهد الثانوية حسب التفوق ويتسلم كل واحد منهم وثيقة تثبت نجاحه في املرحلة املعنية 

 وتنص على مرتبته ضمن قائمة الناجحين.

ارس إلاعدادية يسمى الناجحون في مرحلة التكوين في رتبة متفقد للمد : 11الفصل 

واملعاهد الثانوية متربص بقرار من وزير التربية والتكوين. أما غير الناجحين فإنهم يرجعون إلى 

 رتبتهم ألاصلية ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط.

ويمكن لهؤالء املتكونين اجتياز الاختبارات في الدورة املوالية فقط في عناصر التقييم التي 

 ة.تقترحها لجنة املناظر 
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 الباب الرابع

 في اختتام التكوين

تعين التفقدية العامة للتربية املتفقدين املتربصين بمراكز عملهم حسب  : 11الفصل 

ترتيبهم في نهاية مرحلة التكوين. ويعتبر رفض أحدهم مركز العمل تنازال منه عن نجاحه النهائي في 

 مرحلة التكوين.

املدير العام للمركز الوطني لتكوين املكونين في التربية مكلف بتنفيذ هذا  : 11الفصل 

 القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 2554أكتوبر  11تونس في 

 وزير التربية والتكوين                                                              

 محمد رؤوف النجار                                                               

 

 اطلع عليه

 الوزير ألاول   

 محمد الغنوش ي 
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 1118سبتمبر  19قرار مؤرخ في 

 )جديد(قــــــملح

 برنامج مرحلة تكوين متفقدي املدارس لاعداادية

  واملعاهد الثانوية

 

 :مجالين أساسيين املدارس إلاعدادية واملعاهد علىيحتوي برنامج مرحلة تكوين متفقدي 

 ـ مجال املعارف ولغات التدريس

 املنهي ـ املجال الصناعي

 : مجال املعارف ولغات التدريس - 1

 : املتكون من يهدف هذا املجال إلى تمكين

 دعم تكوينه ألاساس ي *

وهندسة البرامج  ومواد التدريس وتعلمية مادة الاختصاص ـ في الاختصاص : لغة التدريس

 التكوين، والوسائل التعليمية وهندسة

واملنظومة التربوية التونسية  ـ في التربية والبيداغوجيا : نظريات التعلم وعلم النفس التربوي 

 التربية، والتشريعات املتعلقة بها والتقييم وفلسفة

 .امتالك تقنيات تؤهله للبحث وإلانتاج والاستشراف *

 .تقنيات املعلومات والاتصال واستثمارهاالتعامل مع  *

 : املجال الصناعي املنهي -  2

 : يهدف هذا املجال إلى تمكين املتكون من

ميدانية تضمن له أداء وظيفته على أفضل وجه في مجاالت تأطير  امتالك كفايات مهنية *

 : وتقييمهم املدرسين ومرافقتهم

 ـ تكوين املدرسين مهنيا وصناعيا

 تطبيق البرامج واملقاربات الجديدة املدرسين فيـ مرافقة 

 ـ تقييم أداء املدرسين

 البرامج والوسائل التعليمية ـ تقييم

 والامتحانات الوطنية ـ إبداء الرأي في نظام املراقبة املستمرة

 : املبادرة إلى التجديد في مجال اختصاصه *

 التجديدات البيداغوجية ـ رصد

 ـ متابعة تطبيق التجديدات

 ميدانية ودراسات ـ إنجاز بحوث

 .والتقييم ـ استغالل تكنولوجيات املعلومات والاتصال في التعليم
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 يتعلق بضبط كيفية تنظيم   1114افريل  9قرار من وزير التربية والتكوين  مؤرخ في 

 املناظرة الداخلية بامللفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للمدارس الابتدائية.

 

 التربية والتكوين،إن وزير 

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد الاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  25الصبغة إلادارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ،2553مارس  10املؤرخ في  2553

املتعلق بضبط النظام  2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551ـدد لسنة 2346وعلى ألامر عـ

 منه، 14ألاساس ي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية وخاصة الفصل 

املتعلق بضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية  2552أوت  2وعلى القرار املؤرخ في 

 فات للترقية إلى رتبة متفقد أول للمدارس الابتدائية. باملل

 قـــرر مـا يلــي :

 

من ألامر  14بالفصل  اتنظم املناظرة الداخلية بامللفات املنصوص عليه : الفصل ألاول 

للترقية إلى رتبة متفقد أول  2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551لسنة  2346املشار إليه أعاله عدد

 طبقا الحكام هذا القرار. للمدارس الابتدائية

أعاله متفقدو املدارس  ايمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية املشار إليه : 1الفصل 

( سنوات أقدمية على ألاقل في تلك الرتبة في 5الابتدائية املترسمون في رتبتهم والذين لهم خمس )

 تاريخ ختم الترشحات.

أعاله بقرار من وزير التربية والتكوين  تفتح املناظرة الداخلية املشار إليها : 1الفصل 

 ويضبط هذا القرار : 

 عدد الخطط املعروضة للتناظر،-

 تاريخ ختم قائمة الترشحات، -

 تاريخ اجتماع لجنة املناظرة، -

 .1111ماي  1قرار مؤرخ في  : 4الفصل 

بعد، يجب على كل مترشح للمناظرة الداخلية املشار إليها أعاله أن يقوم بالتسجيل عن 

عن طريق الشبكة التربوية، ثم سحب مطلب الترشح وارساله الى وزارة التربية عن طريق 

التسلسل إلاداري مصحوبا بالوثائق إلادارية املطلوبة في نظير واحد وإنتاجهم البيداغوجي والعلمي 

فقد في نظيرين. وتتمثل الوثائق إلادارية في مطلب الترشح ونسخة من قرار التسمية في رتبة مت

املدارس الابتدائية وشهادة خدمات محينة ونسخة من كل شهادة علمية متحصل عليها بعد 

 ألاستاذية أو ما يعادلها.
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يتعين على املترشح للمناظرة املشار إليها أعاله الالتزام بالحضور بمنطقة  : 5الفصل 

 العمل التي يقع تعينه بها وذلك كامل أيام العمل. 

 .1111ماي  1ي قرار مؤرخ ف : 2الفصل 

يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات أو ال يتضمن 

أعاله. و يعتبر تاريخ التسجيل بالشبكة التربوية دليال على  4احدى الوثائق املذكورة بالفصل 

 معرفة تاريخ ايداع ملف الترشح.

لجنة تضبط تركيبتها تشرف على املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله  : 9الفصل 

 بمقتض ى قرار من الوزير ألاول.

 وتتولى هذه اللجنة بالخصوص : 

 دراسة مطالب الترشح وضبط القائمة النهائية للمترشحين، -

تقييم إلانتاج البيداغوجي والعلمي للمترشحين، ولهذا الغرض يمكن لرئيس لجنة  -

 املناظرة تكوين لجان مختصة.

تقيم لجنة املناظرة ملفات املترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين  : 9الفصل 

( اعتمادا على مجموع يأخذ باالعتبار إنتاجهم ونشاطهم و أقدميتهم و 25( والعشرين)5الصفر)

 شهائدهم العلمية وذلك وفق املقاييس الواردة ضمن الجدول التالي:

 بيداغوجية ـةأعمال أو دراسات أو بحـوث ذات صبغ إلانتاج

 متفقد املدارس وعلمية انتجها املترشح في رتبـة

 الابتدائية لكنه بإمكان املترشح أن يرفق إنتاجه بقائمة

 وللجنة املناظرة أن تستأنس بها. في ألاعمال السابقـة

 (8عدد من ستة )

 الثالث نتيجة تقييم النشاط املنجز خالل السنـوات - النشاط

 املتفقدين امليدانيين.ألاخيرة بالنسبة إلى 

 املتفقدين معدل العددين إلاداريين ألاخيرين بالنسبة إلى -

 او امللحقين. املكلفين بخطة وظيفية أو عمل إداري 

 (8عدد من ستة )

نصف نقطة عن  ألاقدمية في رتبة متفقد املدارس الابتدائية - ألاقدمية

 كل سنة في حدود

 ( نقاط5خمس)

 الشهائد

 العلمية

 شهادة الكفاءة في البحث)نقطة ونصف( -

 ما الثالثة أو  أو التبريز أو املاجيستير أو ديبلوم املرحلة -

 يعادلها )نقطتان(

 أو الدكتورا )ثالث نقاط( -

 (3عدد من ثالثة )
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ينتج عن كل غش إلغاء نتيجة املترشح في املناظرة املشار إليها أعاله  وحرمانه  : 8الفصل 

 ( سنوات.5من املشاركة فيها مدة خمس)

ويتم هذا الحرمان بمقتض ى قرار من وزير التربية والتكوين بناء على تقرير يتم إعداده 

 من قبل لجنة املناظرة بعد الاستماع إلى املترشح.

ب املترشحين حسب الجدارة طبقا ملجموع النقاط املتحصل عليها يقع ترتي : 11الفصل 

أعاله وتضبط قائمة املترشحين الناجحين نهائيا في  6من قبل املترشحين وفقا الحكام الفصل 

املناظرة الداخلية بامللفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للمدارس الابتدائية من قبل وزير التربية 

 والتكوين.

لغى جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا القرار وخاصة القرار املؤرخ في ت : 11الفصل 

 املشار إليه أعاله. 2552أوت  2

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. : 11الفصل 

 

 .2554افريل  6تونس في 

 وزير التربية والتكوين

 محمد رؤوف النجار 

 

 اطلع عليه 

 الوزير ألاول 

 الغنوش يمحمد 
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 يتعلق بضبط كيفية تنظيم املناظرة  1111نوفمبر  19قرار من وزير التربية مؤرخ في 

 في مرحلة تكوين النتداب متفقدين للمدارس الابتدائية. الخارجية باالختبارات للقبول 

 

 

 إن وزير التربية ،

املتعلق 1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد الاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  25الصبغة إلادارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 .2553مارس  10املؤرخ في  2553

املتعلق بأحكام استثنائية  1662بر سبتم 2املؤرخ في  1662ـدد لسنة 1226وعلى ألامر عـ

املؤرخ في  1662لسنة  1551خاصة باملشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية املتمم باألمر عدد 

 .1662أوت  26

املتعلق بضبط النظام  2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551ـدد لسنة 2346وعلى ألامر عـ

 منه. 16بية وخاصة الفصل ألاساس ي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التر 

 

 قـرر مـا يلـي:

 

تفتح بقرار من الوزير املكلف بالتربية مناظرة خارجية باالختبارات للقبول  :الفصل ألاول 

املشار إليه أعاله  2551لسنة  2346من ألامر عدد 16في مرحلة التكوين املحدثة بالفصل 

 النتداب متفقدين للمدارس الابتدائية لـ :

 املدارس الابتدائية املترسمين في رتبتهمأساتذة  -أ

معلمي التطبيق ألاولين املتحصلين على شهادة ألاستاذية في علوم التربية أو إحدى مواد  -ب

التدريس أو على شهادة معادلة لها املترسمين في رتبتهم واملتوفر فيهم شرط ثالث سنوات 

 أقدمية على ألاقل في رتبتهم.

ين على شهادة ألاستاذية في علوم التربية أو إحدى مواد التدريس معلمي التطبيق املتحصل -ج

أو على شهادة معادلة لها املترسمين في رتبتهم واملتوفر فيهم شرط خمس سنوات أقدمية على 

 ألاقل من رتبتهم.

 يضبط قرار فتح املناظرة الخارجية باالختبارات: : 1الفصل 

 2513ماي  18مطة أولى جديدة : قرار مؤرخ في 

 ،وتوزيعها عند الاقتضاء على مختلف الاختصاصات عدد الخطط املراد سد شغورها -

 تاريخ ختم قائمة الترشحات، -

 تاريخ إجراء الاختبارات. -
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 .1111مارس  11قرار مؤرخ في  : 1الفصل 

املشار اليها اعاله ان يقوم  للمناظرة الخارجية باالختبارات كل مترشحيجب على 

تقديم ملف ترشحه عن طريق ب بالتسجيل عن بعد عن طريق الشبكة التربوية ثم يقوم

 :التاليةالتسلسل إلاداري مرفقة بالوثائق 

اللغة التي سيحرر بها املترشح يسحب من الشبكة التربوية يتضمن ذكر مطلب ترشح  -

 الاختبار الكتابي،

 وطنية،نسخة من بطاقة التعريف ال -

 نسخة من قرار تسمية املترشح في الرتبة الحالية، -

 قرار الضابط آلخر حالة إدارية للمعني باألمر،النسخة من  -

 قائمة مفصلة في الخدمات حديثة  العهد ممضاة من قبل إلادارة ، -

 نسخة من شهادة ألاستاذية أو ما يعادلها. -

 .1111مارس  11قرار مؤرخ في  : 4الفصل 

أو يصل بعد  )جديد( من هذا القرار 3ملف ترشح مخالفا الحكام الفصل  يعتبر الغيا كل

دليال على معرفة تاريخ بالشبكة التربوية تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل 

 .ارسال الترشح

يقع ختم قائمة املترشحين املخول لهم حق املشاركة في املناظرة الخارجية  : 5الفصل 

 ر إليها أعاله بصفة نهائية من قبل الوزير املكلف بالتربية.باالختبارات املشا

تشرف على املناظرة الخارجية باالختبارات املشار إليها أعاله لجنة تضبط  : 2الفصل 

 تركيبتها بقرار من الوزير ألاول.

 تتولى لجنة املناظرة: : 9الفصل 

 دراسة ملفات املترشحين، -

 غش املسجلة في أية مرحلة من مراحل املناظرة،دراسة التقارير الخاصة بحاالت ال -

النظر في نتائج املناظرة واقتراح قائمة في املترشحين املقبولين ملتابعة مرحلة التكوين و لرئيس  -    

 لجنة املناظرة أن يكون لجانا فنية فرعية.

 .1111اكتوبر  14قرار مؤرخ في  : 9الفصل 

تهدف املناظرة الخارجية إلى التثبت من مدى تملك املترشح للمكتسبات القبلية املعرفية  

وتشتمل على الاختبارات   .واملنهجية والسلوكية التي تؤهله ملتابعة مرحلة التكوين وإلافادة منها

 التالية:

 :اختبار كتابي (1

الكفاءات اللغوية واملنهجية املعرفية  للمترشح الذي يدعى الى تحرير يهدف إلى تقييم  

ويتعلق باملحاور املدرجة بامللحق ( تحرر وجوبا باللغة التي اختارها املترشح) مقالة 

  املصاحب لهذا القرار.
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 الشفوي : – اختبار تطبيقي (2

لية لدى املترشح من و التواص البيداغوجية  والتربوية اتكفايالإلى تقييم الاختبار يهدف  

خالل مالحظة نشاط و / أو نشاطين مع الاستعانة بشبكة لتقييم العمليات املتعلقة 

 بالتخطيط والاعداد، الانشطة املنجرة والانشطة الكتابية.

 حضور املعلم.اثر ذلك يحرر املترشح تقريرا ثم يناقشة مع أعضاء اللجنة ودون 

 باملسائل التربوية والبيداغوجية املذكورة سابقا.ثم يدعى املترشح الى محادثة تتعلق 

 ويضبط الجدول التالي ماهية كل اختبار ومدته وضاربه وبرنامجه.

 برنامجـه ضاربه مدتـه ماهيتـه الاختبـار

 الاختبار الكتابي

 للمترشحين 

العربية  تينللغبا

 الفرنسيةو 

 ساعات 4 تحرير مقالة

2 

املحاور املدرجة بامللحق 

 املصاحب

الاختبار التطبيقي 

 الشفوي 

مالحظة نشاط و/أو 

نشاطين بحضور 

 اللجنة

حسب مقتضيات 

التنظيم البيداغوجي 

للقسم وتوقيت 

 النشاط

 
2 

حسب مقتضيات 

التنظيم البيداغوجي 

 للقسم

 

تحرير تقرير في 

الانشطة املالحظة 

ومناقشته مع اعضاء 

اللجنة ودون حضور 

 املعلم

دق 35تحريرالتقرير:

 دق    35املناقشة : 

 دق15عداد: ال ال محادثة مع اللجنة

 دق15العرض: 

 دق 25املناقشة:

2 

املحاور املدرجة بامللحق 

 املصاحب

 

ال يمكن ان يوجد تحت تصرف املترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات أي  : 8الفصل 

 مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة املناظرة خالف ذلك.

يعرض الاختبار الكتابي على مصححين اثنين كل على حدة. ويسند كل  : 11الفصل 

كون العدد النهائي ( وي25( والعشرين)5مصحح إلى الاختبار عددا مرقما يتراوح بين الصفر )

مساويا للمعدل الحسابي للعددين املسندين. وإذا كان الفارق بين العددين املسندين يفوق ألاربع 
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نقاط تقع إعادة إصالح الاختبار من قبل املصححين الاثنين معا، فان لم يتفقا يكلف مصحح 

د املسند من قبل ثالث بتقييم الاختبار ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعد

 املصحح الثالث واحسن العددين السابقين.

 .1111اكتوبر  14قرار مؤرخ في  : 11الفصل 

ال يسمح ألي مترشح باملشاركة في الاختبار التطبيقي الشفوي إن لم يتحصل على ألاقل 

 ( في الاختبار الكتابي.25( من عشرين)15)عشرةعلى عدد 

اولة غش يتم التفطن إليها في أية مرحلة من يترتب على كل غش أو مح :  11الفصل 

مراحل املناظرة إلغاء اختبارات املترشح، كما يمكن منعه من املشاركة ملدة أقصاها خمس 

سنوات في املناظرة الخارجية باالختبارات للقبول في مرحلة تكوين النتداب متفقدين للمدارس 

 وزير املكلف بالتربية.الابتدائية وذلك بناء على قرار يصدر في الغرض عن ال

تتولى لجنة املناظرة ترتيب املترشحين حسب الجدارة استنادا إلى نتائج  : 11الفصل 

 الاختبار الكتابي.

إذا تحصل مترشحان أو اكثر على املجموع نفسه من النقاط في الاختبار الكتابي تكون 

 ألاولوية في الترتيب الكبرهم سنا.

 .1111 ماي12رخ في جديدة( : قرار مؤ أخيرة  )فقرة 

وتتولى اللجنة ضبط قائمة في املترشحين املؤهلين الجتياز الاختبار التطبيقي الشفوي 

في كل وذلك على أساس عدد الخطط املراد سد شغورها  حسب كل اختصاص للقبول النهائي

 من عدد الخطط املذكورة. % 55وعدد إضافي ال يتعدى اختصاص 

 14من القرار املؤرخ في  1بمقتض ى أحكام الفصل ألغي هذا الفصل  : 14الفصل 

 .1111أكتوبر 

  .1111 ماي 12قرار مؤرخ في  : 15الفصل 

املترشحين ترتيبا نهائيا   الشفوي ترتيبالتطبيقي  تتولى لجنة املناظرة بعد إجراء الاختبار 

 ريناستنادا إلى مجموع ألاعداد املتحصل عليها في الاختباحسب كل اختصاص و تفاضليا 

( على شرط أن يكون املترشح قد تحصل على عدد ال الشفوي  –الكتابي التطبيقي السابقين )

وإذا تحصل مترشحان أو  ،الشفوي -( في الاختبار التطبيقي25( من عشرين )15يقل عن عشرة )

 على نفس املجموع من النقاط تكون ألاولوية في الترتيب الكبرهم سنا.في احد الاختصاصات اكثر 

تقترح لجنة املناظرة على الوزير املكلف بالتربية قائمة أصلية في املترشحين  : 12ل الفص

ية حسب الترتيب الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية ملتابعة مرحلة التكوين وقائمة تكميل

 على أقص ى تقدير من عدد الخطط املراد سد شغورها. %15التفاضلي في حدود

ة املترشحين املقبولين في املناظرة الخارجية تضبط بصفة نهائية قائم : 19الفصل 

باالختبارات ملتابعة مرحلة تكوين النتداب متفقدين للمدرس الابتدائية من قبل الوزير املكلف 

 بالتربية.
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يتم استدعاء املقبولين في املناظرة الخارجية باالختبارات ملتابعة مرحلة  : 19الفصل 

يوما على ألاقص ى من تاريخ دعوتهم يتعين  15التكوين عن طريق املكاتيب الفردية. وبعد انقضاء 

التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إلاشعار بالتسلم على من تخلف بضرورة الاتصال 

عدم حضوره فانه يشطب من قائمة املقبولين في املناظرة الخارجية  باإلدارة، وفي صورة

باالختبارات ويعوض حسب الترتيب التفاضلي بمترشح مسجل بالقائمة التكميلية وينتهي العمل 

 بالقائمة التكميلية ثالثة اشهر على أقص ى تقدير بعد التصريح بالقائمة ألاصلية.

 رسمي للجمهورية التونسية.ينشر هذا القرار بالرائد ال : 18الفصل 

 .2553نوفمبر  16تونس في 

 وزير التربية والتكوين

 محمد رؤوف النجار 

 

 اطلع عليه      

 الوزير ألاول   

 محمد الغنوش ي 
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 (1111اكتوبر  14قرار مؤرخ في )

 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملحـــ

 

 فلسفة التربية، -

 النظام التربوي التونس ي، -

 العالقة التربوية، -

 التربية واملجتمع، -

 الطفولة واملراهقة، -

 التواصل، -

 الاختالفات املهنية، -

 التربية والتشغيلية. -

 تهم هذه املحاور املمتحنين باللغة العربية واللغة الفرنسية.
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 يتعلق بضبط نظام  1114أكتوبر  11قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 

 باملركز الوطني لتكوين املكونين في التربية. مرحلة تكوين متفقدي املدارس الابتدائية

 

 إن وزير التربية والتكوين،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد الاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  25الصبغة إلادارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ،2553مارس  10املؤرخ في  2553

بإحداث مركز املتعلق  2551ديسمبر  15املؤرخ في  2551ـدد لسنة 2142وعلى ألامر عـ

لإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات أطلقت عليـه تسميـة  " املركز الوطني لتكوين املكونين في 

 التربية" وبضبط تنظيمه إلاداري واملالي وطرق سيره،

املتعلق بضبط النظام  2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551ـدد لسنة 2346وعلى ألامر عـ

 منه، 16يداغوجي بوزارة التربية وخاصة الفصل ألاساس ي الخاص بسلك التفقد الب

املتعلق بضبط كيفية تنظيم املناظرة الخارجية  2553نوفمبر  16وعلى القرار املؤرخ في 

 باالختبارات للقبول في مرحلة تكوين النتداب متفقدين للمدارس الابتدائية،

 ي :ــــــــــا يلــــرر مـــــق

 

 الباب ألاول 

 أحكام عامة

يضبط هذا القرار نظام مرحلة تكوين متفقدي املدارس الابتدائية باملركز  : ألاول الفصل 

الوطني لتكوين املكونين في التربية وتراتيب إجراء التكوين امليداني للمتكونين والتدابير الخاصة 

 بتقييم النتائج واختتام التكوين باملرحلة.

رس الابتدائية املترشحون يقبل للتسجيل بمرحلة تكوين متفقدي املدا : 1الفصل 

من ألامر عدد  16الناجحون في مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين املنصوص عليها بالفصل 

 املشار إليه أعاله. 2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551لسنة  2346

يعتبر املتكونون أثناء متابعتهم ملرحلة التكوين في حالة مباشرة وينتفعون  : 1الفصل 

مل مرتبهم بما في ذلك جميع املنح  وبحقهم في التدرج. كما تؤخذ مدة التكوين طبقا لذلك بكا

 بعين الاعتبار في حساب تقاعدهم.

يمكن للمتكونين الانتفاع بخدمات املركز الوطني لتكوين املكونين في التربية  : 4الفصل 

 بمقابل خاصة تلك املتعلقة بالسكن واملطعم في حدود ما هو متوفر.
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يخضع املتكونون أثناء مدة تكوينهم للنظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة  : 5الفصل 

والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية ويلتزمون باحترام جميع 

 الواجبات املنصوص عليها بالنظام الداخلي ملؤسسة التكوين.

يجب أن يواظب املتكونون على حضور حصص الدروس والورشات  : 2الفصل 

والتربصات والندوات وامللتقيات وكل ألانشطة التي تنظم لفائدتهم وترفع مؤسسة التكوين 

بانتظام بيانا في غياباتهم إلى إلادارات املعنية بصرف اجورهم لتتخذ إلاجراءات الالزمة وفق 

 التراتيب املعمول بها.

 الباب الثاني

 في نظام التكوين

 .1118سبتمبر  19قرار مؤرخ في  : 9الفصل 

 . ( واحدة1سنة )يدوم التكوين بمرحلة تكوين متفقدي املدارس الابتدائية   

ويضبط املدير العام للمركز روزنامة الدارسة وفترات التكوين امليداني ومختلف مراحل 

شهرا إثرها ن يشهرا يمنح املتكون أحد عشر خالل سنة التكوين تقييم النتائج وتدوم الدراسة 

 واحدا بعنوان رخصة استراحة سنوية.

يتعلق التكوين بمجالين رئيسيين يساعدان على تحقيق أهداف مرحلة  : 9الفصل 

 التكوين املحددة بامللحق املصاحب لهذا القرار.

من التوقيت  % 45مجال املعارف ولغات التدريس ومواده ويخصص له في حدود 

الجملي ويراعى في توزيع هذه النسبة التكوين ألاساس ي لكل متكون ومقتضيات البرامج الدراسية 

 الجاري بها العمل في املدارس الابتدائية.

من التوقيت الجملي ويشمل مشاركة  % 85املجال الصناعي املنهي ويخصص له في حدود 

مؤسسات ذات العالقة بالتكوين يؤمنها له  املتكون في ندوات وملتقيات وورشات عمل وزيارة

 املركز ويكلف املتكون بإعداد تقارير نقدية وتحليلية في شأنها.

ينظم املركز لفائدة املتكون تكوينا ميدانيا في دائرة تفقد تحت إشراف  : 8الفصل 

ساس ي املتفقد املؤطر بالدائرة اليالفه بمختلف الوظائف وألاعمال املنصوص عليها بالنظام ألا 

 الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية.

يعين منسق بيداغوجي من بين املتفقدين العامين للتربية أو املتفقدين  : 11الفصل 

 ألاولين عند الاقتضاء وتتمثل مهمته فيما يلي :

 ة.متابعة سير تكوين متفقدي املدارس الابتدائية باملركز الوطني لتكوين املكونين في التربي -

 تنظيم التكوين امليداني والندوات وامللتقيات. -

 متابعة إعداد ألادوات البيداغوجية الالزمة في التكوين وتحيينها. -

اقتراح التدابير التي من شانها أن تطور طرائق التكوين املعتمدة في تكوين متفقدي املدارس  -

 الابتدائية .
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ويمكن استعمال لغة أجنبية يتطلبها  يتم التدريس باللغة العربية أساسا : 11الفصل 

 الاختصاص أو عند الضرورة.

 يضبط برنامج مرحلة التكوين املشار إليها بامللحق املصاحب لهذا القرار. : 11الفصل 

يتم ضبط املحتوى التفصيلي لبرنامج مرحلة التكوين وتحيين مسائله عند  : 11الفصل 

الاقتضاء وطرق تدريسه وألاشغال التي يستوجبها خاصة على مستوى املتابعة والتقييم بعد اخذ 

 رأي املجلس العلمي ملؤسسة التكوين.

 الباب الثالث

 في نظام التقييم والتخرج

 مرحلة التكوين وفي نهايتها للتقييم.يخضع املتكونون أثناء :  14الفصل 

أثناء مرحلة التكوين تقيم مكتسبات املتكونين في مجال املعارف ولغة  : 15الفصل 

التدريس ومواده تقييما مستمرا يتواله املدرسون القائمون على هذا التكوين. وتضبط إلاجراءات 

 علمي للمركز.العملية لهذا النوع من التقييم وتواتره بعد اخذ رأي املجلس ال

 .1118سبتمبر  19مؤرخ في  رار ق : 12الفصل 

 في نهاية مدة التكوين، يكون التقييم وفق ما يلي: 

 يجري املتكون عملية تفقد بأحد الفصول تشفع بمحادثة املدرس وتحرير تقرير تفقد -

وذلك بحضور لجنة فنية تتركب من عضوين اثنين من سلك التفقد البيداغوجي وتعليله 

يعينهم املدير العام للمركز باقتراح من املدير العام ومن املتفقد املؤطر دارس الابتدائية بامل

 للتفقدية العامة للتربية.

 ( يتكون من : Portfolioيعد املتكون ملفا تربويا ) -

  وثيقة مشروعه الذي أعده في الدائرة يركز فيه خاصة على مواضيع ذات صلة باملسائل

 التربوية التجديدية.

 .نماذج من تقارير التفقد 

 . وثائق في إعداد حلقات تكوينية وتنشيط مجموعات 

  وثائق تخص مشاركته في الندوات وامللتقيات وكل ألانشطة ذات الصبغة املهنية التي

بمختلف نظمت لفائدته أثناء فترة التكوين مرفقة بالتقارير النقدية والتحليلية املتعلقة 

 .مجاالت التكوين

تقييم امللف وتدعو املتكون إلى تقديمه أمامها وتجري معه املشار إليها أعاله نة جللاتتولى 

 محادثة تتعلق بمحتوى امللف وبمسائل صناعية تلقى فيها تكوينا أثناء مرحلة التكوين.

 يقدم املتفقد املؤطر بالدائرة تقريرا حول أداء املتكون في مرحلة التكوين امليداني. -
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 .1118سبتمبر  19مؤرخ في قرار :  19الفصل 

 يحتسب التقييم العام للتكوين وفق الجدول التالي: 

 املسؤول عن التقييم عداد النقاط عناصر التقييم العام

 حصيلة التقييم املستمر في مجال -1

 35 املعارف ولغات التدريس ومواده
 املدرسون املعنيون 

 تقييم أداء املتكون أثناء التكوين -2

 15 امليداني
 املتفقد املؤطر 

 تقييم أداء املتكون أثناء عملية -3

وتحرير مع املدرس التفقد واملحادثة 

 وتعليلهالتقرير 

35 

 اللجنة الفنية 

 اللجنة الفنية  35 (Portfolioتقييم امللف التربوي)-4

 

 1118سبتمبر  19: قرار مؤرخ في  : 19الفصل 

 التكوين لجنة قبول تتركب كما يلي:تشرف على تقييم نتائج املتابعين ملرحلة 

 املدير العام للمركز الوطني لتكوين املكونين في التربية)رئيس(،-

 املدير العام للتفقدية العامة للتربية،-

 املدير العام للمرحلة ألاولى من التعليم ألاساس ي،-    

 املدير العام لالمتحانات،-

 من هذا القرار، 15املنسق البيداغوجي املنصوص عليه بالفصل -

من هذا القرار قائمة في الذين  16تعد اللجنة املنصوص عليها بالفصل  : 18الفصل 

 انهوا مرحلة التكوين بنجاح على أساس ما يلي :

 .155نقطة من  55أال يقل مجموع النقاط التي تحصل عليها املتكون عن  –أ 

  .1118سبتمبر  19: فقرة ب )جديدة(: قرار مؤرخ في  -ب

نقطة بالنسبة إلى عنصري التقييم الثالث والرابع  35يتحصل املتكون على ألاقل من أال 

  .من هذا القرار 10املشار إليهما بالفصل 

 أن يكون حسن السلوك واملواظبة -ج

 ويكون للجنة أن تدرس الحاالت الاستثنائية الخذ القرار في إلاسعاف.

تكوين متفقدي املدارس الابتدائية يرتب املتكونون الناجحون في مرحلة  : 11الفصل 

حسب التفوق ويتسلم كل واحد منهم وثيقة تثبت نجاحه في املرحلة املعنية وتنص على مرتبته 

 ضمن قائمة الناجحين.
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يسمى الناجحون في مرحلة التكوين في رتبة متفقد للمدارس الابتدائية  : 11الفصل 

متربص بقرار من وزير التربية والتكوين. أما غير الناجحين فانهم يرجعون إلى رتبتهم ألاصلية 

 ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط.

التقييم التي ويمكن لهؤالء املتكونين اجتياز الاختبارات في الدورة املوالية فقط في عناصر 

 تقترحها لجنة املناظرة.

 الباب الرابع

 في اختتام التكوين

تعين التفقدية العامة للتربية املتفقدين املتربصين بمراكز عملهم حسب  : 11الفصل 

ترتيبهم في نهاية مرحلة التكوين. ويعتبر رفض أحدهم مركز العمل تنازال منه عن نجاحه النهائي في 

 مرحلة التكوين.

املدير العام للمركز الوطني لتكوين املكونين في التربية مكلف بتنفيذ هذا  : 11الفصل 

 القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2554أكتوبر  11تونس في 

 وزير التربية والتكوين

 محمد رؤوف النجار  

 

 اطلع عليه         

 الوزير ألاول          

 محمد الغنوش ي         
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 (1118سبتمبر  19)قرار مؤرخ في 

 ()جديد قـــــــــملح

 برنامج مرحلة تكوين متفقدي املدارس الابتدائية 

 

 

 برنامج مرحلة تكوين متفقدي املدارس الابتدائية مجموعة من ألانشطة املتنوعة ذات يحتوي 

 :تمكين املتكّون من الصبغة املعرفية واملهنية تهدف إلى

 ميدانية تضمن له أداء يؤثر في مردود املدرس واملدرسة، كفايات مهنيةـ 

 ألاساس ي، ـ دعم تكوينه

الفاعل في تطوير الواقع  ـ امتالك تقنيات تؤهله للبحث وإلانتاج والاستشراف قصد إلاسهام

 التربوي،

 .واستثمارها في تطوير العمل التربوي  ـ التعامل مع تقنيات الاتصال الحديثة

 التدريس وموااده ت التكوين الخاصة باملعارف ولغاتمجاال  *

 : ـ مجال التربية والبيداغوجيا 1

 التونسية وتشريعاتها، ـ املنظومة التربوية

 ـ مالمح املتفقد وخصائص احترافيته،

 التربوية الحديثة ونظريات التعلم، ـ املدارس

 .( ...بالكفايات، املشروع ـ املقاربات البيداغوجية )املقاربة

 : ـ مجال التقييم 2

 ومجاالته ووسائله، ـ أنواعه وأهدافه

 .ـ اختبارات التقييم ووضعياته

 : ـ مجال البحث 3

 ـ البحث ألاساس ي والبحث امليداني،

 .ووسائله ـ منهجيات البحث وتقنياته

 :جال املعرفة املدرسة وتعليمياتهاـ م 4

 التعليمية، ـ مدخل إلى

 .ـ اللغات والعلوم وتعليمياتها

 .الاتصال واملعلومات والوسائل التعليمية ـ مجال تكنولوجيا 5

 املنهي مجاالت التكوين الصناعي *

 : ـ مجال التقييم 1

 ـ تقييم مكتسبات التلميذ،

 أداء إلاطار التربوي، ـ تقييم
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 التعليم، ـ تقييم أداء املؤسسة التربوية ومردود

 ـ تقييم برنامج تكويني،

 .والعاملية ـ التقييمات الخارجية

 : ـ مجال التأطير 2

 واستراتيجياته، ـ هندسة التكوين

 ـ بناء خطط تأطير املدرسين وإنجازها ومتابعتها،

 مرافقة املدرسين وتعديل ممارساتهم، ـ

 التربوية التجديدية، ـ مرافقة املدرسين في إنجاز املشاريع

 .ـ إرساء مشروع الدائرة ومتابعة إنجازه

 : التجديد ـ مجال 3

 ـ رصد مبادرات تجديدية ومتابعتها،

 التجديدية، ـ إرساء املشاريع

 ـ إنجاز بحث ميداني أو تربوي،

 .تجديدية ـ إعداد دراسة ذات صبغة
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يتعلق بضبط النظام ألاساس ي  1881جويلية  5مـؤرخ في  1881لسنـة   1428أمر عداد 

 في لاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي التابع لوزارة التربية. املستشارينالخاص لسلك 

 

 

 إن رئيس الجمهورية,

 باقتراح من وزير التربية والعلوم,

 

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112و بعد إلاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية 

 ذات الصبغة إلادارية.

واملتعلق بالقانون ألاساس ي  1684مارس  18املؤرخ في  1684ـدد لسنة 62وعلى ألامر عـ

 كتابة الدولة للتربية القومية.لألساتذة املعاونين والقيمين التابعين ل

واملتعلق بضبط القانون  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 112وعلى ألامر عـ

ألاساس ي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي التقني واملنهي لوزارة التربية 

 القومية.

واملتعلق  بضبط القانون  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 114وعلى ألامر عـ 

 ألاساس ي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام بوزارة التربية القومية.

املتعلق بإحداث رتبة  1665سبتمبر  15املؤرخ في  1665ـدد لسنة 1138وعلى ألامر عـ

 أستاذ أول للتعليم الثانوي وجميع النصوص التي نقحته .

واملتعلق بضبط ألاصناف  1665فيفري  15املؤرخ في  1665ـدد لسنة 281عـ وعلى ألامر 

التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية 

 ذات الصبغة إلادارية.

املتعلق بإحداث مرحلة  1663جويلية  5املؤرخ في  1663ـدد لسنة 1486وعلى ألامر عـ

 دراسات املتخصصة باملعهد ألاعلى للتربية والتكوين املستمر.عليا لل

 وعلى رأي وزيـــر املالية,

 وعلى رأي املحكمة لاادارية.

 

 يصـدر ألامـر آلاتـي نصـه:
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 الباب ألاول 

 أحكـام عامـة

 يضبط هذا ألامر ألاحكام ألاساسية املطبقة على املوظفين آلاتي ذكرهم:: الفصل ألاول 

 .(1111سبتمبر  11مؤرخ في  1111لسنة  1441أمر عداد )

 التسمية الجديدة التسمية القديمة

في إلاعالم والتوجه املدرس ي  عاممرشد 

 والجامعي

في إلاعالم والتوجه املدرس ي  عاممستشار 

 والجامعي

مرشد أول في إلاعالم والتوجه املدرس ي 

 والجامعي

مستشار أول في إلاعالم والتوجه املدرس ي 

 يوالجامع

 مستشار في إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي مرشد في إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي

مرشد مساعد في إلاعالم والتوجيه املدرس ي 

 والجامعي

مستشار مساعد في إلاعالم والتوجيه املدرس ي 

 والجامعي

 

  1888جويلية  12مؤرخ في  1888لسنة  1211: أمر عداد الفصل ألاول)مكرر(

 .1111سبتمبر  11مؤرخ في  1111لسنة  1441أمرعداد                            

توزع الرتب املنصوص عليها بالفصل ألاول من هذا ألامر حسب ألاصناف وألاصناف 

 الفرعية املنصوص عليها بالجدول التالي:

 الاصناف الفرعية الاصناف الرتـــب

 عام في إلاعالم والتوجيه مستشار 

 والجامعياملدرس ي 

 1أ أ

 أول في إلاعالم والتوجيه مستشار 

 املدرس ي والجامعي

 1أ أ

 إلاعالم والتوجيه املدرس يمستشارفي 

 والجامعي

 1أ أ

 مساعد في إلاعالم والتوجيه مستشار 

 املدرس ي والجامعي

 1أ أ

 

 .1888جويلية  12مؤرخ في  1888لسنة  1211: أمرعداد  الفصل ألاول )ثالثا(

 .1111سبتمبر  11مؤرخ في  1111لسنة  1441أمرعداد                             

 ( درجة.18عام في إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي على ستة عشر) مستشار تشتمل رتبة 
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أول في إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي على واحد وعشرين  مستشار وتشتمل رتبة 

 ( درجة.21)

( 23في إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي على ثالث وعشرين ) مستشار وتشتمل رتبة 

 درجة.

مساعد في إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي على أربع وعشرين  مستشار وتشتمل رتبة 

 ( درجة.24)

 وتضبط بأمر املطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.

 الباب الثاني

 العام في لاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي ستشار امل

 .1111سبتمبر  11مؤرخ في  1111لسنة  1441أمر عداد  : 1الفصل 

العامون في إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي بالنظر مباشرة إلى  املستشارونيرجع 

والتقييم في مجال والاستنباط ويكلفون من قبلها بمهام التصور  إلادارة العامة للتعليم الثانوي،

 إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي .

 ويمكن تكليفهم بالخصوص :

باملساهمة في رسم الاتجاهات العملية للتوجيه املدرس ي والجامعي والتقدم باالقتراحات  -

الكفيلة بتحسين طرقه وتجديدها، وتحقيقا لهذا الغرض فهم مطالبون بالقيام بكل 

 جال.الدراسات الالزمة في هذا امل

ألاولين واملرشدين و املرشدين املساعدين في إلاعالم والتوجيه  املستشارينباإلشراف على  -

 املدرس ي والجامعي ومتابعة أعمالهم وتقييمها.

بتنشيط أشغال اللجان الخاصة بالنظام التربوي واستثمار نتائج أعمالها وتنظيم ندوات  -

 ودورات تكوينية في الغرض.

ن يعهد بها إليهم كاملشاركة في اجتماعات ذات صبغة إدارية بكل مهمة أخرى يمكن أ -

 وبيداغوجية تهم التعليم العالي.

 12املؤرخ في  1888لسنة  1211: ألغي هذا الفصل بمقتض ى ألامر عداد  1الفصل 

 .1888جويلية 

 .1889جويلية   14مؤرخ في  1889لسنة  1151: أمر عـداد  4الفصل 

 .1111سبتمبر  11مؤرخ في  1111 لسنة 1441أمر عد             

العامون في إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي بمقتض ى أمر يصدر  املستشارونيسمى 

ألاول في إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي  املستشارينبناء على اقتراح وزير التربية من بين 

 وتتم هذه التسمية حسب ألاساليب التالية:

ألاول في إلاعالم والتوجيه  للمستشارينتنظيمها من قبل إلادارة إثر مرحلة تكوين يتم  -أ

 املدرس ي والجامعي املرسمين في رتبتهم.
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ألاول في إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي الذين لهم  للمستشارينإثر امتحان منهي يفتح  -ب

 أربع سنوات أقدمية على ألاقل في رتبتهم عند تاريخ إجراء الامتحان .

متحان املنهي في تقديم مذكرة أو أعمال أو دراسات أو بحوث أمام لجنة امتحان ويتمثل الا 

 يتم ضبط تركيبتها بمقتض ى قرار من الوزير ألاول.

 وتضبط أساليب تنظيم الامتحان املنهي املشار إليه أعاله بمقتض ى قرار من وزير التربية.

ألاول في إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي الذين لهم ثماني  املستشارينباالختيار من بين  -ج

 سنوات أقدمية على ألاقل في رتبتهم واملرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العامين في إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي  ستشارينوال يمكن أن يتجاوز عدد امل

 التوجيه املدرس ي والجامعي.ألاول في إلاعالم و  املستشارين./. من مجموع عدد 15

 الباب الثالث

 ألاول في لاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي املستشار 

 .1111سبتمبر  11مؤرخ في  1111لسنى  1441أمر عداد : 5الفصل 

ألاولون في إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي بالنظر مباشرة إلى  املستشارونيرجع 

إلادارة الجهوية للتعليم ويكلفون في إطار التوجيهات العامة التي تضبطها إلادارة املركزية في هذا 

 املجال :

بإعالم التالميذ وأوليائهم وإرشادهم حول النظام التربوي وشعب التعليم الثانوي وآلافاق  -

 ة واملهنية املفتوحة أمام كل شعبة.الجامعي

 املساعدين. املستشارينو  املستشارينبتنسيق أنشطة فريق من  -

 بالسهر على حسن تطبيق التراتيب الرسمية املتعلقة باإلعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي . -

باملساهمة في الدراسات والبحوث التربوية الخاصة باإلعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي  -

 وإبداء الرأي في تنظيم التوجيه املدرس ي والجامعي وتحسين طرقه.

 بتنشيط أشغال لجان خاصة بالنظام التربوي واستثمار نتائجها. -

 بتأطير املكلفين بالتوجيه املدرس ي والجامعي داخل معاهد التعليم الثانوي. -

أو بيداغوجية بكل مهمة أخرى يعهد بها إليهم كاملشاركة في اجتماعات تكتس ي صبغة إدارية  -

 تهم التعليم العالي.

 12املؤرخ في  1888لسنة  1211: ألغي هذا الفصل بمقتض ى ألامر عداد  2الفصل 

 .1888جويلية  

 .1889جويلية  14مؤرخ في  1889لسنة  1151: أمر عداد  9الفصل 

 .1111سبتمبر  11مؤرخ في  1111لسنة  1441أمر عداد                

ألاول في إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي بمقتض ى أمر يصدر بناء  املستشارونيسمى 

في إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي وتتم هذه  ستشاريناملعلى اقتراح وزير التربية من بين 

 التسمية حسب ألاساليب التالية:
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في إلاعالم والتوجيه املدرس ي  للمستشاريناثر مرحة تكوين يتم تنظيمها من قبل إلادارة  -أ

 والجامعي املرسمين في رتبتهم.

في إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي الذين لهم خمس  للمستشاريناثر امتحان منهي يفتح  -ب

 سنوات أقدمية على ألاقل في رتبتهم عند تاريخ إجراء الامتحان.

أو بحوث أمام لجنة امتحان  ويتمثل الامتحان املنهي في تقديم مذكرة أو أعمال أو دراسات

 يتم ضبط تركيبتها بمقتض ى قرار من الوزير ألاول.

 وتضبط أساليب تنظيم الامتحان املنهي املشار إليه أعاله بمقتض ى قرار من وزير التربية.

 .1888جويلية  12مؤرخ في  1888لسنة  1211أمر عداد  -ج

 .1111سبتمبر  11مؤرخ في  1111لسنة  1441أمر عداد     

( سنوات 6في إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي الذين لهم ثماني) املستشاريناالختيار من بين ب

( واملرسمين 15أقدمية على ألاقل في رتبتهم أو مرتبين بالدرجة املطابقة ملستوى التأجير العاشر )

 حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

 الباب الرابع

 في لاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي املستشار 

 .1111سبتمبر  11مؤرخ في  1111لسنة  1441أمر عداد  : 9الفصل 

في إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي بالنظر مباشرة إلى إلادارة  املستشارونيرجع 

 ذا املجال:الجهوية للتعليم ويكلفون في إطار التوجيهات العامة التي تضبطها إلادارة املركزية في ه

بإعالم التالميذ وأوليائهم وإرشادهم حول النظام التربوي وشعب التعليم الثانوي وآلافاق  -

 الجامعية واملهنية املفتوحة أمام كل شعبة.

 بالسهر على حسن تطبيق التراتيب الرسمية املتعلقة باإلعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي. -

 معي داخل معاهد التعليم الثانوي.بتأطير املكلفين بالتوجيه املدرس ي والجا -

 بكل مهمة أخرى يعهد بها إليهم. -

 12املؤرخ في  1888لسنة  1211ألغي هذا الفصل بمقتض ى ألامر عداد  : 8الفصل 

 .1888جويلية 

 .1111سبتمبر  11.مؤرخ في 1111لسنة  1441أمر عداد  : 11الفصل 

في إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي من بين أساتذة التعليم  املستشارونينتدب 

( سنوات من املمارسة الفعلية للتدريس بالتعليم الثانوي أو من بين 5الثانوي الذين لهم خمس )

 ألاساتذة ألاولين.

ويجب إضافة إلى ذلك، أن يكون كل املترشحين متحصلين على شهادة الدراسات العليا 

 الم والتوجيه املدرس ي والجامعي أو شهادة معادلة لها.املتخصصة في إلاع
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 الباب الخامس

 املساعد في لاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي املسشار 

 .1111سبتمبر  11مؤرخ في  1111لسنة  1441أمر عداد  : 11الفصل 

املساعدون في إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي بالنظر مباشرة إلى  املستشارونيرجع  

إلادارة الجهوية للتعليم ويكلفون في إطار التوجيهات العامة التي تضبطها إلادارة املركزية في هذا 

 املجال:

بإعالم التالميذ وأوليائهم وإرشادهم حول النظام التربوي وشعب التعليم الثانوي وآلافاق  -

 ية واملهنية املفتوحة أمام كل شعبة.الجامع

 بالسهر على حسن تطبيق التراتيب الرسمية املتعلقة باإلعالم والتوجيه الجامعي. -

 بتأطير املكلفين بالتوجيه املدرس ي والجامعي داخل معاهد التعليم الثانوي. -

 12املؤرخ في  1888لسنة  1211: ألغي هذا الفصل بمقتض ى ألامر عداد  11الفصل 

 .1888 جويلية

 .1111سبتمبر  11مؤرخ في  1111لسنة  1441أمر عداد  : 11الفصل 

املساعدون عن طريق التسمية املباشرة من بين ألاساتذة ألاولين  املستشارونينتدب 

وأساتذة التعليم الثانوي الذين لهم سنتان أقدمية في رتيتهم وألاساتذة املعاونين من صنف " أ " 

الذين لهم على ألاقل أربع سنوات أقدمية في التعليم الثانوي، ويشترط في جميع املترشحين أن 

ر وحدات قيمية من بين الوحدات العشرين الالزمة لإلحراز على شهادة يكونوا حاصلين على عش

 الدراسات املتخصصة في إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي.

 الباب الساادس

 أحكـام مشتركـة

 .1111سبتمبر  11مؤرخ في  1111لسنة  1441امر عداد  :14الفصل 

 املترشحون الذين يقع تعيينهم في رتبة :

 الم والتوجيه املدرس ي والجامعي.في إلاع مستشار  -

مساعد في إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي، مطالبون بقضاء فترة تربص تدوم  مستشار  -

سنة واحدة يمكن تجديدها مرة واحدة وعند انتهائها يتم بعد أخذ رأي اللجنة إلادارية 

املتناصفة، إما ترسيمهم في رتبتهم الجديدة أو إرجاعهم الى إطارهم ألاصلي واعتبارهم من 

 م يغادروه قط.حيث ألاقدمية كأنهم ل

 .1111سبتمبر  11مؤرخ في  1111لسنة  1441أمر عداد  : 15الفصل 

 املرشحون الذين يقع تعيينهم في رتبة:

 عام في إلاعالم و التوجيه املدرس ي والجامعي. مستشار   -

 أول في إلاعالم و التوجيه املدرس ي والجامعي. مستشار  -

 خ تعيينهم.يتم إقرارهم في رتبتهم الجديدة ابتداء من تاري 
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 .1888جويلية  12مؤرخ في  1888لسنة  1211: أمر عـداد 12الفصل 

تكون املدة الالزمة للتدرج سنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى جميع املوظفين املشار إليهم 

العامين الذين تحدد املدة الالزمة لتدرجهم  املستشارينبالفصل ألاول من هذا ألامر باستثناء 

 بسنتين.

سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632من ألامر عدد  4وعمال بأحكام الفصل غير أنه 

املشار إليه أعاله يضبط نسق التدرج بستنين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد   1660

 بمقتض ى ألامر املتعلق بضبط املطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير.

 .1889جويلية  14مؤرخ في   1889لسنة  1115: أمر عـداد  19الفصل 

 .1111سبتمبر  11مؤرخ في  1111لسنة  1441امر عداد                  

ألاول في إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي اللذين  املستشار العام و  املستشار باستثناء 

م بقرار من وزير يسميان بأمر فان املوظفين املذكورين بالفصل ألاول من هذا ألامر تتم تسميته

 التربية.

وزيرا املالية والتربية والعلوم، مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا ألامر  : 19الفصل 

 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 . 1663جويلية  5تونس في  

  

 زين العابدين بن علي     
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 يتعلق بضبط  1888جويلية  12مؤرخ في  1888لسنة  1211أمر عداد 

في لاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي  املستشاريناملطابقة بين ادرجات رتب سلك 

 التابع لوزارة التربية ومستويات التأجير.

 

 إن رئيس الجمهورية,

 باقتراح من وزير التربية، 

ـــدد لســـنة112بعـــد إلاطـــالع علـــى القـــانون عــــ املتعلـــق  1663ديســـمبر  12املـــؤرخ فـــي  1663 ـ

بضــــبط النظــــام ألاساســـــ ي العــــام ألعـــــوان الدولــــة والجماعــــات املحليـــــة واملؤسســــات العموميـــــة ذات 

لســــنة  63الصـــبغة إلاداريـــة, وعلـــى جميـــع النصـــوص التــــي نقحتـــه أو تممتـــه وخاصـــة القـــانون عـــدد 

 .1660ديسمبر  25املؤرخ في  1660

املتعلــق بضــبط النظــام  1663جويليــة  5املــؤرخ فــي  1663 ـــدد لســنة1486وعلــى ألامــر عـــ

ألاساســـ ي الخـــاص بســـلك املرشـــدين فـــي إلاعـــالم والتوجيـــه املدرســـ ي والجـــامعي التـــابع لـــوزارة التربيـــة 

املـؤرخ  1666لسـنة  1831والعلوم وعلى جميـع النصـوص التـي نقحتـه أو تممتـه وخاصـة ألامـر عـدد

 .1666جويلية  28في 

ـــ1401وعلـــى ألامـــر عــــ املتعلـــق بنظـــام ألاجـــور  1663جويليـــة  5املـــؤرخ فـــي  1663دد لســـنة ـ

واملـــنح املخولــــة لســــلك املرشـــدين فــــي إلاعــــالم والتوجيـــه املدرســــ ي والجــــامعي التـــابعين لــــوزارة التربيــــة 

 والعلوم.

املتعلــق بضــبط املرتــب  1660ســبتمبر  18املــؤرخ فــي  1660ـــدد لســنة 1632وعلــى ألامــر عـــ

 الجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية.ألاساس ي ألعوان الدولة و 

املتعلـــــق بالغرامــــــات  1660نــــــوفمبر  15املــــــؤرخ فـــــي  1660ـــــــدد لســـــنة 2120وعلـــــى ألامــــــر عــــــ

املتعلـــق بضـــبط  1660ســـبتمبر  18املـــؤرخ فـــي  1660لســـنة  1632التعويضـــية املحدثـــة بـــاألمر عـــدد 

 لية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية.املرتب ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات املح

 وعلى رأي وزير املالية,

 وعلى رأي املحكمة لاادارية,

 

 يصـدر ألامـر آلاتـي نصـه:

 

 .1111سبتمبر  11مؤرخ في  1111لسنة  1445أمر عداد :الفصل ألاول 

فــــي إلاعــــالم والتوجيــــه املدرســــ ي والجــــامعي  املستشــــارينيضــــبط تطــــابق درجــــات رتــــب ســــلك 

املــؤرخ  1660لســنة  1632التــابع لــوزارة التربيــة مــع مســتويات  التــأجير املنصــوص عليهــا بــاألمر عــدد

 املشار إليه أعاله وفقا للجدول التالي: 1660سبتمبر  18في 
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 مستوى التأجير املطابق الدرجة الرتبة الصنف الفرعي الصنف

في إلاعالم مستشار عام  1أ أ

 والتوجيه املدرس ي والجامعي
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مستشار أول في إلاعالم  1أ أ

 والتوجيه املدرس ي والجامعي
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مستشار في إلاعالم والتوجيه  1أ أ

 املدرس ي والجامعي
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مستشار مساعد في إلاعالم  1أ أ

 والجامعيوالتوجيه املدرس ي 
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 .1111سبتمبر  11مؤرخ في  1111لسنة  1445أمر عداد  : 1الفصل 

فـــي إلاعـــالم والتوجيـــه املدرســـ ي والجـــامعي التـــابعين  لـــوزارة التربيـــة  املستشـــارينيـــتم ترتيـــب 

الـــــذين تمــــــت إعـــــادة تــــــرتيبهم بشـــــبكة ألاجــــــور بالدرجــــــة املوافقـــــة ملســــــتوى تـــــأجيرهم حســــــب جــــــدول 

 املطابقة املنصوص عليه بالفصل ألاول من هذا ألامر.

 .1111سبتمبر  11مؤرخ في  1111لسنة  1445أمر عداد  : 1الفصل 

 1660نوفمبر  15املؤرخ في  1660لسنة  2120من ألامر عدد  2أحكام الفصل  مع مراعاة

في إلاعالم  للمستشاريناملشار إليـه أعاله يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامـة التعويضيـة بالنسبة 
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 التابعين لوزارة التربية الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة ألاجور عند والتوجيـه املدرس ي والجامعي

 بلوغهم الدرجة املحددة بالجدول التالي : 

الدرجة املحدادة لزوال  الرتبــة

 بالغرامة التعويضية الانتفاع

 مستوى التأجير املحداد لزوال

 الانتفاع بالغرامة التعويضية

عام في إلاعالم والتوجيه  مستشار 

 املدرس ي والجامعي

3 12 

أول في إلاعالم والتوجيه املدرس ي  مستشار 

 والجامعي

0 11 

 في إلاعالم والتوجيه  مستشار 

 املدرس ي والجامعي

6 15 

 مساعد في إلاعالم والتوجيه  مستشار 

 املدرس ي والجامعي

6 15 

 .1111سبتمبر  11مؤرخ في  1111لسنة  1445أمر عداد : 4الفصل 

جويليــة  5املــؤرخ فــي  1663لســنة  1486)جديــد( مــن ألامــر عــدد  18طبقــا ألحكــم الفصــل  

تحـدد  1666جويليـة  28املـؤرخ فـي  1666لسـنة  1831املشار إليه أعاله واملـنقح بـاألمر عـدد  1663

فـــــي إلاعـــــالم والتوجيـــــه  املستشـــــارينالـــــدرجات التـــــي يتغيـــــر فيهـــــا نســـــق التـــــدرج الخـــــاص برتـــــب ســـــلك 

 املدرس ي والجامعي التابع لوزارة التربية عند بلوغ العون الدرج املبينة بالجدول التالي:

 مستوى التأجير املقابل النسق الدرجة التي سيتغير فيها الرتبــة

عام في إلاعالم والتوجيه  مستشار 

 املدرس ي والجامعي

1 15 

أول في إلاعالم والتوجيه املدرس ي  مستشار 

 والجامعي

5 6 

 في إلاعالم والتوجيه  مستشار 

 املدرس ي والجامعي

8 6 

 مساعد في إلاعالم والتوجيه  مستشار 

 املدرس ي والجامعي

6 6 

 تلغى جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا ألامر.  : 5الفصل 

وزيــرا التربيــة واملاليــة مكلفــان كــل فيمــا يخصــه بتنفيــذ هــذا ألامــر الــذي ينشــر  : 2الفصــل  

 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 زين العابدين بن علي     .1666جويلية  28تونس في 
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 1881جويلية  5املؤرخ في  1881لسنة 1491ألامر عداد 

 في ألاعالم املستشاريناملتعلق بنظام ألاجور و املنح املخولة لسلك 

 .و التوجيه املدرس ي و الجامعي التابعين لوزارة التربية

 

 ان رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير التربية و العلوم،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد  لسنة 112بعد الاطالع على القانون عـ

املحلية و املؤسسات بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة و الجماعات العمومية 

 العمومية ذات الصبغة إلادارية،

املتعلق بالقانون ألاساس ي  1603مارس 10املؤرخ في  1603ـدد  لسنة 115وعلى ألامر عـ

الخاص بأعضاء هيئة التفقد البيداغوجي بوزارة التربية القومية و على جميع النصوص التي 

 نقحته أو تممته،

املتعلق بالترتيب التفاضلي  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد  لسنة 111وعلى ألامر عـ

 و التدرج القياس ي املنطبقين على أعضاء هيئة التفقد البيداغوجي لوزارة التربية القومية،

املتعلق بإحداث منحة  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد  لسنة 125وعلى ألامر عـ

لسنة  554وقع تنقيحه باألمر عدد  إنتاج لبعض أصناف موظفي وزارة التربية القومية، كما

 ،1661أفريل  25املؤرخ في  1661

املتعلق بإحداث رتبة  1665سبتمبر 15املؤرخ في  1665ـدد لسنة 1138وعلى ألامر عـ

مارس   2املؤرخ في  1662لسنة  513أستاذ أول للتعليم الثانوي كما وقع تنقيحه باألمر عدد 

1662، 

املتعلق بضبط الترتيب  1666سبتمبر  15املؤرخ في 1665ـدد لسنة 1130وعلى ألامر عـ

 التفاضلي و التدرج القياس ي املنطبقين على رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي ،

املتعلق بإسناد منحة  1665ديسمبر  3املؤرخ في  1665ـدد  لسنة 1468و على ألامر عـ

لتربية القومية، كما وقع تنقيحه كيلو مترية جملية لفائدة أعضاء هيئة التفقد التابعين لوزارة ا

 ،1662أفريل  13املؤرخ في  1662لسنة  865باألمر عدد 

املتعلق بإسناد منحة  1665ديسمبر  3املؤرخ في 1665ـدد لسنة 1465و على ألامر عـ

 كيلومترية جملية لفائدة رجال التعليم الثانوي و الابتدائي و القيمين لوزارة التربية القومية، 

املتعلق بضبط النظام  1663جويلية  5املؤرخ في  1663ـدد لسنة 1486مر عـو على ألا 

ألاساس ي الخاص لسلك املرشدين في ألاعالم و التوجيه املدرس ي و الجامعي التابعين لوزارة التربية 

 والعلوم،

 و على رأي وزير املالية،

 و على رأي املحكمة لاادارية،
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 يصدر ألامر آلاتي نصه:

 

 .1111سبتمبر  11مؤرخ في  1111لسنة  1444أمر عداد :الفصل ألاول 

في ألاعالم و  املستشارينيضبط هذا ألامر نظام ألاجور ألاساسية و املنح املخولة لسلك 

جويلية  5املؤرخ في  1663لسنة  1486التوجيه املدرس ي و الجامعي،الخاضعين ألحكام ألامر عدد 

 املشار إليه أعاله. 1663

 .1111أكتوبر  1املؤرخ في  1111لسنة  1155: أمر عداد 1الفصل 

 .1111سبتمبر  11مؤرخ في  1111لسنة  1444أمر عداد            

في إلاعـالم و التوجيه  املستشارونألاولـون و  املستشارونالعامون و  املستشارونيتمتع 

بية وفق أحكام املدرس ي و الجامعي باألجور و املنح املخولة لسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التر 

 الترقية الجاري بها العمل و حسب القياس املبين بالجدول التالي:

 الرتبة املقاس عليها الرتبة املعنية

 عـام مستشــار 

 أول  مستشــار 

 مستشــار

 متفقد عام للتربية

 متفقد أول للمدارس إلاعدادية و املعاهد الثانوية

 متفقد املدارس إلاعدادية و املعاهد الثانوية

املساعدون في ألاعالم و التوجيه املدرس ي و الجامعي باألجور و املنح  املستشارونو يتمتع 

 .املخولة لألستاذ ألاول للتعليم الثانوي بوزارة التربية وفق أحكام الترقية الجاري بها العمل

 وزيرا املالية و التربية و العلوم مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا ألامر الذي :1الفصل 

 ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .1663جويلية  5تونس في 

 

 زين العابدين بن علي       

 
 : يقع الترفيع في مقاادير منحة التكاليف البيداغوجية بصفة ادورية كل مـالحظــة

 1111اكتوبر 18مؤرخ في  1111ـداد لسنة 1951أمرعـ -سنوات:  1   

  1111جوان  1مؤرخ في  1111ـداد لسنة 1111أمرعـ -

 1114جوان  9مؤرخ في  1114ـداد لسنة 1149أمرعـ -

  1115اديسمبر 11مؤرخ في  1115ـداد لسنة 1111أمرعـ -

  1112جوان  12مؤرخ في  1112ـداد لسنة 1981أمرعـ -

 .1119اديسمبر  11مؤرخ في  1119لسنة  4188أمر عداد  -

 .1111اكتوبر  19مؤرخ في  1111لسنة  1119أمر عداد  -

 .1111نوفمبر  18مؤرخ في  1111لسنة  1891أمر عداد  -
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 يتعلق بتنظيم الامتحان املنهي 1111سبتمبر  19قرار من وزير التربية مؤّرخ في 

 .للتسمية في رتبة مستشار عام في لاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي  

 

 

 التربية، إن وزير

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511لسنة  8عدد  بعد الاطالع على القانون التأسيس ي 

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية،

ـق بضبط النظام  1663ديسمبر   12املؤّرخ في 1663لسنة  112وعلى القانون عدد  
ّ
املتعـل

 ألعوان الّدولة والجماعات املحلّية واملؤّسسات العمومّيـة ذات الصبغـة إلادارّيـة، ألاساس ي العام

 23 املؤرخ في 2511لسنة  66وعلى جميع النصوص التي نّقحته أو تممته وخاصة املرسوم عدد 

  ،2511سبتمبر 

املتعلق بضبط النظام  1663جويلية  5املؤرخ في  1663لسنة  1486وعلى ألامر عدد 

بية، والجامعي التابع لوزارة التر  ألاساس ي الخاص بسلك املستشارين في إلاعالم والتوجيه املدرس ي

 23املؤرخ في  2511لسنة  2443عدد  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر

 ،2511سبتمبر 

املتعلق بتنظيم الامتحان املنهي للتسمية في رتبة  1660ديسمبر  31وعلى القرار املؤرخ في 

 .والتوجيه املدرس ي والجامعي مرشد عام في إلاعالم

 : قّرر ما يلي                                             

 

م : الفصل ألاول   
ّ
)جديد( من ألامر عدد  4بالفصل  الامتحان املنهي املنصوص عليه ُينظ

املشار إليه أعاله للتسمية في رتبة مستشار عام في  1663جويلية  5املؤرخ في  1663لسنة  1486

 .القرار والجامعي حسب ألاعمال طبقا لألساليب املضبوطة بأحكام هذاوالتوجيه املدرس ي  إلاعالم

 .التربية يفتح الامتحان املنهي املشار إليه أعاله بقرار من وزير : 1الفصل 

 : ويضبط هذا القرار

 ـ عدد الخطط املعروضة للتناظر،

 تاريخ غلق قائمة الترشحات عن بعد، ـ

 الترشح، ـ تاريخ غلق آجال تقديم ملف

 .تاريخ اجتماع لجنة املناظرةـ 

لالمتحان املنهي املشار إليه بالفصل ألاول أعاله املستشارون  ُيمكن أن يترشح : 1الفصل 

( 4والتوجيه املدرس ي والجامعي املترسمون في رتبتهم واملتوفر فيهم شرط أربع ) ألاول في إلاعالم

 .على ألاقل أقدمية في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات سنوات
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املترشحين لالمتحان املشار إليه أعاله أن يقوموا بالتسجيل عن  يجب على : 4الفصل 

التربوية ثم يقدموا ملفات ترشحهم وجوبا إلى مكتب الضبط لإلدارة التي ينتمي  بعد عبر الشبكة

 : املترشح ويكون مصحوبا بـ إليها

 يه املدرس ي والجامعي،إلاعالم والتوج ـ نسخة من قرار التسمية في رتبة مستشار أول في

 من قبل رئيس إلادارة أو من ينوبه، ـ قائمة مفصلة في الخدمات ممضاة ومؤشرة

الدراسات أو البحوث أو النشريات ذات الصبغة العلمية أو  ـ ثالث نسخ من املذكرة أو ألاعمال أو

 .رس ي والجامعيالتسمية في رتبة مستشار أول في إلاعالم والتوجيه املد البيداغوجية املنجزة منذ

 .أعاله 4يرفض كل مطلب ترشح يخالف أحكام الفصل  :5الفصل 

الامتحان املنهي املشار إليه أعاله لجنة تضبط تركيبتها بمقتض ى  تشرف على : 2الفصل           

 .الحكومة قرار من رئيس

املترشحين املخول  تتولى لجنة الامتحان املنهي املشار إليه أعاله ضبط قائمة : 9الفصل           

لكل مترشح يفصح عنه  لهم حق املشاركة في الامتحان وتقييم امللفات املعروضة وتسند عددا

 .باألرقام املتراوحة بين الصفر والعشرين

 .لرئيس لجنة الامتحان أن يكون عدة لجان فرعية يمكن : 9الفصل           

يها أعاله ترتيب املترشحين حسب الجدارة طبقا املشار إل تتولى لجنة الامتحان : 8الفصل           

 .عليها ملجموع ألاعداد املتحصل

مرة أخرى تعطى ألاولوية  وفي حالة التساوي تعطى ألاولوية ألقدمهم في الرتبة، وفي حالة التساوي 

 .ألكبرهم سنا

للتسمية في رتبة الناجحين نهائيا في الامتحان املنهي  تضبط قائمة املترشحين : 11الفصل           

 والتوجيه املدرس ي والجامعي من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة مستشار عام في إلاعالم

 .الامتحان

 .إليه أعاله املشار 1660ديسمبر  31تلغى أحكام القرار املؤرخ في  : 11الفصل           

 .لتونسيةا ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية : 11الفصل           

 .2513سبتمبر  20تونس في           

 

 وزير التربية                                                                                                       

 لبيض سالم                                                                                                        

 

 اطلع عليه            

 رئيس الحكومة             

   علي لعرّيض              
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                يتعلق بتنظيم الامتحان املنهي  1111سبتمبر  19قرار من وزير التربية مؤرخ في           

 .والتوجيه املدرس ي والجامعيفي رتبة مستشار أول في لاعالم  للتسمية 

 

 التربية، إن وزير

الع على القانون التأسيس ي عدد           
ّ
 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511لسنة  8بعد الاط

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية،

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112وعلى القانون عدد           

ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية،  ألاساس ي العام

 23املؤرخ في  2511لسنة  66جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة املرسوم عدد  وعلى

 ،2511سبتمبر 

ط النظام املتعلق بضب 1663جويلية  5املؤرخ في  1663لسنة  1486وعلى ألامر عدد           

والجامعي التابع لوزارة التربية  ألاساس ي الخاص بسلك املستشارين في إلاعالم والتوجيه املدرس ي

 23املؤرخ في  2511لسنة  2443عدد  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر

 ،2511سبتمبر 

متحان املنهي للتسمية في رتبة املتعلق بتنظيم الا  1660ديسمبر  31وعلى القرار املؤرخ في           

 .والتوجيه املدرس ي والجامعي مرشد أول في إلاعالم

 

 : قّرر ما يلي                                                    

 

)جديد( من ألامر عدد  0الامتحان املنهي املنصوص عليه بالفصل  ينظم : الفصل ألاول           

املشار إليه أعاله للتسمية في رتبة مستشار أول في  1663جويلية  5في املؤرخ 1663لسنة  1486

 .القرار والتوجيه املدرس ي والجامعي حسب ألاعمال طبقا لألساليب املضبوطة بأحكام هذا إلاعالم

 .التربية يفتح الامتحان املنهي املشار إليه أعاله بقرار من وزير : 1الفصل           

 : ويضبط هذا القرار

 دد الخطط املعروضة للتناظر،ـ ع

 تاريخ غلق قائمة الترشحات عن بعد، ـ

 الترشح، ـ تاريخ غلق آجال تقديم ملف

 .ـ تاريخ اجتماع لجنة املناظرة

لالمتحان املشار إليه بالفصل ألاول أعاله املستشارون في  يمكن أن يترشح : 1الفصل           

( سنوات 5املترسمون في رتبتهم واملتوفر فيهم شرط خمس )والجامعي  إلاعالم والتوجيه املدرس ي

 .رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات أقدمية على ألاقل في
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إليها أعاله أن يقوموا بالتسجيل عن  يجب على املترشحين لالمتحان املشار : 4الفصل           

بط لإلدارة التي ينتمي وجوبا إلى مكتب الض بعد عبر الشبكة التربوية ثم يقدموا ملفات ترشحهم

 : إليها املترشح ويكون مصحوبا بـ

 والجامعي، نسخة من قرار التسمية في رتبة مستشار في إلاعالم والتوجيه املدرس ي ـ

 ينوبه، ـ قائمة مفصلة في الخدمات ممضاة ومؤشرة من قبل رئيس إلادارة أو من

ذات الصبغة العلمية أو  أو النشرياتـ ثالث نسخ من املذكرة أو ألاعمال أو الدراسات أو البحوث 

 .والتوجيه املدرس ي والجامعي البيداغوجية املنجزة منذ التسمية في رتبة مستشار في إلاعالم

 .أعاله  4يرفض كل مطلب ترشح يخالف أحكام الفصل : 5الفصل           

تركيبتها بمقتض ى  تشرف على الامتحان املنهي املشار إليه أعاله لجنة تضبط : 2الفصل           

 .قرار من رئيس الحكومة

املنهي املشار إليه أعاله ضبط قائمة املترشحين املخول  تتولى لجنة الامتحان :9الفصل           

وتقييم امللفات املعروضة وتسند عددا لكل مترشح يفصح عنه  لهم حق املشاركة في الامتحان

 .الصفر والعشرين باألرقام املتراوحة بين

 .فرعية لرئيس لجنة الامتحان أن يكون عدة لجان يمكن:  9الفصل           

حسب الجدارة طبقا  تتولى لجنة الامتحان املشار إليها أعاله ترتيب املترشحين : 8الفصل           

 .للعدد املسند لكل مترشح

تعطى ألاولوية ألقدمهم في الرتبة وفي حالة التساوي مرة أخرى  وفي حالة التساوي تعطى ألاولوية

 .سنا ألكبرهم

للتسمية في رتبة  تضبط قائمة املترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان املنهي : 11الفصل           

التربية باقتراح من لجنة  مستشار أول في إلاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي من قبل وزير

 .الامتحان

 .املشار إليه أعاله 1660ديسمبر   31رخ فيتلغى أحكام القرار املؤ  :11الفصل           

 .الرسمي للجمهورية التونسية ينشر هذا القرار بالرائد : 11الفصل           

 .2513سبتمبر  20تونس في            

 

 التربية وزير                                                                                                 

 سالم لبيض                                                                                                

 

 اطلع عليه           

 رئيس الحكومة         

 لعرّيض علي          
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 يتعلق بضبط النظام1114أكتوبر  18مـؤرخ في  1114لسنـة   1419أمر عداد 

 لوزارة التربية والتكوين الخاص بسلك املدرسين املبرزين التابعين ألاساس ي 

 التعليم العالي والبحث العلمي ولوزارة

 

 

 إن رئيس الجمهورية,

 والبحث العلمي والتكنولوجيا,باقتراح من وزير التربية والتكوين ووزير التعليم العالي 

 

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد إلاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  25دالصبغة إلادارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عد

 .2553مارس  10املؤرخ في  2553

املتعلق بالتعليم العالي  1666جويلية  26املؤرخ في  1666ـدد لسنة 05وعلى القانون عـ

لسنة  80والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته وخاصة القانون عدد 

 ،2555جويلية  10املؤرخ في  2555

املتعلق بالتربية  2552جويلية  23املؤرخ في  2552لسنة ـدد 65وعلى القانون التوجيهي عـ

 والتعليم املدرس ي،

املتعلق بأحكام استثنائية  1662سبتمبر  2املؤرخ في  1662ـدد لسنة 1226وعلى ألامر عـ

املؤرخ في  1662لسنة  1551خاصة باملشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية املتمم باألمر عدد 

 ،1662أوت  26

املتعلق بضبط نظام العمل  1665جوان  10املؤرخ في  1665ـدد لسنة 636مر عـوعلى ألا 

نصف الوقت باالدارات العمومية والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

 الصبغة الادارية،

املتعلق بضبط كيفية  1665أكتوبر  26املؤرخ في  1665ـدد لسنة 1053وعلى ألامر عـ

 للجان الادارية املتناصفة،تنظيم وتسيير ا

املتعلق بضبط مقدار املنحة  1661مارس  4املؤرخ في  1661ـدد لسنة 326وعلى ألامر عـ

لسنة  1025السنوية للساعات إلاضافية املخصصة لرجال التعليم كما وقع إتمامه باألمر عدد 

 ،2555جويلية  10املؤرخ في  2555

املتعلق بإحداث وتنظيم  1663فيفري  6ي املؤرخ ف 1663ـدد لسنة 313وعلى ألامر عـ

مناظرات التبريز للتعليم الثانوي في املواد التكنولوجية والاقتصادية والتصرف، ومراحل 

تحضيرية لهذه املناظرات و إحداث شهادة الدراسات العليا املتخصصة في املواد التكنولوجية 

 والاقتصاد والتصرف،
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املتعلق بضبط املرتب  1660سبتمبر  18ؤرخ في امل 1660ـدد لسنة 1632وعلى ألامر عـ

ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 الادارية،

املتعلق بالغرامات  1660نوفمبر  15املؤرخ في  1660ـدد لسنة 2120وعلى ألامر عـ

املتعلق بضبط  1660سبتمبر  18في املؤرخ  1660لسنة  1632التعويضية املحدثة باألمر عدد 

املرتب ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 الادارية،

املتعلق بإحداث وتنظيم  1666جويلية  13املؤرخ في  1666ـدد لسنة 1435وعلى ألامر عـ

 والعلوم ألاساسية،مناظرة التبريز في املواد ألادبية والعلوم إلانسانية 

املتعلق بالنظام ألاساس ي  1666جيلية  13املؤرخ في  1666ـدد لسنة 1431وعلى ألامر عـ

الخاص باملدرسين املبرزين العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات 

لسنة  353 التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي كما وقع تنقيحه باألمر عدد

 .2555جانفي  31املؤرخ في  2555

املتعلق بضبط ألاصناف التي  1666جانفي  4املؤرخ في  1666ـدد لسنة 12وعلى ألامر عـ

تنتمي اليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 .2553نوفمبر  11املؤرخ في  2553لسنة   2336الادارية كما وقع تنقيحه وإتمامه باألمرعدد 

 وعلى رأي وزيـــر املالية,

 وعلى رأي املحكمة لاادارية.

 يصـدر ألامـر آلاتـي نصـه:

 

 العنوان ألاول 

 أحكام عامة

 .1112جانفي  11مؤرخ في  1112لسنة  111أمر عداد :الفصل ألاول 

التعليم العالي والبحث يشمل سلك املدرسين املبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة 

 :ةالعلمي على الرتب التالي

 ،درجة استثنائية أستاذ مبّرز أول مميز 

 أستاذ مبّرز أول مميز،

 ، أستاذ مبّرز أول 

 .أستاذ مبّرز

 .2111 جانفي 11مؤرخ في  2111لسنة  111أمر عداد  :1الفصل 

حسب ألاصناف وألاصناف  الحكومي توزع الرتب املشار إليها بالفصل ألاول من هذا ألامر 

 الفرعية املنصوص عليها بالجدول التالي:
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 ألاصناف الفرعية ألاصناف الرتـب

 1أ أ درجة استثنائيةمميز  أستاذ مبّرز أول 

 1أ أ أستاذ مبّرز أول مميز

 1أ أ أستاذ مبّرز أول 

 1أ أ أستاذ مبّرز

 

 . 1112جانفي  11مؤرخ في  2111لسنة  111: أمر عداد 1الفصل 

سلك املدرسين املبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي تشتمل رتب 

املطابقة بين درجات رتب هذا السلك  بأمر حكوميدرجة وتضبط بأمر  25على والبحث العلمي 

املؤرخ  1660لسنة  1632ومستويات التأجير املحددة بشبكة ألاجور املنصوص عليها باألمر عدد 

 املشار إليه أعاله. 1660 سبتمبر 18في 

يرتب ألاساتذة املبرزون في الدرجة ألاولى من رتبتهم إذا كانوا من املترشحين  : 4الفصل 

غير التابعين لإلدارة ويرتبون في الدرجة املوافقة للمرتب ألاساس ي ألاصلي الذي يفوق مباشرة ما 

 كانوا يتقاضونه في و ضعيتهم القديمة إذا كانوا من املترشحين التابعين لألداة.

 .2111 جانفي 11مؤرخ في  2111لسنة  111 أمر عداد : 5الفصل 

درجة بالنسبة الى أستاذ مبرز أول مميز لتدرج لتحدد بسنتين املدة الواجب قضاؤها  

تكون املدة الواجب قضاؤها لتدرج و ورتبة أستاذ مبرز أول أستاذ مبرز أول مميز  استثنااية ورتبة

وبسنتين بالنسبة إلى بقية  4و 3و 2الدرجات بسنة واحدة بالنسبة إلى بالنسبة لرتبة أستاذ مبرز 

 الدرجات.

يسمى املدرسون املبرزون املدعوون للعمل باملؤسسات التربوية التابعة  : 2الفصل 

لوزارة التربية والتكوين بقرار من الوزير املكلف بالتربية والتكوين ويسمى املدرسون املبرزون 

حث او باملعاهد العليا للدراسات التكنولوجية املدعوون للعمل بمؤسسات التعليم العالي والب

 بقرار من الوزير املكلف بالتعليم العالي.

يخضع ألاساتذة املبرزون لتربص يدوم سنتين يمكن تمديده بسنة واحدة، :  9الفصل 

وبانتهاء مدة التربص يقع ترسيمهم او إرجاعهم إلى رتبتهم ألاصلية واعتبارهم كأن لم يغادروها 

 هم ان كانوا غير تابعين لإلدارة، وذلك بعد اخذ رأي اللجنة الادارية املتناصفة.قط او إعفاؤ 

ويخضع ألاساتذة املبرزون لتربص يدوم سنة يمكن تمديده بسنة واحدة إذا اثبتوا ان 

لهم أقدمية سنة واحدة على ألاقل في التعليم او إذا كانوا متحصلين على شهادة دار املعلمين 

 العليا.

 .1112 جانفي 11مؤرخ في  1112لسنة  111خيرة جديدة(: أمر عداد )فقرة أ   

مميز درجة تسميتهم في رتبة أستاذ مبرز أول  وقعتويقع إقرار املدرسين املبرزين الذين 

 ابتداء من تاريخ التسمية.استثنائية واستاذ مبرز أول مميز وأستاذ مبرزأول 
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 .2111 جانفي 11مؤرخ في  2111لسنة  111أمر عداد  : 9الفصل 

أستاذ مبرز أول  و  درجة استثنائيةمميز  يضبط عدد الترقيات إلى رتبة أستاذ مبرز أول 

بعنوان كل سنة بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة إلاشراف إلاداري إزاء  وأستاذ مبرز أول مميز 

 ألاعوان املعنيين.

الراجعة بالنظر إلى يخضع املدرسون املبرزون العاملون باملؤسسات التربية  : 8الفصل 

وزارة التربية والتكوين إلى تفقدات بيداغوجية دورية منتظمة. وتضبط هذه الدورّية بقرار من 

 وزير التربية والتكوين.

 .1112جانفي  11مؤرخ في  1112لسنة  111أمر عداد  : 11الفصل 

 ألاسبوع.ساعة في  15يطالب املدرسون املبرزون التابعون لوزارة التربية بتدريس 

ساعة في ألاسبوع  12وتحفض ساعات التدريس للمدرسين املبرزين املشار اليهم أعاله إلى 

سبتمبر  14سنة أقدمية في التدريس باملدارس الاعدادية واملعاهد بداية من  15بعد قضاء 

2513. 

دة وتحتسب ساعات التدريس التي يقوم بها املدرسون املبرزون التابعون لوزارة التربية زيا

 على التوقيت املطلوب كساعات إضافية.

 12بتأمين ويطالب املدرسون املبرزون التابعون لوزارة التعليم العلي والبحث العلمي 

ساعة أشغال مسيرة في ألاسبوع ويمكن تكليفهم عند الضرورة بتأمين دروس نظرية وأشغال 

 تطبيقية وفقا ملا تقتضيه حاجيات التدريس.

ى ذلك، بالقيام بكل مهام التدريس املدرجة باألقسام املعهودة وهم مطالبون عالوة عل

 إليهم.

و البحث العلمي وتحتسب التي قام بها املدرسون املبرزون التابعون لوزارة التعليم العالي

 زيادة على التوقيت املطلوب كساعات تكميلية.

بحث العلمي الذين ويمكن أن يدعى املدرسون املبرزون التابعون لوزارة التعليم العالي وال

ال يؤدون كامل ما عليهم من ساعات تدريس باملؤسسة املعينين بها الى إتمام ما هم مطالبون به 

بنفس الجامعة أو بمعهد عال للدرسات التكنولوجية شريطة أن يكون موقعها  بمؤسسة أخرى 

 من املؤسسة ألاصلية. كيلومترا 05على بعد أقصاه 

 .1112جانفي  11مؤرخ في  1112لسنة  111أمر عداد  )مكرر(: 11الفصل 

تحتسب ساعات التدريس التكميلية التي يقوم بها املدرسون املبرزون التابعون لوزارة 

 التعليم العالي والبحث العلمي على أساس ما يلي:

 اعتماد قاعدة تحويل ساعات التدريس املنجزة الى ساعات أشغال مسيرة كما يلي: -أ

 وي ساعة وخمسين دقيقة أشغال مسيرة.ساعة تدرس نظري تسا -

 ساعة أشغال تطبيقية تساوي أربعين دقيقة أشغال مسيرة. -
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اعتماد ساعات التدريس التكميلية التي يقوم بها املدرسون املبرزون على أساس  -ب

التدريس التكميلية التي يقوم بها املدرسون املبرزون على أساس طبيعة الدروس املنجزة فعليا 

 ساعة أشغال مسيرة في ألاسبوع. 12اجراء عملية التحويل وحذف  وذلك بعد

يمكن لألعوان املنتمين إلحدى الرتب املشار إليها أعاله ان يعملوا بنظام  : 11الفصل 

 نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

 

 (.1112جانفي  11مؤرخ في  1112لسنة  111)أمر عداد 

 عنوان أول )مكرر(

 املبرزون ألاول املميزون ادرجة استثنائيةألاساتذة 

 الباب ألاول 

 املشموالت

يقوم ألاساتذة املبرزون ألاول املميزون درجة استثنائية التابعون  : )مكرر( 11الفصل 

 لوزارة التربية بالتدريس أساسا بالتعليم الثانوي وباالضافة الى ذلك فهم مطالبون:

 وفي سير الامتحانات، باملشاركة في مجالس ألاقسام والتوجيه -

 باملشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية، -

 باملشارة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية املنظمة في مؤسساتهم. -

كما يمكن تكليفهم بتقديم املساعدة البيداغوجية وبتأطير املدرسين وذلك بعد التشاور مع سلك 

 التفقد البيداغوجي

يقوم ألاساتذة املبرزون ألاول املميزون درجة استثنائية العاملون  :)ثالثا(  11الفصل 

مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وباملعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بمهام ب

التدريس والتأطير البيداغوجي الخاصة بالتكوين واملراقبة والتقييم ملعارف وأشغال طابتهم وهم 

 إلاطار مطالبون خاصة بالقيام بـ : في هذا

 بتدريس ذي صبغة نظرية وتطبيقية، -

 ،لنظام الدراسة بأقسام التدريس املعينين بها كل مهمة بيداغوجية تعهد إليهم طبقا -

في الاعداد العلمي واملادي لالمتحانات واملناظرات بما في ذلك مناظرات الدخول الى املساهمة  -

 ،مدارس املهندسين

 (.1112جانفي  11مؤرخ في  1112لسنة  111عداد  )أمر 

 الباب الثاني

 التسمية

عن طريق  درجة استثنائية  املميزون يسمى ألاساتذة املبرزون ألاول :)رابعا(11الفصل 

 املميزين ألاول  الترقية اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بامللفات تفتح لألساتذة املبرزين

 ( سنوات على ألاقل في رتبتهم.5) خمسالذي لهم  املترسمين في رتبتهم
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تضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من الوزير الذي 

 يمارس سلطة إلاشراف إلاداري إزاء ألاعوان املعنيين.

مجموع ألاساتذة املبرزين ألاول  من %35تفتح املراكز املعروضة للتناظر سنويا بنسبة 

 .املميزين

من العدد  % 35تتم الترقية الى رتبة أستاذ مبرز اول مميز درجة استثنائية بنسبة 

 .الجملي للمترشحين

 

 (.1111 جويلية 11مؤرخ في  1111لسنة  1818)أمر عداد 

 انــــــــعنوان ث

 ألاساتذة املبرزون ألاول املميزون ادرجة استثنائية

 ألاول  الباب

 املشموالت

  :((1112جانفي  11مؤرخ في  1112لسنة  111)خامسا)أمر عداد 11الفصل 

يقوم ألاساتذة املبرزون ألاول املميزون التابعون لوزارة التربية بالتدريس أساسا       

 بالتعليم الثانوي وباإلضافة إلى ذلك فهم مطالبون:

 الامتحانات. مجالس ألاقسام والتوجيه وفي سير باملشاركة في  -

 اليداغوجية،باملشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة  -

 البيداغوجية املنظمة في ِمسساتهمباملشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث  -

تشاور مع سلك كما يمكن تكليفهم بتقديم املساعدة البيداغوجية وبتأطير املدرسين وذلك بعد ال

 التفقد البيداغوجي.

 :((1112جانفي  11مؤرخ في  1112لسنة  111)ساادسا)أمر عداد 11الفصل 

يقوم ألاساتذة املبرزون ألاول املميزون العاملون بٍمسسات التعليم العالي والبحث العلمي 

وباملعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بمهام التدريس والتأطير البيداغوجي الخاصة بالتكوين 

 إلاطار مطالبون خاصة بالقيام بـ : شغال طلبتهم. وهم في هذاواملراقبة والتقييم ملعارف وأ

 تدريس ذي صبغة نظرية وتطبيقية، -

 كل مهمة بيداغوجية تعهد إليهم طبقا لنظام الدراسة بأقسام التدريس املعينين لها، -

 عداد العلمي واملادي لالمتحانات واملناظرات بما في ذلك مناظرات الدخول إلىاملساهمة في إلا  -

 مدارس املهندسين.
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 (.1111جويلية  11مؤرخ في  1111لسنة  1818)أمر عداد  

 الثانيالباب 

 التسمية

 :((1112جانفي  11مؤرخ في  1112لسنة  111)ساادسا)أمر عداد 11الفصل 

يسمى ألاساتذة املبرزون ألاول املميزون عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة 

( 5الذين لهم خمس) الذيداخلية بامللفات تفتح لألساتذة املبرزون ألاول املترسمين في رتبتهم 

 سنوات أقدمية على ألاقل في رتبتهم.

أعاله بمقتض ى قرار من الوزير الذي وتضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها 

 يمارس سلطة إلاشراف إلاداري إزاء ألاعوان املعنيين.

 من مجموع ألاساتذة املبرزين ألاول. %35تفتح املراكز املعروضة للتناظر سنويا بنسبة 

 من عدد الجملي للمترشحين.  %35تتم الترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز بنسبة 

 (.1111جويلية  11مؤرخ في  1111نة لس 1818)أمر عداد 

  لثالثالعنوان ا                                        

 ألاساتذة املبرزون ألاولون 

 الباب ألاول 

 املشموالت

يقوم ألاساتذة املبرزون ألاولون التابعون لوزارة التربية والتكوين بالتدريس  : 11الفصل 

 أساسا بالتعليم الثانوي وباإلضافة إلى ذلك فهم مطالبون:

 باملشاركة في مجالس ألاقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات، -

 باملشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية، -

 مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية املنظمة في مؤسساتهم، باملشاركة في أشغال -

كما يمكن تكليفهم بتقديم املساعدة البيداغوجية وبتاطير املدرسين وذلك بعد التشاور 

 مع سلك التفقد البيداغوجي.

يقوم ألاساتذة املبرزون ألاولون العاملون بمؤسسات التعليم العالي :  11الفصل 

والبحث وباملعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بمهام التدريس والتاطير البيداغوجي الخاصة 

بالتكوين واملراقبة والتقييم ملعارف وأشغال تالميذهم. وهم في هذا الاطار مطالبون خاصة 

 بالقيام: 

 صبغة نظرية وتطبيقية،بتدريس ذي  -

 بكل مهمة بيداغوجية تعهد إليهم طبقا لنظام الدراسة بأقسام التدريس املعينين بها، -

باملساهمة في ألاعداد العلمي واملادي لالمتحانات واملناظرات بما في ذلك مناظرات الدخول إلى  -

 مدارس املهندسين.
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 الباب الثاني

 التسمية

 .(1111جويلية  11مؤرخ في  1111سنة ل 1818)أمر عداد  : 14الفصل 

يسمى ألاساتذة املبرزون ألاول عن طريق الترقية اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية 

( سنوات على ألاقل في 0الذي لهم سبع )املترسمين في رتبتهم بامللفات تفتح لألساتذة املبرزين 

 رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.

املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من الوزير الذي تضبط كيفية تنظيم 

 يمارس سلطة إلاشراف إلاداري إزاء ألاعوان املعنيين.

 (.1111جويلية  11مؤرخ في  1111لسنة  1818)أمر عداد  

 الرابع العنوان                                             

 ألاساتذة املبرزون 

 الباب ألاول 

 املشموالت

يقوم ألاساتذة املبرزون التابعون لوزارة التربية والتكوين بالتدريس أساسا  : 15الفصل 

 بالتعليم الثانوي و باإلضافة إلى ذلك فهم مطالبون :

 باملشاركة في مجالس ألاقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات , -

 باملشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية  -

 شاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية املنظمة في مؤسساتهم .بامل -

كما يمكن تكليفهم بتقديم املساعدة البيداغوجية وبتأطير املدرسين , وذلك بعد التشاور 

 مع سلك التفقد البيداغوجي .

والبحث  يقوم ألاساتذة املبرزون العاملون بمؤسسات التعليم العالي : 12الفصل         

وباملعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بمهام التدريس والتأطير البيداغوجي الخاصة بالتكوين 

 واملراقبة والتقييم ملعارف واشغال تالميذهم . وهم في هذا إلاطار مطالبون خاصة بالقيام :

 بتدريس ذي صبغة نظرية وتطبيقية , -

 م الدراسة بأقسام التدريس املعينين بها بكل مهمة بيداغوجية تعهد إليهم طبقا لنظا -

باملساهمة في إلاعداد العلمي واملادي لالمتحانات واملناظرات بما في ذلك مناظرات الدخول إلى  -

 مدارس املهندسين .

 الباب الثاني

 التسمية والانتداب

يقع انتداب ألاساتذة املبرزين من بين املترشحين املقبولين في مناظرات  : 19الفصل 

 1435التبريز في املواد ألادبية والعلوم إلانسانية والعلوم ألاساسية املنصوص عليها باألمر عدد 

املشار إليه أعاله او في مناظرات التبريز في املواد  1666جويلية  13املؤرخ في  1666لسنة 
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 6املؤرخ في  1663لسنة  313والاقتصادية والتصرف املنصوص عليها باألمر عدد التكنولوجية 

  املشار إليه أعاله. 1663فيفري 

 (.1111جويلية  11مؤرخ في  1111لسنة  1818)أمر عداد 

 الخامس العنوان                                            

 أحكام انتقالية

يدمج في تاريخ صدور هذا ألامر املدرسون املبرزون الخاضعون الحكام ألامر  : 19الفصل 

 جويلية املشار إليه أعاله برتبة أستاذ مبرز.  13املؤرخ في  1666لسنة  1431عدد 

 .1112جانفي  11مؤرخ في  1112لسنة  111: أمر عداد  )مكرر(19الفصل 

بترقية استثنائية وحيدة تسند لفائدة باستثناء رتبة أستاذ مبرز أول مميز الذين ينتفع 

سلك املدرسين املبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمختلف 

ترقيتان استثنائيتان بامللفات خالل الفترة املمتدة بين  2515سبتمبر  4رتبتهم املنتدبين قبل يوم 

 .2510وغرة جانفي  2515غرة جانفي 

ملترشحون حسب ألاقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم فحسب التقدم في ويرتب ا

 السن.

 سنة فأكثر. 50وتعطى ألاولوية في الترتيب، عند كل ترقية، للبالغين من العمر 

 وتتم هذه الترقيات على مرحلتين وذلك كما يلي :

I) : زارة التربية من مجموع املدرسين املبرزين التابعين لو  %55يتمتع  املرحلة ألاولى

ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بترقية استثنائية يكون مفعولها املالي بداية من غرة جانفي 

ويرتقي بقيتهم في السنة املوالية الى الرتبة الاعلى مباشرة ويكون مفعولها املالية بدية من  2515

 .2518غرة جانفي 

II)  : ملبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة املدرسين ا %55يتمتع لـ  املرحلة الثانية

بترقية إستثنائية إلى الرتبة املوالية   2515التعليم العلي والبحث العلمي املرتقين في غرة جانفي 

ويرتقي في السنة املوالية بقية املدرسين  2518ويكون مفعولها املالي بداية من غرة جانفي 

ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي املتمتعين بالترقية عين لوزارة التربية باملبرزين التا

 .2510إلاستثنائية ألاولى مباشرة ويكون مفعولها املالي بداية من غرة جانفي 

 2436وتستوعب هذه الترقيات إلاستثنائية الترقيات العادية املنصوص عليها باألمر عدد 

 أعاله.املشار إليه  2554أكتوبر  16امِلؤرخ في  2554لسنة 

 .1112جانفي  11مؤرخ في  1112لسنة  111: أمر عداد  )ثالثا(19الفصل 

يحافظ املدرسون املبرزون التابعون لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

)مكرر(  من  16بمختلف رتبهم  الذين تمتعوا بالترقيتين الاستثنائيتين املنصوص عليهما بالفصل 

. وتحتسب هذه ألاقدمية 2514ديسمبر  31قدمية املكتسبة في الرتبة إلى حدود هذا ألامر باأل

. وتحتسب هذه الاقدمية عند إجراء مناظرات 2514ديسمبر  31في الرتبة الى حدود  املكتسبة
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 2554أكتوبر  16املؤرخ في  2554لسنة  2436الارتقاء وفق الشروط املنصوص عليها باألمر عدد 

 .2516ي يكون مفعولها املالي بداية من غرة جانفي املذكور أعاله والت

 (.1111جويلية  11مؤرخ في  1111لسنة  1818)أمر عداد 

 الساادس العنوان                                             

 أحكام ختامية

ألغيت جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا ألامر وخاصة ألامر عدد  : 18الفصل 

 املشار إليه أعاله . 1666جويلية  13املؤرخ في  1666لسنة  1431

وزراء املالية والتربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا  : 11الفصل 

 ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية . مكلفون , كل فيما يخصه , بتنفيذ هذا ألامر الذي

 .2554أكتوبر  16تونس في 

 

 زين العابدين بن علي 
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 يتعلق بضبط 1112جانفي  11املؤرخ في  1112لسنة  115أمر حكومي عداد 

 املطابقة بين ادرجات رتب سلك املدّرسين املبّرزين التابعين لوزارة التربية  

 التعليم العالي والبحث العلمي ومستويات التأجير.ولوزارة 

 

 

 إن رئيس الحكومة،        

 باقتراح من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، 

 بعـد الاطالع على الدستور، 

املتعلـق بضـبط النظــام  1663ديســمبر 12املـؤرخ فـي  1663لســنة  112وعلـى القـانون عـدد  

ان الدولـــة والجماعـــات املحليــة واملؤسســـات العموميـــة ذات الصـــبغة إلاداريـــة، ألاساســ ي العـــام ألعـــو 

 23املــؤرخ فــي  2511لســنة  66وعلـى جميــع النصــوص التــي نّقحتــه أو تممتــه وخاصـة املرســوم عــدد 

 .2511سبتمبر 

املتعلـــق بضـــبط املرتـــب  1660ســـبتمبر 18املـــؤرخ فـــي  1660لســـنة  1632وعلـــى ألامـــر عـــدد   

دولــــة والجماعــــات املحليــــة واملؤسســــات العموميــــة ذات الصــــبغة إلاداريــــة، كمــــا ألاساســــ ي ألعــــوان ال

 . 2550فيفري  12املؤرخ في  2550لسنة  286وقع تنقيحه باألمر عدد 

املتعلـــــــق بالغرامـــــــات  1660نـــــــوفمبر  15املـــــــؤرخ فـــــــي  1660لســـــــنة  2120وعلـــــــى ألامـــــــر عـــــــدد  

املتعلـــق بضـــبط  1660ســـبتمبر  18 املـــؤرخ فـــي 1660لســـنة  1632التعويضـــية املحدثـــة بـــاألمر عـــدد 

ب ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤّسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية.
ّ
 املرت

املتعلــق بضـبط ألاصــناف التــي  1666جـانفي  4املـؤرخ فــي  1666لســنة  12وعلـى ألامــر عـدد  

واملؤسســات العموميــة ذات الصــبغة تنتمــي إليهــا مختلــف رتــب مــوظفي الدولــة والجماعــات املحليــة 

 .2553نوفمبر  11املؤرخ في  2553لسنة  2336إلادارية ،كما وقع تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

املتعلــق بضــبط مشــموالت 2552نــوفمبر  11املــؤرخ فــي  2552لســنة  2655وعلــى ألامــر عــدد 

 وزارة التربية والتكوين.

املتعلـــق بضـــبط النظـــام  2554أكتـــوبر  16املـــؤرخ فـــي  2554لســـنة  2436وعلـــى ألامـــر عـــدد  

ألاساسـ ي الخـاص بسـلك املدرسـين املبـرزين التـابعين لـوزارة التربيـة ولـوزارة التعلـيم العـالي والبحــث 

 2518جانفي  11املؤرخ في  2518لسنة  113العلمي كما وقع تنقيحه واتمامه باألمر عدد 

املتعلق بضبط املطابقة  2554أكتوبر  16املؤرخ في  2554لسنة  2445وعلى ألامر عدد  

بين درجات رتب سلك املدّرسين املبّرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث 

جويلية  15املؤرخ في  2513لسنة  2615العلمي ومستويات التأجير ،كما وقع إتمامه باألمر عدد 

2513، 

املتعلق بإحالة مشموالت  2515 جانفي 25املؤرخ في  2515لسنة  64وعلى ألامر عدد 

 وزارة التربية والتكوين سابقا املتعلقة  بالتكوين املنهي إلى وزارة التكوين املنهي والتشغيل .
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املتعلـق بتسـمية رئـيس  2515فيفـري  8املؤرخ في  2515لسنة  35وعلى ألامر الرئاس ي عدد           

 الحكومة وأعضائها.

 وعلى رأي وزير املالية، 

 رأي املحكمة لاادارية، وعلى 

 وعلى مداولة مجلس الوزراء، 

 يصدر ألامر  الحكومي آلاتي نصـه:

 

يضـــــبط تطـــــابق درجـــــات رتـــــب ســـــلك املدّرســـــين املبـــــّرزين التـــــابعين لـــــوزارة : الفصـــــل ألاول 

التربيــة ولــوزارة التعلـــيم العــالي والبحــث العلمـــي مــع مســـتويات التــأجير املنصــوص عليهـــا بــاألمر عـــدد 

 املشار إليه أعاله وفقا للجدول التالي: 1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660 لسنة 1632

 الدرجة الرتبة الصنف الفرعي الصنف
مستوى التأجير 

 املطابق

 1أ  أ
أستاذ مبّرز أول ممّيز  درجة 

 استثنائية
 25الى  1من  25الى  1من 

 25الى  1من  25الى  1من  أستاذ مبّرز أول ممّيز 1أ  أ

 25الى  1من  25الى  1من  أستاذ مبّرز أول  1أ  أ

 25الى  1من  25الى  1من  أستاذ مبّرز 1أ  أ

 

يــــــتم ترتيــــــب املدرســــــين املبــــــرزين الــــــذين تمــــــت اعــــــادة تــــــرتيبهم بشــــــبكة الاجــــــور  :1الفصــــــل 

بالدرجــــة املوافقــــة ملســــتوى تــــأجيرهم حســــب جــــدول املطابقــــة املنصــــوص عليــــه بالفصــــل الاول مــــن 

 هذا ألامر.

املـــــؤرخ فــــــي 1660لســـــنة  2120مـــــن ألامـــــر عــــــدد 2:  مـــــع مراعـــــاة أحكــــــام الفصـــــل 1 الفصـــــل

، املشــار اليــه أعــاله يــزول الانتفــاع نهائيــا بمقــدار الغرامــة التعويضــية بالنســبة الــى  1660نــوفمبر15

رتب سلك املدّرسين املبّرزين التـابعين لـوزارة التربيـة ولـوزارة التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي الـذين 

 دة ترتيبهم بشبكة ألاجور عند بلوغهم الدرجة املحددة بالجدول التالي :تمت اعا

الدرجة املحددة لزوال  الرتب

الانتفاع بالغرامة 

 التعويضية   

مستوى التأجير املحدد 

لزوال الانتفاع بالغرامة 

 التعويضية   

 6 6 أستاذ مبّرز
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وخاّصـة ألامـر عـدد   ألامر الحكوميتلغى جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا : 4  الفصل

 املشار إليه أعاله. 2554أكتوبر  16املؤرخ في  2554لسنة  2445

: وزيـــر التربيـــة و وزيـــر التعلـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي ووزيـــر املاليـــة مكلفـــون, كـــل 5لفصـــل ا

 فيما يخصه, بتنفيذ هذا ألامر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2558جانفي  11تونــس في:         

 رئيس الحكومة                                                                                                

 الحبيب الصيد                                                                             الامضاء املجاور 

 املاليةوزير 

 سليم شاكر

 وزير التربية 

 ناجي جلول 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 شهاب بودن
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 1114أكتوبر  18مؤرخ في  1114لسنة  1418أمر عداد 

 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك املدرسين املبرزين التابعين لوزارة

  .التربية و لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير التربية والتكوين و وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا 

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد إلاطالع على القانون عـ

عوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية بضبط النظام ألاساس ي العام أل 

لسنة  25ذات الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ، 2553مارس  10املؤرخ في  2553

املتعلق  2552جويلية  23املؤرخ في  2552ـدد  لسنة 65وعلى القانون التوجيهي عـ

 التعليم املدرس ي، بالتربية و 

املتعلق بإحداث منحة إنتاج  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 125وعلى ألامر عـ

لبعض أصناف موظفي وزارة التربية القومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته 

 ،1665جوان 10املؤرخ في  1665لسنة  643وخاصة ألامر عدد 

املتعلق بضبط مقادير منحة  1604افريل  20املؤرخ في  1604ـدد لسنة 511وعلى ألامر عـ

إلانتاج املخولة لألعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  2126الصبغة إلادارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

 ، 1660نوفمبر 15ؤرخ في امل 1660

املتعلق بضبط مقادير  1664جانفي  18املؤرخ في  1664ـدد  لسنة 25وعلى ألامر عـ

املنحة الخصوصية )منحة التكاليف البيداغوجية ( املخولة لرجال التعليم الثانوي التابعين 

 لوزارة التربية القومية، 

املتعلق بإسناد منحة  1665ديسمبر 3املؤرخ في  1665ـدد لسنة 1465وعلى ألامرعـ

كيلومترية جملية لفائدة رجال التعليم الثانوي والابتدائي والقيمين لوزارة التربية القومية كما 

 .1665 ديسمبر 3 املؤرخ في 1665لسنة  2522وقع تنقيحه باألمرعدد 

املتعلق بتحديد مقادير  1666فيفري  11املؤرخ في  1666ـدد لسنة 160وعلى ألامر عـ

وشروط إسناد منحة إلانتاج ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية 

 1581ذات الصبغة إلادارية ، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

 ، 1665جوان  16خ في املؤر  1665لسنة 

املتعلق بضبط شروط  1661افريل  25املؤرخ في  1661ـدد لسنة 554وعلى ألامر عـ

 إسناد منحة إلانتاج لبعض أصناف موظفي وزارة التربية والعلوم،
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املتعلق بضبط مقادير  1663نوفمبر 22املؤرخ في  1663ـدد  لسنة 2356وعلى ألامر عـ

ف البيداغوجية(املخولة لرجال التعليم الثانوي التابعين لوزارة املنحة الخصوصية )منحة التكالي

 التربية والعلوم،

املتعلق بضبط الشروط  1664أوت  15املؤرخ في  1664ـدد لسنة 1058وعلى ألامر عـ

العامة إلسناد العدد املنهي وعدد منحة إلانتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية 

لسنة  1568ومية ذات الصبغة إلادارية كما وقع تنقيحه باألمر عدد املحلية واملؤسسات العم

 ، 1665جوان  16املؤرخ في  1665

املتعلق بالترقيع في مقادير  1668أكتوبر  23املؤرخ في  1668ـدد لسنة 2554وعلى ألامرعـ

املنحة الخصوصية )منحة التكاليف البيداغوجية( املخولة لرجال التعليم الثانوي التابعين 

لفائدة ألاعوان  1668/1666لوزارة التربية وبضبط الزيادة الجملية في ألاجر طيلة الفترة 

 املتمتعين بهذه املنحة،

املتعلق بالترفيع في مقادير  1660ماي  16املؤرخ في  1660ـدد لسنة 618وعلى ألامر عـ

وي التابعين املنحة الخصوصية )منحة التكاليف البيداغوجية( املخولة لرجال التعليم الثان

 لوزارة التربية، 

املتعلق بضبط املرتب  1663سبتمبر 18املؤرخ في  1660ـدد لسنة 1632وعلى ألامر عـ

ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 إلادارية، 

بالترفيع في مقادير املتعلق  1666جوان  15املؤرخ في  1666ـدد لسنة 1268وعلى ألامر عـ

املنحة الخصوصية  )منحة التكاليف البيداغوجية( املخولة لرجال التعليم الثانوي التابعين 

 لوزارة التربية، 

املتعلق بضبط الزيادة  1666أكتوبر  4املؤرخ في  1666ـدد لسنة 2166وعلى ألامر عـ

( املخولة لرجال التعليم الجملية في مقادير املنحة الخصوصية )منحة التكاليف البيداغوجية

وإسناد القسط ألاول لفائدة ألاعوان   2551ـ  1666الثانوي التابعين لوزارة التربية طيلة الفترة 

 املتمتعين بهذه املنحة، 

املتعلق بالترفيع في مقادير   2555ماي  15املؤرخ في  2555ـدد لسنة 1505وعلى ألامر عـ

جال التعليم الثانوي التابعين لوزارة التربية بعنوان سنة منحة التكاليف البيداغوجية املخولة لر 

2555، 

املتعلق بإسناد القسط  2551ماي  22املؤرخ في  2551ـدد لسنة 1156وعلى ألامر عـ

الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة التكاليف البيداغوجية لفائدة رجال التعليم الثانوي 

 ،2551سنة التابعين لوزارة التربية بعنوان 

املتعلق بضبط الزيادة  2552أكتوبر  26املؤرخ في  2552ـدد لسنة 2651وعلى ألامرعـ

 الجملية في مقادير منحة التكاليف البيداغوجية املخولة لرجال التعليـم
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وإسناد القسط ألاول لفائدة  2554ـ  2552الثانوي التابعين لوزارة التربية والتكوين طيلة الفترة  

 نتفعين بهذه املنحة، ألاعوان امل

املتعلق بالترفيع في مقادير  2553جوان  2املؤرخ في  2553ـدد لسنة 1235وعلى ألامر عـ

منحة التكاليف البيداغوجية املخولة لرجال التعليم الثانوي التابعين لوزارة التربية والتكوين 

 ،2553بعنوان سنة 

املتعلق بضبط الزيادة  2554املؤرخ في أول مارس  2554ـدد لسنة 454وعلى ألامر عـ

و إسناد القسط ألاول منها  2558ـ  2554الخصوصية في مقادير املنح البيداغوجية طيلة الفترة 

 لفائدة أعوان بعض ألاسالك املنتفعين بهذه املنح، 

املتعلق بإسناد القسط  2554جوان  0املؤرخ في  2554ـدد لسنة 1346وعلى ألامر عـ

لية في مقادير منحة التكاليف البيداغوجية املخولة لرجال التعليم الثالث من الزيادة الجم

 ،2554الثانوي التابعين لوزارة التربية والتكوين بعنوان سنة 

املتعلق بضبط النظام  2554أكتوبر  16املؤرخ في  2554ـدد لسنة 2436وعلى ألامرعـ

ألاساس ي الخاص بسلك املدرسين املبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي والتكنولوجيا، 

 

 وعلى رأي وزير املالية ،

  وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 ألامر آلاتي نصـه :يصدر 

 

تضبط أحكام هذا ألامر نظام التأجير املنطبق على أعوان سلك املدرسين  :الفصل ألاول 

 املبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

: عالوة على املرتب ألاساس ي، تسند لفائدة أعوان سلك املدرسين املبرزين  2الفصل 

وزارة التربية و لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي املشار إليهم بالفصل ألاول من هذا التابعين ل

 ألامر املنح التالية : 

 منحة تكاليف بيداغوجية    -

 منحة كيلومترية  -

 منحة إنتاج  -

: حددت مقادير منحة التكاليف البيداغوجية واملنحة الكيلومترية املسندة  1الفصل 

ألعوان سلك املدرسين املبرزين التابعين  لوزارة التربية و لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 طبقا لبيانات الجدول التالي :
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 (1112جانفي  11مؤرخ في  1112لسنة  114)أمر عداد 

 ةالرتب
 الشهري بحساب الديناراملقدار 

 املنحة الكيلومترية منحة التكاليف البيداغوجية

 درجة مميز ز أول رأستاذ مب

 استثنائية

1536 50 

 

 50 616 أستاذ مبرز أول مميز 

 50 610.5 أستاذ مبرز أول 

 50 010.5 أستاذ مبرز

 

 لبيداغوجية شهريا وبدخول الغاية :تسند املنحة الكيلومترية ومنحة التكاليف ا4الفصل

: ال يمكن الجمع بين املنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند  5الفصل 

 لألعوان املذكورين بعنوان رتبتهم أو خطتهم الوظيفية .

: تضبط مقادير منحة إلانتاج املخولة ألعوان سلك املدرسين املبرزين  2الفصل 

والتكوين و لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وفقا  التابعين لوزارة التربية

 لبيانات الجدول التالي:

 (1112جانفي  11مؤرخ في  1112لسنة  114)أمر عداد 

 بحساب الدينار                                                                                          

 املقدار املتبقى الشهري املقدار املدمج في املرتب  ةالرتب

 332 686 درجة استثنائية مميز أستاذ مبرز أول 

 332 686 أستاذ مبرز أول مميز

 332 886 أول أستاذ مبرز 

 332 886 أستاذ مبرز

 

بصرف النظر عن ألاحكام املخالفة يقع اعتماد معيار التغيب عن العمل :   0الفصل 

منحة إلانتاج الذي يعتمد لصرف املقدار املتبقي من املنحة إلى أعوان سلك عند إسناد عدد 

املدرسين املبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين و لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

عن كل يوم غياب غير شرعي أو من أجل  25والتكنولوجيا ، وذلك بالحط بنصف نقطة من 

 45ث يصبح العدد املسند الى أحدهم صفرا إذا ما بلغت غياباته املرض خالل السداس ي بحي

 يوما أو أكثر.

ان ألاعوان املكلفين بالقيام بالنيابة بوظائف من مشموالت رتبة أعلى ال :  9الفصل 

 يمكنهم التمتع الا بمنحة إلانتاج املتعلقة برتبتهم الخاصة.
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 ألامر. تلغى جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا: 8الفصل 

وزراء التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا و  : 11الفصل 

املالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ألامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية 

 التونسية .

 .2554أكتوبر  16تونس في: 

 زين العابدين بن علي                                                                               
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 يتعلق بإحداث وتنظيم 1881فيفري  9مؤرخ في  1881لسنة  111أمر عداد 

 والتصرفمناظرات التبريز للتعليم الثانوي في املوااد التكنولوجية والاقتصاادية 

 ومراحل تحضيرية لهذه املناظرات وإحداث شهاادة الدراسات العليا

 املتخصصة في املوااد التكنولوجية والاقتصاادية والتصرف .

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير التربية والعلوم،

واملتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد إلاطالع على القانون عـ

النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية بضبط 

 ذات الصبغة إلادارية،

واملتعلق باملعاهد العليا  1662ماي  16املؤرخ في  1662ـدد لسنة 55وعلى القانون عـ

 للدراسات التكنولوجية، 

واملتعلق بإحداث املعاهد  1662ماي  16املؤرخ في  1662ـدد لسنة 51وعلى القانون عـ

 العليا للدراسات التكنولوجية بتونس وسوسة و صفاقس، 

واملتعلق بضبط القانون  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 115عـ ألامر وعلى 

علوم كما وقع تنقيحه خاصة باألمر الخاص بأعضاء هيئة التفقد البيداغوجي لوزارة التربية وال

 13املؤرخ في  1661لسنة  1353و باألمر عدد  1661مارس  16املؤرخ في  1661لسنة  362عدد 

 ،1661سبتمبر 

واملتعلق بضبط القانون  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 114وعلى ألامر عـ

ثانوي العام بوزارة التربية القومية ألاساس ي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم ال

 23املؤرخ في  1662لسنة  2565وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

 ،1662نوفمبر 

واملتعلق باملنح القومية  1668جويلية  15املؤرخ في  1668ـدد لسنة 866وعلى ألامر عـ

 ي،والقروض الجامعية املخولة لطلبة وتالميذ التعليم العال

واملتعلق بتنظيم التكوين  1665ديسمبر  16املؤرخ في  1665ـدد لسنة 2142وعلى ألامر عـ

املستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

 الصبغة إلادارية، 

ملتعلق وا 1668جويلية  26وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي املؤرخ في 

 بضبط تراتيب إسناد املنح القومية للدراسات العليا والقروض الجامعية، 

واملتعلق  1666مارس  31وعلى قرار وزير التربية والتعليم والبحث العلمي املؤرخ في 

 ، 1662مارس  0بضبط مقادير املنح القومية للدراسات العليا كما وقع تنظيمه بالقرار املؤرخ في 
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 املالية، وعلى رأي وزير 

  وعلى رأي املحكمة لاادارية ،

 يصدر ألامر آلاتي نصـه:

 

 الباب ألاول 

 مناظرات التبريز للتعليم الثانوي 

 في املوااد التكنولوجية والاقتصاادية والتصرف

يحدث هذا ألامر مناظرات تبريز للتعليم الثانوي في املواد التكنولوجية  :الفصل ألاول 

 والاقتصادية والتصرف.

تشتمل املناظرات املحدثة بالفصل ألاول من هذا ألامر على اختبارات كتابية  : 1الفصل 

 للقبول الجزئي وعلى اختبارات شفاهية وتطبيقية للقبول النهائي. 

في املناظرات املذكورة بالفصل ألاول من هذا ألامر  يقبل للمشاركة:  1الفصل 

 املواد املعنية أو لشهادة معادلة. املترشحون الحاملون لشهادة ألاستاذية على ألاقل في 

تضبط بقرار من وزير التربية والعلوم الاختصاصات املتعلقة بكل املواد التي  : 4الفصل 

تقتح فيها مناظرات التبريز املشار إليها بالفصل ألاول أعاله وكذلك طرق تنظيم هذه املناظرات 

 وبرامج الاختبارات .

بية والعلوم تركيبة لجان املناظرات وتاريخ ومكان تضبط بقرار من وزير التر  : 5الفصل 

 سير الاختبارات وعدد املراكز املفتوحة بالنسبة إلى كل مادة وكل مناظرة. 

تعد لجان املناظرات حسب الترتيب التفاضلي قائمة املترشحين الناجحين في : 2الفصل 

اختبارات القبول النهائي في حدود املراكز املحددة بقرار فتح املناظرات ويسمى املترشحون 

 .التربية والعلومالناجحون في رتبة أستاذ مبرز للتعليم الثانوي بقرار من وزير 

 الباب الثاني

 ة ملناظرات التبريز للتعليم الثانوي املراحل التحضيري

 في املوااد التكنولوجية والاقتصاادية والتصرف

أحدثت مراحل تحضيرية ملناظرات التبريز للتعليم الثانوي في املواد  : 9الفصل 

التكنولوجية والاقتصادية والتصرف وتضبط بقرار من وزير التربية والعلوم قائمة مؤسسات 

 نظيم هذه املراحل التحضيرية.التعليم العالي املؤهلة لت

يقبل للمشاركة في مناظرات الدخول للمراحل التحضيرية ملناظرات التبريز  : 9الفصل 

من هذا ألامر املترشحون الحاملون لشهادة ألاستاذية على ألاقل في  0املنصوص عليها بالفصل 

 الاختصاص الذي يقدمون فيه ترشحاتهم. 
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تشمل املراحل التحضيرية ملناظرات التبريز في املواد التكنولوجية  : 8الفصل 

والاقتصادية والتصرف دروسا نظرية وتطبيقية تضبط برامجها ومدتها بقرار من وزير التربية 

 والعلوم. 

يوضع التالميذ املقبولون ملتابعة الحلقات التحضيرية ملناظرات التبريز  :11الفصل 

ول من هذا ألامر أن كانوا ينتمون إلى سلك املدرسين التابعين للتعليم املنصوص عليها بالفصل ألا 

 16املؤرخ في  1665لسنة  2142الثانوي في عطلة التكوين املستمر املنصوص عليها باألمر عدد 

املشار إليه أعاله قصد التكوين املستمر وبهذا العنوان يتلقى هؤالء خالل مدة  1665ديسمبر 

بما في ذلك جميع املنح وتؤخذ سنوات الدراسة التحضيرية ملناظرات التبريز  التكوين كامل مرتبهم

 بعين الاعتبار في حساب اقدميتهم وتقاعدهم. 

وفي غير ذلك من الحاالت يستفيد تالميذ الحلقات التحضيرية بمنحة وطنية للدراسات 

بقرار وزير التربية  العليا يكون مقدارها مماثال ملقدار منحة دراسات الدكتوراه املنصوص عليه

املشار إليه أعاله ويمكن لهؤالء التالميذ عند  1666مارس  31والتعليم والبحث العلمي املؤرخ في 

النجاح في مناظرة التبريز أن يطلبوا أخذ مدة الدراسة التحضيرية ملناظرات التربيز بعين الاعتبار 

 في حساب تقاعدهم .

ذه الحلقات أثناء فترة ترسيمه أن يقدم يتعين على كل تلميذ مسجل به :11الفصل 

التزاما على ورقة متنبرة تحمل توقيعه معرفا به ينص على تعهده بالعمل ملدة عشر سنوات 

 باملؤسسات التعليمية التي يتم تعيينه للتدريس بها .

يتعين على التالميذ الذين يتابعون الحلقات التحضيرية وفق الفقرة الثانية  :11الفصل 

 من هذا ألامر إرجاع املبالغ املقبوضة وذلك في الحاالت آلاتية:  15من الفصل

 من هذا ألامر،  0الرفت النهائي من الحلقة التحضيرية املحدثة بالفصل  - أ

 التخلي الاختياري عن التكوين،  - ب

 الامتناع عن املباشرة بعد انتهاء التكوين،  - ج

 من هذا ألامر  11وص عليها بالفصلالعزل قبل انقضاء مدة العشر سنوات املنص - اد

 الاستقالة قبل انتهاء الفترة املذكورة أعاله. - هـ

 الباب الثالث

 شهاادة الدراسات العليا املتخصصة

 في املوااد التكنولوجية والاقتصاادية والتصرف

أحدثت شهادة الدراسات العليا املتخصصة في املواد التكنولوجية : 11الفصل 

 والاقتصادية والتصرف. 

وتسند هذه الشهادة إلى املترشحين املقبولين في الامتحانات التي يتم ضبط تتظيمها بقرار 

 من وزير التربية والعلوم. 
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يرية ملناظرات ويترشح لهذه الامتحانات التالميذ الذين انهوا دراستهم باملراحل التحض

 التبريز في املواد التكنولوجية والاقتصادية والتصرف. 

وتضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي املكلفة بضمان دراسات عليا متخصصة في 

 املواد التكنولوجية والاقتصادية والتصرف.

وتضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي املكلفة بضمان دراسات عليا متخصصة في 

 كنولوجية والاقتصادية والتصرف وكذلك محتوى البرامج بقرار من وزير التربية والعلوم. املواد الت

وزير التربية والعلوم ووزير املالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا ألامر  :14الفصل 

 ائد الرسمي للجمهورية التونسية. الذي ينشر بالر 

 .1663فيفري  6تونس في :  

 

 زين العابدين بن علي                                                                               
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 يتعلق بإحداث وتنظيم 1889جويلية  11مؤرخ  1889لسنة  1411أمر عداد 

 مناظرة التبريز في املوااد ألاادبية والعلوم لانسانية والعلوم ألاساسية.

 

 إن رئيس الجمهورية،

 وباقتراح من وزيري التربية والتعليم العالي،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد الاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  63ي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد الصبغة إلادارية، وعلى جميع النصوص الت

 ، 1660ديسمبر  25املؤرخ في  1660

واملتعلق بالتعليم العالي  1666جويلية  26املؤرخ في  1666ـدد لسنة 05وعلى القانون عـ

املؤرخ  1660لسنة  21والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 

 ،1660مارس  22في 

واملتعلق بالنظام  1661جويلية  26املؤرخ في  1661ـدد لسنة 85وعلى القانون عـ

 التربوي،

واملتعلق بضبط نظام  1662أوت  15املؤرخ في  1662ـدد لسنة 1406وعلى ألامر عـ

 الدراسات والامتحانات باملعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية، 

واملتعلق بإحداث وتنظيم  1662أوت  15خ في املؤر  1662ـدد لسنة 1406وعلى ألامر عـ

 التبريز في علوم الرياضيات والعلوم الفيزيائية،

واملتعلق بضبط مساهمة  1665جويلية  31املؤرخ في  1665ـدد لسنة 1416وعلى ألامر عـ

 1660لسنة  1356الطلبة املالية في الحياة الجامعية، كما وقع تنقيحه واتمامه باألمر عدد 

 ، 1660جويلية  14 املؤرخ في

واملتعلق بضبط ألاخطار العام  1660مارس  3املؤرخ في  1660ـدد لسنة 451وعلى ألامر عـ

 لنظام الدراسات والتربصات بدار املعلمين العليا،

 وعلى رأي وزير املالية،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 يصدر ألامر آلاتي نصه:

 

يحدث هذا ألامر مناظرة التبريز في املواد ألادبية والعلوم إلانسانية  : الفصل ألاول 

 والعلوم ألاساسية.

تهدف مناظرة التبريز إلى انتداب مدرسين ذوي مستوى رفيع تلبية لحاجات  : 1الفصل 

 مؤسسات التعليم الثانوي العام ومؤسسات التعليم العالي والبحث.
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املترشحون املحرزون على شهادة ألاستاذية أو يشارك في مناظرة التبريز  : 1الفصل 

 شهادة ختم تكوين عال ال تقل مدته عن أربع سنوات أو على شهادة معترف بمعادلتها لهما.

على املترشحين ملناظرة التبريز خالص معاليم التسجيل بهذه املناظرة التي تضبط بأمر 

دورات تحضيرية ملناظرة التبريز ويعفى فقط من خالص هذه املعاليم املترشحون الذين تابعوا 

 من هذا ألامر. 5بمؤسسات التعليم العالي املشار إليها بالفصل 

يلتزم املترشحون ملناظرة التبريز حين تقديم ترشحاتهم بالعمل في حالة  : 4الفصل 

 النجاح في مؤسسات التعليم العمومية مدة خمس سنوات على ألاقل.

ستعداد ملناظرة التبريز، يمكن أن تنظم سنويا لتمكين املترشحين من الا  : 5الفصل 

دورات تحضيرية في املؤسسات التي تنص أنظمتها الخاصة على الاضطالع باألعداد ملناظرة التبريز 

 واملؤسسات التي يرخص لها بذلك الوزير املكلف بالتعليم العالي.

ود طاقة يتم تسجيل املترشحين للدورات التحضيرية حسب ترتيبهم تفاضليا وفي حد

 استيعاب املؤسسة املعنية.

يضبط بقرار مشترك من الوزيرين املكلفين بالتربية والتعليم العالي برنامج  : 2الفصل 

 مناظرة التبريز في كل اختصاص وطبيعة الاختبارات ومدتها وضواربها.

تفتح مناظرة التبريز سنويا بقرار مشترك من الوزيرين املكلفين بالتربية  : 9الفصل 

 لتعليم العالي ويحدد هذا القرار :وا

 عدد الخطط املفتوحة لكل اختصاص في كل وزارة، -

 اجال تقديم الترشحات، واملصالح إلادارية التي توجه إليها املطالب، والوثائق املطلوبة، -

 تاريخ إجراء املناظرة. -

تحدث لجنة مناظرة التبريز في كل اختصاص ملدة سنتين قابلة للتجديد  : 9الفصل 

 وتكلف هذه اللجنة بـ: 

 تحديد مواضيع الاختبارات، -

 إصالح الاختبارات الكتابية، -

 إجراء الاختبارات الشفاهية. -

يجب على اللجنة املذكورة أن تقترح على وزيري التربية والتعليم العالي برنامج مناظرة 

 سنتين. التبريز كل

 تتكون لجنة مناظرة التبريز في كل اختصاص: : 8الفصل 

من مدرسين يتم اختيارهم من بين أساتذة التعليم العالي أو ألاساتذة املحاضرين  –أ 

للتعليم العالي أو عند الاقتضاء ألاساتذة املساعدين الحاصلين على التبريز بالنسبة إلى املواد 

 ألادبية والعلوم إلانسانية.
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من مدرسين يتم اختيارهم من بين أساتذة التعليم العالي أو ألاساتذة املحاضرين  -ب

للتعليم العالي ومن بين املدرسين الحاصلين على التبريز والذين يثبتون أن لهم خبرة ال تقل عن 

 ست سنوات من التدريس في مرحلة ما بعد البكالوريا بالنسبة إلى مادة العلوم ألاساسية.

أعضاء كل لجنة عند إجراء الاختبارات الشفاهية متفقد عام أو متفقد أول  ويضاف إلى

 للتعليم الثانوي.

ف بالتربية والوزير 
ّ
ويتم تعيين أعضاء اللجنة ورئيسها بقرار مشترك من الوزير املكل

 املكلف بالتعليم العالي.

ذ تعليم عال ويجب أن يكون الرئيس معينا من بين أعضاء اللجنة املنتمين إلى رتبة أستا

 أو أستاذ محاضر للتعليم العالي.

( أعضائها 2/3ال يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية الا بحضور ثلثي ) : 11الفصل 

على ألاقل، وتتخذ هذه اللجنة قرارتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي صورة تساوي ألاصوات 

 يرجح صوت الرئيس.

كتابية للقبول الجزئي واختبارات شفاهية تتضمن كل مناظرة اختبارات  : 11الفصل 

 للقبول النهائي.

يحجر إدخال وثائق و ادوات ومعدات إلى قاعات الامتحانات باسثناء  : 11الفصل 

 املرخص فيها صراحة من قبل اللجنة بالنسبة إلى الاختبار املجرى.

 ملناظرة.تعلن اللجنة املعنية في حالة غش املترشح أو محاولته للغش عن اقصائه من ا

يقع إصالح كل اختبار من الاختبارات الكتابية من قبل مدرسين اثنين على  : 11الفصل 

 ألاقل، ويمكن عند الاقتضاء ، أن يكون أحد املصلحين مدرسا من غير أعضاء لجنة املناظرة.

ويجب أن ينتمي املدرسون الذين يمكن أن يستعان بهم من غير أعضاء اللجنة إلى أحد 

املنصوص عليها بالفصل التاسع من هذا ألامر. ويتم تعيينهم من قبل رئيس لجنة ألاصناف 

مناظرة التبريز املعنية من بين املدرسين املسجلين بقائمة تعدها اللجنة لهذا الغرض قبل الشروع 

 في إصالح الاختبارات الكتابية.

 .ويجرى كل اختبار شفاهي أمام ثالثة أعضاء من أعضاء اللجنة على ألاقل

تعرض كل لجنة من لجان مناظرة التبريز على الوزيرين املكلفين بالتربية  : 14الفصل 

 والتعليم العالي قائمة املترشحين الناجحين في كل اختصاص مرتبين حسب الترتيب التفاضلي.

ويتم تعيين هؤالء املترشحين حسب ترتيبهم وفي ضوء حاجيات مؤسسات التعليم 

تعليم العالي والبحث وذلك في حدود الخطط املفتوحة. ويلتزمون الثانوي العام ومؤسسات ال

بقبول املراكز التي يعينون بها. وفي حالة الرفض يعتبرون قد تخلوا نهائيا عن نجاحهم في 

 املناظرة.

ويمكن تأجيل إلحاق مبرز بوظيفته، بصفة استثنائية وبطلب منه، ملدة سنة بقرار من 

 روع في إعداد أطروحة الدكتوراه.الوزير املعني، لتمكينه من الش
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تتم تسمية املدرسين الحاصلين على التبريز بقرار مشترك من الوزير املكلف  : 15الفصل 

 بالتربية والوزير املكلف بالتعليم العالي.

 تضبط بأمر املكافآت املخولة: : 12الفصل 

من هذا  ألعضاء اللجان واملدرسين املنصوص عليهم بالفصلين التاسع والثالث عشر  -

 ألامر،

 لألعوان املكلفين باإلعداد املادي للمناظرة. -

 1406ألغيت جميع ألاحكام السابقة املخالفة لهذا ألامر وخاصة ألامر عدد  : 19الفصل 

 واملشار إليه أعاله. 1662اوت  15املؤرخ في  1662لسنة 

فيذ هذا ألامر وزيرا التربية والتعليم العالي مكلفان، كل فيما يخصه، بتن : 19الفصل  

 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .1666جويلية  13تونس في 

 

 زين العابدين بن علي          
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 يتعلق بضبط كيفية تنظيم  1114جانفي  12قرار من وزير التربية مؤرخ في 

 .مبرز أول مميزالداخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ  املناظرة

 

 التربية، إن وزير

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511لسنة  8بعد الاطالع على القانون التأسيس ي عدد 

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية،

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12 املؤرخ في 1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية، ألعوان الدولة  ألاساس ي العام

 23املؤرخ في  2511لسنة  66جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة املرسوم عدد  وعلى

 ،2511سبتمبر 

املتعلق بضبط النظام  2554أكتوبر  16املؤرخ في  2554لسنة  2436وعلى ألامر عدد 

ولوزارة التعليم العالي والبحث  ملبرزين التابعين لوزارة التربيةألاساس ي الخاص بسلك املدرسين ا

 .2513جويلية  15املؤرخ في  2513لسنة  2656العلمي كما وقع تنقيحه باألمر عدد 

املتعلق بتسمية أعضاء  2013 مارس 15املؤرخ في  2513لسنة  1302وعلى ألامر عدد 

 .الحكومة

 : ليـّرر ما يـق

 

من ألامر  11املناظرة الداخلية بامللفات املنصوص عليها بالفصل تنظم  : الفصل ألاول 

املشار إليه أعاله للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز  2554أكتوبر  16املؤرخ في  2004 لسنة 2436عدد 

 .مميز طبقا لألساليب املضبوطة بأحكام هذا القرار أول 

ألاساتذة املبرزون ألاول للمناظرة املشار إليها أعاله  يمكن أن يترشح : 1الفصل 

( سنوات أقدمية على ألاقل في رتبتهم في تاريخ 5فيهم شرط خمس ) املترسمون في رتبتهم املتوفر

 .الترشحات ختم

وزير التربية ويضبط هذا  تفتح املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بقرار من : 1الفصل 

 : القرار

 ـ عدد الخطط املعروضة للتناظر،

 غلق قائمة الترشحات عن بعد،تاريخ  ـ

 ـ تاريخ تقديم ملف الترشح،

 .اجتماع لجنة املناظرة ـ تاريخ

يتم تعيين أعضائها بقرار من  تشرف على املناظرة املشار إليها أعاله لجنة : 4الفصل 

 .رئيس الحكومة وباقتراح من وزير التربية

 : هذه اللجنة بالخصوص وتتولى
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 املناظرة، خول لهم املشاركة فيـ اقتراح قائمة املترشحين امل

 ـ إلاشراف على سير املناظرة،

 املقدمة من طرف املترشح، ـ تقييم الوثائق البيداغوجية

 ـ ترتيب املترشحين حسب الجدارة،

 .املترشحين الذين يمكن قبولهم ـ اقتراح

على إليها أعاله أن يقوموا بالتسجيل  يجب على املترشحين للمناظرة املشار : 5الفصل 

وزارة التربية عن طريق التسلسل إلاداري  الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى

  :مصحوبة بالوثائق التالية

 خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس إلادارة، ـ قائمة

 الحالية، ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة

 ـ نسخة مطابقة لألصل من شهادة التبريز،

 العلمية ما بعد ألاستاذية أو ما يعادلها التي تخول للمترشح حق التنفيل، اتـ نسخة من الشهاد

 نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي، ـ

 املباشرين للتدريس، ـ نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغير

والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية  ـ نسخة عند الاقتضاء من الكتب املدرسية والدراسات

وزارة التربية للسنتين ألاخيرتين السابقتين  ل التعليمية املوازية املؤشرة من قبلالبحتة والوسائ

 .في إعدادها للمناظرة والتي أعدها املترشح أو ساهم

املناظرة من قبل وزير  تضبط قائمة املترشحين املخول لهم حق املشاركة في : 2الفصل 

 .التربية باقتراح من لجنة املناظرة

لجنة املناظرة املشار إليها أعاله تقييم امللفات املعروضة طبقا ألحكام  تتولى : 9الفصل 

 :وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية هذا القرار

( وفي صورة عدم توفر عدد بيداغوجي للمترشح يحتسب 1ضارب ) ـ آخر عدد بيداغوجي للمترشح 

 .( كعدد بيداغوجي2( وعشرة )ضارب 1إداري )ضارب  املعدل الحسابي آلخر عدد

 (،ينتمي إليها املترشح )نقطة بحساب كل سنة أقدمية ـ ألاقدمية في الرتبة التي

 (،نقطة بحساب كل سنة أقدمية) ـ ألاقدمية العامة للمترشح

سنة تدريسا ونقطة إضافية لكل أربع  12 ـ تنفيل ألاقدمية في التدريس بنقطة واحدة ملدة

ألاولى وذلك بالنسبة إلى املدرسين باملؤسسات  ( السنة12) سنوات تدريسا بعد الاثنتي عشرة

 .وألاساتذة امللحقين بالوكالة التونسية للتعاون الفني التربوية التابعة لوزارة التربية

( نقطة لحاملي الشهادات التالية أو ما يعادلها وذلك 15خمس عشرة ) ـ التنفيل بعدد أقصاه

 :كاآلتي

 ( نقطة،15رة )شهادة الدكتوراه : خمس عش *

 نقاط، (5شهادة البحوث املعمقة : خمس ) *
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 ( نقاط،3شهادة الدراسات املعمقة : ثالث ) *

 ،(2في البحث : نقطتان ) شهادة الكفاءة *

ألاستاذية أو ما يعادلها التنفيل إال مرة واحدة  ال تخول نفس الشهادات العلمية ما بعد

 .ن الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابقأعلى م وطاملا لم يتحصل املترشح على شهادة

نقاط للمشاركين في تأليف الكتب املدرسية وفي الدراسات  (15ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر )

البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية املوازية املؤشرة من قبل وزارة  والبحوث ذات الصبغة

 .للسنتين ألاخيرتين اللتين تسبقان املناظرة التربية

( 5أقص ى تقدير لألساتذة املبرزين ألاول املكلفين منذ خمس ) ( نقاط على4ـ التنفيل بأربع )

بخطة  أو أو ناظر بإحدى املؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية مدير سنوات على ألاقل بخطة

 :التالي وظيفية باإلدارة املركزية أو باملندوبية الجهوية للتربية وذلك على النحو

 ( نقاط،4ير عام أو مدير: أربع )ـ مد

 ( نقاط،3مساعد: ثالث ) ـ كاهية مدير أو مدير

 اثنتان، (2ـ رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربوية : نقطتان )

 .( واحدة1ـ ناظر معهد: نقطة )

بعد املداولة ترتيب املترشحين حسب الجدارة طبقا  تتولى لجنة املناظرة : 9الفصل 

 .عليها ملجموع ألاعداد املتحصل

ألاولوية  وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس املجموع من النقاط تكون 

نفس  للمباشرين للتدريس وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين مباشرين للتدريس على

 .املجموع من النقاط تكون ألاولوية ألكبرهم سنا

ظرة الداخلية بامللفات املترشحين الناجحين نهائيا في املنا تضبط قائمة : 8الفصل 

 .مبرز أول مميز من قبل وزير التربية للترقية إلى رتبة أستاذ

قطعية حرمان املترشح من املشاركة  ينتج عن كل غش تم ضبطه بصفة : 11الفصل 

 .الحق ( في كل مناظرة أو امتحان إداري 5ملدة خمس سنوات )

مفصل يتم إعداده من  على تقريرويتم هذا الحرمان بمقتض ى قرار من وزير التربية بناء 

 .املترشح قبل لجنة املناظرة حول الغش بعد الاستماع إلى

 .التونسية ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية : 11الفصل 

  .2514جانفي  18تونس في 

 ير التربيةوز                                                                                       

 سامللبيض                                                                                      

 اطلع عليه        

 رئيس الحكومة

 علي لعرّيض
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 بضبط يتعلق 1114نوفمبر  11ين مؤرخ في قرار من وزير التربية والتكو 

 للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول.كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بامللفات 

 

 إن وزير التربية والتكوين , 

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد  لسنة 112عـبعد الاطالع على القانون 

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  25ي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص الت

 ، 2553مارس  10املؤرخ في  2553

املتعلق بضبط النظام  2554أكتوبر  16املؤرخ في  2554ـدد لسنة 2436وعلى ألامر عـ

وزارة التعليم العالي لألاساس ي الخاص بسلك املدرسين املبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين و 

 والتكنولوجيا، والبحث العلمي 

 ي :ـا يلمـ ر رّ ـق

 

من ألامر  14تنظم املناظرة الداخلية بامللفات املنصوص عليها بالفصل :  الفصل ألاول 

للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز   2554أكتوبر  16املؤرخ في 2554ـدد  لسنة2436املشار إليه أعاله عـ

 أول طبقا لألساليب املضبوطة بأحكام هذا القرار . 

يمكن أن يترشح للمناظرة املشار إليها أعاله ألاساتذة املبرزون املتوفر فيهم  :  1الفصل 

 ( سنوات أقدمية على ألاقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.0شرط سبع )

تفتح املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بقرار من وزير التربية والتكوين  : 1الفصل 

 ويضبط هذا القرار :  

 عدد الخطط املعروضة للتناظر -

 تاريخ غلق قائمة الترشحات  -

 تاريخ اجتماع لجنة املناظرة  -

تشرف على املناظرة املشار إليها أعاله لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من  : 4الفصل 

 الوزير ألاول .

 وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

 اظرة، اقتراح قائمة املترشحين املخول لهم املشاركة في املن  -

 إلاشراف على سير املناظرة،  -

 تقييم الوثائق البيداغوجية املقدمة من طرف املترشح، -

 ترتيب املترشحين حسب الجدارة،  -

 اقتراح املترشحين الذين يمكن قبولهم.  -
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 .1118مارس  11قرار مؤرخ في  : 5الفصل 

بالتسجيل عبر الشبكة  يقوموايجب على املترشحين للمناظرة املشار إليها أعاله أن  

مطالب ترشحهم إلى وزارة التربية والتكوين عن طريق التسلسل  التربوية وان يرسلوا مطالب 

 إلاداري مصحوبة بالوثائق التالية :

 قائمة خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس الادارة -

 نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية -

 نسخة مطابقة لالصل من شهادة التبريز -

نسخ مشهود باملطابقتها لالصل من الشهادات العلمية ما بعد الاستاذية او ما  -

 يعادلها التي تخول للمترشح حق التنفيل

 خر تفقد بيداغوجيآنسخة من تقرير  -

  نسخة من آخر عدد اداري بالنسبة لغير املباشرين للتدريس -

داغوجية نسخة عند الاقتضاء من الكتب املدرسية والدراسات ذات الصبغة البي -

البحتة والوسائل التعليمية املوازية املؤشرة من قبل وزارة التربية والتكوين  

 للسنتين ألاخيرتين السابقتين للمناظرة والتي أعدها املترشح أو ساهم في إعدادها.

تضبط قائمة املترشحين املخول لهم حق املشاركة في املناظرة من قبل وزير  : 2الفصل 

 التربية والتكوين باقتراح من لجنة املناظرة . 

تتولى لجنة املناظرة املشار إليها أعاله تقييم امللفات املعروضة طبقا الحكام  : 9الفصل 

 هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية : 

( وفي صورة عدم توفر عدد بيداغوجي 1خر عدد بيداغوجي للمترشح )ضاربآ -

( 2( وعشرة )ضارب 1للمترشح يحتسب املعدل الحسابي آلخر عدد إداري)ضارب

 كعدد بيداغوجي، 

 ألاقدمية في الرتبة التي ينتمي إليها املترشح )نقطة بحساب كل سنة أقدمية(، -

 سنة أقدمية(، ألاقدمية العامة للمترشح )نقطة بحساب كل  -

سنة تدريسا ونقطة إضافية  12تنفيل ألاقدمية في التدريس بنقطة واحدة ملدة  -

( السنة ألاولى وذلك بالنسبة إلى 12سنوات تدريسا بعد الاثنتي عشرة ) 4لكل 

املدرسين باملؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية والتكوين و ألاساتذة امللحقين 

 عاون الفني، بالوكالة التونسية للت

( نقطة لحاملي الشهادات التالية أو ما 15التنفيل بعدد أقصاه خمس عشرة ) -

 يعادلها وذلك كاآلتي :

 ( نقطة، 15شهادة الدكتورا : خمس عشرة ) -

 ( نقاط،55شهادة البحوث املعمقة : خمس ) -
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 ( نقاط،53شهادة الدراسات املعمقة : ثالث ) -

 (، 52شهادة الكفاءة في البحث : نقطتان اثنتان )  -

ال تخول نفس الشهادات العلمية ما بعد ألاستاذية أو ما يعادلها التنفيل لالرتقاء إال 

مرة واحدة وطاملا لم يتحصل املترشح على شهادة أعلى من الشهادة التي اعتمدت في 

 تنفيل سابق. 

ين في تأليف الكتب املدرسية ( نقاط للمشارك15التنفيل بعدد أقصاه عشر)  -

والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية 

املوازية املؤشرة من قبل وزارة التربية والتكوين للسنتين ألاخيرتين اللتين تسبقان 

 املناظرة. 

كلفين ( نقاط على أقص ى تقدير بالنسبة إلى ألاساتذة املبرزين امل54التنفيل بأربع ) -

املؤسسات التربوية  منذ خمس سنوات على ألاقل بخطة مدير أو ناظر بإحدى

التابعة لوزارة التربية والتكوين أو بخطة وظيفية باإلدارة املركزية أو الجهوية 

 بوزارة التربية والتكوين  وذلك كاآلتي : 

 ( نقاط،4مدير عام أو مدير : أربع ) -

 ( نقاط،3كاهية مدير أو مدير مساعد : ثالث ) -

 (،2رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربوية : نقطتان ) -

 ( واحدة .1ناظر معهد : نقطة ) -

تتولى لجنة املناظرة بعد املداولة ترتيب املترشحين حسب الجدارة طبقا  : 9الفصل 

 ملجموع ألاعداد املتحصل عليها .

ولوية وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على  نفس املجموع من النقاط تكون ألا 

للمباشرين للتدريس وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين مباشرين للتدريس على نفس 

 املجموع من النقاط تكون ألاولوية الكبرهم سنا .

وتعرضها على مصادقة وزير وتعد هذه اللجنة قائمة املترشحين الذين يمكن قبولهم 

 التربية والتكوين. 

تضبط قائمة املترشحين الناجحين نهائيا في املناظرة الداخلية للترقية إلى  : 8الفصل 

 رتبة أستاذ مبرز أول من قبل وزير التربية والتكوين.

ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية حرمان  : 11الفصل 

 ق .( سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري الح55املترشح من املشاركة مدة خمس )

ويتم هذا الحرمان بمقتض ى قرار من وزير التربية والتكوين بناء على تقرير مفصل يتم 

 إعداده من قبل لجنة املناظرة حول حالة الغش أو محاولة الغش بعد الاستماع إلى املترشح .
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 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية . : 11الفصل 

 

 . 2554نوفمبر  23تونس في : 

 

 وزير التربية و التكوين                                                                                     

 محمد رؤوف النجار                                                                                      

 اطلع عليه   

  الوزير ألاول  

 محمد الغنوش ي
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 يتعلق  1891مارس  19مؤرخ في  1891لسنة  114أمر عداد 

 ألاساس ي الخاّص بسلك املدرسين العاملين باملدارس بضبط النظام

 التابعة لوزارة التربية. لاعداادية و املعاهد 

 

 التونسية, رئـيس الجمهوريةنحن الحبيب بورقيبة ، 

املتعلق   1686جوان 3املؤرخ في  1686ـدد لسنة 112بعد إطالعنا على القانون عـ

بضبط القانون ألاساس ي  العام ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات 

 العمومية ذات الصبغة إلادارية .

الضابط للقانون  1656يل افر  20املؤرخ في  1656ـدد لسنة  125وعلى ألامر عـ

ألاساس ي الخاص باألعوان املتفقدين إلاداريين ورجال التعليم بمدارس التعليم إلاعدادي و جميع 

 النصوص التي نقحته أو تممته.

الضابط للقانون ألاساس ي  1685جوان  20املؤرخ في  1685ـدد لسنة 221وعلى ألامر عـ

 نصوص التي نقحته أو تممته.الخاص بموظفي التعليم الثانوي وعلى جميع ال

املتعلق بالقانون ألاساس ي  1684مارس  18املؤرخ في  1684ـدد لسنة 62وعلى ألامر عـ

 الخاص باألساتذة املعاونين والقيمين التابعين لكتابة الدولة للتربية القومية.

 وعلى رأي وزير املالية,

 وباقتراح من وزير التربية القومية

 أتي :أصدرنا أمرنا هذا بما ي

 

 العنوان ألاول 

 أحكام عاّمة

 .1115سبتمبر  4مؤرخ في  1115ـداد لسنة 1121أمر عـ الفصل ألاّول )جديد(:  

املدرسين العاملين باملدارس  ألاحكام التنظيمية املنطبقة على الحكومييضبط هذا ألامر 

 ن إلى الرتب التالية:يإلاعدادية واملعاهد التابعة لوزارة التربية واملنتم

   درجة اسثنائية أستاذ أول مميز  -

 أستاذ أول مميز -

 أستاذ تعليم أول فوق الرتبة -

 أستاذ أول للتعليم الثانوي  -

 أستاذ أول للتعليم الثانوي درجة استثنائية -

 أستاذ تعليم ثانوي مميز -

 أستاذ تعليم فوق الرتبة -

 أستاذ التعليم الثانوي  -
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 أستاذ التعليم الفني -

 أستاذ التعليم التقني -

 التعليم الثانوي للمرحلة ألاولىأستاذ  -

 أستاذ التعليم الفني للمرحلة ألاولى -

 أستاذ التعليم التقني للمرحلة ألاولى -

 .1115سبتمبر  4مؤرخ في  1115ـداد لسنة 1121أمر عـ )جديد(: 1الفصل 

توزع الرتب املشار إليها بالفصل ألاول من هذا ألامر حسب ألاصناف وألاصناف الفرعية 

 عليها بالجدول التالي:املنصوص 

 ألاصناف الفرعية ألاصناف الرتبـــة

 1أ أ درجة استثنائيةأستاذ أول مميز 

 1أ أ أستاذ أول مميز

 1أ أ أستاذ تعليم أول فوق الرتبة

 1أ أ أستاذ  أول للتعليم الثانوي 

 2أ أ درجة استثنائية أستاذ تعليم ثانوي مميز 

 2أ أ أستاذ تعليم ثانوي مميز

 2أ أ أستاذ تعليم فوق الرتبة

 2أ أ أستاذ التعليم الثانوي 

 2أ أ أستاذ التعليم الفني

 2أ أ أستاذ التعليم التقني

 3أ أ أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة ألاولى 

 3أ أ أستاذ التعليم الفني للمرحلة ألاولى 

 3أ أ أستاذ التعليم التقني للمرحلة ألاولى 

 

 .1115سبتمبر  4مؤرخ في  1115ـداد لسنة 1121أمر عـ )جديد(: 1الفصل 

سلك املدرسين العاملين باملدارس إلاعدادية واملعاهد على خمس تشتمل رتب  

 ( درجة.25وعشرين )

 وتضبط بأمر املطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.

 .1111جانفي  18مؤرخ في  1111ـداد لسنة 222أمر عـ )جديد(: 4الفصل 

 تقع تسمية كافة مدرس ي التعليم الخاضعين ألحكام هذا ألامر بقرار من وزير التربية.   
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 .1111جانفي  18مؤرخ في  1111ـداد لسنة 222أمر عـ )جديد(: 5الفصل 

تكون املّدة الالزمة للتدرج سنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي  

التعليم التقني وأستاذ التعليم الثانوي للمرحلة ألاولى وأستاذ وأستاذ التعليم الفني وأستاذ 

التعليم الفّني للمرحلة ألاولى وأستاذ التعليم الّتقني للمرحلة ألاولى غير أنه وعمال بأحكام ألامر 

املشار إليه أعاله يضبط نسق التدرج  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632عدد 

حدى الدرجات التي تحدد بمقتض ى ألامر املتعلق بضبط املطابقة بين بسنتين عند بلوغ العون إ

 درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.

 .1115سبتمبر  4مؤرخ في  1115ـداد لسنة 1121)فقرة ثانية جديدة(: أمر عـ

تحدد بسنتين املدة الالزمةللتدرج بالنسبة الى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية 

مميز وأستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية وأستاذ تعليم ثانوي مميز وأستاذ وأستاذ أول 

 تعليم أول فوق الرتبة وأستاذ أول للتعليم الثانوي وأستاذ تعليم فوق الرتبة.

 .1111جانفي  18مؤرخ في  1111ـداد لسنة 222أمر عـ )جديد(: 2الفصل 

ألامر إلى تفقدات بيداغوجية يخضع مدرسو التعليم املنصوص عليهم بأحكام هذا 

 دورية منتظمة وتضبط هذه الدورية بمقتض ى قرار من وزير التربية.

 .1111جانفي  18مؤرخ في  1111ـداد لسنة 222أمر عـ )جديد(: 9الفصل 

 يقع إقرار املدرسين الذين تقع تسميتهم في رتبة أعلى ابتداء من تاريخ التسمية.  

رتبة تابعة لهذا السلك والذين وقع انتدابهم في إحدى  يطالب ألاعوان غير املترسمين في

الرتب الخاضعة ألحكام هذا ألامر بتربص يدوم سنتين يمكن تمديده بسنة واحدة يتم بانتهائها إما 

 ترسيمهم في رتبتهم أو إعفاؤهم وذلك بعد أخذ رأي اللجنة إلادارية املتناصفة.

زين على شهادة دار املعلمين العليا أو على غير أنه بالنسبة إلى ألاعوان املنتدبين املحر 

شهادة علمية من مؤسسة مختصة محدثة للغرض فإنهم يخضعون إلى سنة تربص فقط يتم 

 بانتهائها اّما ترسيمهم في رتبتهم او إعفاؤهم وذلك بعد أخذ رأي اللجنة إلادارية املتناصفة.

ب املوظف املنتفع بترقية في الدرجة املوافقة للمرتب
ّ
ألاساس ي ألاصلي الذي يفوق  ويرت

ه ال يمكن أن تقّل الزيادة املتأتية من الترقية 
ّ
مباشرة ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة غير ان

ي كان سيحصل عليه املوظف من تدرج عادي ضمن وضعيته القديمة.
ّ
 عن الامتياز الذ

 (1115سبتمبر  4مؤرخ في  1115ـداد لسنة 1121)أمر عـ

 ألاول)مكرر(العنوان 

 ألاساتذة ألاول املمّيزون ادرجة إستثنائية

 الباب ألاول 

 املشموالت

بمعادلتها: يقوم ألاساتذة ألاول املميزون درجة استثنائية بالتدريس   :)مكرر(9الفصل 

 باملدارس إلاعدادية واملعاهد وباإلضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة : 
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 البيداغوجية.باملشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة -

 باملشاركة في حلقات التكوين لتحسين املردود البيداغوجي -

 باملشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد. -

 باملشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصاالت الحديثة. -

 باملشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية  املنظمة في مؤسستهم -    

التعليمية ويمكن تكليفهم بتقديم املساعدة البيداغوجية وبتأطير املدرسين وذلك بعد 

 التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي. 

 (1115سبتمبر  4مؤرخ في  1115ـداد لسنة 1121)أمر عـ 

اني
ّ
 العنوان الث

 التسمية

 يسمى ألاساتذة ألاول املميزون درجة إستثنائية:  :(ثالثا)9الفصل 

طريق الترقية وذلك إثر النجاح  في اجتياز مناظرة  داخلية بامللفات تفتح سنويا عن  -1

( سنوات أقدمية على ألاقل في 5لألساتذة ألاول املميزون املترسمون في رتبتهم والذين لهم خمس )

 هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

 تض ى قرار من وزير التربية.وتضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بمق

من مجموع ألاساتذة ألاول املميزون  %35تفتح املراكز املعروضة للتناظر سنويا بنسبة 

الشروط املنصوص عليها أعاله وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة الذين تتوفر فيهم 

 من عدد املترشحين للمناظرة. %35إستثنائية بنسبة 

وذلك إثر النجاح  في اجتياز مناظرة  داخلية بالشهائد مفتوحة  عن طريق الترقية -2

لألساتذة ألاول املميزين املتحصلين على شهادة املاجستير أ شهادة الكفائة في البحث أو الدكتوراه 

 15( سنوات أقدمية على ألاقل في رتبتهم وتتم الترقية في 4أو ما يعادلها واملتوفر فيهم شرط أربع )

 سنة. سبتمبر من كل

وتضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير التربية 

 وتفتح املراكز املعروضة سنويا بقرار من وزير التربية على أال يتجاوز عدد ألاساتذة ألاول املميزين.

اني
ّ
 العنوان الث

 ألاساتذة ألاول املمّيزون

 الباب ألاول 

 املشموالت

 .1111جانفي  18مؤرخ في  1111ـداد لسنة 222أمر عـ  :)جديد(9الفصل 

يقوم ألاساتذة ألاول املمّيزون بالتدريس باملدارس إلاعدادية واملعاهد وباإلضافة إلى ذلك فهم 

 مطالبون خاصة :

 باملشاركة في مجالس ألاقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات.-
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 يداغوجية.باملشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة الب-

 باملشاركة في حلقات التكوين لتحسين املردود البيداغوجي -

 باملشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد. -

 باملشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصاالت الحديثة. -

باملشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية  املنظمة في مؤسستهم  -    

التعليمية ويمكن تكليفهم بتقديم املساعدة البيداغوجية وبتأطير املدرسين وذلك بعد 

 التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي. 

 الباب الثاني

 التسمية

 .1115سبتمبر  4في مؤرخ  1115ـداد لسنة 1121أمر عـ )جديد( :8الفصل 

 يسّمى ألاساتذة ألاول املميزون: 

 :عن طريق الترقية وذلك إثر النجاح  في اجتياز مناظرة  داخلية بامللفات تفتح سنويا -1

( 5ألساتذة التعليم ألاول فوق الرتبة املترسمين في رتبتهم والذين  لهم خمس ) *

 سنوات أقدميه على ألاقّل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

* ألساتذة التعليم الثانوي املميزين درجة استثنائية املترسمين في رابتهم واملباشرين 

لإلجازة أو الاستاذية أو على عناوين وشهادات معترف للتدريس واملحرزين على الشهادة الوطنية 

( سنوات أقدمية على ألاقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات 5بمعادلتها والذين لهم خمس)

 على ألاقل. 25من  11واملتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 

ائية املترسمين في رتبتهم القائمين بعمل * ألساتذة التعليم الثانوي املميزين درجة استثن

إداري أو املكلفين بخطة وظيفية أو امللحقين، الذين أحرزوا على شهادات معترف بمعادلتها 

( سنوات أقدمية على ألاقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات 5واملتوفر فيهم شرط خمس)

 بيداغوجي وعدد إداري. آلخر عدد حسابي على ألاقل كمعدل 25من  11واملتحصلين على 

ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي املعدل الحسابي آلخر عدد إداري وعشرة 

 ( كعدد بيداغوجي.15)

و تضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير 

 التربية.

أساتذة التعليم  ألاول  من مجموع % 35تفتح املراكز املعروضة للتناظر سنوّيا بنسبة 

وأساتذة التعليم الثانوي املميزين درجة استثنائية الذين تتوفر فيهم الشروط  فوق الرتبة

الذين تتوفر فيهم الشروط املنصوص عليها أعاله وتتم الترقية الى رتبة أستاذ أول  املنصوص 

 من عدد املترشحين للمناظرة. %35ممّيز بنسبة 

ك اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلّية بالشهائد مفتوحة عن طريق الترقية وذل -2

ألساتذة التعليـم ألاول فـوق الرتبة  املتحصلين على شهادة املاجستير  أو شهادة البحوث املعّمقة 
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ر فيهم 
ّ
أو شهادة الدراسات املعّمقة أو شهادة الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو مايعادلها واملتوف

 سبتمبر من كل سنة. 15ات اقدمية على ألاقل في رتبتهم وتتم الترقية في ( سنو 4شرط أربع )

وتضبط كيفّية تنظيم املناظرة الداخلّية املشار إليها أعاله بقرار من وزير التربية وتفتح 

 يتجاوز عدد ألاساتذة ألاولين املميزين 
ّ
 %45املراكز املعروضة سنوّيا بقرار من وزير التربية على أال

 من مجموع ألاساتذة ألاولين فوق الرتبة.

 العنوان الثالث

 أساتذة التعليم ألاول فوق الرتبة

 الباب ألاول 

 املشموالت

 .1111جانفي  18مؤرخ في  1111ـداد لسنة 222أمر عـ :)جديد(11الفصل 

يقوم أساتذة التعليم ألاول فوق الرتبة بالتدريس باملدارس إلاعدادية واملعاهد  

 لى ذلك فهم مطالبون خاصة:وباإلضافة إ

 باملشاركة في مجالس ألاقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات. -

 باملشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية. -

 باملشاركة في حلقات التكوين لتحسين املردود البيداغوجي -

 باملشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد. - 

 باملشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصاالت الحديثة. - 

باملشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية  املنظمة في مؤسستهم  -        

التعليمية ويمكن تكليفهم بتقديم املساعدة البيداغوجية وبتأطير املدرسين وذلك بعد 

 التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي.

 باب الثانيال

 التسمية

 .1111جانفي  18مؤرخ في  1111ـداد لسنة 222أمر عـ )جديد(:11الفصل 

 يسمى أساتذة التعليم ألاول فوق الرتبة:

 عن طريق الترقية وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بامللفات مفتوحة: -1

ر 
ّ
( 5فيهم شرط خمس )*لألساتذة  ألاول للتعليم الثانوي املترسمين في رتبتهم و املتوف

 سنوات أقدمية على ألاقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.  

* ألساتذة التعليم الثانوي املمّيزين املترسمين في رتبتهم واملباشرين للتدريس واملحرزين 

أو شهادة ألاستاذية أو على عناوين وشهادات معترف بمعادلتها واملتوفر فيهم   على شهادة إلاجازة

( سنوات أقدمية على ألاقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات واملتحصلين في 55خمس )شرط 

 على ألاقل. 25من  11آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 
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* ألساتذة التعليم الثانوي املمّيزين املترسمين في رتبتهم القائمين بعمل إداري أو 

أحرزوا على شهادة إلاجازة  أو شهادة ألاستاذية أو على  املكلفين بخطة وظيفية أو امللحقين،الذين

( سنوات أقدمية على ألاقل 55عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها واملتوفر فيهم شرط خمس )

على ألاقل كمعدل حسابي آلخر  25من  11في رتبتهم في تاريخ ختم  الترشحات واملتحصلين على 

 عدد بيداغوجي وعدد إداري.

الة عدم توفر عدد بيداغوجي املعدل الحسابي آلخر عدد إداري وعشرة ويحتسب في ح

 . (كعدد  بيداغوجي15)

و تضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير 

 التربية.

من  مجموع  ألاساتذة  ألاول  % 35تفتح املراكز املعروضة للتناظر سنويا بنسبة 

ي وأساتذة التعليم الثانوي املمّيزين الذين تتوفر فيهم الشروط املنصوص عليها للتعليم الثانو 

من عدد املترشحين  % 35أعاله.وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة بنسبة 

 للمناظرة .

عن طريق الترقية وذلك اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلّية بالشهائد مفتوحة  -2

انوي  وألساتذة التعليم الثانوي املمّيزين املتحصلين على شهادة لألساتذة ألا 
ّ
ول للتعليم الث

املاجستير أو شهادة البحوث املعّمقة أو شهادة الدراسات املعّمقة أو شهادة الكفاءة في البحث أو 

ر فيهم شرط أربع )
ّ
( سنوات اقدمية على ألاقل في رتبتهم وتتّم 4الدكتوراه أو مايعادلها املتوف

 سبتمبر من كل سنة . 15الترقية في 

وتضبط كيفّية تنظيم املناظرة الداخلّية املشار إليها أعاله بقرار من وزير التربية وتفتح 

 يتجاوز عدد أساتذة التعليـم ألاول فـوق 
ّ
املراكز املعروضة سنوّيا بقرار من وزير التربية على أال

 الثانوي.من مجموع ألاساتذة ألاول للّتعليم  % 45الرتبة 

 العنوان الرابع

 ألاساتذة ألاول للتعليم الثانوي 

 الباب ألاول 

 املشموالت

 .1111جانفي  18مؤرخ في  1111ـداد لسنة 222أمر عـ: )جديد(11الفصل 

يقوم ألاساتذة ألاول للتعـليم الثـانوي بالتدريس باملدارس إلاعدادّيـة و باملعاهد 

 وباإلضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاّصة: 

 باملشاركة في مجالس ألاقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات.  - 

 باملشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية. -

 باملشاركة في حلقات التكوين لتحسين املردود البيداغوجي -

 باملشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد.  - 
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 ئل الاتصاالت الحديثة.باملشاركة في التدريب على استعمال وسا  - 

باملشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية  املنظمة في مؤسستهم  -         

التعليمية ويمكن تكليفهم بتقديم املساعدة البيداغوجية وبتأطير املدرسين وذلك بعد 

 التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي. 

 الباب الثاني

 التسمية 

 .1111جانفي  18مؤرخ في  1111ـداد لسنة 222أمر عـ )جديد(: 11الفصل 

 يسمى ألاساتذة ألاول للتعليم الثانوي عن طريق الترقية:

I - :إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بامللفات مفتوحة  

ألساتذة التعليم فوق الرتبة وألساتذة التعليم الثانوي وألساتذة التعليم الفني وألساتذة  -1

أو شهادة   التقني املترسمين في رتبتهم واملباشرين للتدريس واملحرزين على شهادة إلاجازةالتعليم 

( سنوات 58ألاستاذية أو على عناوين وشهادات معترف بمعادلتها واملتوفر فيهم شرط ست )

أقدمية على ألاقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم فني او أستاذ تعليم 

ي في تاريخ ختم الترشحات واملتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي تقن

 على ألاقل. 25من  11

ألساتذة التعليم فوق الرتبة وألساتذة التعليم الثانوي وألساتذة التعليم الفني  -2

ة وظيفية أو وألساتذة التعليم التقني املترسمين في رتبتهم القائمين بعمل إداري أو املكلفين بخط

امللحقين،الذين أحرزوا على شهادة إلاجازة  أو شهادة ألاستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف 

( سنوات أقدمية على ألاقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ 58بمعادلتها واملتوفر فيهم شرط ست )

شحات واملتحصلين على تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم فني أو أستاذ تعليم تقني في تاريخ ختم  التر 

 على ألاقل كمعدل حسابي آلخر عدد بيداغوجي وعدد إداري. 25من  11

ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي املعدل الحسابي آلخر عدد إداري وعشرة 

 . (كعدد  بيداغوجي15)

و تضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير 

 التربية.

من مجموع أساتذة التعليم فوق  % 35تفتح املراكز املعروضة للتناظر سنوّيا بنسبة 

الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني املتحصلين على 

أو 2558 جويلية 12مؤرخ في  1112لسنة  811الشهاادة الوطنية لإلجازة )امر حكومي عداد 

 دة ألاستاذية والذين تتوفر فيهم الشروط املنصوص عليها أعاله.شها

من عدد املترشحين  % 35وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي بنسبة 

 للمناظرة.
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II-  عن طريق الترقية وذلك اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلّية بالشهائد مفتوحة

لتعليم الفّني وألساتذة التعليم الّتقني وألساتذة التعليم فوق ألساتذة التعليم الثانوي وألساتذة ا

ر فيهم شرط خمس )
ّ
( سنوات اقدمية منذ تسميتهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي 5الرتبة املتوف

او استاذ التعليم الفّني او استاذ التعليم الّتقني و املتحصلين على شهادة املاجستير أو شهادة 

شهادة الدراسات املعّمقة أو شهادة الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو ما  أو  البحوث املعّمقة

 سبتمبر من كل سنة. 15يعادلها على ألاقل وتتّم الترقية في 

وتضبط كيفّية تنظيم املناظرة الداخلّية املشار إليها أعاله بقرار من وزير التربية وتفتح 

 يتجاوز عدد ألاساتذة ألاول للتعليم الثانوي  املراكز املعروضة سنوّيا بقرار من وزير التربية
ّ
على أال

 من مجموع أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني. % 45

 (1115سبتمبر  4مؤرخ في  1115ـداد لسنة 1121)أمر عـ 

 العنوان الرابع)مكرر(

 أساتذة التعليم الثانوي املميزون ادرجة استثنائية

 ب ألاول البا

 املشموالت

يقوم أساتذة التعـليم الثـانوي املميزون درجة استثنائية بالتدريس : )مكرر(11الفصل 

 باملدارس إلاعدادّيـة و باملعاهد وباإلضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاّصة: 

 باملشاركة في مجالس ألاقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات.  - 

 الصبغة البيداغوجية.باملشاركة في الاجتماعات ذات  -

 باملشاركة في حلقات التكوين لتحسين املردود البيداغوجي -

 باملشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد.  - 

 باملشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصاالت الحديثة.  - 

باملشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية  املنظمة في مؤسستهم  -         

التربوية، ويمكن تكليفهم بتقديم املساعدة البيداغوجية وبتأطير املدرسين وذلك بعد 

 التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي. 

 الباب الثاني

 التسمية

ثانوي املميزون درجة استثنائية عن طريق يسّمى أساتذة التعليم ال )ثالثا(:11الفصل 

 الثانوي الترقية إثر النجاح  في اجتياز مناظرة داخلية بامللفات تفتح سنويا ألساتذة  التعليم 

إلجازة أو لشهادة ألاستاذية أو ما يعادلها و الوطنية للشهادة لغير الحاملين املميزين املترسمين 

 ألاقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.( سنوات أقدميه على 5الذين  لهـم خمس )

و تضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير 

 التربية.
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من مجموع أساتذة التعليم الثانوي  % 35تفتح املراكز املعروضة للتناظر بنسبة 

املميزين الذين تتوفر فيهم الشروط املنصوص عليها أعاله وتتم الترقية الى رتبة أستاذ تعليم 

 من عدد املترشحين للمناظرة. % 35ثانوي مميز درجة استثنائية بنسبة 

من  % 45 ال يمكن أن يتجاوز عدد أساتذة التعليم الثانوي املميزين درجة استثنائية

 مجموع أساتذة التعليم الثانوي املميزين.

 العنوان الخامس

 أساتذة التعليم الثانوي املميزون

 الباب ألاول 

 املشموالت

 .1111جانفي  18مؤرخ في  1111ـداد لسنة 222أمر عـ )جديد(:14الفصل 

يقوم أساتذة التعليم الثانوي املميزون بالتدريس باملدارس إلاعدادية واملعاهد 

 وباإلضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة:

 باملشاركة في مجالس ألاقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات. -       

 باملشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية. -

 باملشاركة في حلقات التكوين لتحسين املردود البيداغوجي. -

 التفقد.باملشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار  -

 باملشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصاالت الحديثة. -

باملشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية  املنظمة في مؤسستهم  -

التعليمية، ويمكن تكليفهم بتقديم املساعدة البيداغوجية وبتأطير املدرسين وذلك 

 بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي.

 باب الثانيال

 التسمية

 .1111جانفي  18مؤرخ في  1111ـداد لسنة 222أمر عـ )جديد(:15الفصل 

يسّمى أساتذة التعليم الثانوي املميزون عن طريق الترقية إثر النجاح  في اجتياز 

مناظرة داخلية بامللفات تفتح سنويا ألساتذة  التعليم فوق الرتبة غير الحاملين لشهادة إلاجازة أو 

( سنوات أقدميه على ألاقل في رتبتهم في 5)م خمس ـألاستاذية أو ما يعادلها و الذين  له لشهادة

 تاريخ ختم الترشحات.

و تضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير 

 التربية.

يم فوق من مجموع أساتذة التعل % 35تفتح املراكز املعروضة للتناظر سنويا بنسبة 

وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي  الرتبة  الذين تتوفر فيهم الشروط املنصوص عليها أعاله

 من عدد  املترشحين للمناظرة. %35ممّيز بنسبة 
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من مجموع أساتذة  %45ال يمكن أن يتجاوز عدد أساتذة التعليم الثانوي املميزين 

 التعليم فوق الرتبة.

 العنوان الساادس

 أساتذة التعليم فوق الرتبة

 الباب ألاول 

 املشموالت

 .1111جانفي  18مؤرخ في  1111ـداد لسنة 222أمر عـ: )جديد(12الفصل 

يقوم أساتذة التعليم فوق الرتبة بالتدريس باملدارس إلاعدادية واملعاهد وباإلضافة إلى 

 ذلك فهم مطالبون خاصة:

 سير الامتحانات.باملشاركة في مجالس ألاقسام والتوجيه وفي  -

 باملشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية. -

 باملشاركة في حلقات التكوين لتحسين املردود البيداغوجي . -

 باملشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد. -

 باملشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصاالت الحديثة. -

باملشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية  املنظمة في مؤسستهم  -      

التعليمية ويمكن تكليفهم بتقديم املساعدة البيداغوجية وبتأطير املدرسين وذلك بعد التشاور 

 مع هيئة التفقد البيداغوجي. 

 الباب الثاني

 التسمية

 .1111جانفي  18في  مؤرخ 1111ـداد لسنة 222أمر عـ )جديد(:19الفصل 

عن طريق الترقية وذلك إثر النجاح  في اجتياز أساتذة التعليم فوق الرتبة يسمى 

مناظرة داخلية بامللفات مفتوحة ألساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة 

ألاستاذية أو ما التعليم التقني املترسمين في رتبتهم غير املتحصلين على  شهادة إلاجازة أو شهادة 

( سنوات أقدميه على ألاقل في رتبتهم في تاريخ ختم 55يعادلهما و املتوفر فيهم شرط خمس)

 الترشحات.

 و تضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير التربية.

التعليم الثانوي وأساتذة من مجموع أساتذة  % 35تفتح املراكز املعروضة للتناظر سنويا بنسبة 

 التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني الذين تتوفر فيهم الشروط املنصوص عليها أعاله.

 من عدد املترشحين للمناظرة. % 35وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ تعليم فوق الرتبة بنسبة 

أساتذة التعليم من مجموع  % 45ال يمكن أن يتجاوز عدد أساتذة التعليم فوق الرتبة نسبة 

 الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفّني.
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 العنوان السابع

 أساتذة التعليم الثانوي 

 الباب ألاول 

 املشموالت

 .1111جانفي  18مؤرخ في  1111ـداد لسنة 222أمر عـ )جديد(:19الفصل 

واملعاهد وباإلضافة إلى باملدارس إلاعدادية  بالتدريس يقوم أساتذة التعليم الثانوي 

 ذلك فإنهم مطالبون خاّصة:

 باملشاركة في مجالس ألاقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات. - 

 باملشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية. - 

 باملشاركة في حلقات التكوين لتحسين املردود البيداغوجي - 

 طار التفقد.باملشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إ - 

 باملشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصاالت الحديثة. - 

باملشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية  املنظمة في مؤسستهم  -       

التعليمية ويمكن تكليفهم بتقديم املساعدة البيداغوجية وبتأطير املدرسين وذلك بعد التشاور 

 يداغوجي.مع هيئة التفقد الب

 الباب الثاني

 التسمية والانتداب

 .1111جانفي  18مؤرخ في  1111ـداد لسنة 222أمر عـ )جديد(:18الفصل 

 يقع انتداب أساتذة التعليم الثانوي من بين:

املترشحين املحرزين على شهادة دار املعلمين العليا او من بين خّريجي املدارس  -

 املصادق عليها.

املترشحين املحرزين على  شهادة إلاجازة أو شهادة ألاستاذية أو عناوين أو على  -

 شهادات معترف بمعادلتها والناجحين في مناظرات خارجّية باالختبارات أو بالشهائد أوبامللفات.  

 وتضبط كيفّية تنظيم املناظرات الخارجية املشار إليها أعاله بقرار من وزير التربية.

 الثامنالعنوان 

 أساتذة التعليم الفني

 الباب ألاول 

 املشموالت

 .1111جانفي  18مؤرخ في  1111ـداد لسنة 222أمر عـ )جديد(:11الفصل 

يقوم أساتذة التعليم الفني حسب اختصاصهم بتدريس فنون الزخزفة واملوسيقى 

 مطالبون خاّصة:وباإلضافة إلى ذلك فإنهم  واملواد الفنية ألاخرى باملدارس إلاعدادية واملعاهد

 باملشاركة في مجالس ألاقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات. -
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 باملشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية. -

 باملشاركة في حلقات التكوين لتحسين املردود البيداغوجي -

 باملشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد. -

 على استعمال وسائل الاتصاالت الحديثة.باملشاركة في التدريب  -

باملشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية  املنظمة في مؤسستهم  -

التعليمية ويمكن تكليفهم بتقديم املساعدة البيداغوجية وبتأطير املدرسين وذلك بعد التشاور 

 مع هيئة التفقد البيداغوجي.

 الباب الثاني

 التسمية والانتداب

 .1111جانفي  18مؤرخ في  1111ـداد لسنة 222أمر عـ )جديد(:11صل الف

 يقع انتداب أساتذة التعليم الفني من بين:

 .خريجي املدارس املصادق عليها -

املترشحين املحرزين على شهادة إلاجازة أو شهادة ألاستاذية في الاختصاصات الفنّية  -

والناجحين في مناظرات خارجية باالختبارات أو أو على عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها 

 بالشهائد أو بامللفات.

 وتضبط كيفّية تنظيم املناظرات الخارجية املشار إليها أعاله بقرار من وزير التربية.

 العنوان التاسع

 أساتذة التعليم التقني

 الباب ألاول 

 املشموالت

 .1111جانفي  18مؤرخ في  1111ـداد لسنة 222أمر عـ )جديد(:11الفصل 

يقوم أساتذة التعليم التقني بالتدريس باملدارس إلاعدادية واملعاهد املشتملة على 

 شعب تقنية على انه يمكن أن يكون توقيتهم كليا أو جزئيا مخصصا للتعليم النظري أو العملي.

 وباإلضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون خاّصة:

 ير الامتحانات.باملشاركة في مجالس ألاقسام والتوجيه وفي س -

 باملشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية.-  

 باملشاركة في حلقات التكوين لتحسين املردود البيداغوجي-  

 باملشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد. -

 باملشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصاالت الحديثة. -

ت الدراسات والبحوث البيداغوجية  املنظمة في مؤسستهم باملشاركة في مجموعا -

التعليمية ويمكن تكليفهم بتقديم املساعدة البيداغوجية وبتأطير املدرسين وذلك بعد التشاور 

 مع هيئة التفقد البيداغوجي.
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 الباب الثاني

 التسمية والانتداب

 .1111جانفي  18مؤرخ في  1111ـداد لسنة 222أمر عـ: )جديد(11الفصل 

 يقع انتداب أساتذة التعليم التقني من بين:

 خّريجي املدارس املصادق عليها. -

املترشحين املحرزين على شهادة إلاجازة أو شهادة ألاستاذية في الاختصاصات التقنية أو -

 بالشهائد أو بامللفات.  على شهادة معترف بمعادلتها والناجحين في مناظرات خارجّية باالختبارات أو

 يفّية تنظيم املناظرات الخارجية املشار إليها أعاله بقرار من وزير التربية.وتضبط ك

 العنوان العاشر 

 أساتذة التعليم الثانوي للمرحلة ألاولى

 الباب ألاّول 

 املشموالت

 .1111جانفي  18مؤرخ في  1111ـداد لسنة 222أمر عـ )جديد(:14الفصل 

بالتدريس باملدارس إلاعدادية واملعاهد يقوم أساتذة التعليم الثانوي للمرحلة ألاولى 

 وباإلضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون خاّصة:

 باملشاركة في مجالس ألاقسام والتوجيه  وفي سير الامتحانات. -

 باملشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية. -

باملشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية املنظمة في  -

 مؤسستهم التربوية.

 

 العنوان الحاادي عشر

ي للمرحلة ألاولى
ّ
 أساتذة التعليم الفن

 الباب ألاول 

 املشموالت

 .1111جانفي  18مؤرخ في  1111ـداد لسنة 222أمر عـ )جديد(:15الفصل 

يقوم أساتذة التعليم الفّني للمرحلة ألاولى حسب اختصاصهم بتدريس فنون الزخرفة 

الفنّية ألاخرى باملدارس إلاعدادية واملعاهد وباإلضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون واملوسيقى واملّواد 

 خاّصة :

 باملشاركة في مجالس ألاقسام والتوجيه  وفي سير الامتحانات. -

 باملشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية. -

مة في باملشاركة في أشغال ومجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية املنظ -

 مؤسستهم التربوية.
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 العنوان الثاني عشر

 أساتذة التعليم التقني للمرحلة ألاولى

 الباب ألاول 

 املشموالت

 .1111جانفي  18مؤرخ في  1111ـداد لسنة 222أمر عـ )جديد(: 12الفصل 

يقوم أساتذة التعليم الّتقني للمرحلة ألاولى بالتدريس باملدارس إلاعدادية واملعاهد 

على شعب تقنية ويمكن أن يكون توقيت عملهم كله نظريا أو كله عمليا او مجّزأ الى املشتملة 

 نظري وعملي وباإلضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون خاّصة:

 باملشاركة في مجالس ألاقسام والتوجيه  وفي سير الامتحانات. -

 باملشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية. -

ومجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية املنظمة في باملشاركة في أشغال  -

 مؤسستهم التربوية.

 العنوان الثالث عشر

 أحكام انتقالية

 .1111جانفي  18مؤرخ في  1111ـداد لسنة 222أمر عـ )جديد(:19الفصل 

يدمج أساتذة التعليم الثانوي للمرحلة ألاولى وأساتذة التعليم الفّني للمرحلة ألاولى 

التعليم الثانوي التقني للمرحلة ألاولى في رتبة أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم وأساتذة 

الفني وأستاذ التعليم التقني إلى حين انقراض رتبتهم وذلك في حدود املراكز املراد سّد شغورها 

وذلك بعد ترسيمهم بقائمة  2512سبتمبر  15على مدى ثالث سنوات بنسب متساوية بداية من 

ة اعتمادا على الاقدمية في الرتبة وآخر عدد بيداغوجي تحصلوا عليه وفي صورة التساوي كفاء

 تعطى ألاولوية ألكبرهم سّنا.

ويلغى العنوان العاشر والعناوين الحادي عشر والثاني عشر املتعلقة برتب أستاذ 

التعليم التقني التعليم الثانوي للمرحلة ألاولى وأستاذ التعليم الفني للمرحلة ألاولى وأستاذ 

 للمرحلة ألاولى بانتهاء إدماج مختلف هذه الرتب.

 .1111جانفي  18مؤرخ في  1111ـداد لسنة 222أمر عـ )جديد(:19الفصل 

يدمج كل أستاذ مرحلة أولى تحّصل في ألاثناء على شهادة إلاجازة أو على شهادة 

سبتمبر من كل سنة وذلك إلى  15ألاستاذية أو ما يعادلهما في رتبة أستاذ تعليم ثانوي بداية من 

 حين انقراض رتبتهم.

سبتمبر  4مؤرخ في  1115ـداد لسنة 1121أمر عـ:(ةجديدفقرة أولى ) 18الفصل

1115. 

بالترقية عن طريق ال يتمّتع مدرسو التعليم العاملين باملدارس إلاعدادية وباملعاهد 

 الارتقاء.رة واحدة لكل شهادة في املناظرة الداخلية بالشهائد إال م
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وال ينتفع املرتقون الذين تمّتعوا بالترقية عن طريق تنفيل الشهادة العلمّية قبل  

 صدور هذا ألامر باالرتقاء بنفس الشهادة العلمّية.

 .1115سبتمبر  4مؤرخ في  1115ـداد لسنة 1121:أمر عـ)مكرر( 18الفصل

ين ينتفعان بترقية رتبتي أستاذ أول مميز وأستاذ تعليم ثانوي مميز اللذبإستثناء 

استثنائية وحيدة تسند لفائدة مدرس ي املدارس الاعدادية واملعاهد بمختلف رتبهم املنتدبين قبل 

تاريخ صدور هذا الامر الحكومي ترقيتان استثنائيتان بامللفات خالل الفترة املمتدة بين أول 

 .2510وأول جانفي  2515جانفي 

الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم فحس التقد في ويرتب املترشحين حسب الاقدمية في 

 سنة فأكثر. 50السن. وتعطى ألاولوية في الترتيب، عند كل ترقية، للبالغين من العمر 

 وتتم هذه الترقيات على مرحلتين وذلك كما يلي:

I)  من مجموع مدرس ي املدارس الاعدادية واملعاهد  % 55املرحلة ألاولى: يتمتع

وترتقي  2515عولها املالي بداية من أول جانفي بترقية استثنائية يكون مف

بقيتهم في السنة املوالية الى الرتبة ألاعلى مباشرة يكون مفعولها املالي بداية 

 .2518من أول جانفي 

II) من مدرس ي املدارس الاعدادية واملعاهد املرتقين  % 55املرحلة الثانية: يتمتع الـ

رتبة املوالية يكون مفعولها املالي بترقية استثنائية الى ال 2515في أول جانفي 

، في السنة املوالية، بقية مدرس ي املدارس ويرتقي 2518بداية من أول جانفي 

 2515الاعدادية واملعاهد املتمتعين بالترقية الاستثنائية ألاولى في أول جانفي 

الى الرتبة ألاعلى مباشرة ويكون مفعولها املالي بداية من  2518وفي أول جانفي 

 .2510جانفي  أول 

الترقيات العادية املنصوص عليها باألمر  وتستوعب هذه الترقيات الاستثنائية

 املشار إليه أعاله. 1603مارس  10املؤرخ في  1603لسنة  114عدد 

 .1115سبتمبر  4مؤرخ في  1115ـداد لسنة 1121أمر عـ :)ثالثا( 18الفصل 

رتبهم الذين تمتعوا بالترقيتين يحافظ مدرسو املدارس إلاعدادية واملعاهد بمختلف 

)مكرر( من هذا ألامر باألقدمية املكتسبة في الرتبة الى 26الاستثنائيتين املنصوص عليهما بالفصل 

. وتحتسب هذه ألاقدمية عند إجراء مناظرات الارتقاء وفق الشروط 2514ديسمبر  31حدود 

املذكور أعاله والتي  1603 مارس 10املؤرخ في  1603لسنة  114املنصوص عليها باألمر عدد 

 .2516يكون مفعولها املالي بداية من أول جانفي 
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 العنوان الرابع عشر

 أحكام ختامّية

 .1111جانفي  18مؤرخ في  1111ـداد لسنة 222أمر عـ: )جديد( 11الفصل 

تقع إعادة ترتيب رتب مدرس ي املدارس إلاعدادية واملعاهد الجاري بها العمل في تاريخ صدور 

 هذا ألامر طبقا للجدول التالي:

رتبة الجاري املرجع القانوني لل الرتبة الجاري بها العمل

 العملبها

 الرتبة بعد إعاادة الترتيب

أستاذ تعليم أول فوق 

 الرتبة

املؤرخ في  1666لسنة  2465ألامر عدد 

 1666نوفمبر  6

أستاذ تعليم أول فوق 

 الرتبة

أستاذ  أول للتعليم 

 الثانوي 

املؤرخ في  1665لسنة  1138عدد الامر 

 1665سبتمبر  15

أستاذ  أول للتعليم 

 الثانوي 

املؤرخ في  1666لسنة  2465ألامر عدد  أستاذ تعليم فوق الرتبة

 1666نوفمبر  6

 أستاذ تعليم فوق الرتبة

املؤرخ في  1603لسنة  114ألامر عدد  أستاذ التعليم الثانوي 

 1603مارس  10

 الثانوي أستاذ التعليم 

املؤرخ في  1603لسنة  114ألامر عدد  أستاذ التعليم الفني

 1603مارس  10

 أستاذ التعليم الفني

أستاذ التعليم الثانوي 

 التقني

املؤرخ في  1603لسنة  112ألامر عدد 

 1603مارس  10

 أستاذ التعليم التقني

أستاذ التعليم الثانوي 

 للمرحلة ألاولى

املؤرخ في  1603لسنة  114ألامر عدد 

 1603مارس  10

أستاذ التعليم الثانوي 

 للمرحلة ألاولى

أستاذ التعليم الفني 

 للمرحلة ألاولى

املؤرخ في  1603لسنة  114ألامر عدد 

 1603مارس  10

أستاذ التعليم الفني 

 للمرحلة ألاولى

أستاذ التعليم الثانوي 

 التقني للمرحلة ألاولى

 املؤرخ في 1603لسنة  112ألامر عدد 

 1603مارس  10

أستاذ التعليم التقني 

 للمرحلة ألاولى

 

 .1111جانفي  18مؤرخ في  1111ـداد لسنة 222أمر عـ :)جديد( 11لفصل ا

 1603لسنة  112تلغى جميع ألاحكام الّسابقة واملخالفة لهذا ألامر وخاّصة ألامر عدد

وألامر عدد  1665سبتمبر  15املؤرخ في  1665لسنة  1138وألامر عدد  1603مارس  10املؤرخ في 

 املشار إليها أعاله. 1666نوفمبر  6املؤرخ في  1666لسنة  2465
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 (.1891مارس  19مؤرخ في  1891ـداد لسنة 114)أمر عـ

وزير التربية القومية مكلف بتطبيق هذا ألامر الذي يجري العمل به  : 18الفصل 

 رية التونسية.وينشر بالرائد الرسمي للجمهو  1603ابتداء من أول جانفي 

 1891مارس  19تونس في 

 عن رئيس الجمهورية التونسية                                                                   

 الـوزيـر ألاول                                                                                      

 الهاادي نويرة                                                                                   
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 يتعلق 1115سبتمبر  4مؤرخ في  1115لسنة  1125أمر حكومي عداد 

بضبط املطابقة بين ادرجات رتب سلك املدرسين العاملين باملدارس الاعداادية  

 واملعاهد التابعة لوزارة التربية ومستويات التأجير.

 

 

 إن رئيس الحكومة،

 باقتراح من وزير التربية ،

 بعد الاطالع على الدستور،

بضبط النظام املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112و على القانون عـ

 ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية،

 23املؤرخ في  2511لسنة  66وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة املرسوم عدد 

 ، 2511سبتمبر 

بط القانون املتعلق بض 1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 114وعلى ألامر عـ

الاساس ي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية 

 2515لسنة  1183عدد الحكومي وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته وخاصة ألامر 

 .2515سبتمبر  4املؤرخ في 

املتعلق بضبط املرتب  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660ـدد لسنة1632وعلى ألامر عـ

كما تم  ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية

 ، 2550فيفري  12املؤرخ في  2550لسنة  286تنقيحه باألمر عدد 

املتعلق بالغرامات  1660نوفمبر  15املؤرخ في  1660ـدد لسنة 2120وعلى ألامر عـ

املتعلق بضبط  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632باألمر عدد التعويضية املحدثة 

 املرتب ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية،

املتعلق بضبط ألاصناف التي  1666جانفي  4املؤرخ في  1666ـدد لسنة 12وعلى ألامر عـ

الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة  تنتمي اليها مختلف رتب موظفي

 ،2553نوفمبر  11املؤرخ في  2553لسنة  2336الادارية كما وقع تنقيحه واتمامه باالمر عدد 

املتعلق بضبط املطابقة  1666سبتمبر  20املؤرخ في  1666ـدد لسنة 2188وعلى الامر عـ

 نوي التابع لوزارة التربية ومستويات التأجير،بين درجات رتب ألساتذة أول للتعليم الثا

املتعلق بضب املطابقة  1666سبتمبر  20املؤرخ في  1666ـدد لسنة 2186وعلى ألامر عـ

بين درجات رتب سلك رجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية 

 ومستويات التأجير،
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املتعلق بضبط املطابقة  1666سبتمبر  20املؤرخ في  1666لسنة  2105وعلى ألامر عدد 

بين درجات رتب سلك رجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي التقني واملنهي لوزارة 

 التربية ومستويات التأجير،

املتعلق بضبط املطابقة بين  2555ماي  2املؤرخ في  2555ـدد لسنة 646وعلى ألامر عـ

مميز وأستاذ تعليم ثانوي مميز ومستويات التأجير كما وقع تنقيحه باألمر  درجات رتبتى أستاذ أول 

 ،2513جوان  11املؤرخ في  2513لسنة  2466عدد 

املتعلق بضبط املطابقة بين  2513جانفي  26املؤرخ في  2513ـدد لسنة 886وعلى ألامر عـ

 2513لسنة  2466مر عدد درجات رتبتي أستاذ أول ممّيز ومستويات التأجير  كما وقع تنقيحه باأل 

 ،2513جوان  11املؤرخ في 

املتعلق بتسمية رئيس  2515فيفري  8املؤرخ في  2515ـدد لسنة 35وعلى ألامرالرئاس ي عـ

 الجكومة وأعضائها،

 وعلى رأي وزير املالية،

 .وعلى رأي املحكمة لاادارية

 وعلى مدولة مجلس الوزراء.

 آلاتـي نصـه :الحكومي يصـدر ألامـر 

 

رتب سلك املدرسين العاملين باملدارس إلاعدادية : يضبط تطابق درجات  الفصل ألاول 

لسنة  1632مع مستويات التأجير املنصوص عليها باألمر عدد  واملعاهد التابعة لوزارة التربية

 املشار إليه أعاله وفق بيانات الجدول التالي: 1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660

 الصنف
الصنف 

 القرعي
 الدرجة ةالرتب

مستوى التأجير 

 املطابق

 25الى1من 25الى1من أستاذ أول مميز درجة استثنائية 1أ أ

 25الى1من 25الى1من أستاذ أول مميز 1أ أ

 25الى1من 25الى1من أستاذ تعليم أول فوق الرتبة 1أ أ

 25الى1من 25الى1من أستاذ أول للتعليم الثانوي  1أ أ

مميز درجة أستاذ تعليم ثانوي  2أ أ

 استثنائية

 25الى1من 25الى1من

 25الى1من 25الى1من أستاذ تعليم ثانوي مميز 2أ أ

 25الى1من 25الى1من أستاذ تعليم فوق الرتبة 2أ أ

 25الى1من 25الى1من يم الثانوي لأستاذ التع 2أ أ

 25الى1من 25الى1من أستاذ التعليم الفني 2أ أ

 25الى1من 25الى1من أستاذ التعليم التقني 2أ أ
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أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة  3أ أ

 ألاولى

 25الى1من 25الى1من

 25الى1من 25الى1من ألاولىةأستاذ التعليم الفني للمرحل 3أ أ

 ةأستاذ التعليم التقني للمرحل 3أ أ

 ألاولى

 25الى1من 25الى1من

 

 15املؤرخ في  1660لسنة  2120من ألامر عدد  2مع مراعاة أحكام الفصل  : 1الفصل 

ع بمقدار الغرامة التعويضية بالنسبة الى رتب ا، املشار إليه أعاله يزول نهائيا الانتف1660نوفمبر 

سلك املدرسين العاملين باملدارس الاعدادية واملعاهد التابعة لوزارة التربية الذين تمت إعادة 

 بشبكة ألاجور عند بلوغ العون الدرجة املحددة بالجدول التالي:ترتيبهم 

الدرجة املحدادة لزوال الانتفاع  الرتب

 بالغرامة التعويضية

مستوى التأجير املحداد لزوال 

 الانتفاع بالغرامة التعويضية

 15 15 أستاذ أول للتعليم الثانوي 

 6 6 أستاذ التعليم الثانوي 

 6 6 أستاذ التعليم الفني

 12 12 أستاذ التعليم التقني

أستاذ التعليم الثانوي 

 للمرحلة ألاولى

6 6 

أستاذ التعليم الفني 

 للمرحلة ألاولى

6 6 

أستاذ التعليم التقني 

 للمرحلة ألاولى

13 13 

مارس  10املؤرخ في  1603لسنة  114من ألامر عدد  5طبقا ألحكام الفصل  : 1الفصل 

الدرجات التي يتغير فيها نسق التدرج الخاص برتبة أستاذ أول املشار إليه أعاله تحدد  1603

 يم الثانوي عند بلوغ العون الدرجة املبينة بالجدول التالي:لللتع

 مستوى التأجير املقابل الدرجة التي سيتغير فيها النسق الرتبة

 6 6 أستاذ أول للتعيم الثانوي 

 

الثانوي التابعين لوزارة التربية الذين تمت : يتم ترتيب ألاساتذة ألاول للتعليم 4الفصل 

إعادة ترتيبهم بشبكة ألاجور بالدرجة املوافقة ملستوى تأجيرهم حسب جدول املطابقة املنصوص 

 عليه بالفصل ألاول من هذا ألامر الحكومي.
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 : تلغى جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا ألامر الحكومي وخاصة : 5الفصل 

 املشار إليه أعاله. 1666سبتمبر  20املؤرخ في  1666لسنة  2188ألامر عدد -

 املشار إليه أعاله. 1666سبتمبر  20املؤرخ في  1666لسنة  2186ألامر عدد -

 املشار إليه أعاله. 1666سبتمبر  20املؤرخ في  1666لسنة  2105ألامر عدد -

 ه.املشار إليه أعال  2555ماي  2املؤرخ في  2555لسنة  646ألامر عدد -

 املشار إليه أعاله. 2513جانفي  26املؤرخ في  2513لسنة  886ألامر عدد -

 كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ألامر  ،مكلفان وزير التربية ووزير املالية : 2الفصل 

 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .الحكومي 

 

  .2515سبتمبر  4تونس في  

 

            

 رئيس الحكومة                              

 الحبيب الصيد

 

 إلامضاء املجاور 

 وزير املالية  

 سليم شاكر   

 وزير التربية  

 ناجي جلول    
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 يتعلق بضبط نظام تأجير  1111جانفي  18مؤرخ في  1111لسنة  229أمر عداد 

 الاعداادية واملعاهد التابعة لوزارة التربية .سلك مدرس ي التعليم العاملين باملدارس 

 

 

 إن رئيس الحكومة،

 وباقتراح من وزير التربية، 

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511ـدد لسنة 8بعد إلاطالع على القانون التاسيس ي عـ

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية،

املتعلق  1663ديسمبر  12في املؤرخ  1663ـدد لسنة 112بعد إلاطالع على القانون عـ

بضبط النظام العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة 

املؤرخ  2511لسنة  66إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة املرسوم عدد 

 ،2511سبتمبر  23في 

املتعلق بالتربية  2552جويلية  23في املؤرخ  2552ـدد لسنة 65وعلى القانون التوجيهي عـ

فيفري  11املؤرخ في  2556لستة  6والتعليم املدرس ي كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 

2556، 

املتعلق بضبط النظام  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 114وعلى ألامر عـ

العام لوزارة التربية القومية  ألاساس ي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي 

 26املؤرخ في  2513لسنة  888وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

 ،2513جانفي 

املتعلق بإحداث منحة إنتاج  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 125وعلى ألامر عـ

النصوص التي نقحته أو تممته لبعض أصناف موظفي وزارة التربية القومية، وعلى جميع 

 ،1665جوان  10املؤرخ في  1665لسنة  643وخاصة ألامر عدد 

املتعلق بضبط مقادير منحة  1604افريل  20املؤرخ في  1604ـدد لسنة 511وعلى ألامر عـ

إلانتاج املخولة لألعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

 1665لسنة  645إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد  الصبغة

 ،1665جوان  10املؤرخ في 

املتعلق بضبط مقادير املنحة  1664جانفي  18املؤرخ في  1664ـدد لسنة 25وعلى ألامر عـ

لوزارة  الخصوصية )منحة التكاليف البيداغوجية( املخولة لرجال التعليم الثانوي التابعين

 التربية القومية،

املتعلق بإسناد منحة  1665ديسمبر  3املؤرخ في  1665ـدد لسنة 1465وعلى ألامر عـ

كيلومترية جملية لفائدة رجال التعليم الثانوي والابتدائي والقيمين التابعين لوزارة التربية 

 ،1665ديسمبر  3املؤرخ في  1665لسنة  2522القومية كما وقع تنقيحه باألمر عدد 
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املتعلق بتحديد مقادير  1666فيفري  11املؤرخ في  1666ـدد لسنة 160وعلى ألامر عـ 

وشروط إسناد منحة إلانتاج ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية 

لسنة  1581ذات الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

 ،1665جوان  16املؤرخ في  1665

املتعلق بضبط شروط اسناد منحة  1661أفريل  25املؤرخ في  1661ـدد لسنة 554وعلى ألامر عـ

 الانتاج لبعض أصناف موظفي وزارة التربية والعلوم،

املتعلق بضبط الشروط العامة  1664أوت  15املؤرخ في  1664ـدد لسنة 1058وعلى الامر عـ

عدد منحة الانتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية السناد العدد املنهي و 

 1665لسنة  1568واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية كما وقع تنقيحه باالمر عدد 

 ، 1665جوان  16املؤرخ في 

املتعلق بضبط املرتب ألاساس ي  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660ـدد لسنة 1632وعلى الامر عـ

وان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وعلى جمبع ألع

 ،2550فيفري  12املؤرخ في  2550لسنة  286النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

املتعلق بضبط نظام تأجير  2555جانفي  31املؤرخ في  2555ـدد لسنة 354وعلى الامر عـ

ول فوق الرتبة وأساتذة التعليم فوق الرتبة بوزارة التربية كما تم تنقيحه أساتذة التعليم ألا 

 ، 2554ماي  22املؤرخ في  2554لسنة  1158باالمر عدد 

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552ـدد لسنة 2655وعلى ألامر عـ

 وزارة التربية والتكوين،

املتعلق بتحويل جزء من  2550فيفري  12خ في املؤر  2550ـدد لسنة 280وعلى ألامر عـ

مقادير املنح الخصوصية املسندة الى ألاعوان العموميين الى املرتب ألاساس ي املحدد بشبكة 

 ألاجور الخاصة بهم،

املتعلق باحالة مشموالت  2515جانفي  25املؤرخ في  2515ـدد لسنة 264وعلى ألامر عـ

 قة بالتكوين املنهي الى وزارة التكوين املنهي والتشغيل،وزارة التربية والتكوين سابقا املتعل

املتعلق بالترفيع في  2512نوفمبر  26املؤرخ في  2512ـدد لشسنة 2603وعلى ألامر عـ

 مقادير منحة التكاليف البيداغوجية املسندة لرجال الت

 وعلى رأي وزير املالية،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 وبعد اعالم رئيس الجمهورية وعلى مدوالة مجلس الوزراء

 

 يصدر الامر آلاتي نصه:

تضبط أحكام هذا الامر نظام التأجير املنطبق على سلك مدرس ي التعليم  الفصل ألاول :

 العاملين باملدارس الاعدادية واملعاهد التابعة لوزارة التربية. 
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العاملين  عالوة على املرتب ألاساس ي ، تسند لفائدة سلك مدرس ي التعليم : 1الفصل 

باملدارس الاعدادية واملعاهد التابعة لوزارة التربية املشار إليهم بالفصل ألاول من هذا ألامر املنح 

 التالية:  

 منحة تكاليف بيداغوجية -

 منحة كيلومترية، -

 منحة إنتاج -

 

حددت مقادير منحة التكاليف البيداغوجية واملنحة الكيلومترية املسندة الى  : 1الفصل 

أعوان سلك مدرس ي التعليم العاملين باملدارس الاعدادية واملعاهد التابعة لوزارة التربية طبقا 

 لبيانات الجدول التالي :

 (1115سبتمبر  4مؤرخ في  1115لسنة  1124)أمر حكومي عداد 

 هري بحساب الديناراملقدار الش الـرتـب

منحة التكاليف 

 البيداغوجية

 املنحة الكيلومترية

 

 50.555 620 أستاذ أول مميز درجة إستثنائية

 50.555 650 أستاذ أول مميز

 50.555 010 استاذ التعليم أول فوق الرتبة

 50.555 842 أستاذ أول للتعليم الثانوي 

 55.555 063 أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة إستثنائية

 55.555 863 أستاذ تعليم ثانوي مميز 

 55.555 823 أستاذ تعليم فوق الرتبة

 55.555 503 أستاذ التعليم الثانوي 

 55.555 503 أستاذ التعليم الفني

 55.555 503 أستاذ التعليم التقني

 

تسند املنحة الكيلومترية ومنحة التكاليف البيداغوجية شهريا وبدخول  : 4الفصل 

 الغاية.

ال يمكن الجمع بين املنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند الى  : 5الفصل 

 ألاعوان املذكورين بعنوان رتبتهم أو خطتهم الوظيفية.
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سلك مدرس ي التعليم العاملين  تضبط مقادير منحة إلانتاج املخولة ألعوان : 2الفصل 

 باملدارس الاعدادية واملعاهد التابعة لوزارة التربية طبقا للجدول التالي : 

      (1115سبتمبر  4مؤرخ في  1115لسنة  1124)أمر حكومي عداد 

 ) بحساب الدينار(          

املقدارالسنوي املدمج في املرتب  الـرتـب

 الشهري 

املقدار   

 املتبقي

 265 585 أول مميزدرجة استثنائية أستاذ

 265 585 أستاذ أول مميز

 265 585 استاذ التعليم أول فوق الرتبة

 265 585 أستاذ أول للتعليم الثانوي 

 245 465 درجة استثنائية أستاذ تعليم ثانوي مميز

 245 465 أستاذ تعليم ثانوي مميز 

 245 465 أستاذ تعليم فوق الرتبة

 245 465 الثانوي أستاذ التعليم 

 245 465 أستاذ التعليم الفني

 245 465 أستاذ التعليم التقني

بصرف بالنظر عن ألاحكام املخالفة يقع اعتماد معيار التغيب عن العمل  : 9الفصل 

عند إسناد عدد منحة إلانتاج الذي يعتمد لصرف املقدار املتبقي من املنحة إلى سلك مدرس ي 

باملدارس الاعدادية واملعاهد التابعة لوزارة التربية وذلك بالحط بنصف نقطة العاملين  التعليم

عن كل يوم غير غياب شرعي أو من اجل املرض يسجل خالل السداس ي بحيث يصبح  25من 

 ( يوما أو اكثر.45العدد املسند إلى أحدهم صفرا إذا ما بلغت غياباته أربعين)

ان ألاعوان املكلفين بالقيام بالنيابة بوظائف من مشموالت رتبة أعلـى ال  : 9الفصل 

 يمكنهم التمتع إال بمنحة إلانتاج املتعلقة برتبتهم الخاصة.

تلغى جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا الامرعدا الاحكام الخاصة برتب  : 8الفصل 

ى للتعليم الفني وأستاذ مرحلة أولى للتعيم أستاذ مرحلة أولى للتعليم الثانوي وأستاذ مرحلة أول

 الثانوي التقني التي تبقى سارية املفعول الى حين انقراض رتبتهم.

وزيرا املالية والتربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر  :11الفصل 

 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2513جانفي  26تونس في 

 رئيس الحكومة

 حمادي الجبال
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يتعلق بإحداث منحة شهرية خاصة  1111سبتمبر  12مؤرخ في  1111لسنة  1958أمر عداد 

 لفائدة مدرس ي التعليم العاملين باملدارس الاعداادية واملعاهد التابعة لوزارة التربية.

 

 إن رئيس الحكومة،

 باقتراح من وزير التربية،

ديسمبر  18املؤرخ في  2511 لسنة 8بعد الاطالع على القانون التأسيس ي عدد 

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية،2511

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112القانون عدد  ىوعل

ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية 

 23املؤرخ في  2511لسنة  66ته أو تممته وخاصة املرسوم عدد وعلى جميع النصوص التي نقح

 ،2511سبتمبر 

املتعلق بضبط النظام  1603مارس  10املؤرخ في  1603لسنة  114وعلى الامر عدد 

ألاساس ي الخاص بسلك املدرسين العاملين باملدارس الاعدادية واملعاهد التابعة لوزارة التربية 

 26املؤرخ في  2513لسنة  888أو تممته وخاصة الامر عدد  وعلى جميع النصوص التي نقحته

 ،2513جانفي 

املتعلق بالنظام الاساس ي  1666أكتوبر  16املؤرخ في  1666لسنة  2515وعلى ألامر عدد 

الخاص بسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية والاعالمية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة 

لتعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع لوزارة التربية وبمؤسسات ا

 ،2513جوان  11املؤرخ في  2513لسنة  2468النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552لسنة  2655وعلى الامر عدد 

 وزارة التربية والتكوين،

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552لسنة  2655وعلى الامر عدد 

 وزارة التربية والتكوين،

املتعلق بإحالة مشموالت  2515جانفي  25املؤرخ في  2515لسنة  64وعلى الامر عدد 

 وزارة التربية والتكوين سابقا املتعلقة بالتكوين الالتكوين املنهي والتشغيل،

املتعلق بتسمية أعضاء  2513مارس  15املؤرخ في  2513لسنة  1302مر عدد وعلى ألا 

 الحكومة،

 وعلى رأي وزير املالية،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 .وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية
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 يصدر ألامر آلاتي نصه:

 

لسنة  114أحدثت لفائدة مدرس ي التعليم الخاضعين ألحكام ألامر عدد  الفصل ألاول:

املشار  1666أكتوبر  16املرؤخ في  1666لسنة  2515وألامر عدد 1603مارس  10املؤرخ في  1603

 إليهما أعاله منحة شهرية خاصة.

 .(1115سبتمبر  1مؤرخ في  1115لسنة  1121)أمر عداد 

 2436بعين لوزارة التربية الخاضعين ألحكام ألامر عدد ولفائدة املدرسين املبرزين التا

 .2554أكتوبر  16املؤرخ في  2554لسنة 

سنوات  3دينارا تصرف على  65حدد مقدار املنحة الشهرية الخاصة بـ  : 1الفصل 

 بأقساط متساوية:

 .2514دينار شهريا في جانفي  35 -

 .2515دينار شهريا في جانفي  35 -

 .2518في جانفي دينار شهريا  35 -

: تخضع هذه املنحة الى الضريبة على الدخل والى الحجز بعنوان املساهمة في  1الفصل 

 نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية.

: وزير التربية ووزير املالية مكلفان ،كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ألامر الذي  4الفصل 

 ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2513سبتمبر  18تونس في 

 رئيس الحكومة

 على لعريض

 

 سبتمبر  1املؤرخ في  1115لسنة  1121من ألامر عداد  1و 1الفصل ينص : ة ـــــــمالحظ

 على:1115

: يرفع في مقدار املنحة الشهرية الخاصة املسندة لفائدة مدرس ي التعليم  1الفصل

من  1التربية املنصوص عليه بالفصل العاملين باملدارس الاعداادية واملعاهد التابعة لوزارة 

املشار اليه أعاله بقيمة مالية  1111سبتمبر  12املؤرخ في  1111لسنة  1958ألامر عداد 

 ادينارا موزعة علىالنحو التالي: 151إضافية قدرها 

 .1115ادينار بداية من غرة جويلية  51 -

 .1112ادينار بداية من غرة جانفي  51 -

 .1119جانفي  ادينار بداية من غرة 51 -

 .1114: يجرى العمل بأحكام الفصل ألاول من هذا ألامر الحكومي بدية من جانفي  1الفصل 
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 يتعلق بإحداث 1111سبتمبر  12مؤرخ في  1111لسنة  1959أمر عداد 

 املدّرسين املنتمين إلى مختلف رتب سلك "منحة التعيين" لفائدة

 .املباشرين للتدريس مدّرس ي املدارس لاعداادية واملعاهد غير

 

 إن رئيس الحكومة،     

  باقتراح من وزير التربية،

 2011 ديسمبر 18املؤرخ في  2511لسنة  8بعد الاطالع على القانون التأسيس ي عدد 

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية،

املتعلق بضبط  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة  النظام ألاساس ي العام ألعـوان الدولة

 2511لسنة  66نقحته أو تممته وخاصة املرسوم عدد  إلادارية، وعلى جميع النصوص التي

 ،2011 سبتمبر 23املـؤرخ في 

نظام ال املتعلق بضبط 1603مارس  10املؤرخ في  1603لسنة  114وعلى ألامر عدد 

لوزارة التربية  ألاساس ي الخاّص بسلك املدرسين العاملين باملدارس إلاعدادية واملعاهد التابعة

 26املؤرخ في  2013 لسنة 888وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاّصة ألامر عدد 

 ،2513جانفي 

م ألاساس ي املتعلق بالنظا 1666أكتوبر  16املؤرخ في  1666لسنة  2515وعلى ألامر عدد 

وإلاعالمّية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة  الخاص بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية

العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع  لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم

 ،2513جوان  11املؤرخ في  2513لسنة  2468وخاّصة ألامر عدد  النصوص التي نقحته أو تممته

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤّرخ في  2552لسنة  2950 وعلى ألامر عدد          

 والتكوين، وزارة التربية

بإحالة مشموالت  املتعلق 2515جانفي  25املؤرخ في  2515لسنة  64وعلى ألامر عدد 

قة بالّتكوين املنهي 
ّ
 التكوين املنهي والتشغيل، إلى وزارةوزارة التربية والتكوين سابقا املتعل

املتعلق بتسمية أعضاء  2013 مارس 15املؤرخ في  2513لسنة  1302وعلى ألامر عدد           

 الحكومة،

 وعلى رأي وزير املالية،          

 املحكمة لاادارية، وعلى رأي          

 .يةالجمهور  وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس          

 

 : يصدر ألامر آلاتي نّصه
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املدّرسين املنتمين إلى مختلف رتب سلك مدّرس ي املدارس  ـ أحدثت لفائدة الفصل ألاول 

 : املباشرين للتدريس "منحة تعيين" تصرف كما يلي إلاعدادية واملعاهد غير

 .2513 دينارا شهريا في سبتمبر 15 -

 .2514دينارا شهريا في سبتمبر  10 -

إلى الضريبة على الدخل وال تخضع إلى الحجز بعنوان  تخضع هذه املنحةـ  1الفصل 

 .الاجتماعية املساهمة في نظام التقاعد والحيطة

بتنفيذ هذا ألامر الذي  ـ وزير التربية ووزير املالية مكلفان، كل فيما يخصه، 1الفصل 

 .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 .2513سبتمبر  18تونس في 

 

 ئيس الحكومةر 

 علي لعرّيض  
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 يتعلق 1889جوان  11مؤرخ في  1889لسنة  1152أمر عداد 

 املتعلق1891ماي  11املؤرخ في  1891لسنة  188بتنقيح ألامر عد  

 بضبط نظام إسكان املوظفين املدنيين التابعين للدولة.

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير التربية،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112إلاطالع على القانون عـبعد 

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  63الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ،1660 ديسمبر 25املؤرخ في  1660

املتعلق بضبط نظام إسكان  1602ماي  31املؤرخ في  1602ـدد لسنة 166وعلى ألامر عـ

املوظفين املدنيين التابعين للدولة،  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر 

 ،2551املؤرخ في أول أوت  2551لسنة  1005عدد 

املتعلق بضبط املنحة  1662ري فيف 2املؤرخ في  1662ـدد لسنة 162وعلى ألامر عـ

 الوظيفية بمعاهد التعليم الثانوي ومدارس الترشيح،

 وعلى رأي وزير املالية،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية. 

 يصدر ألامر آلاتي نصه :

لسنة  166نقح الجدول الذي تضمنه الفصل الثاني من ألامر عدد  : الفصل ألاول 

املشار إليه أعاله والضابط لقائمة الخطط املخولة لالمتيازات  1602ماي  31املؤرخ في  1602

ألاعوان املكلفين بخطط  مدير معهد املنصوص عليها بالفصل ألاول من هذا ألامر فيما يخص 

 بوزارة التربية كما يلي:العاملين  ثانوي ومدير مدرسة اعدادية وناظر 

 مالحظات مبلغ الغرامة الخطط أو الرتب الوزارات

  د35 مدير معهد ثانوي  ةـــوزارة التربي

  د22.555 مدير مدرسة اعدادية

  د35 ناظر

 

يجرى  وزيرا املالية والتربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ألامر الذي  : 1الفصل 

 ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.و  1666به العمل إبتداء من غرة ماي 

 .1666جوان  35تونس في 

     

 زين العابدين بن علي  
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 يتعلق بضبط كيفية  1111جانفي  18من وزير التربية مؤرخ فيقرار 

 املناظرة الداخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز . تنظيم

 

 إن وزير التربيـة، 

 2511ديســـــمبر  18املـــــؤرخ فـــــي  2511لســـــنة  8بعـــــد الاطـــــالع علـــــى القـــــانون التأسيســـــ ي عـــــدد 

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية .

املتعلــق بضــبط النظــام  1663ديســمبر  12املــؤرخ فــي  1663لســنة  112عــدد وعلــى القــانون 

واملؤسســـات العموميـــة ذات الصـــبغة إلاداريـــة  ألاساســـ ي العـــام ألعـــوان الدولـــة والجماعـــات املحليـــة

 23املـؤرخ فــي  2511لســنة  66املرســوم عـدد ة ـوعلـى جميـع النصــوص التـي نقحتــه أو تممتـه وخاصـ

 .2511سبتمبر 

املتعلـــــق بضـــــبط القـــــانون  1603مـــــارس  10املـــــؤرخ فـــــي  1603لســـــنة  114وعلـــــى ألامـــــر عـــــدد 

 لــيم الثــانوي العــام لــوزارة التربيــة القوميــةالاساســ ي الخــاص برجــال التعلــيم العــاملين بمعاهــد التع

 26املـــؤرخ فـــي  2513لســـنة  888وعلـــى جميـــع النصـــوص التـــي نقحتـــه او تممتـــه وخاصـــة ألامـــر عـــدد 

 . 2513جانفي 

 ي :ــا يلمـــ  ّرر ــق

لســـنة  114تـــنظم املنـــاظرة الداخليـــة بامللفـــات املنصـــوص عليهـــا بـــاألمر عـــدد :  الفصـــل ألاول 

املشــار إليــه أعــاله للترقيــة إلــى رتبــة أســتاذ أول مميــز طبقــا ألحكــام  1603مــارس  10املــؤرخ فــي  1603

 هذا القرار.

: يمكـــــــن أن يترشـــــــح للمنـــــــاظرة املشـــــــار إليهـــــــا أعـــــــاله ألاســـــــاتذة ألاول فـــــــوق الرتبـــــــة 1الفصـــــــل 

أقدميـة علـى ألاقـل فـي رتبـتهم فـي تـاريخ  ( سـنوات55املترسمين في رتبتهم واملتـوفر فـيهم شـرط خمـس )

 ترشحات . ختم ال

: تفـتح املنـاظرة الداخليــة املشـار إليهـا أعــاله بمقـّرر مـن وزيــر التربيـة ويضـبط هــذا  1الفصـل 

 املقّرر :

 عدد الخطط املعروضة للتناظر  -

 تاريخ غلق قائمة الترشحات  -

 تاريخ اجتماع لجنة املناظرة  -

: تشــــرف علــــى املنــــاظرة املشــــار إليهــــا أعــــاله لجنــــة يــــتم تعيــــين أعضــــائها بقــــرار مــــن  4الفصــــل 

 رئيس الحكومة .

 وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

 اقتراح قائمة املترشحين املخول لهم املشاركة في املناظرة،  -

 إلاشراف على سير املناظرة ، -

 ترتيب املترشحين حسب الجدارة،  -
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 ملقدمة من طرف املترشح، تقييم الوثائق البيداغوجية ا -

 اقتراح املترشحين الذين يمكن قبولهم . -

: يجــــب علــــى املترشــــحين للمنــــاظرة املشــــار إليهــــا أعــــاله أن يقومــــوا بالتســــجيل عبـــــر 5الفصــــل 

الشــــــبكة التربويــــــة وان يرســــــلوا مطالــــــب ترشــــــحهم إلــــــى وزارة التربيــــــة عــــــن طريــــــق التسلســــــل إلاداري 

 مصحوبة بالوثائق التالية :

 ات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس إلادارة، قائمة خدم -

 نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،  -

ـــــــــى ألاســـــــــاتذة املباشـــــــــرين للتـــــــــدريس  - وثيقـــــــــة تثبـــــــــت ســـــــــنوات التـــــــــدريس الفعلـــــــــي بالنســـــــــبة إل

 بمؤسسات التعليم العالي، 

 نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي،  -

 للتدريس، نسخة من آخر عدد اداري بالنسبة لغير املباشرين  -

نســــــــــخة عنــــــــــد الاقتضــــــــــاء مــــــــــن الكتــــــــــب املدرســــــــــية والدراســــــــــات والبحــــــــــوث ذات الصــــــــــبغة  -

البيداغوجيـة البحتــة والوســائل التعليميــة املوازيــة املؤشـرة مــن قبــل وزارة التربيــة للســنتين 

 دها املترشح أو ساهم في إعدادها ألاخيرتين السابقتين للمناظرة والتي اع

ين املخــول لهــم حــق املشــاركة فــي املنــاظرة مــن قبــل وزيــر تضــبط قائمــة املترشــح : 2الفصــل 

 التربية باقتراح من لجنة املناظرة .

تتـــولى لجنـــة املنـــاظرة املشـــار إليهـــا أعـــاله تقيـــيم امللفـــات املعروضـــة طبقـــا إلحكـــام  :9الفصـــل 

 هذا القرار وتسند عددا  لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :

-I-  فوق الرتبة املباشرين للتدريسبالنسبة إلى ألاساتذة ألاول : 

 نقطة عن كل سنة  :الاقدمية العامة للمترشح  -

 الاقدمية في الرتبة : نقطة عن كل سنة  -

 قبل تاريخ غلق الترشحات . 25آخر عدد بيداغوجي على  -

( نقـــاط للمشـــاركين فـــي تـــأليف الكتـــب املدرســـية وفـــي الدراســـات 15التنفيـــل بعـــدد أقصـــاه عشـــرة ) -

ذات الصــبغة البيداغوجيــة البحتــة والوســائل التعليميــة املوازيــة املؤشــرة مــن قبــل وزارة والبحــوث 

 التربية للسنتين ألاخيرتين اللتين تسبقان املناظرة .

 سنوات تدريس  6نقطة بعد قضاء  -

 سنوات  6( عن كل سنة تدريس بعد 5.25ربع نقطة ) -

- II -  ــة وظيفيــة
ّ
بالنســبة إلــى ألاســاتذة ألاول فــوق الرتبــة القــائمين بعمــل إاداري أو املكلفــين بخط

 أو امللحقين:

 الاقدمية العامة : نقطة عن كل سنة  -

 الاقدمية في الرتبة : نقطة عن كل سنة  -

 .العدد إلاداري للسنة الدراسية التي تسبق سنة الترقية -
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( للمشـــــــاركين فـــــــي تـــــــأليف الكتـــــــب املدرســـــــية وفـــــــي 15التنفيـــــــل بعـــــــدد أقصـــــــاه عشـــــــرة نقـــــــاط ) -

الدراســات والبحــوث ذات الصــبغة البيداغوجيــة البحتــة والوســائل التعليميــة املوازيــة املؤشــرة 

 من قبل وزارة التربية للسنتين ألاخيرتين اللتين تسبقان املناظرة . 

خطــــــة ( نقــــــاط علــــــى أقصــــــ ى تقــــــدير للمترشــــــحين  الــــــذين تــــــم تكلــــــيفهم ب54التنفيــــــل بــــــأربع ) -

( ســـنوات علـــى ألاقـــل بـــاإلدارة املركزيـــة او الجهويـــة او باملؤسســـات 5وظيفيـــة ملـــدة خمـــس ) 

 التربوية ويباشرون الخطة عند الترشح وذلك كاآلتي :

 ( نقاط 54مدير عام أو مدير : أربع ) -

 ( نقاط53كاهية مدير أو مدير مساعد : ثالث ) -

 (  52ن )رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربوية أو ناظر : نقطتا -

: تتـــــولى لجنـــــة املنـــــاظرة بعـــــد املداولـــــة ترتيـــــب املترشـــــحين حســـــب الجـــــدارة طبقـــــا  9الفصـــــل 

 ملجموع ألاعداد املتحصل عليها .

وإذا تحصــــل مترشــــحان أو عــــدة مترشــــحين علــــى نفــــس املجمــــوع مــــن النقــــاط تكــــون ألاولويــــة 

 ألكبرهم سنا .

 %35الــذين يمكــن قبــولهم بنســبة املباشــرين للتــدريس وتعــد هــذه اللجنــة قائمــة املترشــحين 

مــن مجمــوع أســاتذة التعلــيم ألاول فــوق الرتبــة املترشــحين والــذين تتــوفر فــيهم الشــروط املنصــوص 

 عليها أعاله مع تقسيم هذه النسبة على مختلف املواد التي يدرسونها 

 وتعـــد هـــذه اللجنـــة قائمـــات املترشـــحين  املكلفـــين بعمـــل إداري أو املكلفـــين بخطـــة وظيفيـــة او 

مــــن بيــــنهم ويرتبــــون   % 35امللحقــــين الــــذين يتنــــاظرون فيمــــا بيــــنهم والــــذين يمكــــن قبــــولهم بنســــبة 

 حسب الاختصاص . وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة وزير التربية . 

تضبط قائمة املترشحين الناجحين نهائيا في املنـاظرة الداخليـة للترقيـة إلـى رتبـة  : 8الفصل 

 بل وزير التربية .أستاذ أول مميز من ق

: ينـتج عـن كـل غـش أو محاولـة غــش تـم ضـبطه بصـفة قطعيـة حرمـان املترشــح  11الفصـل 

 ( سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري الحق 55من املشاركة مدة خمس )

ويـــتم هـــذا الحرمـــان بمقتضـــ ى قـــرار مـــن وزيـــر التربيـــة بنـــاء علـــى تقريـــر مفصـــل يـــتم إعـــداده مـــن قبـــل 

 حالة الغش بعد الاستماع إلى املترشح .لجنة املناظرة حول 

 : ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية . 11الفصل 

 .2513جانفي  26تونس في : 

 وزير التربية                                                                                         

 عبد اللطيف عبيد

 اطلع عيه     

 رئيس الحكومة  

 حمادي الجبالي  
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 يتعلق بضبط كيفية 1111سبتمبر  12قرار من وزير التربية مؤرخ في 

 .الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز تنظيم املناظرة

 

 

 ،التربية إن وزير

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511لسنة  8بعد الاطالع على القانون التأسيس ي عدد 

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية،

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية،  ألاساس ي العام ألعوان

 23املؤرخ في  2511لسنة  66 النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة املرسوم عدد وعلى جميع

 ،2011 سبتمبر

النظام  املتعلق بضبط 1603مارس  10املؤرخ في  1603لسنة  114وعلى ألامر عدد 

لوزارة التربية  ألاساس ي الخاص بسلك املدرسين العاملين باملدارس إلاعدادية واملعاهد التابعة

 26املؤرخ في  2013 لسنة 888وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

 .)جديد( منه 6من الفصل  2وخاصة الفقرة  2513جانفي 

 

 : يأتي قرر ما

 

إلى رتبة أستاذ  ـ تضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بالشهائد للترقية الفصل ألاول           

 .أول مميز وفقا ألحكام هذا القرار

إليها بالفصل ألاول أعاله بمقرر من وزير الداخلية املشار  تفتح املناظرة - 1الفصل 

 .التربية

 : املقرر  ويضبط هذا

 .عدد الخطط املعروضة للتناظر -

 .الترشحات تاريخ غلق قائمة -

 .تاريخ اجتماع لجنة املناظرة -

إلى رتبة أستاذ أول مميز أساتذة التعليم ألاول فوق الرتبة  يمكــن أن يترشح - 1الفصل 

املاجستير أو شهادة البحوث املعمقة أو شهادة الدراسات املعمقة أو  املتحصلون على شهادة

( سنوات أقدمية 4البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها واملتوفر فيهم شرط أربع ) شهادة الكفاءة في

 .ألاقل في رتبتهم على
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أول مميز املشار إلى رتبة أستاذ  ـ تشرف على املناظرة الداخلية بالشهائد للترقية 4الفصل           

 .بقرار من رئيس الحكومة إليها بالفصل ألاول أعاله لجنة يتم تعيين أعضائها

 : وتتولى هذه اللجنة بالخصوص

 الترشح، ـ دراسة ملفات

 .الترقية ـ اقتراح قائمات اسمية في املترشحين املتوفر فيهم شرط

يقوموا بالتسجيل عبر  يجب على املترشحين للمناظرة املشار إليها أعاله أن - 5الفصل 

إلاداري وتسجل هذه املطالب  الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل

 : وتكون مرفوقة بالوثائق التالية وجوبا بمكتب الضبط لإلدارة التي ينتمي إليها املترشح

 .الحالية ممض ى من قبل رئيس إلادارة ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة 1

املاجستير أو شهادة البحوث املعمقة أو شهادة  ـ نسخة مطابقة لألصل من شهادة 2

 .البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها الدراسات املعمقة أو شهادة الكفاءة في

 .أعاله 5الفصل  يرفض كل مطلب ترشح يخالف أحكام - 2الفصل 

الترقية من قبل وزير التربية  تضبط قائمة املترشحين املخول لهم املشاركة في - 9الفصل 

 .باقتراح من اللجنة املشار إليها أعاله

تضبط قائمة املترشحين املرتقين بالشهائد إلى رتبة أستاذ أول مميز من قبل  - 9الفصل 

 .التربية باقتراح من اللجنة املشار إليها أعاله وزير

 .سنة كتاريخ لترقية املترشحين سبتمبر من كل 15ويتم اعتماد 

 .للجمهورية التونسية ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي - 8فصل ال

 .2513سبتمبر  18تونس في 

 

 التربية وزير

 سالم لبيض

 

 اطلع عليه

 رئيس الحكومة

 علي لعرّيض
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 يتعلق بضبط كيفية تنظيم  1111فيفري  14قرار من وزير التربية مؤرخ في 

 رتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة.املناظرة الداخلّية بامللفات للترقية إلى 

 

 إن وزير التربية ،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد الاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

ـدد لسنة 63أو تممتـه وخاصة القانـون عـالصبغة إلادارية، وعلى جميـع النصوص التي نقحتـه 

 .1660ديسمبر  25املـؤرخ في  1660

يتعلق بإحداث رتبتي أستاذ   1666نوفمبر  6املؤرخ في  1666ـدد لسنة 2465وعلى ألامر عـ

 تعليم أول فوق الرتبة وأستاذ تعليم فوق الرتبة بوزارة التربية.

 

 قـرر ما يلـي :

 

من الثامن الداخلية بامللّفات املنصوص عليها بالفصل  : تنظم املناظرة الفصل ألاول 

للترقية إلى رتبة أستاذ  1666نوفمبر  6املؤرخ في  1666لسنة  2465ألامر املشار إليه أعاله عدد 

 تعليم أول فوق الرتبة طبقا لألساليب املضبوطة بأحكام هذا القرار.

 . 1111جانفي  18: قـرار مـؤرخ فـي 1الفصل 

 يترشح للمناظرة املشار إليها أعاله :يمكن أن 

( سنوات 5املتوفر فيهم شرط خمس )ساتذة ألاول للتعليم الثانوي املترسمون في رتبتهم ألا  -

 أقدمية على ألاقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات ،

أساتذ التعليم الثانوي املميزون املترسمون في رتبتهم املباشرون للتدريس واملحرزون على شهادة  -

( 5الاجازة او الاستاذية او على عناوين او شهادات معترف بمعادلتها واملتوفر فيهم شرط خمس )

بيداغوجي سنوات أقدمية على ألاقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات واملتحصلين في آخر تفقد 

 على ألاقل.  25من  11على عدد بيداغوجي يساوي 

أستاذ التعليم الثانوي املميزون املترسمون في رتبتهم القائمون بعمل اداري أو املكلفون بخطة 

وظيفية أو امللحقون واملحرزون على شهادة الاجازة او الاستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف 

( سنوات أقدمية على ألاقل في رتبتهم في تاريخ ختم 5رط  خمس )بمعادلتها واملتوفر فيهم ش

على ألاقل كمعدل حسابي آلخر عدد بيداغوجي وعدد  25من  11الترشحات واملتحصلون على 

 اداري.

( 15ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي املعدل الحسابي آلخر عدد اداري وعشرة) 

 كعدد بيداغوجي.
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 .1111جانفي  18خ فـي قـرار مـؤر  :1الفصل 

 تفتح املنـاظرة الداخلية املشار إليها أعاله بمقرار من وزير التربية ويضبط هذا املقرر :

 عدد الخطط املعروضة للتناظر، -       

 تاريخ غلق قائمة الترشحات، -

 تاريخ اجتماع لحنة املناظرة. -

ن اعضائها بقرار من تشرف على املناظرة املشار إليها أعاله لجنة يتم تعيي :4الفصل 

 الوزير ألاول.

 وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:      

 اقتراح قائمة املترشحين املخول لهم حق املشاركة في املناظرة . -

 إلاشراف على سير املناظرة -

 ترتيب املترشحين حسب الجدارة -

 تقييم الوثائق البيداغوجية املقدمة من طرف املترشح -

 قبولهم.اقتراح املترشحين الذين يمكن  -

 .1118مارس  11قرار مؤرخ في  :5الفصل 

يجب على املترشحين للمناظرة املشار إليها أعاله أن يقوموا بالتسجيل عبر الشبكة  

التربوية وان يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التربية والتكوين عن طريق التسلسل إلاداري 

 مصحوبين بالوثائق التالية:

 من قبل رئيس الادارة ، قائمة  خدمات مؤشرة وممضاة -

 نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية -

وثيقة تثبت سنوات التدريس الفعلي بالنسبة الى الاساتذة املباشرين للتدريس  -

 بمؤسسات التعليم العالي

جانفي  18من القرار املؤرخ في  1ألغيت املطة الرابعة بمقتض ى أحكام الفصل  -

1111 

 بيداغوجينسخة من تقرير آخر تفقد  -

 نسخة من آخر عدد اداري بالنسبة لغير املباشرين للتدريس -

نسخة عند الاقتضاء من الكتب املدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة  - 

البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية املوازية املؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين ألاخيرتين 

 ملترشح أو ساهم في إعدادها.السابقتين للمناظرة والتي أعدها ا

تضبط قائمة املترشحين املخول لهم حق املشاركة في املناظرة من قبل وزير  :2الفصل 

 التربية باقتراح من لجنة املناظرة.
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 .1111جانفي  18: قـرار مـؤرخ فـي 9الفصل  

ذا القرار تتولى لجنة املناظرة املشار إليها أعاله تقييم امللفات املعروضة طبقا الحكام ه

 وتسند عددا الى كل مترشح طبقا للمقاييس التالية:

- I بالنسبة الى الاساتذة ألاول للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي املميزين املباشرين

 للتدريس:

 ألاقدمية العامة: نقطة عن كل سنة، -

 ألاقدمية في الرتبة: نقطة عن كل سنة، -

 قبل تاريخ غلق الترشحات، 25آخر عدد بيداغوجي على  -

( للمشاركين في تأليف الكتب املدرسية وفي 15التنفيل بعدد أقصاه عشرة نقاط) -

الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية املوازية 

 املؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الاخيرتين اللتين تسبقان املناظرة،

 سنوات تدريس، 6د قضاء ( بع1نقطة ) -

 سنوات. 6(عن كل سنة تدريس بعد 5.25ربع نقطة) -

II-  بالنسبة الى الاساتذة الاول للتعليم الثانوي واساتذة التعليم الثانوي املميزين املكلفين

 بعمل اداري او املكلفين بخطة وظيفية او امللحقين بخطة وظيفية أو امللحقين:

 سنة، ألاقدمية العامة : نقطة عن كل -

 الاقدمية في الرتبة : نقطة عن كل سنة، -

 العدد الاداري للسنة الدراسية التي تسبق سنة الترقية، -

( للمشاركين في تاليف الكتب املدرسية وفي 15ل بعدد أقصاه عشر نقاط)فيالتن -

الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية املوازية 

 زارة التربية للسنتين الاخيرتين اللتين تسبقان املناظرة،املؤشرة من قبل و 

( نقاط على أقص ى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة 4التنفيل بأربع) -

وظيفية ملدة خمس سنوات على الاقل باالدارة الركزية او الجهوية او باملؤسسات 

 التربوية ويباشرون الخطة عند الترشح وذلك على النحو التالي:

 ( نقاط،4مدير عام أو مدير : اربع) -

 ( نقاط،3كاهية مدير أو مدير مساعد : ثالث) -

 (.2رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربوية أو ناظر: نقطتان) -

 .1111جانفي  18قـرار مـؤرخ فـي  : 9الفصل 

تتولى لجنة املناظرة بعد املداولة ترتيب املترشحين حسب الجدارة طبقا ملجموع ألاعداد 

 عليها.املتحصل 
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وإذا تحّصل مترشحان أو عّدة مترشحين على نفس املجموع من النقاط تكون ألاولوية        

 الكبرهم سّنا.

من مجموع  %35وتعّد هذه اللجنة قائمة املترشحين الذين يمكن قبولهم بنسبة 

توفر فيهم ألاساتذة ألاول للتعليم الثانوي و أساتذة التعليم الثانوي املميزين املترشحين والذين ت

 الشروط املنصوص عليها أعاله مع تقسيم هذه النسبة على مختلف املواد التي يدرسونها.

وتعد هذه اللجنة قائمات بالنسبة الى املترشحين املكلفين بعمل اداري او املكلفين بخطة 

من بينهم  %35وظيفية او امللحقين الذين يتناظرون فيها بينهم والذين يمكن قبولهم بنسبة 

 رتبون حسب الاختصاص. وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة وزير التربية.وي

تضبط قائمة املترشحين الناجحين نهائّيا في املناظرة الداخلية للترقية إلى  : 8الفصل 

 رتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة من قبل وزير التربية.

فة قطعّية حرمان املترشح ينتج عن كل غّش أو محاولة غّش تّم ضبطه بص : 11الفصل 

 ( سنوات في كّل مناظرة أو امتحان إداري الحق.55من املشاركة مّدة خمس)

ويتّم هذا الحرمان بمقتض ى قرار من وزير التربية بناء على تقرير مفّصل يتّم إعداده من 

 قبل لجنة املناظرة حول حالة الغّش بعد الاستماع إلى املترشح.

 ار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.ينشر هذا القر  : 11الفصل 

 .2555فيفري  24تونس في 

                                                               

 وزير التربيـة                                                                               

 عياض الودرني أحمد                                                                         
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 يتعلق بضبط كيفية تنظيم  1111سبتمبر  12قرار من وزير التربية مؤرخ في 

 .الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة املناظرة

 

 

 التربية، وزيرإن 

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511لسنة  8بعد الاطالع على القانون التأسيس ي عدد 

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية،

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر 12  املؤرخ في 1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

سات العمومية ذات الصبغة إلادارية، ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤس ألاساس ي العام

  في املؤرخ 2511لسنة  66جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة املرسوم عدد  وعلى

 ،2511سبتمبر  23

املتعلق بضبط النظام  1973 مارس 10املؤرخ في  1603لسنة  114وعلى ألامر عدد 

واملعاهد التابعة لوزارة التربية  ألاساس ي الخاص بسلك املدرسين العاملين باملدارس إلاعدادية

 26املؤرخ في  2513لسنة  888عدد  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر

 .منه ()جديد 11من الفصل  2وخاصة الفقرة  2513جانفي 

 : قرر ما يأتي

 

إلى رتبة أستاذ الداخلية بالشهائد للترقية  ـ تضبط كيفية تنظيم املناظرة الفصل ألاول           

 .القرار تعليم أول فوق الرتبة وفقا ألحكام هذا

بمقرر من وزير  تفتح املناظرة الداخلية املشار إليها بالفصل ألاول أعاله - 1الفصل 

 .التربية

 : ويضبط هذا املقرر 

 .للتناظر عدد الخطط املعروضة -

 .تاريخ غلق قائمة الترشحات -

 .املناظرة تاريخ اجتماع لجنة -

ألاساتذة ألاول  يمكــن أن يترشح إلى رتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة - 1الفصل 

شهادة املاجستير أو شهادة  للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي املميزين املتحصلون على

الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو ما  البحوث املعمقة أو شهادة الدراسات املعمقة أو شهادة

 .أقدمية على ألاقل في رتبتهم ( سنوات4ها املتوفر فيهم شرط أربع )يعادل

للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم أول  ـ تشرف على املناظرة الداخلية بالشهائد 4الفصل 

 .يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة فوق الرتبة املشار إليها بالفصل ألاول أعاله لجنة

 : وتتولى هذه اللجنة بالخصوص
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 ـ دراسة ملفات الترشح،

 .فيهم شرط الترقية ـ اقتراح قائمات اسمية في املترشحين املتوفر

أن يقوموا بالتسجيل عبر  يجب على املترشحين للمناظرة املشار إليها أعاله - 5الفصل 

إلاداري وتسجل هذه املطالب  الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل

 : وتكون مرفوقة بالوثائق التالية بمكتب الضبط لإلدارة التي ينتمي إليها املترشحوجوبا 

 .الحالية ممض ى من قبل رئيس إلادارة ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة 1

املاجستير أو شهادة البحوث املعمقة أو شهادة الدراسات  ـ نسخة مطابقة لألصل من شهادة2

 .البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها املعمقة أو شهادة الكفاءة في

 .أعاله 5الفصل  يرفض كل مطلب ترشح يخالف أحكام - 2الفصل 

الترقية من قبل وزير التربية  تضبط قائمة املترشحين املخول لهم املشاركة في - 9الفصل 

 .باقتراح من اللجنة املشار إليها أعاله

د إلى رتبة أستاذ تعليم أول فوق تضبط قائمة املترشحين املرتقين بالشهائ - 9الفصل 

 .قبل وزير التربية باقتراح من اللجنة املشار إليها أعاله الرتبة من

 .سبتمبر من كل سنة كتاريخ لترقية املترشحين 15ويتم اعتماد 

 .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينشر هذا القرار - 8الفصل 

 .2513سبتمبر  18تونس في 

 

 التربية وزير      

 سالم لبيض      

 اطلع عليه

 رئيس الحكومة

 لعرّيض علي
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 يتعلق بضبط كيفية تنظيم 1888اديسمبر  8قرار من وزير التربية مؤرخ في 

 املناظرة الداخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي.

 

 إن وزير التربية،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  ـدد112بعد إلاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  63الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 .1660ديسمبر  25املؤرخ في  1660

، املتعلق بإحداث رتبة 1665سبتمبر  15املؤرخ في  1665لسنة ـدد 1138وعلى ألامر عـ

 2468أستاذ أول للتعليم الثانوي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

 .1666نوفمبر  6املؤرخ في  1666لسنة 

 قـرر مـا يلـي :

 

)جديد( من 5صل تنظم املناظرة الداخلية بامللفات املنصوص عليها بالف : الفصل ألاول 

للترقية إلى رتبة أستاذ  1665سبتمبر  15املؤرخ في  1665لسنة  1138ألامر املشار إليه أعاله عدد 

 أول للتعليم الثانوي طبقا لألساليب املضبوطة بأحكام هذا القرار.

 . 1111جانفي  18قـرار مـؤرخ فـي  :1الفصل 

 يمكن أن يترشح للمناظرة املشار إليها أعاله :

أساتذة التعليم فوق الرتبة وأستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم الفني وأستاذ -

التعليم الثانوي التقني املترسمون برتبتهم واملباشرون للتدريس واملحرزون على  الاجازة اوشهادة 

( سنوات 8الاستاذية او على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها واملتوفر فيهم شرط ست )

على ألاقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم فني أو أستاذ تعليم  أقدمية

خر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي آتقني في تاريخ ختم الترشحات واملتحصلون في 

 على الاقل. 25من  11

 ذةتاني وأسالتعليم الف ذةتاالتعليم الثانوي وأس ذةتاأساتذة التعليم فوق الرتبة وأس -

التعليم الثانوي التقني املترسمون برتبتهم والقائمون بعمل اداري او املكلفون بخطة وظيفية او 

امللحقون واملحرزون على الاجازة اوشهادة الاستاذية او على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها 

أستاذ تعليم ثانوي  ( سنوات أقدمية على ألاقل منذ تسميتهم في رتبة8واملتوفر فيهم شرط ست )

 25من  11أو أستاذ تعليم فني أو أستاذ تعليم تقني في تاريخ ختم الترشحات واملتحصلون على 

 على الاقل كمعدل حسابي آلخر عدد بيداغوجي وعدد اداري.

ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي املعدل الحسابي ألخلر عدد اداري 

 ( كعدد بيداغوجي.15وعشرة)
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 .1111جانفي  18قـرار مـؤرخ فـي  : 1الفصل 

 تفتح املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بمقرر من وزير التربية ويضبط هذا املقرر :

 عدد الخطط املعروضة للتناضر، -

 تاريخ غلق قائمة الترشحات. -

 تاريخ اجتماع لجنة املناظرة. -

تشرف على املناظرة املشار إليها أعاله لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من  : 4الفصل 

 الوزير ألاول.

 وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

 اقتراح قائمة املترشحين املخول لهم املشاركة في املناظرة، -

 إلاشراف على سير املناظرة، -

 ترتيب املترشحين حسب الجدارة، -

 املقدمة من طرف املترشح، تقييم الوثائق البيداغوجية -

 اقتراح املترشحين الذين يمكن قبولهم. -

 .1118أفريل  1قرار مؤرخ في  : 5الفصل 

ا بالتسجيل عبر   الشبكة و يجب على املترشحين للمناظرة املشار إليها أعاله أن يقوم

داري التربوية وان يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التربية والتكوين عن طريق التسلسل إلا 

 مصحوبة بالوثائق التالية:

 قائمة خدمات مؤشرة من قبل رئيس الادارة -

 .1111جانفي  18: قـرار مـؤرخ فـي  (وتعوض بـ 5و 1املطة تلغى )

 نسخة مطابقة لالصل من الاجازة أو الاستاذية أو ما يعاادلها -

 نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية -

املباشرين للتدريس بمؤسسات  ذةتاالفعلي بالنسبة الى الاس وثيقة تثبت سنوات التدريس -

 التعليم العالي

 نسخة مطابقة لالصل من الاجازة أو الاستاذية أو ما يعادلها -

 نسخة من تقريرآخر تفقد بيداغوجي -

 نسخة من آخر عدد اداري بالنسبة لغير املباشرين للتدريس -

لدراسات ذات الصبغة البيداخوجية البحتة نسخة عند الاقتضاء من الكتب املدرسية وا -

والوسائل التعليمية املوازية املؤشرة من قبل وزارة التربية والتكوين  للسنتين ألاخيرتين 

 السابقتين للمناظرة والتي أعدها املترشح أو ساهم في إعدادها.

تضبط قائمة املترشحين املخول لهم حق املشاركة في املناظرة من قبل وزير  : 2الفصل 

 التربية باقتراح من لجنة املناظرة.
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 .1111جانفي  18: قـرار مـؤرخ فـي 9الفصل 

تتولى لجنة املناظرة املشار إليها أعاله تقييم امللفات املعروضة طبقا الحكام هذا القرار  

 للمقاييس التالية:وتسند عددا لكل مترشح طبقا 

-I:بالنسبة الى الاساتذة املباشرين للتدريس 

 ألاقدمية العامة: نقطة  عن كل سنة، -

 ألاقدمية في الرتبة: نقطة  عن كل سنة، -

 قبل تاريخ غلق الترشحات، 25آخر عدد بيداغوجي على  -

 ( للمشاركين في تاليف الكتب املدرسية وفي15التنفيل بعدد اقصاه عشر نقاط) -

الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية املوازية 

 املؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الاخيرتين اللتين تسبقان املناظرة:

 سنوات تدريس، 6( بعد قضاء 1نقطة) -

 سنوات. 6( عن كل سنة تدريس بعد 5.25ربع نقطة ) -

II-  املكلفين بعمل ااداري او املكلفين بخطة وظيفية او امللحقين:بالنسبة الى الاساتذة 

 ألاقدمية العامة : نقطة عن كل سنة، -

 الاقدمية في الرتبة : نقطة عن كل سنة، -

 العدد الاداري للسنة الدراسية التي تسبق سنة الترقية، -

( للمشاركين في تاليف الكتب املدرسية وفي 15التنفيل بعدد اقصاه عشر نقاط ) -

سات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية املوازية الدرا

 املؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الاخيرتين اللتين تسبقان املناظرة،

( نقاط على أقص ى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة 4التنفيل بأربع) -

ية او الجهوية او باملؤسسات وظيفية ملدة خمس سنوات على الاقل باالدارة الركز 

 التربوية ويباشرون الخطة عند الترشح وذلك على النحو التالي:

 نقاط، 4مدير عام أو مدير :  -

 نقاط، 3كاهية مدير أو مدير مساعد :  -

 (.2رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربوية أو ناظر: نقطتان) -

 .1111جانفي  18قـرار مـؤرخ فـي  : 9الفصل 

املناظرة بعد املداولة ترتيب املترشحين حسب الجدارة طبقا ملجموع ألاعداد تتولى لجنة 

 املتحصل عليها.

وإذا تحّصل مترشحان أو عّدة مترشحين على نفس املجموع من النقاط تكون ألاولوية   

 الكبرهم سّنا.

املترشحين املباشرين للتدريس الذين يمكن قبولهم بنسبة  اتوتعّد هذه اللجنة قائم

من مجموع أساتذة التعليم فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي  واساتذة التعليم الفني  35%
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واساتذة التعليم التقني املترشحون والذين تتوفر فيهم الشروط املنصوص عليها أعاله مع تقسيم 

 هذه النسبة على مختلف املواد التي يدرسونها.

عمل اداري او املكلفين بخطة وظيفية او وتعد هذه اللجنة قائمات املترشحين املكلفين ب

من بينهم ويرتبون حسب  %35امللحقين الذين يتناظرون فيها بينهم والذين يمكن قبولهم بنسبة 

 الاختصاص. وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة وزير التربية.

ية إلى تضبط قائمة املترشحين الناجحين نهائيا في املناظرة الداخلية للترق : 8الفصل 

 رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي من قبل وزير التربية.

ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان املترشح  : 11الفصل 

 ( سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري الحق.5من املشاركة مدة خمس )

مفصل يتم إعداده من ويتم هذا الحرمان بمقتض ى قرار  من وزير التربية بناء على تقرير 

 قبل لجنة املناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى املترشح.

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية . : 11الفصل 

 .1666ديسمبر  6تونس في 

 

 وزير التربية                                                                                           

 عياض الودرني أحمد                                                                                    
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 يتعلق بضبط كيفية تنظيم 1111سبتمبر  12قرار من وزير التربية مؤرخ في 

 .أول للتعليم الثانوي  الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ املناظرة

 

 

 التربية، إن وزير          

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511لسنة  8بعد الاطالع على القانون التأسيس ي عدد 

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية،

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية،  ألعوانألاساس ي العام 

 23املؤرخ في  2511لسنة  66النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة املرسوم عدد  وعلى جميع

 ،2011 سبتمبر

النظام  املتعلق بضبط 1603مارس  10املؤرخ في  1603لسنة  114وعلى ألامر عدد 

لوزارة التربية  املدرسين العاملين باملدارس إلاعدادية واملعاهد التابعة ألاساس ي الخاص بسلك

 26املؤرخ في  2013 لسنة 888وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

 .()جديد 13وخاصة الفصل  2513جانفي 

 : قرر ما يأتي

 

رتبة أستاذ  ـ تضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى الفصل ألاول           

 .أول للتعليم الثانوي وفقا ألحكام هذا القرار

 املناظرة الداخلية املشار إليها بالفصل ألاول أعاله بمقرر من وزير تفتح - 1الفصل 

 .التربية

 : ويضبط هذا املقرر 

 .عدد الخطط املعروضة للتناظر -

 .يخ غلق قائمة الترشحاتتار  -

 .تاريخ اجتماع لجنة املناظرة -

 يمكــن أن يترشح إلى رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي أساتذة التعليم الثانوي  - 1الفصل 

فيهم شرط  وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم فوق الرتبة املتوفر

التعليم الفني أو  تسميتهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي أو أستاذ( سنوات أقدمية منذ 5خمس )

البحوث املعمقة أو شهادة  أستاذ التعليم التقني واملتحصلون على شهادة املاجستير أو شهادة

 .أو ما يعادلها على ألاقل الدراسات املعمقة أو شهادة الكفاءة في البحث أو الدكتوراه

للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتعليم  رة الداخلية بالشهائدـ تشرف على املناظ 4الفصل  

 .يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة الثانوي املشار إليها بالفصل ألاول أعاله لجنة
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 : وتتولى هذه اللجنة بالخصوص

 ـ دراسة ملفات الترشح،

 .فيهم شرط الترقية ـ اقتراح قائمات اسمية في املترشحين املتوفر

أن يقوموا بالتسجيل عبر  يجب على املترشحين للمناظرة املشار إليها أعاله - 5صل الف

إلاداري وتسجل هذه املطالب  الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل

 : وتكون مرفوقة بالوثائق التالية وجوبا بمكتب الضبط لإلدارة التي ينتمي إليها املترشح

 .الحالية ممض ى من قبل رئيس إلادارة ر التسمية في الرتبةـ نسخة من قرا 1

املاجستير أو شهادة البحوث املعمقة أو شهادة  ـ نسخة مطابقة لألصل من شهادة 2

 .البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها الدراسات املعمقة أو شهادة الكفاءة في

 .أعاله 5الفصل  يرفض كل مطلب ترشح يخالف أحكام - 2الفصل 

الترقية من قبل وزير التربية  تضبط قائمة املترشحين املخول لهم املشاركة في - 9الفصل 

 .باقتراح من اللجنة املشار إليها أعاله

تضبط قائمة املترشحين املرتقين بالشهائد إلى رتبة أستاذ أول للتعليم  - 9الفصل 

 .عالهقبل وزير التربية باقتراح من اللجنة املشار إليها أ الثانوي من

 .سبتمبر من كل سنة كتاريخ لترقية املترشحين 15ويتم اعتماد 

 .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينشر هذا القرار - 8الفصل 

 .2513سبتمبر  18تونس في 

 

 التربية وزير

 سالم لبيض

 

 اطلع عليه

 رئيس الحكومة

 علي لعرّيض
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 يتعلق بضبط كيفية تنظيم 1111جانفي  18قرار من وزير التربية مؤرخ في

 املناظرة الداخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز.

 

 إن وزيـر التربيـة،

 2511ديســــــمبر  18املــــــؤرخ فــــــي  2511لســــــنة  8بعـــــد إلاطــــــالع علــــــى القــــــانون التأسيســــــ ي عــــــدد 

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية.

املتعلــق بضــبط النظــام  1663ديســمبر  12املــؤرخ فــي  1663 لســنة 112و علــى القــانون عــدد 

ألاساســ ي العـــام ألعـــوان الدولـــة والجماعـــات املحليــة واملؤسســـات العموميـــة ذات الصـــبغة إلاداريـــة، 

 23املــؤرخ فــي  2511لســنة  66وعلـى جميــع النصــوص التــي نقحتــه أو تممتــه وخاصـة املرســوم عــدد 

 . 2511سبتمبر 

املتعلق بضبط القـانون ألاساسـ ي  1603ماي 10املؤرخ في  1603لسنة  114وعلى ألامر عدد 

الخــــاص وبرجــــال التعلــــيم العــــاملين بمعاهــــد التعلــــيم الثــــانوي العــــام لــــوزارة التربيــــة القومّيــــة وعلــــى 

جــانفي  26املــؤرخ فــي  2513لســنة  888جميــع النصــوص التــي نّقحتــه أو تّممتــه وخاصــة ألامــر عــدد 

2513. 

 قــرّر مـا يلـي :

 

لســــنة  114: تــــنظم املنــــاظرة الداخليــــة بامللفــــات املنصــــوص عليهــــا بــــاألمر عــــددألاول  الفصــــل

املشــار إليــه أعــاله للترقيــة إلــى رتبــة أســتاذ تعلــيم ثــانوي مميــز طبقــا  1603مارس  10املؤرخ في  1603

 لألساليب املضبوطة بأحكام هذا القرار.

ة التعلــــيم فــــوق الرتبــــة غيــــر يمكــــن أن يترشــــح للمنــــاظرة املشــــار إليهــــا أعــــاله أســــاتذ: 1الفصــــل

( سـنوات أقدميــة 5الحـاملين لإلجـازة او لشـهادة ألاسـتاذية اومـا يعادلهـا واملتـوفر فـيهم شـرط خمـس)

 على ألاقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.

تفـــتح املنـــاظرة الداخليـــة املشـــار إليهـــا أعـــاله بمقـــّرر مـــن وزيـــر التربيـــة ويضـــبط هـــذا : 1الفصـــل

 املقّرر:

 ط املعروضة للتناظرعدد الخط -

 تاريخ غلق قائمة الترشحات  -

 تاريخ اجتماع لجنة املناظرة -

:  تشرف علـى املنـاظرة املشـار إليهـا أعـاله لجنـة يـتم تعيـين أعضـائها بقـرار مـن رئـيس 4الفصل

 الحكومة.

 وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

 اقتراح قائمة املترشحين املخول لهم املشاركة في املناظرة،  -

 على سير املناظرة ، إلاشراف -
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 ترتيب املترشحين حسب الجدارة، -

 تقييم الوثائق البيداغوجية املقدمة من طرف املترشح، -

 اقتراح املترشحين الذين يمكن قبولهم. -

يجـــــب علـــــى املترشـــــحين للمنـــــاظرة املشـــــار إليهـــــا أعـــــاله أن يقومـــــوا بالتســـــجيل عبـــــر  :5الفصـــــل 

وزارة التربيــــــة عــــــن طريــــــق التسلســــــل إلاداري  الشــــــبكة التربويــــــة وأن يرســــــلوا مطالــــــب ترشــــــحهم إلــــــى

 مصحوبة بالوثائق التالية:

 قائمة خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس إلادارة، -

 نسخة مطابقة لألصل من الشهادة الجامعية للمرحلة ألاولى من التعليم العالي، -

 نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية، -

لنســــــــبة إلــــــــى ألاســـــــــاتذة  املباشــــــــرين للتـــــــــدريس وثيقــــــــة تثبــــــــت ســـــــــنوات التــــــــدريس الفعلـــــــــي با -

 بمؤسسات التعليم العالي،

نسخ مطابقة لألصل من الشهادات العلمية ما بعد الشهادة الجامعية للمرحلـة ألاولـى مـن  -

 التعليم العالي التي تخول للمترشح حق الّتنفيل،

 نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي، -

 املباشرين للتدريس. نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغير  -

نســـخة عنـــد الاقتضـــاء مـــن الكتـــب املدرســـية و الدراســـات و البحـــوث ذات الصـــبغة البيداغوجيـــة  -

البحتــة و الوســائل التعليميــة املوازيــة املؤشــرة مــن قبــل وزارة التربيــة للســنتين ألاخيــرتين الســابقتين 

 للمناظرة و التي أعدها املترشح أو ساهم في إعدادها.

تضـــبط قائمـــة املترشـــحين املخـــول لهـــم حــق املشـــاركة فـــي املنـــاظرة  مـــن قبـــل وزيـــر  :2الفصــل 

 التربية باقتراح من لجنة املناظرة.

تتولى لجنة املناظرة املشار إليها أعاله تقييم امللفات املعروضة طبقا ألحكام هذا :9الفصل 

 القرار و تسند عددا لكل مترشح  طبقا للمقاييس التالية:

I-ى أساتذة التعليم فوق الرتبة املباشرين للتدريس:بالنسبة  ال 

 ( عن كل سنة.51الاقدمية العامة: نقطة )  -

 (عن كل سنة.51الاقدمية في الرتبة نقطة ) -

حات  25آخر عدد بيداغوجي على  -
ّ

 قبل تاريخ غلق الترش

تنفيل الشهادات العلمية ما بعد الشهادة الجامعية للمرحلة ألاولى من التعليم العالي أو  -

 ما يعادلها وذلك كاآلتي : 

 ( نقاط15شهادات أو ما يعادلها:عشرة ) 5 -

 ( نقاط 56شهادات او ما يعادلها : ثمانية ) 4 -

 (نقاط58شهادات أو ما يعادلها : سّت)  3 -



 

 

377 

 

 ( نقاط 54) شهادتان أو ما يعادلها : اربع -

 ( اثنان52شهادة او ما يعادلها : نقطتان) -

ال تخّول نفس الشهادات العلمية ما بعد الشهادة العلمية للمرحلة ألاولى من التعليم 

ح على شهادة أعلى 
ّ

 مّرة واحدة وطاملا لم يتحّصل املترش
ّ
العالي او ما يعادلها التنفيل لالرتقاء إال

 سابقا. من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل

( للمشاركين في تأليف الكتب املدرسية و في 15التنفيل بعدد أقصاه عشرة نقاط) -

الدراسات و البحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة و الوسائل التعليمية املوازية املؤشرة من 

 قبل وزارة التربية للسنتين ألاخيرتين اللتين تسبقان املناظرة.

 ت تدريس.سنوا 56( بعد قضاء 51نقطة ) -

 .سنوات 56( نقطة عن كل سنة تدريس بعد 5,25ربع ) -

II-  بالنسبة الى أساتذة التعليم فوق الرتبة املكلفين بعمل إاداري او املكلفين بخطة وظيفية

 اوامللحقين: 

 ألاقدمية العامة: نقطة عن كل سنة -

 ألاقدمية في الرتبة: نقطة عن كل سنة -

 تسبق سنة الترقية العدد إلاداري للسنة الدراسية التي -

تنفيل الشهادات العلمية ما بعد الشهادة الجامعية للمرحلة ألاولى من التعليم العالي أو  -

 ما يعادلها وذلك كاآلتي : 

 ( نقاط15شهادات أو ما يعادلها:عشرة ) 5 -

 ( نقاط 56شهادات او ما يعادلها : ثمانية ) 4 -

 (نقاط58شهادات أو ما يعادلها : سّت)  3 -

 ( نقاط 54ما يعادلها : اربع ) شهادتان أو  -

 ( اثنان52شهادة او ما يعادلها : نقطتان) -

ال تخّول نفس الشهادات العلمية ما بعد الشهادة العلمية للمرحلة الاولى من التعليم العالي 

ح على شهادة أعلى من 
ّ

 مّرة واحدة وطاملا لم يتحّصل املترش
ّ
او ما يعادلها التنفيل لالرتقاء إال

 تي اعتمدت في تنفيل سابقا.الشهادة ال

( نقاط للمشاركين في تأليف الكتب املدرسية وفي 15التنفيل بعدد أقصاه عشرة )  -

الّدراسات والبحوث ذات الّصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية املوازية املؤشرة 

 من قبل وزارة التربية للسنتين ألاخيرتين اللتين تسبقان املناظرة.

ة وظيفية ملّدة 4يل بأربع )التنف -
ّ
( نقاط على أقص ى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخط

ة 
ّ
خمس سنوات على الاقل باإلدارة املركزية أو الجهوية أو باملؤسسات التربوية ويباشرون الخط

ح وذلك على النحو التالي:
ّ

 عند الترش

 ( نقاط 4ـ مديرعام أو مدير: اربع )
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 ( نقاط3مساعد : ثالث )ـ كاهية مدير أو مدير 

 ( اثنتان. 2ـ  رئيس مصلحة أو مدير مؤّسسة تربوية أو ناظر : نقطتان )

تتولى لجنة املناظرة بعد املداولة ترتيب املترشحين حسب الجـدارة طبقـا ملجمـوع : 9الفصل 

 ألاعداد املتحصل عليها.

تكــــون ألاولويــــة و إذا تحصــــل مترشــــحان او عــــدة مترشــــحين علــــى نفــــس املجمــــوع مــــن النقــــاط 

 ألكبرهم سنا.

  % 35وتعــد هــذه اللجنــة قائمــة املترشــحين املباشــرين للتــدريس الــذين يمكــن قبــولهم بنســبة 

مــن مجمــوع أســاتذة التعلــيم فــوق الرتبــة املترشــحين والــذين تتــوفر فــيهم الشــروط املنصــوص عليهــا 

 .أعاله  مع تقسيم هذه النسبة على مختلف املواد التي يدرسونها 

ــــة  
ّ
و تعــــد هــــذه اللجنــــة قائمــــات بالنســــبة للمترشــــحين املكلفــــين بعمــــل إداري اواملكلفــــين بخط

 مـــــن بيـــــنهم %35وظيفيـــــة اوامللحقـــــين الـــــذين يتنـــــاظرون فيهـــــا بيـــــنهم والـــــذين يمكـــــن قبـــــولهم بنســـــبة 

 ويرتبون حسب الاختصاص. وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة وزير التربية .

ملترشــحين النــاجحين نهائيــا فــي املنــاظرة الداخليــة بامللفــات للترقيــة تضــبط قائمــة ا: 8الفصــل

 إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز من قبل وزير التربية.

:ينــتج عــن كــل غــش أو محاولــة غــش تــم ضــبطه بصــفة قطعيــة حرمــان املترشــح  11الفصــل 

 ( في كل مناظرة أو امتحان إداري الحق.55من املشاركة ملّدة خمس سنوات)

تم هــذا الحرمــان بمقتضــ ى قــرار مــن وزيــر التربيــة بنــاء علــى تقريــر مفصــل يــتم إعــداده مــن و يــ

 قبل لجنة املناظرة حول حالة الغّش بعد الاستماع إلى املترشح.

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية          :11الفصل 

 .2513جانفي  26تونس في: 

 

 وزير التربية   

 عبيد عبد اللطيف

 اطلع عليه  

 رئيس الحكومة

 حماادي الجبالي
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 يتعلق بضبط كيفية تنظيم   1111فيفري  14قرار من وزير التربية مؤرخ في 

 املناظرة الداخلّية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم فوق الرتبة.

 

 إن وزير التربية ،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد الاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

ـدد لسنة 63الصبغة إلادارية، وعلى جميـع النصوص التي نقحتـه أو تممتـه وخاصـة القانـون عـ

 .1660ديسمبر  25املـؤرخ فـي  1660

يتعلق بإحداث رتبتي أستاذ   1666نوفمبر  6املؤرخ في  1666سنة ـدد ل2465وعلى ألامر عـ

 تعليم أول فوق الرتبة وأستاذ تعليم فوق الرتبة بوزارة التربية.

 قـرر ما يلـي :

 

: تنظم املناظرة الداخلية بامللّفات املنصوص عليها بالفصل العاشر من  الفصل ألاول 

للترقية إلى رتبة أستاذ  1666نوفمبر  6املؤرخ في  1666لسنة  2465ألامر املشار إليه أعاله عدد 

 تعليم أول فوق الرتبة طبقا لألساليب املضبوطة بأحكام هذا القرار.

 . 1111جانفي  18قـرار مـؤرخ فـي  :1الفصل 

يمكن أن يترشح للمناظرة املشار إليها أعاله أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم الفني 

نوي التقني غير املتحصلين على شهادة الاجازة او الاستاذية او ما يعادلها وأستاذ التعليم الثا

 ( سنوات أقدمية على ألاقل في تاريخ ختم الترشحات.5واملتوفر فيهم شرط خمس )

 .1111جانفي  18: قـرار مـؤرخ فـي 1الفصل 

 ا القرار :تفتح املنـاظرة الداخلية املشار إليها أعاله بمقرر من وزير التربية ويضبط هذ 

 عدد الخطط املعروضة للتناظر، -       

 تاريخ غلق قائمة الترشحات، -

 تاريخ اجتماع لجنة املناظرة. -

تشرف على املناظرة املشار إليها أعاله لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من  :4الفصل 

 الوزير ألاول.

 وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:      

 لهم املشاركة في املناظرة ، اقتراح قائمة املترشحين املخول  -

 إلاشراف على سير املناظرة، -

 ترتيب املترشحين حسب الجدارة، -

 تقييم الوثائق البيداغوجية املقدمة من طرف املترشح، -

 اقتراح املترشحين الذين يمكن قبولهم. -



 

 

381 

 

 .1118مارس  11قرار مؤرخ في : 5الفصل 

قوموا بالتسجيل عبر الشبكة يجب على املترشحين للمناظرة املشار إليها أعاله ان ي 

التربوية وان يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التربية والتكوين عن طريق التسلسل إلاداري 

 مصحوبين بالوثائق التالية:

 قائمة خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس الادارة، -

نسخة مشهود بمطابقتها لالصل من الشهاداة الجامعية للمرحلة الاولى من العليم  -

 العالي

 نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية -

وثيقة تثبت سنوات التدريس الفعلي بالنسبة الى الاساتذة املباشرين للتدريس  -

 بمؤسسات التعليم العالي

نسخة مشهود بمطابقتها لالصل من الشهادات العلمية ما بعد الشهادة الجامعية  -

 ترشح حق التنفيلللمرحة الاولى من التعليم العالي التي تخول للم

 نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي -

 نسخة من آخر عدد اداري بالنسبة لغير املباشرين للتدريس  -

نسخة عند الاقتضاء من الكتب املدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة  -       

ين ألاخيرتين البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية املوازية املؤشرة من قبل وزير التربية للسنت

 السابقتين للمناظرة والتي أعدها املترشح أو ساهم في إعدادها،

تضبط قائمة املترشحين املخول لهم من حق املشاركة في املناظرة من قبل  :2الفصل 

 وزير التربية باقتراح من لجنة املناظرة.

 .1111جانفي  18: قـرار مـؤرخ فـي 9الفصل  

ليها أعاله تقييم امللفات املعروضة طبقا الحكام هذا القرار تتولى لجنة املناظرة املشار إ 

 وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:

 -I:بالنسبة الى الاساتذة املباشرين للتدريس 

 ( عن كل سنة،1ألاقدمية العامة: نقطة ) -

 ( عن كل سنة،1ألاقدمية في الرتبة: نقطة ) -

 تاريخ غلق الترشحات،قبل  25آخر عدد بيداغوجي على  -

التنفيل الشهادات العلمية ما بعد الشهادة الجامعية للمرحلة الاولى من التعليم العالي  -

 او ما يعادلها وذلك كاالتي :

 ( نقاط،15شهادات او ما يعادلها: عشر) 5 -

 ( نقاط،6شهادات او ما يعادلها : ثماني ) 4 -

 ( نقاط،8شهادات او ما يعادلها : ست) 3 -

 ( نقاط،4شهادتان او ما يعادلها : اربع) -
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 ( اثنتان.2شهادة او ما يعادلها :نقطتان) -

ال تخول نفس الشهادات العلمية ما بعد الشهادة العلمية للمرحلة الاولى من التعليم 

العالي او ما يعادلها التنفيل لالرتقاء الا مرة واحدة وطاملا لم يتحصل املترشح على شهادة 

 دة التي اعتمدت في تنفيل سابقا.اعلى من الشها

( للمشاركين في تاليف الكتب املدرسية وفي 15التنفيل بعدد اقصاه عشر نقاط) -

الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية املوازية 

 املؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الاخيلرتين اللتين تسبقان املناظرة:

 سنوات تدريس، 6بعد قضاء ( 1نقطة) -

 سنوات. 6( عن كل سنة تدريس بعد 5.25ربع نقطة ) -

II- :بالنسبة الى الاساتذة املكلفين بعمل اداري او املكلفين بخطة وظيفية او امللحقين 

 ألاقدمية العامة : نقطة عن كل سنة، -

 الاقدمية في الرتبة : نقطة عن كل سنة، -

 تسبق سنة الترقية،العدد الاداري للسنة الدراسية التي  -

التنقل الشهادات العلمية ما بعد الشهادة الجامعية للمرحة الاولى من التعليم العالي  -

 او ما يعادلها وذلك كاالتي :

 ( نقاط،15شهادات او ما يعادلها: عشر) 5 -

 ( نقاط،6شهادات او ما يعادلها : ثماني ) 4 -

 ( نقاط،8شهادات او ما يعادلها : ست) 3 -

 ( نقاط،4يعادلهما : اربع)شهادتان او ما  -

 ( اثنتان.2شهادة او ما يعادلها :نقطتان) -

ال تخول نفس الشهادات العلمية ما بعد الشهادة العلمية للمرحلة الاولى من التعليم 

العالي او ما يعادلها التنفيل لالرتقاء الا مرة واحدة وطاملا لم يتحصل املترشح على 

 في تنفيل سابقا.شهادة اعلى من الشهادة التي اعتمدت 

( للمشاركين في تاليف الكتب املدرسية وفي 15التنفيل بعدد اقصاه عشر نقاط ) -

الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل املوازية املؤشرة من 

 قبل وزارة التربية للسنتين الاخيرتين اللتين تسبقان املناظرة،

دير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة ( نقاط على أقص ى تق4التنفيل بأربع) -

وظيفية ملدة خمس سنوات على الاقل باالدارة الركزية او الجهوية او باملؤسسات 

 التربوية ويباشرون الخطة عند الترشح وذلك على النحو التالي:

 ( نقاط،4مدير عام أو مدير : اربع) -

 ( نقاط،3كاهية مدير أو مدير مساعد : ثالث) -
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 (.2مدير مؤسسة تربوية أو ناظر: نقطتان)رئيس مصلحة أو  -

 .1111جانفي  18قـرار مـؤرخ فـي  : 9الفصل 

تتولى لجنة املناظرة بعد املداولة ترتيب املترشحين حسب الجدارة طبقا ملجموع ألاعداد 

 املتحصل عليها.

وإذا تحّصل مترشحان أو عّدة مترشحين على نفس املجموع من النقاط تكون ألاولوية   

 رهم سّنا.الكب

 %35وتعّد هذه اللجنة قائمة املترشحين املباشرين للتدريس الذين يمكن قبولهم بنسبة 

من مجموع أساتذة التعليم الثانوي  واساتذة التعليم الفني واساتذة التعليم التقني املترشحين 

والذين تتوفر فيهم الشروط املنصوص عليها أعاله مع تقسيم هذه النسبة على مختلف املواد 

 التي يدرسونها.

كلفين بخطة وتعد هذه اللجنة قائمات بالنسبة الى املترشحين املكلفين بعمل اداري او امل

من بينهم  %35وظيفية او امللحقين الذين يتناظرون فيها بينهم والذين يمكن قبولهم بنسبة 

 ويرتبون حسب الاختصاص. وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة وزير التربية.

تضبط قائمة املترشحين الناجحين نهائّيا في املناظرة الداخلية للترقية إلى  : 8الفصل 

 تاذ تعليم فوق الرتبة من قبل وزير التربية.رتبة أس

ينتج عن كل غّش أو محاولة غّش تّم ضبطه بصفة قطعّية حرمان املترشح  : 11الفصل 

 ( سنوات في كّل مناظرة أو امتحان إداري الحق.55من املشاركة مّدة خمس)

إعداده من ويتّم هذا الحرمان بمقتض ى قرار من وزير التربية بناء على تقرير مفّصل يتّم 

 قبل لجنة املناظرة حول حالة الغّش بعد الاستماع إلى املترشح.

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. : 11الفصل 

 .2555فيفري  24تونس في 

 

                                                               

 وزير التربيـة                                                                           

 احمد عياض الودرني                                                                      
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الخارجية  يتعلق بضبط كيفّية تنظيم املناظرة 1114مارس  11قرار من وزير التربية مؤرخ في 

 .وأساتذة التعليم التقني أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفنيباالختبارات النتداب 

 

 إن وزيـر التربيـة،         

 2511ديسمبر  18املـؤرخ فـي  2511لسنـة  8القانـون التأسيس ي عـدد  بعـد الاطالع علـى

 3ي عدد املؤقت للّسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون ألاساس  املتعلق بالتنظيم

 5املؤرخ في  2514لسنة  4وبالقانون ألاساس ي عدد  2514فيفري  3املؤرخ في  2514لسنة 

 ،2014 فيفري 

النظام  املتعلق بضبط 1663ديسمبر 12املؤرخ في  1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

رية، الصبغة إلادا ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية، واملؤسسات العمومية ذات

 23املؤرخ في  2511لسنة  66وعلى جميع النصوص التي نّقحته أو تـّممته، وخاصة املرسوم عدد 

 ،2511سبتمبر 

املتعلق بضبط النظام  1603مارس  10في  املؤرخ 1603لسنة  114وعلى ألامر عدد 

التربية باملدارس إلاعدادية واملعاهد التابعة لوزارة  ألاساس ي الخاّص بسلك املدرسين العاملين

 26املؤرخ في  2513لسنة  888أو تممته وخاصة ألامر عدد  وعلى جميع النصوص التي نقحته

 ،2513جانفي 

املتعلق بضبط أحكام  2558أفريل  13املؤرخ في  2558لسنة  1531ألامر عدد  وعلى

السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من  خاصة لتحديد

 املناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين لالنتداب في القطاع ة فياملشارك

 العمومي،

الشهادات  املتعلق بضبط 2556أوت  5املؤرخ في  2556لسنة  2203وعلى ألامر عدد 

مراحل التكوين  الوطنية املستوجبة للمشاركة في املناظرات الخارجية لالنتداب أو للدخول إلى

 ،2أ تنظمها إلادارات العمومية بالنسبة إلى الّصنف الفرعيالتي 

العام  املتعلق بضبط إلاطار 2514جانفي  18املؤرخ في  2514لسنة 56وعلى ألامر عدد

وأساتذة املدارس  لتنظيم املناظرات الخارجية باالختـبارات النتداب أساتذة املدارس الابتدائية

وإلاعالمية التي تنظمها وزارة  شترك ملدرس ي اللغة إلانقليزيةإلاعدادية واملعاهد وأساتذة السلك امل

 التربية،

املتعلق بتعيين  2514جانفي  26املؤرخ في  2014 لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عدد 

 رئيس الحكومة،

املتعلق بتسمية أعضاء  2514فيفري  3املؤرخ في  2514لسنة  413 وعلى ألامر عدد

 الحكومة،
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 ار وزيري التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا املؤرخ فيقر  وعلى         

وبرامجها  املتعلق بضبط نظام مناظرات الكفاءة ألستاذية التعليم الثانوي  2550نوفمبر  13

 ،2009 أوت 0وموادها وطرق فتحها كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقرار املؤرخ في 

بتحديد مساهمة  املتعلق 2515سبتمبر  23ة والتربية املؤرخ في وعلى قرار وزيري املالي

 .التربية املترشحين في مصاريف إجراء الامتحانات واملناظرات التي تنظمها وزارة

 : قـرر مـــا يلـي

تنظيم املناظرة الخارجية باالختبارات النتداب  ـ يضبط هذا القرار كيفية الفصـل ألاول 

 .التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني وأساتذةأساتذة التعليم الثانوي 

   :إليها بالفصل ألاول أعاله النتداب ـ تفتح املناظرة املشار 1الفصـل 

للمترشحين املحرزين على الشهادة الوطنية لإلجازة أو شهادة  : أساتذة التعليم الثانوي التقني -

رزين على شهادة ألاستاذية في أحد الاختصاصات التقنية واملترشحين املح معادلة لها في أحد

 التقنية أو عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها لها، الاختصاصات

للمترشحين املحرزين على الشهادة الوطنية لإلجازة أو شهادة معادلة  : أساتذة التعليم الثانوي  -

 دلتها لها،املحرزين على شهادة ألاستاذية أو عناوين أو شهادات معترف بمعا لها وللمترشحين

معادلة لها  أساتذة التعليم الفني : للمترشحين املحرزين على الشهادة الوطنية لإلجازة أو شهادة -

أحد الاختصاصات  في أحد الاختصاصات الفنية وللمترشحين املحرزين على شهادة ألاستاذية في

 .الفنية أو عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها لها

 :فتح املناظرةـ يضبط قرار  1الفصــل 

 ـ املواد املفتوحة فيها املناظرة،

 املراكز الشاغرة في مختلف املواد، ـ عدد

 بعد، ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن

 ـ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح،

 .املناظرة ـ تاريخ فتح

الشبكة  ـ يتعين على كل مترشح أن يقوم بالتسجيل عن بعد عن طريق 4الفصــل 

إلى الوالية التي  يودع ملف ترشحه لدى املندوبية الجهوية للتربية الراجعة بالنظرالتربوية ثم 

ويتضمن مطلب الترشح  ينتمي إليها املترشح حسب عنوانه املذكور ببطاقة التعريف الوطنية

 : الوثائق التالية

 : عند الترشح -أ 

بكة التربو  مطلب -
ّ

 ية،الترشح املستخرج من املوقع املعّد لذلك على الش

 ،"جبائيا يحمل عبارة "إمتحان طابعا -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنّية، -
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ة املعروضة للتناظر -
ّ
لكل  نسخة من الشهادة العلمية املوافقة للمستوى العلمي املطلوب للخط

 .ألاجنبية ماّدة مصحوبة بنسخة من شهادة املعادلة بالنسبة إلى الشهائد

ح الذي 
ّ

كر  تجاوز السنَّ القصوى يجب إرفاقوبالنسبة إلى املترش
ّ
الوثائق سابقة الذ

بمكتب التشغيل والعمل  بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو شهادة تثبت الترسيم

ثالثة أشهر في تاريخ ختم  املستقل بصفة طالب شغل لم يمض ي على تاريخ تسليمها أكثر من

  .للمعني باألمر ية القصوى الترشحات لطرح مدة هذه الخدمات من السّن القانون

 .أعاله ويرفض وجوبا كّل مطلب ترشح ال يتضّمن الوثائق املنصوص عليها

 :بعد النجاح في مرحلة القبول ألاّولي -ب 

 : إضافة الوثائق آلاتية يجب على املترشح 

مه أكثر من ثالثة أشهر، مضمون من سجّل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ -
ّ
  تسل

مهما أكثر مضموني -
ّ
  من سنة، والدة لم يمض على تاريخ تسل

مها أكثر من ثالثة أشهر، تثبت -
ّ
أّن املترشح في صحة جيدة  شهادة طبية لم يمض على تاريخ تسل

 الجمهورية، وبإمكانه مباشرة مهنة التدريس بكامل تراب

بالنسبة إلى الشهادة املعادلة  نسخة مشهود بمطابقتها لألصل من شهادة البكالوريا أو من قرار -

 ألاجنبية،

ة  نسخة مشهود بمطابقتها لألصل من -
ّ
الشهادة العلمية املوافقة للمستوى العلمي املطلوب للخط

ماّدة مصحوبة بنسخة مطابقة لألصل من شهادة املعادلة بالنسبة إلى  املعروضة للتناظر لكل

 ألاجنبية، الشهائد

ح الذي لم يقّدم إحدى ا
ّ

ب" أعاله اجتياز اختباري " لوثائق املذكورة بالفقرةال يخّول للمترش

 .القبول النهائي

ترشح يرد بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويعتبر  ـ يرفض وجوبا كل مطلب 5الفصل 

سجيل عن بعد دليال على
ّ
 .ذلك تاريخ الت

تاريخ  كما يرفض كل ملف ترشح يرد بعد آخر أجل إليداع ملفات الترشح ويعتبر

 .كتب الضبط دليال على ذلكالتسجيل بم

املخّول لهم حّق املشاركة في املناظرة بصفة نهائية  ـ تضبط قائمة املترشحين 2الفصل 

 .لجنة املناظرة من قبل وزير التربية باقتراح من

رتبة انتداب طبقا  أعاله حسب كل 3ـ تضبط املواد املنصوص عليها بالفصل  9الفصل 

 : التالي للجدول 

 املناظرات املوااد التي تجري فيها رتب الانتداب

 التربية التقنية - أستاذ التعليم التقني

 إختصاص كهرباء : املواد التقنية -

 املواد التقنية : إختصاص آلية -
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 البناء تقنيات -

 العربية – أستاذ التعليم الثانوي 

 الفرنسية -

 إلاسبانية -

 ألاملانية -

 إلايطالية -

 التركية -

 الروسية -

 الصينية -

 الفلسفة -

 التاريخ والجغرافيا -

 التربية املدنية -

 التربية والتفكير إلاسالمي -

 الرياضيات -

 علوم الحياة وألارض -

 العلوم الفيزيائية -

 الاقتصاد -

 التصرف -

 التربية التشكيلية - أستاذ التعليم الفني

 املوسيقية التربية -

 التربية املسرحية -

 

 :الاختبارات الثالثة آلاتية املناظرة علىـ تشتمل  9الفصل 

 الاختيارات، ـ اختبار كتابي يعتمد تقنية ألاسئلة متعّددة 

 ـ اختبار كتابي تحريري في ماّدة التدريس املترشح لها،

 .اختبار شفاهي أو تطبيقي أو محادثة ـ

  ـ تتضمن املناظرة مرحلتين 8الفصل 

 : أ ـ مرحلة القبول ألاّولي، وتتضمن

( سؤالا على ألاقل 45ألاسئلة متعّددة الاختيارات" يتكّون من أربعين )" اختبارا كتابيا يعتمد تقنية

  .لها باملعارف ألاساسية ذات الصلة بالبرامج التعليمية الرسمية في مادة التدريس املترشح تتعلق

ة ونصف عدد ألاقل مر  ويدعى املترشحون املقبولون في هذه املرحلة والذين يكون عددهم على

 .املرحلة الثانية من املناظرة املراكز املعروضة للتناظر لكّل ماّدة على حدة إلجراء اختبار
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 .ألاولوية ألكبرهم سنا وفي حالة التساوي بين مترشحين أو أكثر تعطى

 :مرحلة القبول النهائي، وتتضمن -ب 

املترشح  لبرامج الرسمية ملادة التدريسكتابّيا تحريريا ّفي املعارف واملهارات ذات الصلة با اختبارا -

  .لها

  .ويشارك في هذا الاختبار كل من تم قبوله في املرحلة ألاولى

 في حالة التنصيص
ّ
 .على خالف ذلك وتجري الاختبارات باللغة املحرر بها موضوع الاختبار إال

ات الصلة بمادة ومهارتهم ذ اختبارا شفويا أو تطبيقيا أو محادثة لتقييم معارف املترشحين -

  .التدريس املترشح لها

التحريرية والاختبارات الشفاهية أو التطبيقية أو املحادثة  وتضبط الاختبارات الكتابية

  : ومدتها والضوارب املسندة إليها طبقا للجدول التالي الخاصة بكل مادة وطبيعتها

 

الكتابي التحريري في  الاختبار املاادة

 الاختصاص

 املحاادثة الشفاهي أو التطبيقي أوالاختبار 

 

 مدة الاختبار الضارب املدة الاختبار

 عداادلا 

 مّدةالعرض

 واملناقشة

 الضارب

نص أو دراسة العربية

 مقال

العرض اإعداد  2 س3

 وتقديمه 

 1 د35 س1

نص أو دراسة الفرنسية

 مقال

إعداد العرض  2 س3

 وتقديمه 

 1 د35 س1

إعداد العرض  2 س3 نصدراسة الاسبانية

 وتقديمه 

 1 د35 س1

إعداد العرض  2 س3 نصدراسة ألاملانية

 وتقديمه 

 1 د35 س1

 إلاطالية

 

 نصدراسة

 

 س3

 س3

2 

2 

إعداد العرض 

 وتقديمه 

 1 د35 س1

إعداد العرض  2 س3 نصدراسة التركية

 وتقديمه 

 1 د35 س1

إعداد العرض  2 س3 نصدراسة الروسية

 وتقديمه 

 1 د35 س1

إعداد العرض  2 س3 نصدراسة الصينية

 وتقديمه 

 1 د35 س1

تحليل نص  الفلسفة

 أو مقال

إعداد العرض  2 س3

 وتقديمه 

 1 د35 س1
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التاريخ 

 والجغرافيا

اختبار يتعلق 

بسند أو 

وثيقة في كل 

من التاريخ 

 والجغرافيا

إعداد العرض  2 س3

 وتقديمه 

 1 د35 س1

التربية 

 املدنية

دراسة وثيقة 

 أو مقال

إعداد العرض  2 س3

 وتقديمه 

 1 د35 س1

التربية 

والتفكير 

 إلاسالمي

شرح نص أو 

 مقال

إعداد العرض  2 س3

 وتقديمه 

 1 د35 س1

التربية 

 املوسقية

اختبار 

 يشتمل على:

تدوين  -أ

ملقطوعة 

 غنائية أو آلية

ب. تحليل 

ونقد ملؤلف 

 موسيقي

إعداد العرض  2 س3

 وتقديمه 

 1 د35 س1

التربية 

 التشكيلية

تحرير مقال 

يتعلق 

باملسائل 

الواردة 

 بالبرنامج

إعداد العرض  2 س3

 وتقديمه 

 1 د35 س1

اختبار  الرياضيات

يتضمن 

مسائل 

تأليفية 

وأسئلة 

 تطبيقية

إعداد العرض  2 س3

 وتقديمه 

 1 د35 س1

العلوم 

 الفيزيائية

اختبار 

يتضمن 

مسألة أو 

مسائل في 

الفيزياء 

 والكيمياء

 

إعداد العرض  2 س3

 وتقديمه 

 1 د35 س1
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التربية 

 التقنية

اختبار يتعلق 

بتكنولوجيا 

ألانظمة 

 التقنية

إعداد العرض  2 س3

 وتقديمه 

 1 د35 س1

املواد 

 التقنية:

اختصاص 

 كهرباء

تحليل 

ألانظمة 

التقنية من 

 منظور آلي

إعداد العرض  2 س3

 وتقديمه 

 1 د35 س1

املواد 

 التقنية:

اختصاص 

 آلية

تحليل 

ألانظمة 

التقنية من 

 منظور آلي

إعداد العرض  2 س3

 وتقديمه 

 1 د35 س1

تقنيات 

 البناء

تحليل 

ألانظمة 

التقنية من 

منظور 

الهندسة 

 املدنية

إعداد العرض  2 س3

 وتقديمه 

 1 د35 س1

اختبار في  الاقتصاد

 الاقتصاد

إعداد العرض  2 س3

 وتقديمه 

 1 د35 س1

اختبار في  التصرف

 التصرف

إعداد العرض  2 س3

 وتقديمه 

 1 د35 س1

التربية 

 املسرحية

تحرير مقال 

حول تقنيات 

 الفن

إعداد العرض  2 س3

 وتقديمه 

 1 د35 س1

 

رئيس الحكومة، وتنبثق عن  ـ تحدث لجنة للمناظرة تضبط تركيبتها بقرار من 11الفصـل 

املناظرة ويّسمى رئيُسها فيها  هذه اللجنة لجنة فرعية بيداغوجية بالنسبة لكل مادة فتحت

التفّقد البيداغوجّي بوزارة التربية وسلك  وأعضاؤها بمقرر من وزير التربية من بين أعضاء سلك

التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات  املدّرسين الباحثين الّتابعين لوزارة

 ين أو مدّرس ي املرحلة الثانويةأعضاء سلك املدّرسين املبّرز والاتصال، وعند الاقتضاء من بين

 .املترّسمين

الاختبارات بمرحلتيها  وتشرف هذه اللجان الفرعية البيداغوجية على إعداد مواضيع

التثبت في ألاعداد املسندة في  وعلى إصالحها ويتولى رؤساؤها قبل املداوالت النهائية للمناظرة
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بين ألارقام السرية للمترشحين وأسمائهم  اختباري املرحلة الثانية من املناظرة من حيث التطابق

 .واملصادقة على صحة ذلك

لجان جهوية مهمتها القيام بأعمال الفرز والدراسة ألاولية مللفات املترشحين  كما تحدث

 .املستوى الجهوي وتضبط تركيبة هذه اللجان بمقرر من وزير التربية على

وراق تحارير املترشحين بقطع طوالعها بعد إجراء كّل اختبار كتابّي، تهّيأ أ ـ 11الفصل 

 : أرقاما سّرية قبل عرضها على إلاصالح وإعطائها

 الاختيارات باعتماد املعالجة آلالية، يتم إصالح اختبار ألاسئلة متعّددة -

التحريرّي من قبل مصّححْين اثنْين على ألاقّل، يسند كلُّ واحد  يتم إصالح الاختبار الكتابي -

( وإذا كان الفارق بين العددين املسندين يساوي أو 25( و)5عددا يتراوح بين ) الاختبارمنهما إلى 

كان  أربع نقاط فان العدد النهائي يكون املعّدل الحسابّي للعددْين املسندْين أّما إذا يقل عن

يقوم به  الفارق بين العددين املسندين يفوق ألاربع نقاط فإنه يقع اللجوء إلى إصالح ثالث

للعدد املسند  حح واحد من غير املصححين السابقين ويكون العدد النهائي املعّدل الحسابّي مص

 املزدوج، في إلاصالح الثالث وأكبر العددين املسندين في إلاصالح

ينّص عليه هذا القرار. وال  تتمّتع لجان إلاصالح بكامل الصالحيات في إسناد ألاعداد طبقا ملا -

عن في ألاعداد
ّ
الع على أوراق الاختبارات وال بإعادة  املسندة كما ال يمكن املطالبة يمكن الط

ّ
باالط

 .إلاصالح

كّل غياب عن أحد الاختبارات أو عدم إرجاع أوراق التحارير  ـ ينجّر عن 11الفصل 

ح التصريح بعدم نجاح
ّ

  .املترش

ات كتب الاختبار  ـ ال يمكن أن توجد تحت تصّرف املترشحين طيلة مّدة إجراء 11الفصل 

رات أو أّي مستند مهما كان نوعه ما لم تحّدد لجنة
ّ
إلاشراف على سير املناظرة  أو نشريات أو مذك

 .إجراء مخالفا لذلك

ى البحث في كّل غّش أو  ـ تعّين لجنة مختصة 14الفصل 
ّ
بقرار من وزير التربية تتول

 .أثناء إصالحها يتّم ضبطه أثناء إجراء الاختبارات أو  محاولة غّش وفي كّل سوء سلوك

أعاله إلى املداوالت في حاالت  14املنصوص عليها بالفصل  ـ تدعى اللجنة 15الفصل 

 يتضّمن تقرير املراقبين وتقرير رئيس  الغّش أو محاولة الغّش أو
ّ

سوء السلوك استنادا إلى ملف

من شأنها أن  والوثائق املحجوزة واستجواب املترشح، وكّل الوثائق والوسائل التي مركز الامتحان

خاذ القرار املناسب تساعد
ّ
 .على ات

السلوك، تقترح اللجنة على وزير التربية  في حالة ثبوت الغّش أو محاولة الغّش أو سوء

كما يمكن للجنة، باإلضافة إلى إلغاء املشاركة في املناظرة،  .إلغاء مشاركة املعنّي باألمر في املناظرة

الغّش أو سوء السلوك ومدى خطورتها، حرمان املترشح من ظروف حالة  أن تقترح، بالنظر إلى

 .ملّدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات الترسيم في املناظرة

ه، أن تقترح إجراء تحقيق إدارّي  ويمكن للجنة، باإلضافة إلى ذلك
ّ
 .كل
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ة متعددة الاختيارات، وبعد املداوالت، تعّد اللجن ـ إثر إصالح اختبار ألاسئلة 12الفصل 

الفقرة "أ" وذلك في حدود مّرة  6املقبولين طبقا ألحكام الفصل  املشرفة على املناظرة قائمة في

 .املراكز املفتوحة للتناظر ونصف على ألاقل من عدد

 .الشبكة التربوية يتّم إلاعالن عن نتائج هذا الاختبار بنشرها على

ى
ّ
اللجنة ترتيب املترشحين ترتيبا نهائيا  إثر إنجاز مرحلة القبول النهائي وبعد املداوالت، تتول

املتحّصل عليها في مرحلتي املناظرة وباعتماد  حسب الجدارة في كل مادة طبقا ملجموع ألاعداد

( لالختبار الكتابي التحريري والضارب 2الاختيارات والضارب ) ( الختبار ألاسئلة متعددة1الضارب )

 .ثةالتطبيقي أو املحاد ( لالختبار الشفاهي أو1)

ألاولوية في القبول ألكبرهم سنا.  إذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط تكون 

 .وعند التساوي ألقدمهم في سنة التخرج

أعاله على وزير التربية قائمة في املترشحين  15اللجنة املنصوص عليها بالفصل  تقترح

 .ةيمكن قبولهم بصفة نهائّية حسب ترتيب الجدارة في كل ماد الذين

 .وزير التربية قائمة املقبولين نهائيا في املناظرة ـ يضبط 19الفصل 

ى 19الفصل 
ّ
إلادارة إلاعالن عن نتائج املناظرة بتعليق قائمة في املقبولين نهائيا  ـ تتول

 .املندوبيات الجهوية للتربية وبنشرها على الشبكة التربوية بمقرات

ى إلادارة تعيين املقبولين بمراكز عملهم في إعالن نتائج املناظرة،  ـ إثر 18الفصل 
ّ
تتول

ن به بعد عشرة ) إلابان وفي ( أيام من إعالمه 15صورة عدم التحاق مترشح أو رفضه للمركز املعيَّ

ه يشطب من قائمة املقبولين عن
ّ
 .نهائيا طريق رسالة مضمونة الوصول مع إلاشعار بالبلوغ، فإن

 .أعاله املشار إليه 2550نوفمبر  13خ في ـ تلغى أحكام القرار املؤر  11الفصل 

 .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 11الفصل 

 .2514مارس  21تونس في 

 

 وزير التربية

 الجراي فتحي

 اطلع عليه

 رئيس الحكومة

 مهدي جمعة
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 يتعلق  1889أكتوبر  18مـؤرخ في  1889لسنـة   1115أمر عـداد 

 ألاساس ي الخاص بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية ولاعالمية  بالنظام

التعليم العالي العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات 

 التابعة لوزارة التعليم العالي . والبحث

 

 

 الجمهورية,إن رئيس 

 باقتراح من وزيري التربية والتعليم العالي,

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد إلاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  63تممته وخاصة القانون عدد الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو 

 ،1660ديسمبر  25املؤرخ في  1660

واملتعلق بضبط القانون  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 114وعلى ألامر عـ

ألاساس ي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام بوزارة التربية القومية، 

 5املؤرخ في  1663لسنة  1480أو تممته وخاصة ألامر عدد وعلى جميع النصوص التي نقحته 

 ،1663جويلية 

واملتعلق بإحداث منحة  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 125وعلى ألامر عـ

إنتاج لبعض أصناف موظفي وزارة التربية القومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته 

 ،1661أفريل  25رخ في املؤ  1661لسنة  554وخاصة ألامر عدد 

واملتعلق بضبط توقيت  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 128وعلى ألامر عـ

العمل ألاسبوعي املطالب به بعض أصناف ألاعوان التابعين لوزارة التربية القومية، وعلى جميع 

بر نوفم 23املؤرخ في  1662لسنة  2503النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

1662، 

واملتعلق بإحداث رتبة  1665سبتمبر  15املؤرخ في  1665ـدد لسنة 1138وعلى ألامر عـ

 513أستاذ أول للتعليم الثانوي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

 ،1662مارس  2املؤرخ في  1662لسنة 

واملتعلق بإسناد منحة  1664ديسمبر  3املؤرخ في  1664ـدد لسنة 1422وعلى ألامر عـ

كيلومترية جملية لفائدة رجال التعليم الثانوي والابتدائي والقيمين التابعين لوزارة التربية 

 ،1665ديسمبر  3املؤرخ في  1665لسنة  1465القومية، كما وقع تنقيحه باألمر عدد 
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نظام املتعلق بضبط ال 1665جوان  10املؤرخ في  1665ـدد لسنة 641وعلى ألامر عـ

ألاساس ي الخاص برجال التعليم العاملين بمدارس ترشيح املعلمين ومدارس التطبيق واملدارس 

 1665لسنة  644الابتدائية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

 ، 1665جوان  4املؤرخ في 

بضبط مقادير  و املتعلق 1665أكتوبر  26املؤرخ في  1665ـدد لسنة 1052وعلى ألامر عـ

املنحة الخصوصية)منحة التكاليف البيداغوجية( املخولة لرجال التعليم الثانوي التابعين لوزارة 

 التربية والتعليم العالي والبحث العلمي،

واملتعلق بضبط مقدار  1661مارس  4املؤرخ في  1661ـدد لسنة 326وعلى ألامر عـ

 ال التعليم،املنحة السنوية للساعات إلاضافية املخصصة لرج

واملتعلق بضبط مقادير  1663نوفمبر  22املؤرخ في  1663ـدد لسنة 2356وعلى ألامر عـ

املنحة الخصوصية)منحة التكاليف البيداغوجية( املخولة لرجال التعليم الثانوي التابعين لوزارة 

 التربية والعلوم،

علق بالترفيع في واملت 1668أكتوبر  23املؤرخ في  1668ـدد لسنة 2554وعلى ألامر عـ

مقادير املنحة الخصوصية )منحة التكاليف البيداغوجي( املخولة لرجال التعليم الثانوي التابعين 

لفائدة ألاعوان  1666-1668لوزارة التربية وبضبط الزيادة الجملية في ألاجر طيلة الفترة 

 املتمتعين بهذه املنحة،

واملتعلق بالترفيع في مقادير  1660ماي  16املؤرخ في  1660ـدد لسنة 618وعلى ألامر عـ

املنحة الخصوصية)منحة التكاليف البيداغوجية( املخولة لرجال التعليم الثانوي التابعين لوزارة 

 التربية،

واملتعلق بضبط املرتب  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660ـدد لسنة 1632وعلى ألامر عـ

حلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات العمومية امل

 إلادارية،

واملتعلق بالغرامات  1660نوفمبر  15املؤرخ في  1660ـدد لسنة 2120وعلى ألامر عـ

واملتعلق بضبط  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632التعويضية املحدثة باألمر عدد 

املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة املرتب ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات العمومية 

 إلادارية،

واملتعلق بالترفيع في  1666جوان  15املؤرخ في  1666ـدد لسنة 1268وعلى ألامر عـ

مقادير املنحة الخصوصية)منحة التكاليف البيداغوجية( املخولة لرجال التعليم الثانوي 

 التابعين لوزارة التربية. 

 وعلى رأي وزيـــر املالية,

 على رأي املحكمة لاادارية.و 
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 يصدر ألامر آلاتي نصه:

 

 . 1111جانفي  11املؤرخ في  1111لسنة  115:أمر عداد الفصل ألاول 

أحدث سلك مشترك بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي يسمى "سلك مدرس ي اللغة  

 إلانقليزية وإلاعالمية" .

 .1112جانفي  12مؤرخ في  1112لسنة  112)الفقرة الثانية جديدة(: أمر عداد  

يدعى هذا السلك لتدريس اختصاصيي اللغة إلانقليزية وإلاعالمية بمؤسسات التعليم 

و البحث التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي 

 على الرتب التالية :هذا السلك  ويشتملالعلمي 

 جة استثنائية،مميز در أستاذ أول  -

 مميزأستاذ أول  -

 أستاذ أول فوق الرتبة -

 أستاذ أول  -

 أستاذ   -

 .1211جانفي  12مؤرخ في  1211لسنة  112أمر عداد  : 1الفصل 

املميــزون وألاســاتذة ألاول  يقـوم ألاســاتذة ألاول املميــزون درجــة اسـتثنائية وألاســاتذة ألاول 

التعلـــــيم التابعـــــة لـــــوزارة التربيـــــة  بمؤسســـــاتفـــــوق الرتبـــــة وألاســـــاتذة ألاول وألاســـــاتذة العـــــاملون 

 : وباإلضافة إلى ذلك فهم مطالبون  بالتدريس باملرحلة إلاعدادية وبالتعليم الثانوي 

 وفي سير الامتحانات، ـ باملشاركة في مجالس ألاقسام والتوجيه

 البيداغوجية، ـ باملشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة

 املردود البيداغوجي،ـ باملشاركة في التكوين لتحسين 

 باملشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد، ـ

 على استعمال وسائل الاتصاالت الحديثة، ـ باملشاركة في التدريب

ـــــ باملشـــــاركة فـــــي مجموعـــــات الدراســـــات والبحـــــوث البيداغوجيـــــة املنظمـــــة فـــــي مؤسســـــتهم  ـ

 .التعليمية

اســـــــتثنائية وألاســـــــاتذة ألاول املميـــــــزون ألاول املميـــــــزون درجـــــــة  ويمكـــــــن دعـــــــوة ألاســـــــاتذة

الرتبــة وألاســاتذة ألاول لتقــديم املســاعدة البيداغوجيــة لألســاتذة املتربصــين  وألاســاتذة ألاول فــوق 

 .املدرسين ولتأطير

 .1114سبتمبر  11مؤرخ في  1114لسنة  1144: أمر عداد )مكرر( 1الفصل

النظر إلى وزارة التربية يخضع املدرسون العاملون باملؤسسات التربوية الراجعة ب

والتكوين إلى تفقدات بيداغوجية دورية منتظمة .وتضبط هذه الدورية بقرار من وزير التربية 

 والتكوين.
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 .1112جانفي  12مؤرخ في  11211لسنة  112: أمر عداد  1الفصل 

ألاول وألاســاتذة ألاول املميــزون وألاســاتذة  يقـوم ألاســاتذة ألاول املميــزون درجــة اسـتثنائية

العـــــاملون بمؤسســـــات التعلـــــيم العـــــالي والبحـــــث بمهـــــام  فـــــوق الرتبـــــة وألاســـــاتذة ألاول وألاســـــاتذة

بـــالتكوين واملراقبـــة والتقيـــيم ملعـــارف وأشـــغال الطلبـــة فـــي  التـــدريس والتـــأطير البيـــداغوجي الخاصـــة

 : وإلاعالمية وهم في هذا إلاطار مطالبون خاصة بالقيام اختصاص ي اللغة إلانقليزية

 نظرية وتطبيقية، دريس ذي صبغةـ بت

 التدريس املنتدبين بها، ـ بكل مهمة بيداغوجية تعهد إليهم طبقا لنظام الدراسة بأقسام

 .واملناظرات ـ باملساهمة في إلاعداد العلمي واملادي لالمتحانات

 .1111جانفي  11مؤرخ في  1111لسنة  115أمر عداد  : 4الفصل 

الرتبة وألاساتذة ألاول وألاساتذة التابعون لوزارتي التربية يطالب ألاساتذة ألاول فوق 

ساعة في ألاسبوع وهم مطالبون عالوة على ذلك بالقيام بكل مهام  16والتعليم العالي بتدريس 

 التدريس املدرجة باألقسام املعهودة إليهم.

إضافية بعد يمكن أن ينفل ألاعوان املشار إليهم بالفقرة ألاولى أعاله والقائمين بأشغال 

 أوقات العمل القانونية بساعات عمل إضافية تحتسب كاآلتي:

ساعة إضافية لفائدة كل مدرس يقوم بست ساعات إلى إحدى عشرة ساعة   عمل في  -

( 12ألاقسام النهائية ويصبح هذا التنفيل ساعتين إذا كان املدرس يقوم  باثنتي عشرة)

 ساعة فأكثر باألقسام النهائية.

 ة لفائدة كل مدرس مكلف بمسؤولية مخبر أو العناية به.ساعة إضافي -

وتضبط قائمة املخابر التي تمنح الحق في هذا الطرح لكل مؤسسة تربوية بمقرر من وزير  

 التربية وذلك باقتراح من مدير املعهد.

 ساعتان إضافيتان لفائدة ألاساتذة املكلفين بمساعدة التالميذ ألاساتذة. -

 34كل مدرس قام بعشر ساعات على ألاقل في أقسام تعد ساعة إضافية لفائدة  -

 تلميذا على أقل تقدير.

ساعة إضافية لفائدة كل مدرس معين بصفة أستاذ مكلف بالتنشيط والتنسيق في  -

مادته إال أنه ال تقبل هذه الزيادة إال لفائدة مدرس واحد لكل مادة وبشرط أن يكون 

 على ألاقل. عدد املدرسين لهذه املادة مساويا ألربعة

ال يمكن بأي حال أن يتجاوز مجموع الساعات إلاضافية املشار إليها في هذا الفصل 

 الثالث ساعات.

عندما يقع القيام بالتعليم في معهدين مختلفين وموجودين في منطقتين  : 5الفصل  

ة كيلومترا حسب مسلك وسائل النقل البري العمومي ، تعتبر الساع 25يفصل بينهما أكثر من 

 الواحدة لتكميل هذا التعليم ساعة ونصف.
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 .1112جانفي  21مؤرخ في 1112لسنة  112:أمر عداد )مكرر(5الفصل 

 الترقية وذلك: يسمى ألاساتذة ألاول املميزون درجة استثنائية عن طريق

ــ إثــر النجــاح فــي اجتيــاز منــاظرة داخليــة بامللفــات تفــتح ســنويا 1  لألســاتذة ألاول املميــزين  ـ

ألاقل في هـذه الرتبـة فـي تـاريخ خـتم  ( سنوات أقدمية على5املترسمين في رتبتهم والذين لهم خمس )

 .الترشحات

الداخليــــة املشــــار إليهــــا أعــــاله بمقتضــــ ى قــــرار مــــن الــــوزير  وتضــــبط كيفيــــة تنظــــيم املنــــاظرة

 .بالتعليم العالي املكلف بالتربية والوزير املكلف

ألاســاتذة ألاول املميــزين  مــن مجمــوع % 35ويا بنســبة تفــتح املراكــز املعروضــة للتنــاظر ســن

إلـــى رتبـــة أســـتاذ أول مميـــز درجـــة  الـــذين تتـــوفر فـــيهم الشـــروط املنصـــوص عليهـــا أعـــاله وتـــتم الترقيـــة

 .للمناظرة من عدد املترشحين %35استثنائية بنسبة 

زين ألاول املميــــ ـــــ إثــــر النجــــاح فــــي اجتيــــاز منـــاظرة داخليــــة بالشــــهائد مفتوحــــة لألســــاتذة 2

نظــــام "أمـــد" أو شــــهادة  املتحصـــلين علــــى شـــهادة الكفــــاءة فـــي البحــــث أو املاجســـتير أو املاجســــتير فـــي

يعادلها واملتـوفر فـيهم شـرط أربـع  الدراسات املعمقة أو شهادة التعمق في البحث أو الدكتوراه أو ما

  .سبتمبر من كل سنة 15في  ( سنوات أقدمية على ألاقل في رتبتهم وتتم الترقية4)

أعــــاله بقــــرار مشــــترك مــــن الــــوزير  وتضــــبط كيفيــــة تنظــــيم املنــــاظرة الداخليــــة املشــــار إليهــــا

 .العالي املكلف بالتربية والوزير املكلف بالتعليم

ألاول املميـزين درجـة  وتفـتح املراكـز املعروضـة للتنـاظر سـنويا علـى أال يتجـاوز عـدد ألاسـاتذة

  .ينمن مجموع ألاساتذة ألاول املميز  % 45استثنائية 

 تسـمية ألاسـاتذة ألاول املميـزين درجـة اسـتثنائية بقـرار مـن الـوزير الـذي يمـارس سـلطة تتم

 .التسلسل أو سلطة إلاشراف إلاداري إزاء ألاساتذة املعنيين

 .1111جوان  11مؤرخ في 1111لسنة  1482أمر عداد  ( :ثالثا) 5الفصل 

 :الترقية وذلك يسمى ألاساتذة ألاول املميزون عن طريق

لألسـاتذة ألاول فـوق الرتبـة  ــ إثـر النجـاح فـي اجتيـاز منـاظرة داخليـة بامللفـات تفـتح سـنويا 1

على ألاقل في هـذه الرتبـة فـي تـاريخ خـتم  ( سنوات أقدمية5املترسمين في رتبتهم والذين لهم خمس )

 .الترشحات

مـــن  الداخليـــة املشـــار إليهـــا أعـــاله بمقتضـــ ى قـــرار مشـــترك وتضـــبط كيفيـــة تنظـــيم املنـــاظرة

 .املكلف بالتعليم العالي الوزير املكلف بالتربية والوزير

مجمـوع ألاسـاتذة ألاول فـوق الرتبـة  مـن %35تفتح املراكز املعروضة للتناظر سـنويا بنسـبة 

الترقيــة إلــى رتبــة أســتاذ أول مميــز بنســبة  الــذين تتــوفر فــيهم الشــروط املنصــوص عليهــا أعــاله وتــتم

 .من عدد املترشحين للمناظرة 35%
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 إثـر النجــاح فــي اجتيــاز منــاظرة داخليـة بالشــهائد مفتوحــة ألســاتذة التعلــيم ألاول فـوق  ــ 2

أمــــد" أو " الرتبــــة املتحصــــلين علــــى شــــهادة الكفــــاءة فــــي البحــــث أو املاجســــتير أو املاجســــتير فــــي نظــــام

يهم مــا يعادلهــا واملتــوفر فــ أو شــهادة الدراســات املعمقــة أو شــهادة التعمــق فــي البحــث أو الــدكتوراه

 .سبتمبر من كل سنة 15الترقية في  ( سنوات أقدمية على ألاقل في رتبتهم وتتم4شرط أربع )

املشــــار إليهــــا أعــــاله بقــــرار مشــــترك مــــن الــــوزير  وتضــــبط كيفيــــة تنظــــيم املنــــاظرة الداخليــــة

 .العالي املكلف بالتربية والوزير املكلف بالتعليم

مــــن  %45املميـــزين  عـــدد ألاســـاتذة ألاول وتفـــتح املراكـــز املعروضـــة ســـنويا علـــى أال يتجـــاوز 

 .مجموع ألاساتذة ألاول فوق الرتبة

املميـــزين بقـــرار مـــن الـــوزير الـــذي يمـــارس ســـلطة التسلســـل أو  تـــتم تســـمية ألاســـاتذة ألاول 

 .ألاساتذة املعنيين سلطة إلاشراف إلاداري إزاء

 .1111جوان  11مؤرخ في 1111لسنة  1482أمر عداد  :)رابعا( 5الفصل 

  ألاساتذة ألاول فوق الرتبة عن طريق الترقية وذلكيسمى 

اجتيــاز منــاظرة داخليــة بامللفــات مفتوحــة لألســاتذة ألاول واملتــوفر فــيهم  ـــ إثــر النجــاح فــي 1

 .سنوات أقدمية على ألاقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات (5شرط خمس )

مقتضـــ ى قـــرار مشـــترك مـــن املنـــاظرة الداخليـــة املشـــار إليهـــا أعـــاله ب وتضـــبط كيفيـــة تنظـــيم

 .والوزير املكلف بالتعليم العالي الوزير املكلف بالتربية

من مجموع ألاساتذة ألاول الـذين تتـوفر  %35 تفتح املراكز املعروضة للتناظر سنويا بنسبة

مـن  %35الترقية إلى رتبة أستاذ أّول فـوق الرتبـة بنسـبة  فيهم الشروط املنصوص عليها أعاله وتتم

 .للمناظرة املترشحينعدد 

ألاول املتحصـلين علـى  ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحـة لألسـاتذة 2

 شهادة الكفاءة في البحث

نظام "أمـد" أو شـهادة الدراسـات املعمقـة أو شـهادة التعمـق فـي  أو املاجستير أو املاجستير في

( ســـنوات أقدميـــة علـــى ألاقـــل فـــي 4هم شـــرط أربـــع )يعادلهـــا واملتـــوفر فـــي البحـــث أو الـــدكتوراه أو مـــا

 .سبتمبر من كل سنة 15في  رتبتهم وتتم الترقية

أعاله بقرار مشترك من الوزير  وتضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها

د املراكز املعروضة سنويا على أال يتجاوز عد املكلف بالتربية والوزير املكلف بالتعليم العالي وتفتح

 .ألاساتذة ألاول  من مجموع %45ألاساتذة ألاول فوق الرتبة 

يمارس سلطة التسلسل أو  تتم تسمية ألاساتذة ألاول فوق الرتبة بقرار من الوزير الذي

 .سلطة إلاشراف إلاداري إزاء ألاساتذة املعنيين

 .1111جوان  11مؤرخ في 1111لسنة  1482أمر عداد :  2الفصل 

 :وذلك عن طريق الترقيةيسمى ألاساتذة ألاول 

 I ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بامللفات مفتوحة : 
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ـــ لألســـاتذة املترســـمين بـــرتبتهم املباشـــرين للتـــدريس واملحـــرزين علـــى شـــهادة إلاجـــازة أو 1  ـ

( سـنوات 8سـت ) شـرط شهادة ألاستاذية أو على عناوين أو شهادات معتـرف بمعادلتهـا املتـوفر فـيهم

الترشـحات واملتحصـلين فـي آخـر تفقـد  ألاقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ في تـاريخ خـتم أقدمية على

 ألاقل، على 25من  11بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 

 ـ لألساتذة املترسمين برتبتهم القائمين بعمل إداري  2

 ة أو علـىاملكلفـين بخطـة وظيفيـة أو امللحقـين واملحـرزين علـى إلاجـازة أو شـهادة ألاسـتاذي أو

منـذ  ( سـنوات أقدميـة علـى ألاقـل8عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها واملتوفر فيهم شـرط سـت )

كمعــــدل  علــــى ألاقــــل 25مــــن  11تســـميتهم فــــي رتبــــتهم فــــي تـــاريخ خــــتم الترشــــحات واملتحصــــلين علـــى 

 .حسابي آلخر عدد بيداغوجي وعدد إداري 

الحســابي آلخــر عــدد إداري وعشــرة بيــداغوجي املعــدل  ويحتســب فــي حالــة عــدم تــوفر عــدد

 .( كعدد بيداغوجي15)

كيفيـــة تنظـــيم املنـــاظرة الداخليـــة املشـــار إليهـــا أعـــاله بمقتضـــ ى قـــرار مشـــترك مـــن  وتضـــبط

 .املكلف بالتربية والوزير املكلف بالتعليم العالي الوزير

فـيهم من مجموع ألاسـاتذة الـذين تتـوفر  %35للتناظر سنويا بنسبة  تفتح املراكز املعروضة

 مـن عـدد املترشـحين %35أعاله وتتم الترقيـة إلـى رتبـة أسـتاذ أّول بنسـبة  الشروط املنصوص عليها

 .للمناظرة

II ـــ إثـــر النجـــاح فـــي اجتيـــاز منـــاظرة داخليـــة بالشـــهائد مفتوحـــة لألســـاتذة املتحصـــلين علـــى  ـ

 راسات املعمقةأمد" أو شهادة الد" شهادة الكفاءة في البحث أو املاجستير أو املاجستير في نظام

( 5مـــا يعادلهـــا واملتــوفر فـــيهم شـــرط خمـــس ) أو شــهادة التعمـــق فـــي البحــث أو الـــدكتوراه أو

 .كل سنة سبتمبر من 15سنوات أقدمية على ألاقل وذلك في 

مشــــترك مــــن الــــوزير  وتضــــبط كيفيــــة تنظــــيم املنــــاظرة الداخليــــة املشــــار إليهــــا أعــــاله بقــــرار

املعروضة سنويا علـى أال يتجـاوز عـدد  عليم العالي وتفتح املراكزاملكلف بالتربية والوزير املكلف بالت

 .ألاساتذة من مجموع %45ألاساتذة ألاول 

التسلســــل أو ســــلطة  تــــتم تســــمية ألاســــاتذة ألاول بقــــرار مــــن الــــوزير الــــذي يمــــارس ســــلطة

 .إلاشراف إلاداري إزاء ألاساتذة املعنيين

 .1111جوان  11مؤرخ في 1111لسنة  1482أمر عداد  : 9الفصل 

 : يقع انتداب ألاساتذة

ألاســتاذية مــن مؤسســة مختصــة محدثــة  ـــ مــن بــين املترشــحين املحــرزين علــى إلاجــازة أو 1

 .للغرض

شـهادة إلاجـازة أو شـهادة ألاسـتاذية فـي اللغـة الانقليزيـة  ـ من بين املترشحين املحـرزين علـى 2

يــق منــاظرة وفقــا للتراتيــب الجــاري بهــا أو علــى شــهادات معادلــة عــن طر  أو إلاعالميــة أو علــى عنــاوين

 .العمل
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 نظـام املنـاظرة وبرنامجهـا وكـذلك طـرق فتحهـا بقـرارات مشـتركة مـن الـوزير املكلـف بالتربيـة يضـبط

 .والوزير املكلف بالتعليم العالي

يمــارس ســلطة التسلســل أو ســلطة إلاشــراف إلاداري  تــتم تســمية ألاســاتذة بقــرار مــن الــوزير الــذي

 .املعنيين إزاء ألاساتذة

 .2111 جانفي 21مؤرخ في  2111لسنة  112أمر عداد   : 9الفصل 

وألاسـاتذة ألاول املميـزون وألاسـاتذة ألاول  ينتمـي ألاسـاتذة ألاول املميـزون درجـة اسـتثنائية

 ."2" وينتمي ألاساتذة إلى الصنف الفرعي "أ1الفرعي "أ فوق الرتبة وألاساتذة ألاول إلى الصنف

املشـــترك ملدرســـ ي اللغـــة إلانقليزيـــة وإلاعالميـــة العـــاملين بمؤسســــات  تشـــتمل رتـــب الســـلك

 لـوزارة التربيـة وبمؤسسـات التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي التابعـة لـوزارة التعلـيم التعلـيم التابعـة

 .درجة 25العالي والبحث العلمي على 

إلى ألاساتذة  الدرجة املوالية بسنتين بالنسبة وتقدر املدة الواجب قضاؤها لالرتقاء إلى

وألاساتذة ألاول املميزين وألاساتذة ألاول فوق الرتبة وبسنة  ألاول املميزين درجة استثنائية

لسنة  1632ألاساتذة ألاول وألاساتذة، غير أنه وعمال بأحكام ألامر عدد  وتسعة أشهر بالنسبة إلى

بسنتين عند بلوغ  املشار إليه أعاله، يضبط نسق التدرج 1660سبتمبر  18في  املؤرخ 1660

الدرجات التي تحدد بمقتض ى ألامر املتعلق بضبط املطابقة بين درجات رتب هذا  العون إحدى

 .ومستوى التأجير املحددة بشبكة ألاجور  السلك

 .1211جانفي  12مؤرخ في  1211لسنة  112: أمر عـداد 8الفصل 

املترشحين غير التابعين لإلدارة الدرجة ألاولى من رتبتهم إذا كانوا من  يرتب ألاساتذة في

فوق  ألاساتذة ألاول املميزون درجة استثنائية وألاساتذة ألاول املميزون وألاساتذة ألاول  ويرتب

مباشرة ما  الرتبة وألاساتذة ألاول وألاساتذة في الدرجة املوافقة للمرتب ألاساس ي الذي يفوق 

 .لإلدارة ملترشحين التابعينكانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة إذا كانوا من ا

يدمج ألاساتذة ألاولون وأساتذة التعليم الثانوي املحرزون على شهادة  : 11الفصل 

 114ألاستاذية في اللغة إلانقليزية أو ألاستاذية في إلاعالمية املنتدبون طبقا ألحكام ألامر عدد 

سبتمبر  15املؤرخ في 1665لسنة  1138وألامر عدد  1603مارس  10املؤرخ في  1603لسنة 

واملشار إليها أعاله، واملباشرون في  1665جوان  10املؤرخ في  1665لسنة  641وألامر عدد  1665

تاريخ صدور هذا ألامر في رتبتي سلك مدرس ي اللغة إلانقليزية وإلاعالمية املنصوص عليهما 

 بالفصل ألاول من هذا ألامر.

 .1111جوان  11مؤرخ في 1111لسنة  1482أمر عداد :  11الفصل 

 .1112 جافي 12مؤرخ في  1112لسنة  112دادأمر عـ)فقرة أولى جديدة(

ألاساتذة ألاساتذة ألاول املميزين درجة إستثنائية وألاساتذة ألاول املميزين و يتم إقرار 

 في رتبتهم ابتداء من تاريخ تسميتهم. ل فوق الرتبة وألاساتذة ألاو  ل ألاو 
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مدة التـربص يقـع  يخضع ألاساتذة لتربص يدوم سنتين يمكن تمديده بسنة واحدة وبانتهاء

يغادروهـا قـط وإمـا إعفـاؤهم إذا  إما ترسيمهم وإما إرجـاعهم إلـى الرتبـة ألاصـلية واعتبـارهم كـأن لـم

بيـــداغوجي بالنســـبة إلـــى املدرســـين التـــابعين  كـــانوا غيـــر تـــابعين لـــإلدارة وذلـــك بنـــاء علـــى تقريـــر تفقـــد

ملعنيــة بالنســبة إلــى املدرســين التعلــيم العــالي والبحــث ا لــوزارة التربيــة أو علــى تقريــر رئــيس مؤسســة

العــــالي والبحــــث العلمــــي حســــب الحالــــة وبعــــد أخــــذ رأي اللجنــــة إلاداريــــة  التــــابعين لــــوزارة التعلــــيم

 .املختصة املتناصفة

 : يخضع ألاساتذة لتربص يدوم سنة إذا أثبتوا

بسنة واحدة على ألاقـل فـي التعلـيم قبـل انتـدابهم أو محـرزون علـى شـهادة  ـ أن لهم أقدمية

 مختصة محدثة للغرض، لمية من مؤسسةع

أمــد" أو علــى شــهادة الدراســات " ـــ أو أنهــم متحصــلون علــى املاجســتير أو املاجســتير فــي نظــام

املاجســـــتير املتخصـــــص أو علـــــى شـــــهادة  املعمقـــــة فـــــي اللغـــــة وآلاداب والحضـــــارة الانقليزيـــــة أو علـــــى

تذة للغـة الانقليزيـة أو املتحصـلون للمنتـدبين كأسـا الدراسات العليا املتخصصة فـي اللغـة الانقليزيـة

نظــــام "أمــــد" أو علــــى شــــهادة الدراســــات املعمقــــة أو علــــى شـــــهادة  علــــى املاجســــتير أو املاجســــتير فــــي

 .للمنتدبين كأساتذة في إلاعالمية مهندس في إلاعالمية

يخضع ألاساتذة لتربص يدوم سنتين يمكن تجديده بسنة واحدة وبانتهاء مدة التربص 

ترسيمهم وإما إرجاعهم إلى الرتبة ألاصلية واعتبارهم كأن لم يغادروها قط وإما إعفاؤهم يقع إما 

إذا كانوا غير تابعين لإلدارة وذلك بناء على تقرير تفقد بيداغوجي بالنسبة إلى املدرسين التابعين 

نسبة إلى لوزارة التربية والتكوين أو على تقرير رئيس مؤسسة التعليم العالي والبحث املعنية بال

املدرسين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا حسب الحالة وبعد أخذ 

 رأي اللجنة إلادارية املتناصفة املختصة.

 يخضع ألاساتذة لتربص يدوم سنة قابلة للتجديد مرة واحدة إذا أثبتوا:

هم أو أنهم تابعوا أن لهم أقدمية بسنة واحدة على ألاقل في التعليم قبل انتداب -

 أعاله في الاختصاص املعني. 0مرحلة تحضير للمناظرة املنصوص عليها بالفصل 

أو أنهم متحصلون على املاجستير أو على شهادة الدراسات املعمقة في اللغة وآلاداب  -

والحضارة الانقليزية أو على املاجستير املتخصص أو على شهادة الدراسات العليا 

الانقليزية للمنتدبين كأساتذة للغة إلانقليزية أو املتحصلون على  املتخصصة في اللغة

املاجستير أو على شهادة الدراسات املعمقة أو على شهادة مهندس في إلاعالمية 

 للمنتدبين كأساتذة في إلاعالمية.

 . 1211جانفي  12مؤرخ في  1211لسنة  112: أمر عداد  11الفصل 

ســـاتذة ألاول املميـــزون درجـــة اســـتثنائية وألاســـاتذة املرتـــب ألاساســـ ي يتمتـــع ألا  عـــالوة علـــى

ملدرســـ ي  املميـــزون وألاســـاتذة ألاول فـــوق الرتبـــة وألاســـاتذة ألاول وألاســـاتذة بـــاملنح املخولـــة ألاول 
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حسـب القيـاس املبـين  التعليم العـاملين باملـدارس إلاعداديـة واملعاهـد التـابعين لـوزارة التربيـة وذلـك

 : بالجدول التالي

 بهاالرتبة املقاس  املعنيةالرتبة 

 استثنائية أستاذ أول مميز درجة أستاذ أول مميز درجة استثنائية

 أستاذ أول مميز أستاذ أول مميز

 أستاذ تعليم أول فوق الرتبة أستاذ أول فوق الرتبة

 أستاذ أول للتعليم الثانوي  أستاذ أول 

 التعليم الفني أستـاذ التعليم الثانـوي وأستـاذ أستاذ 

 التقنيوأستاذ التعليم  

 

 .1111جوان  11مؤرخ في 1111لسنة  1482أمر عداد  مكرر( :)  12الفصل

الراجعــة بــالنظر  ال يتمتــع مدرســو الســلك املشــترك العــاملين باملــدارس إلاعداديــة وباملعاهــد

إلــى وزارة التعلــيم  بــالنظر  إلــى وزارة التربيــة والعــاملين بمؤسســات التعلــيم العــالي والبحــث الراجعــة

للترقيـــة عـــن طريـــق منـــاظرة داخليـــة  العـــالي والبحـــث العلمـــي بالتنفيـــل الخـــاص بالشـــهادة العلميـــة

)جديــــد( إال مــــرة واحــــدة لكــــل  8ثالثــــا( و)5)مكــــرر جديــــد( و 5بالشــــهائد املنصــــوص عليهــــا بالفصــــل 

 .شهادة في الارتقاء

وإلاعالميـــة الـــذين تمـــت تـــرقيتهم عـــن الســـلك املشـــترك للغـــة الانقليزيـــة  وال ينتفـــع مدرســـو

 .العلمية قبل صدور هذا ألامر باالرتقاء بنفس الشهادة العلمية طريق تنفيل الشهادة

 .1211جانفي  12مؤرخ في  1211لسنة  112أمر عداد (  )ثالثا 11الفصل 

 باسـتثناء رتبـة أسـتاذ أول مميـز الـذي ينتفـع بترقيـة اسـتثنائية وحيـدة تسـند لفائـدة سـلك 

ترقيتـــان  2515ســـبتمبر  4مدرســـ ي اللغـــة إلانقليزيـــة وإلاعالميـــة بمختلـــف رتـــبهم املنتـــدبين قبـــل يـــوم 

 .2510 وأول جـــــــــانفي 2515اســـــــــتثنائيتان بامللفـــــــــات خـــــــــالل الفتـــــــــرة املمتـــــــــدة بـــــــــين أول جـــــــــانفي 

 .التقدم في السن ويرتب املترشحون حسب ألاقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدمياتهم فحسب

 .سنة فأكثر 50العمر  وية في الترتيب، عند كل ترقية، للبالغين منوتعطى ألاول

 : وتتم هذه الترقيات على مرحلتين وذلك كما يلي

I  وإلاعالميــــة بترقيــــة  مــــن مجمــــوع مدرســــ ي اللغــــة إلانقليزيــــة %55املرحلــــة ألاولــــى : يتمتــــع

الســنة املواليــة إلــى  بقيــتهم فــي ويرتقــي 2515اســتثنائية يكــون مفعولهــا املــالي بدايــة مــن أول جــانفي 

 .2518الترقية بداية من أول جانفي  الرتبة ألاعلى مباشرة ويكون املفعول املالي لهذه

II)  اللغــة إلانقليزيــة وإلاعالميــة املــرتقين فــي أول  مــن مدرســ ي %55املرحلــة الثانيــة : يتمتــع

ايـــة مـــن أول جــــانفي الرتبـــة املواليـــة ويكــــون مفعولهـــا املـــالي بد بترقيـــة اســـتثنائية إلـــى 2515جـــانفي 

املواليــــة بقيــــة مدرســـــ ي اللغــــة إلانقليزيــــة وإلاعالميــــة املتمتعــــين بالترقيـــــة  ويرتقــــي فــــي الســــنة 2518
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 إلــى الرتبــة ألاعلــى مباشــرة ويكــون  2518وفــي أول جــانفي  2515ألاولــى فــي أول جــانفي  الاســتثنائية

 .2510املفعول املالي لهذه الترقية ابتداء من أول جانفي 

 2515الترقيـات الاسـتثنائية الترقيـات العاديـة املنصـوص عليهـا بـاألمر عـدد  هـذهوتسـتوعب 

 .املشار إليه أعاله 1666أكتوبر  16املؤرخ في  1666لسنة 

 .1211جانفي  12مؤرخ في  1211لسنة  112أمر عداد )رابعا( :  11الفصل 

 بـــالترقيتينمدرســـو اللغـــة إلانقليزيـــة وإلاعالميـــة بمختلـــف رتـــبهم الـــذين تمتعـــوا  يحـــافظ

املكتسـبة فـي  )ثالثـا( مـن هـذا ألامـر الحكـومي باألقدميـة 12الاستثنائيتين املنصوص عليهمـا بالفصـل 

منــاظرات الارتقــاء وفـــق  . وتحتســب هـــذه ألاقدميــة عنــد إجــراء2514ديســمبر  31الرتبــة إلــى حــدود 

املـذكور أعـاله  1666أكتـوبر  16املؤرخ فـي  1666لسنة  2515الشروط املنصوص عليها باألمر عدد 

 .2516 والتي يكون مفعولها املالي ابتداء من أول جانفي

وزيرا التربية والتعليم العالي، مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا ألامر  : 11الفصل  

 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

  1666أكتوبر  16تونس في : 

 

 زين العابدين بن علي                                                                     
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يتعلق بضبط املطابقة  1112جانفي  12مؤرخ في  1112لسنة  119أمر حكومي عداد 

العاملين بمؤسسات رتب السلك املشترك ملدرس ي اللغة لانقليزية ولاعالمية  بين ادرجات

 التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم التعليم

 .العالي والبحث العلمي ومستويات التأجير

 

 إن رئيس الحكومة،

 ر التعليم العالي والبحث العلمي،وزير التربية ووزي باقتراح من

 الدستور، بعد الاطالع على

بضـبط النظـام  املتعلـق 1663ديسـمبر  12املـؤرخ فـي  1663لسـنة  112عـدد  وعلى القـانون 

الصـــبغة إلاداريـــة  ألاساســـ ي العـــام ألعـــوان الدولـــة والجماعـــات املحليـــة واملؤسســـات العموميـــة ذات

 23املـؤرخ فـي  2011 لسـنة 66وعلـى جميـع النصـوص التـي نقحتـه أو تممتـه وخاصـة املرسـوم عـدد 

 ،2511سبتمبر 

املتعلـــق بضـــبط املرتـــب  1660ســـبتمبر  18املـــؤرخ فـــي  1660لســـنة  1632د وعلـــى ألامـــر عـــد

واملؤسسـات العموميـة ذات الصـبغة إلاداريـة كمـا وقـع  ألاساس ي ألعـوان الدولـة والجماعـات املحليـة

 ،2550فيفري  12املؤرخ في  2550لسنة  286تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

املتعلـــــق بالغرامـــــات  1660نـــــوفمبر  15فـــــي  املـــــؤرخ 1660لســـــنة  2120وعلـــــى ألامـــــر عـــــدد 

املتعلــق بضـــبط  1660ســبتمبر  18املــؤرخ فـــي  1660لســنة  1632التعويضــية املحدثــة بــاألمر عـــدد 

 املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية، املرتب ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات

ملتعلـق بالنظـام ألاساسـ ي ا 1666أكتـوبر  16املـؤرخ فـي  1998 لسـنة 2515وعلـى ألامـر عـدد 

ملدرسـ ي اللغـة إلانقليزيـة وإلاعالميـة العـاملين بمؤسسـات التعلـيم التابعـة  الخـاص بالسـلك املشـترك

والبحــث  التربيــة وبمؤسســات التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي التابعــة لــوزارة التعلــيم العــالي لــوزارة

املـؤرخ فـي  2518لسـنة  118ر عـدد العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألام

 ،2518جانفي  28

املتعلق بضبط املطابقة بـين  2000 جانفي 31املؤرخ في  2555لسنة  358وعلى ألامر عدد 

وإلاعالميـــة العـــاملين بمؤسســـات التعلـــيم  درجـــات رتـــب الســـلك املشـــترك ملدرســـ ي اللغـــة إلانقليزيـــة

البحــــــث التابعــــــة لــــــوزارة التعلــــــيم العــــــالي العــــــالي و  التابعــــــة لــــــوزارة التربيــــــة وبمؤسســــــات التعلــــــيم

لســنة  2460التــي نقحتــه أو تممتــه وخاصــة ألامــر عــدد  ومســتويات التــأجير وعلــى جميــع النصــوص

 ،2013 جوان 11املؤرخ في  2513

مشـموالت  املتعلـق بضـبط 2552نـوفمبر  11املـؤرخ فـي  2552لسـنة  2655وعلى ألامـر عـدد 

 وزارة التربية والتكوين،

املتعلـــق بإحالـــة مشـــموالت  2515جـــانفي  25املـــؤرخ فـــي  2515لســـنة  64عـــدد وعلـــى ألامـــر 

 املنهي إلى وزارة التكوين املنهي والتشغيل، وزارة التربية والتكوين سابقا املتعلقة بالتكوين
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املتعلـق بتسـمية رئـيس  2515فيفـري  8املؤرخ فـي  2015 لسنة 35وعلى ألامر الرئاس ي عدد 

 الحكومة وأعضائها،

 .رأي املحكمة لاادارية وعلى

 

 :يصدر ألامر الحكومي آلاتي نصه

 

ــــ الفصــــل ألاول  يضــــبط تطــــابق درجــــات رتــــب الســــلك املشــــترك ملدرســــ ي اللغــــة إلانقليزيــــة  ـ

بمؤسسات التعليم التابعـة لـوزارة التربيـة وبمؤسسـات التعلـيم العـالي والبحـث  وإلاعالمية العاملين

 علمــي مــع مســتويات التــأجير املنصــوص عليهــا بــاألمر عــددلــوزارة التعلــيم العــالي والبحــث ال التابعــة

 : التالي املشار إليه أعاله وفق بيانات الجدول  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1832

 مستوى التأجير الدرجة الرتبة الصنف الفرعي الصنف

 املطابق

أســـــــــــــــــــــتاذ أول مميـــــــــــــــــــــز درجـــــــــــــــــــــة  1أ أ

 استثنائية

 25إلى  1من  25إلى  1من 

 25إلى  1من  25إلى  1من  أستاذ أول مميز  1أ أ

 25إلى  1من  25إلى  1من  فوق الرتبةأستاذ أول  1أ أ

 25إلى  1من  25إلى  1من  أستاذ أول  1أ أ

 25إلى  1من  25إلى  1من  أستاذ  2أ أ

           

ألاجـــــور ألاســــاتذة ألاول وألاســـــاتذة الــــذين تمــــت إعـــــادة تــــرتيبهم بشــــبكة  ـ يــــتم ترتيـــــب ــــ1الفصــــل  

ملستوى تأجيرهم حسب جدول املطابقة املنصوص عليـه بالفصـل ألاول مـن هـذا  بالدرجة املوافقة

 .الحكومي ألامر

 15املــؤرخ فــي  1660لســنة  2120مــن ألامــر عــدد  2ـ مــع مراعــاة أحكــام الفصــل  ــ1الفصــل 

بالنســـبة إلــــى  التعويضــــية ، املشـــار إليــــه أعـــاله يـــزول نهائيــــا الانتفـــاع بمقــــدار الغرامـــة1660نـــوفمبر 

ألاجـــور عنـــد بلـــوغ العـــون الدرجـــة  ألاســـاتذة ألاولـــين وألاســـاتذة الـــذين تمـــت إعـــادة تـــرتيبهم بشـــبكة

 : املحددة بالجدول التالي

الدرجة املحدادة لزوال الانتفاع  الرتب

 بالغرامةالتعويضية

مستوى التأجير املحداد لزوال الانتفاع 

 بالغرامة التعويضية

 15 15 أستاذ أول 

 12 12 أستاذ 
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املــؤرخ فــي  1998 لســنة 2515)جديــد( مــن ألامــر عــدد  6ـ طبقــا ألحكــام الفصــل  ــ4الفصــل 

التـــدرج الخـــاص برتـــب  املشـــار إليـــه أعـــاله تحـــدد الـــدرجات التـــي يتغيـــر فيهـــا نســـق 1666أكتـــوبر  16

 : بالجدول التالي ألاساتذة ألاولين وألاساتذة عند بلوغ العون الدرجة املبينة

 مستوى التأجير املقابل الدرجة التي سيتغير فيها النسق الرتب

 6 6 أستاذ أول 

 6 6 أستاذ 

 

تلغـــى جميـــع ألاحكـــام الســـابقة واملخالفـــة ألحكـــام هـــذا ألامـــر الحكـــومي وخاصـــة  ـ ـــ5الفصـــل           

 .املشار إليه أعاله 2555جانفي  31املؤرخ في  2555لسنة  358ألامر عدد 

التربيــة ووزيــر التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي ووزيــر املاليــة مكلفــون، كــل  ـــ وزيــر 2الفصــل 

 .التونسية بتنفيذ هذا ألامر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية فيما يخصه،

 .2518جانفي  28تونس في 

 

 الحكومة رئيس        إلامضاء املجاور 

 الحبيب الصيد        وزير املالية

  سليم شاكر

  وزير التربية

  ناجي جلول 

  وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 شهاب بودن 
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  يتعلق 1111جوان  11قرار من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتربية مؤرخ في 

  بضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز

 .ملدرس ي اللغة الانقليزية ولاعالمية بالسلك املشترك

 

 

 ،العالي والبحث العلمي والتربية إن وزيري التعليم         

 

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511لسنة  8بعد الاطالع على القانون التأسيس ي عدد           

 العمومية، املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط

بضبط النظام  املتعلق 1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

الصبغة إلادارية،  ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات

 23املؤرخ في  2011 لسنة 66وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة املرسوم عدد 

 ،2511سبتمبر 

املتعلق بضبط النظام  1666أكتوبر  16ملؤرخ في ا 1666لسنة  2515وعلى ألامر عدد 

الانقليزية وإلاعالمية العاملين بمؤسسات التعليم  ألاساس ي الخاص بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة

التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى  التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات

جوان  11املؤرخ في  2513لسنة  2468اصة ألامر عدد أو تممته وخ جميع النصوص التي نقحته

2513. 

 يلي قّررا ما

 

لسنة  2515عدد  ـ تنظم املناظرة الداخلية بامللفات املنصوص عليها باألمر الفصل ألاول           

أستاذ أول مميز بالسلك  املشار إليه أعاله للترقية إلى رتبة 1666أكتوبر  16املؤرخ في  1666

 .املضبوطة بأحكام هذا القرار ملدرس ي اللغة الانقليزية وإلاعالمية طبقا للطرق املشترك 

أعاله ألاساتذة ألاول فوق الرتبة  ـ يمكن أن يترشح للمناظرة املشار إليها 1الفصل 

سنوات أقدمية على ألاقل في رتبتهم في تاريخ  (5املترسمون برتبتهم واملتوفر فيهم شرط خمس )

 .ختم الترشحات

املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة  ـ تفتح 1ل الفص

              :سلطة إلاشراف إلاداري إزاء ألاساتذة ألاول فوق الرتبة املعنيين ويضبط هذا القرار التسلسل أو

 ـ عدد الخطط املعروضة للتناظر،

 الترشحات، ـ تاريخ غلق قائمة

 .لجنة املناظرةـ تاريخ اجتماع 
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املناظرة املشار إليها أعاله لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من  ـ تشرف على 4الفصل 

 .الحكومة رئيس

 : وتتولى هذه اللجنة بالخصوص

 املخول لهم املشاركة في املناظرة، ـ اقتراح قائمة املترشحين

 ـ إلاشراف على سير املناظرة،

 ترتيب املترشحين حسب الجدارة، ـ

 املترشح، تقييم الوثائق البيداغوجية املقدمة من طرفـ 

 .ـ اقتراح املترشحين الذين يمكن قبولهم

املترشحين للمناظرة املشار إليها أعاله أن يقوموا بالتسجيل عبر  ـ يجب على 5الفصل 

يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل إلاداري إلى وزارة التربية  الشبكة التربوية وأن

 املترشحين املنتمين إليها وإلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة إلى إلى بالنسبة

 : املترشحين املنتمين إلى هذه الوزارة مصحوبة بالوثائق التالية

 خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس إلادارة، ـ قائمة

  الحالية، ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة

املباشرين للتدريس  دريس الفعلي بالنسبة إلى ألاساتذةـ وثيقة تثبت سنوات الت

  بمؤسسات التعليم العالي،

 بيداغوجي، ـ نسخة من تقرير آخر تفقد

 للتدريس، ـ نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغير املباشرين

الصبغة  ـ نسخة عند الاقتضاء من الكتب املدرسية والدراسات والبحوث ذات

التربية أو وزارة التعليم  وسائل التعليمية املوازية املؤشرة من قبل وزارةالبيداغوجية البحتة وال

للمناظرة والتي أعدها املترشح أو ساهم في  العالي والبحث العلمي للسنتين ألاخيرتين السابقتين

 .إعدادها

املترشحين املخول لهم املشاركة في املناظرة من قبل الوزير  ـ تضبط قائمة 2الفصل 

أو سلطة إلاشراف إلاداري إزاء املترشحين املعنيين باقتراح من  سلطة التسلسل الذي يمارس

 .املناظرة لجنة

املعروضة طبقا ألحكام  تتولى لجنة املناظرة املشار إليها أعاله تقييم امللفات ـ 9الفصل 

 :هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية

 :ألاول فوق الرتبة املباشرين للتدريسـ بالنسبة إلى ألاساتذة  1 

 ( عن كل سنة،1ألاقدمية العامة : نقطة ) ـ 

 كل سنة، ( عن1ـ ألاقدمية في الرتبة : نقطة )

 قبل تاريخ غلق الترشحات، 25ـ آخر عدد بيداغوجي على 
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( للمشاركين في تأليف الكتب املدرسية وفي 15التنفيل بعدد أقصاه عشر نقاط ) ـ

حوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية املوازية املؤشرة من والب الدراسات

تسبقان  وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين ألاخيرتين اللتين قبل

 املناظرة،

 سنوات تدريس، 6( بعد قضاء 1ـ نقطة )

 .سنوات 6عن كل سنة تدريس بعد  (0,25) ـ ربع نقطة

الرتبة املكلفين بعمل إداري أو املكلفين بخطة وظيفية  بالنسبة إلى ألاساتذة ألاول فوق  ـ 2

 : أو امللحقين

 ( عن كل سنة،1ألاقدمية العامة : نقطة ) ـ         

 كل سنة، ( عن1ـ ألاقدمية في الرتبة : نقطة )

 ـ العدد إلاداري للسنة الدراسية التي تسبق سنة الترقية،

( للمشاركين في تأليف الكتب املدرسية وفي 15بعدد أقصاه عشر نقاط )التنفيل  ـ

والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية املوازية املؤشرة من  الدراسات

تسبقان  وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين ألاخيرتين اللتين قبل

 املناظرة،

تم تكليفهم بخطة وظيفية  ( نقاط على أقص ى تقدير للمترشحين الذين4بأربع ) ـ التنفيل

 باملندوبيات الجهوية أو باملؤسسات التربوية ( سنوات على ألاقل باإلدارة املركزية أو5ملدة خمس )

 أو

التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث  باإلدارة املركزية أو بمؤسسات

 :عند الترشح وذلك على النحو التالي لمي ويباشرون الخطةالع

 نقاط، (4ـ مدير عام أو مدير : أربع ) 

 ( نقاط،3ـ كاهية مدير أو مدير مساعد : ثالث )

 .(2مدير مؤسسة تربوية أو ناظر : نقطتان ) ـ رئيس مصلحة أو

دارة طبقا املداولة ترتيب املترشحين حسب الج ـ تتولى لجنة املناظرة بعد 9الفصل 

 .عليها ملجموع ألاعداد املتحصل

ألاولوية  وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس املجموع من النقاط تكون 

 .ألكبرهم سنا

 %35الذين يمكن قبولهم بنسبة  وتعد هذه اللجنة قائمة املترشحين املباشرين للتدريس

الشروط املنصوص عليها أعاله مع  من مجموع ألاساتذة ألاول فوق الرتبة الذين تتوفر فيهم

 .يدرسونها تقسيم هذه النسبة على مختلف املواد التي

 وتعد هذه اللجنة قائمات املترشحين املكلفين بعمل إداري 
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 املكلفين بخطة وظيفية أو امللحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن قبولهم أو

 .من بينهم ويرتبون حسب الاختصاص %35بنسبة 

مصادقة الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو  عرض اللجنة هذه القائمات علىوت

  .املعنيين سلطة إلاشراف إلاداري إزاء املترشحين

الداخلية للترقية إلى رتبة  ـ تضبط قائمة املترشحين الناجحين نهائيا في املناظرة 8الفصل 

إلاعالمية من قبل الوزير الذي يمارس و أستاذ أول مميز بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية

 .املترشحين املعنيين سلطة التسلسل أو سلطة إلاشراف إلاداري إزاء

قطعية حرمان املترشح  ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة 11الفصل 

 .الحق ( سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري 5من املشاركة مدة خمس )

سلطة  قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو ويتم هذا الحرمان بمقتض ى

قبل لجنة  إلاشراف إلاداري إزاء املترشح املعني وذلك بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من

 .املناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى املترشح

 .هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ ينشر 11الفصل 

 .2513  جوان 21تونس في 

 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 منصف بن سالم   

 التربية وزير     

 سالم لبيض    

 

 

 اطلع عليه          

 رئيس الحكومة

 لعرّيض علي
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يتعلق  1111جويلية  1قرار من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 

مميز بالسلك  املناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول بضبط كيفية تنظيم 

التابعة لوزارة التربية  املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية ولاعالمية العاملين بمؤسسات التعليم

 .العالي والبحث العلمي وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم

 

 

 العلمي، بية ووزير التعليم العالي والبحثإن وزير التر          

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511لسنة  8بعد الاطالع على القانون التأسيس ي عدد 

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية،

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

ة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية، الدول ألاساس ي العام ألعوان

 23املؤرخ في  2511لسنة  66النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة املرسوم عدد  وعلى جميع

 ،2011 سبتمبر

بالنظام ألاساس ي  املتعلق 1666أكتوبر  16املؤرخ في  1666لسنة  2515وعلى ألامر عدد           

بمؤسسات التعليم التابعة  املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية وإلاعالمية العاملينالخاص بالسلك 

لوزارة التعليم العالي وعلى جميع  لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة

 2513جوان  11املؤرخ في  2513لسنة  2468النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

 .)مكرر جديد( منه 5و خاصة الفصل 

 

 : يلي قررا ما

 

إلى رتبة أستاذ  ـ تضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بالشهائد للترقية الفصل ألاول             

العاملين بمؤسسات التعليم التابعة  أول مميز بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية وإلاعالمية

التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  العالي والبحثلوزارة التربية وبمؤسسات التعليم 

 .وفقا ألحكام هذا القرار

ـ تفتح املناظرة الداخلية املشار إليها بالفصل ألاول أعاله بمقرر من الوزير  2 الفصل

 .يمارس سلطة التسلسل أو سلطة إلاشراف إلاداري إزاء ألاساتذة املعنيين الذي

 : هذا املقرر  ويضبط

 .تاريخ غلق قائمة الترشحات -

 .املناظرة تاريخ اجتماع لجنة  -

 

 



 

 

412 

 

ملدرس ي اللغة  ـ يمكن أن يترشح إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك املشترك 1الفصل           

التربية وبمؤسسات التعليم  الانقليزية وإلاعالمية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة

العلمي أساتذة التعليم ألاول فوق الرتبة  لوزارة التعليم العالي والبحثالعالي والبحث التابعة 

املاجستير أو املاجستير في نظام "أمد" أو شهادة  املتحصلين على شهادة الكفاءة في البحث أو

في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها واملتوفر فيهم شرط أربع  الدراسات املعمقة أو شهادة التعمق

 .ألاقل في رتبتهم أقدمية على( سنوات 4)

إلى رتبة أستاذ أول مميز  ـ تشرف على املناظرة الداخلية بالشهائد للترقية 4الفصل 

العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة  بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية وإلاعالمية

م العالي والبحث العلمي املشار التابعة لوزارة التعلي التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث

 .يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة إليها بالفصل ألاول أعاله لجنة

 : وتتولى هذه اللجنة بالخصوص

 .دراسة ملفات الترشح -

 .فيهم شرط الترقية اقتراح قائمات إسمية في املترشحين املتوفر -

  :أن يقوموا بالتسجيل ـ يجب على املترشحين للمناظرة املشار إليها أعاله 5الفصل 

 .املنتمين إلى وزارة التربية عبر الشبكة التربوية بالنسبة إلى املترشحين - 1

العالي والبحث العلمي بالنسبة إلى املترشحين املنتمين إلى  أو باملوقع الالكتروني لوزارة التعليم - 2

 .والبحث العلمي لعاليوزارة التعليم ا

املطالب وجوبا  وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل إلاداري وتسجل هذه

 : التالية بمكتب الضبط لإلدارة التي ينتمي إليها املترشح وتكون مرفوقة بالوثائق

 .إلادارة نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية ممض ى من قبل رئيس-1

املاجستير في نظام "أمد"  لألصل من شهادة الكفاءة في البحث أو املاجستير أونسخة مطابقة - 2

 .الدكتوراه أو ما يعادلها أو شهادة الدراسات املعمقة أو شهادة التعمق في البحث أو

 .أعاله 5ـ يرفض كل مطلب ترشح يخالف أحكام الفصل  2الفصل 

قبل الوزير  في الترقية من ـ تضبط قائمة املترشحين املخول لهم املشاركة 9الفصل 

املعنيين باقتراح من  الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة إلاشراف إلاداري إزاء ألاساتذة

 .اللجنة املشار إليها أعاله

املترشحين املرتقين بالشهائد إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك  ـ تضبط قائمة 9الفصل 

وإلاعالمية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية الانقليزية  املشترك ملدرس ي اللغة

 التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قبل الوزير وبمؤسسات

من  الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة إلاشراف إلاداري إزاء ألاساتذة املعنيين باقتراح

 .اللجنة املشار إليها أعاله

 .لترقية املترشحين سبتمبر من كل سنة كتاريخ 15ويتم اعتماد 
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 .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 8الفصل 

 .2513جويلية  1تونس في 

 

 العلمي وزير التعليم العالي والبحث

 منصف بن سالم

 وزير التربية  

 سالم لبيض  

 

 عليه اطلع   

 رئيس الحكومة

 علي لعرّيض
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 1111أفريل  11قرار من وزيري التعليم العالي والتربية مؤرخ في 

 يتعلق بضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بامللفات للترقية إلى رتبة

 أستاذ أول فوق الرتبة بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة لانقليزية ولاعالمية.

 

 إن وزيري التعليم العالي والتربية،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد  لسنة 112إلاطالع على القانون عـ بعد

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  63الصبغة إلادارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 . 1660مبر ديس 25املؤرخ في  1660

املتعلق بالنظام ألاساس ي  1666أكتوبر  16املؤرخ في  1666ـدد  لسنة 2515وعلى ألامر عـ

الخاص بالسلك املشترك، ملدرس ي اللغة إلانقليزية وإلاعالمية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة 

العالي كما وقع تنقيحه لوزارة التربية و بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم 

 . 2555جانفي  31املؤرخ في  2555لسنة  355باألمر عدد 

 

 قــررا مـا يلـي :

 

)مكرر( من 5تنظم املناظرة الداخلية بامللفـات املنصوص عليها بالفصـل   : الفصل ألاول 

بة أستاذ للترقية إلى رت 1666أكتوبر  16املؤرخ في  1666لسنة  2515ألامر املشار إليه أعاله عدد 

أول فوق الرتبة بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة إلانقليزية وإلاعالمية طبقا للطرق املضبوطة 

 بأحكام هذا القرار.

 .1111 جوان 11قرار مؤرخ في  : 1الفصل 

للمناظرة املشار إليها أعاله ألاساتذة ألاول واملتوفر فيهم شرط خمس  يمكن أن يترشح

 .منذ تسميتهم في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحاتأقدمية على ألاقل  ( سنوات5)

تفتح املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بقرار من الوزير الذي يمارس  : 1الفصل 

 سلطة التسلسل أو سلطة إلاشراف إلاداري إزاء ألاساتذة املعنيين ويضبط هذا القرار:

 عدد الخطط املعروضة التناظر، -

 تاريخ غلق قائمة الترشحات، -

 تاريخ اجتماع لجنة املناظرة. -

تشرف على املناظرة املشار إليها أعاله لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من   : 4الفصل 

 الوزير ألاول .

 وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

 اقتراح قائمة املترشحين املخول لهم املشاركة في املناظرة، -
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 إلاشراف على سير املناظرة، -

 دارة،ترتيب املترشحين حسب الج -

 تقييم الوثائق البيداغوجية املقدمة من طرف املترشح، -

 اقتراح املترشحين الذين يمكن قبولهم، -

 .1118أفريل  14قرار مؤرخ في  : 5الفصل 

يجب على املترشحين للمناظرة املشار إليها أعاله أن  يقوموا بالتسجيل عبر الشبكة 

ة والتكوين بالنسبة للمترشحين املنتمين إليها التربوية و أن يرسلوا مطلب ترشحهم إلى وزارة التربي

والى وزارة التعليم العلي و البحث العلمي و التكنولوجيا بالنسبةالى املترشحين املنتمين إلى هذه 

 الوزارة عن طريق التسلسل إلاداري مصحوبة بالوثائق التالية:

 قائمة خدمات مؤشرة من قبل رئيس الادارة،  -

 الرتبة الحالية، نسخة من قرار التسمية في -

وثيقة تثبت سنوات التدريس الفعلي بالنسبة الى الاساتذة املباشرين للتدريس  -

 بمؤسسات التعليم العالي،

 .1111جوان  11من القرار املؤرخ في  1ألغيت املطة الرابعة بمقتض ى أحكام الفصل  -

 نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي، -

 املباشرين للتدريس،نسخة من آخر عدد اداري بالنسبة لغير  -

نسخة عند الاقتضاء من الكتب املدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة  -

البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية املوازية املؤشرة من قبل وزارة التربية و 

التكوين أو وزارة التعليم العالي و البحث العلمي والتكنولوجيا للسنتين ألاخيرتين 

 رة والتي أعدها املتر شح أو ساهم في إعدادها.السابقتين للمناظ

تضبط قائمة املترشحين املخول لهم حق املشاركة في املناظرة من قبل  : 2الفصل 

الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة إلاشراف إلاداري إزاء املترشحين املعنيين باقتراح 

 من لجنة املناظرة .

 . 1111 جوان 11قرار مؤرخ في :  9الفصل 

ألحكام هذا القرار  تتولى لجنة املناظرة املشار إليها أعاله تقييم امللفات املعروضة طبقا

 : وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية

I بالنسبة إلى ألاساتذة ألاول املباشرين للتدريس ـ : 

 عن كل سنة، ـ ألاقدمية العامة : نقطة

 سنة أقدمية،ـ ألاقدمية في الرتبة : نقطة عن كل 

 قبل تاريخ غلق الترشحات، 25بيداغوجي على  ـ آخر عدد
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نقاط للمشاركين في تأليف الكتب املدرسية وفي الدراسات  (15ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر )

البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية املوازية املؤشرة من قبل وزارة  والبحوث ذات الصبغة

 املناظرة، العالي والبحث العلمي للسنتين ألاخيرتين اللتين تسبقانوزارة التعليم  التربية أو

 سنوات تدريس، 6( بعد قضاء 1ـ نقطة )

 .سنوات 6كل سنة تدريس بعد  ( نقطة عن5,25ـ ربع )

II إاداريأو املكلفين بخطة وظيفية أو امللحقين ـ بالنسبة إلى ألاساتذة ألاول املكلفين بعمل: 

 نقطة عن كل سنة، : ـ ألاقدمية العامة

 ـ ألاقدمية في الرتبة : نقطة عن كل سنة،

 إلاداري للسنة الدراسية التي تسبق سنة الترقية، ـ العدد

نقاط للمشاركين في تأليف الكتب املدرسية وفي الدراسات  (10) ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر

املؤشرة من قبل وزارة  البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية املوازية والبحوث ذات الصبغة

 املناظرة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين ألاخيرتين اللتين تسبقان التربية أو

تكليفهم بخطة وظيفية ملدة  ( نقاط على أقص ى تقدير للمترشحين الذين تم4ـ التنفيل بأربع )

أو  و باملؤسسات التربويةالجهوية أ خمس سنوات على ألاقل باإلدارة املركزية أو باملندوبيات

العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث  باإلدارة املركزية أو بمؤسسات التعليم

  الترشح وذلك على النحو التالي: العلمي ويباشرون الخطة عند

 نقاط، (4ـ مدير عام أو مدير : أربع )

 ( نقاط،3ـ كاهية مدير أو مدير مساعد : ثالث )

 (.2مدير مؤسسة تربوية أو ناظر : نقطتان ) مصلحة أوـ رئيس 

 .1111جوان  11قرار مؤرخ في  : 9الفصل 

املناظرة بعد املداولة ترتيب املترشحين حسب الجدارة طبقا ملجموع ألاعداد  تتولى لجنة

 .عليها املتحصل

ألاولوية  وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس املجموع من النقاط تكون 

 .ألكبرهم سنا

الذين يمكن قبولهم بنسبة  وتعد هذه اللجنة قائمة املترشحين املباشرين للتدريس

الشروط املنصوص عليها أعاله مع  من مجموع ألاساتذة ألاول املترشحين والذين تتوفر فيهم 35%

 .يدرسونها تقسيم هذه النسبة على مختلف املواد التي

 ملكلفين بعمل إداري وتعد هذه اللجنة قائمات املترشحين ا

املكلفين بخطة وظيفية أو امللحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن  أو

 .من بينهم ويرتبون حسب الاختصاص %35بنسبة  قبولهم

مصادقة الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو  وتعرض اللجنة هذه القائمات على

  .املعنيين سلطة إلاشراف إلاداري إزاء املترشحين
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تضبط قائمة املترشحين الناجحين نهائيا في املناظرة الداخلية للترقية إلى  : 8الفصل 

رتبة أستاذ أول فوق الرتبة بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية و إلاعالمية من قبل الوزير 

 الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة إلاشراف إلاداري إزاء املترشحين املعنيين.

ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان املترشح  : 11الفصل 

 ( سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري الحق. 5من املشاركة مدة خمس )

ويتم هذا الحرمان بمقتض ى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة  

مفصل يتم إعداده من قبل لجنة إلاشراف إلاداري إزاء املترشح املعني وذلك بناء على تقرير 

 املناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى املتر شح.

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. : 11الفصل 

 . 2555افريل  11تونس في : 

 

 وزير التعليم  العالي

 الصادق شعبان  

 وزيـر التـربيـة 

 احمد عياض الودرني

 

 أطلع عليه         

 الوزير ألاول   

 محمد الغنوش ي
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يتعلق  2513جويلية  1قرار من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 

الرتبة بالسلك  بضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق 

التعليم التابعة لوزارة التربية  الانقليزية وإلاعالمية العاملين بمؤسساتاملشترك ملدرس ي اللغة 

 .التعليم العالي والبحث العلمي وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة

 

 

 العلمي، إن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث          

 

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511لسنة  8بعد الاطالع على القانون التأسيس ي عدد 

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية،

املتعلق بضبط  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة  النظام ألاساس ي العام ألعوان

 2511لسنة  66ته أو تممته وخاصة املرسوم عدد النصوص التي نقح إلادارية، وعلى جميع

 ،2011 سبتمبر 23املؤرخ في 

بالنظام  املتعلق 1666أكتوبر  16املؤرخ في  1666لسنة  2515وعلى ألامر عدد 

بمؤسسات التعليم  ألاساس ي الخاص بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية وإلاعالمية العاملين

لوزارة التعليم العالي وعلى  سسات التعليم العالي والبحث التابعةالتابعة لوزارة التربية وبمؤ 

جوان  11املؤرخ في  2513لسنة  2468جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

 .)ثالثا( منه 5و خاصة الفصل  2513

 

 :قررا ما يلي

 

رتبة أستاذ  ائد للترقية إلىـ تضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بالشه الفصل ألاول            

العاملين بمؤسسات التعليم  أول فوق الرتبة بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية وإلاعالمية

التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث  التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث

 .العلمي وفقا ألحكام هذا القرار

تفتح املناظرة الداخلية املشار إليها بالفصل ألاول أعاله بمقرر من الوزير  ـ  2الفصل

 .يمارس سلطة التسلسل أو سلطة إلاشراف إلاداري إزاء ألاساتذة املعنيين الذي

 : هذا املقرر  ويضبط

 .تاريخ غلق قائمة الترشحات -

 .املناظرة تاريخ اجتماع لجنة -
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املشترك ملدرس ي  ـ يمكن أن يترشح إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة بالسلك 1الفصل  

لوزارة التربية وبمؤسسات  اللغة الانقليزية وإلاعالمية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة

والبحث العلمي ألاساتذة ألاول املتحصلين  التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي

أو املاجستير في نظام "أمد" أو شهادة الدراسات  لكفاءة في البحث أو املاجستيرعلى شهادة ا

( 4الدكتوراه أو ما يعادلها واملتوفر فيهم شرط أربع ) املعمقة أو شهادة التعمق في البحث أو

 .رتبتهم سنوات أقدمية على ألاقل في

أستاذ أول فوق  ـ تشرف على املناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة 4الفصل 

بمؤسسات التعليم التابعة  الرتبة بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية وإلاعالمية العاملين

لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة

 .تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة إليها بالفصل ألاول أعاله لجنة يتم املشار 

 : وتتولى هذه اللجنة بالخصوص

 .دراسة ملفات الترشح -

 .الترقية اقتراح قائمات اسمية في املترشحين املتوفر فيهم شرط -

 : ليقوموا بالتسجي يجب على املترشحين للمناظرة املشار إليها أعاله أن ـ 5الفصل 

 .إلى وزارة التربية عبر الشبكة التربوية بالنسبة إلى املترشحين املنتمين - 1

العلمي بالنسبة إلى املترشحين املنتمين إلى  أو باملوقع الالكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث - 2

 .العلمي وزارة التعليم العالي والبحث

وجوبا  ري وتسجل هذه املطالبوأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل إلادا

 : بمكتب الضبط لإلدارة التي ينتمي إليها املترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية

 .إلادارة نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية ممض ى من قبل رئيس - 1

"أمد" املاجستير في نظام  نسخة مطابقة لألصل من شهادة الكفاءة في البحث أو املاجستير أو - 2

 .الدكتوراه أو ما يعادلها أو شهادة الدراسات املعمقة أو شهادة التعمق في البحث أو

 .أعاله 5ـ يرفض كل مطلب ترشح يخالف أحكام الفصل  2الفصل 

قبل الوزير  ـ تضبط قائمة املترشحين املخول لهم املشاركة في الترقية من 9الفصل 

املعنيين باقتراح من  إلاداري إزاء ألاساتذةالذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة إلاشراف 

 .اللجنة املشار إليها أعاله

املترشحين املرتقين بالشهائد إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة  ـ تضبط قائمة 9الفصل 

اللغة الانقليزية وإلاعالمية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة  بالسلك املشترك ملدرس ي

قبل  لتعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منوبمؤسسات ا التربية

املعنيين باقتراح من  الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة إلاشراف إلاداري إزاء ألاساتذة

 .اللجنة املشار إليها أعاله
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 .كل سنة كتاريخ لترقية املترشحين سبتمبر من 15ويتم اعتماد 

 .للجمهورية التونسية ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي ـ 8الفصل 

 .2513جويلية  1تونس في 

 

 

 والبحث العلمي وزير التعليم العالي

 منصف بن سالم

 وزير التربية  

 لبيض سالم    

 

 

 اطلع عليه

 رئيس الحكومة

 علي لعرّيض
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 يتعلق  1111افريل  11قرار من وزيري التعليم العالي و التربية مؤرخ في 

 كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول  بضبط

 بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية ولاعالمية.

 

 

 إن وزير التعليم العالي والتربية،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663د لسنة ـد112بعد الاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  63الصبغة إلادارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته وخاصة القانون عدد 

 ،1660ديسمبر  25املؤرخ في  1660

املتعلق بالنظام ألاساس ي  1666أكتوبر  16املؤرخ في  1666د لسنة ـد2515وعلى ألامر عـ

الخاص بالسلك املشترك، ملدرس ي اللغة الانقليزية وإلاعالمية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة 

لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي كما وقع تنقيحه 

 .2555جانفي  31املؤرخ في  2555لسنة  355باألمر عدد 

 قـررا مـا يلـي :

)جديد( من  8تنظم املناظرة الداخلية بامللفات املنصوص عليها بالفصل  : الفصل ألاول 

للترقية إلى رتبة أستاذ  1666أكتوبر  16املؤرخ في  1666لسنة  2515ألامر املشار إليه أعاله عدد 

أول بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية وإلاعالمية طبقا للطرق املضبوطة بأحكام هذا 

 القرار.

 .1111 جوان 11: قرار مؤرخ في  1الفصل 

 : يمكن أن يترشح للمناظرة املشار إليها أعاله

إلاجازة أو شهادة  ألاساتذة املترسمون برتبتهم املباشرون للتدريس واملحرزون على شهادة- 1

( سنوات 8شرط ست ) ألاستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها املتوفر فيهم

الترشحات واملتحصلون في آخر تفقد  منذ تسميتهم في رتبة أستاذ في تاريخ ختم أقدمية على ألاقل

 .ألاقل على 25من  11بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 

املكلفون بخطة وظيفية أو امللحقون و  أو ألاساتذة املترسمون برتبتهم القائمون بعمل إداري  -2

لى عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها واملتوفر ع املحرزون على إلاجازة أو شهادة ألاستاذية أو

ألاقل منذ تسميتهم في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات  ( سنوات أقدمية على8فيهم شرط ست )

 .ألاقل كمعدل حسابي آلخر عدد بيداغوجي وعدد إداري  على 25من  11واملتحصلون على 

آلخر عدد إداري وعشرة عدد بيداغوجي املعدل الحسابي  ويحتسب في حالة عدم توفر

 .بيداغوجي ( كعدد15)
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تفتح املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بقرار من الوزير الذي يمارس  : 1الفصل 

 سلطة التسلسل أو سلطة إلاشراف إلاداري إزاء ألاساتذة املعنيين ويضبط هذا القرار:

 عدد الخطط املعروضة للتناظر، -

 تاريخ غلق قائمة الترشحات، -

 تاريخ اجتماع لجنة املناظرة. -

تشرف على املناظرة املشار إليها أعاله لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من  : 4الفصل 

 الوزير ألاول.

 وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

 اقتراح قائمة املترشحين املخول لهم املشاركة في املناظرة، -

 إلاشراف على سير املناظرة، -

 الجدارة،ترتيب املترشحين حسب  -

 تقييم الوثائق البيداغوجية املقدمة من طرف املترشح، -

 اقتراح املترشحين الذين يمكن قبولهم. -

 .1118أفريل  14: قرار مؤرخ في  5الفصل 

يجب على املترشحين للمناظرة املشار إليها أعاله أن يقوموا بالتسجيل عبر الشبكة 

تربية و التكوين بالنسبة الى املترشحين املنتمين التربوية و أن يرسلوا  مطالب ترشحهم إلي وزارة ال

إليها والى وزارة التعليم العالي والتكنولوجيا بالنسبة الى  املترشحين املنتمين الى هذه الوزارة عن 

 طريق التسلسل إلاداري مصحوبة بالوثائق التالية:

 قائمة خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس الادارة، -

 .1111جوان  11قرار مؤرخ في (بـ: ضوتعو  5و 1)تلغى املطة 

 ،الاستاذية او ما يعاادلها من لاجازة أو لالصل  مطابقةنسخة  -

وثيقة تثبت سنوات التدريس الفعلي بالنسبة الى الاستاذية املباشرين للتدريس  -

 بمؤسسات التعليم العالي،

 نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي، -

 املباشرين للتدريس،نسخة من آخر عدد اداري بالنسبة لغير  -

نسخة عند الاقتضاء من الكتب املدرسية والدراسات ذات الصبغة البيداغوجية  -

البحتة والوسائل التعليمية املوازية املؤشرة من قبل وزارة التربية والتكوين أو وزارة 

التعليم العالي و البحث العلمي والتكنولوجيا للسنتين الاخيرتين السابقتين للمناظرة 

 أعدها املترشح أو ساهم في إعدادها.والتي 
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تضبط قائمة املترشحين املخول لهم حق املشاركة في املناظرة من قبل  : 2الفصل 

الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة إلاشراف إلاداري إزاء املترشحين املعنيين باقتراح 

 من لجنة املناظرة.

 .1111 جوان 11: قرار مؤرخ في  9الفصل 

امللفات املعروضة طبقا ألحكام هذا القرار وتسند  لجنة املناظرة املشار إليها أعاله تقييمتتولى 

 : التالية عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس

I  - :بالنسبة إلى ألاساتذة املباشرين للتدريس 

 .العامة : نقطة عن كل سنة ألاقدمية -

 .أقدمية ألاقدمية في الرتبة : نقطة عن كل سنة -

 .قبل تاريخ غلق الترشحات 25عدد بيداغوجي على  آخر  -

 ( نقاط للمشاركين في تأليف الكتب املدرسية والدراسات15التنفيل بعدد أقصاه عشر ) -

وزارة  والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية املوازية املؤشرة من قبل

 .تسبقان املناظرة للسنتين ألاخيرتين اللتين التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 .سنوات تدريس 6( بعد قضاء 51نقطة ) -

 .سنوات 6نقطة عن كل سنة تدريس بعد  (5.25ربع ) -

II  - إداري أو املكلفين بخطة وظيفية أو امللحقين: بالنسبة لألساتذة املكلفين بعمل 

 .كل سنة ألاقدمية العامة : نقطة عن -

 .الرتبة : نقطة عن كل سنةألاقدمية في  -

 .للسنة الدراسية التي تسبق سنة الترقية العدد إلاداري  -

للمشاركين في تأليف الكتب املدرسية وفي الدراسات  ( نقاط15التنفيل بعدد أقصاه عشر ) -

البحتة والوسائل التعليمية املوازية املؤشرة من قبل وزارة  والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية

 .العالي والبحث العلمي للسنتين ألاخيرتين اللتين تسبقان املناظرة أو وزارة التعليمالتربية 

( نقاط على أقص ى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية ملدة 4بأربع ) التنفيل -

أو  سنوات على ألاقل باإلدارة املركزية أو باملندوبيات الجهوية أو باملؤسسات التربوية خمس

العالي والبحث  رة املركزية أو بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليمباإلدا

 : العلمي ويباشرون الخطة عند الترشح وذلك على النحو التالي

 .( نقاط4مدير عام أو مدير : أربع ) -

 .نقاط (3كاهية مدير أو مدير مساعد : ثالث ) -

 (.2ناظر : نقطتان )رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربوية أو  -

 .1111جوان  11قرار مؤرخ في  : 9الفصل 

حسب الجدارة طبقا ملجموع ألاعداد املتحصل  تتولى لجنة املناظرة بعد املداولة ترتيب املترشحين

 .عليها
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مترشحين على نفس املجموع من النقاط تكون ألاولوية ألكبرهم  وإذا تحصل مترشحان أو عدة

 .سنا

ئمة بالنسبة إلى املترشحين املباشرين للتدريس الذين يمكن قبولهم بنسبة اللجنة قا وتعد هذه

 من مجموع ألاساتذة املترشحين والذين تتوفر فيهم الشروط املنصوص عليها أعاله مع 35%

 .تقسيم هذه النسبة على مختلف املواد التي يدرسونها

إداري أو املكلفين بخطة وظيفية بالنسبة إلى املترشحين املكلفين بعمل  وتعد هذه اللجنة قائمات

من بينهم ويرتبون  %35الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن قبولهم بنسبة  أو امللحقين

 .الاختصاص حسب

التسلسل أو إلاشراف  وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة الوزير الذي يمارس سلطة

 .إلاداري إزاء املترشحين املعنيين

تضبط قائمة املترشحين الناجحين نهائيا في املناظرة الداخلية للترقية إلى  : 8الفصل 

رتبة أستاذ أول بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية وإلاعالمية من قبل الوزير الذي يمارس 

 سلطة التسلسل أو سلطة إلاشراف إلاداري إزاء املترشحين املعنيين.

ة غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان املترشح ينتج عن كل غش أو محاول : 11الفصل 

 ( سنوات في كل مناظرة أو امتحان ادري الحق.5من املشاركة مدة خمس)

ويتم هذا الحرمان بمقتض ى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة 

إلاشراف إلاداري إزاء املترشح املعني وذلك بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة 

 املناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى املترشح.

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. : 11الفصل 

 .2555افريل  11تونس في 

 

 وزير التعليم العالي

 الصادق شعبان  

 وزيـر التربيـة             

 احمد عياض الودرني                                             

 اطلع عليه 

 الوزير ألاول 

 محمد الغنوش ي
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  1111جويلية  1قرار من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في      

بالسلك  يتعلق بضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول 

التابعة لوزارة التربية  الانقليزية ولاعالمية العاملين بمؤسسات التعليماملشترك ملدرس ي اللغة 

 .العالي والبحث العلمي وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم

 

 

 العلمي، إن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث          

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511لسنة  8بعد الاطالع على القانون التأسيس ي عدد 

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية،

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية،  ألاساس ي العام ألعوان

 23املؤرخ في  2511لسنة  66حته أو تممته وخاصة املرسوم عدد النصوص التي نق وعلى جميع

 ،2011 سبتمبر

بالنظام ألاساس ي  املتعلق 1666أكتوبر  16املؤرخ في  1666لسنة  2515وعلى ألامر عدد          

بمؤسسات التعليم التابعة  الخاص بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية وإلاعالمية العاملين

لوزارة التعليم العالي وعلى جميع  التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعةلوزارة 

 2513جوان  11املؤرخ في  2513لسنة  2468النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

 .)جديد( منه 8و خاصة الفصل 

 

 : قررا ما يلي

 

رتبة أستاذ  اخلية بالشهائد للترقية إلىـ تضبط كيفية تنظيم املناظرة الد الفصل ألاول           

بمؤسسات التعليم التابعة  أول بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية وإلاعالمية العاملين

لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة

 .وفقا ألحكام هذا القرار

املناظرة الداخلية املشار إليها بالفصل ألاول أعاله بمقرر من الوزير تفتح  ـ 1الفصل 

 .يمارس سلطة التسلسل أو سلطة إلاشراف إلاداري إزاء ألاساتذة املعنيين الذي

 : هذا املقرر  ويضبط

 .تاريخ غلق قائمة الترشحات -

 .املناظرة تاريخ اجتماع لجنة -
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ملدرس ي اللغــــة  تبـــة أستـــاذ أول بالسلك املشتركـ يمكن أن يترشح إلى ر  1الفصل           

لوزارة التربيــة وبمؤسســات التعليم  الانقليزيـــة وإلاعالميـــة العاملين بمؤسسات التعليم التابعــة

العالــي ألاساتــذة املتحصلين على شهــــادة الكفــاءة في  العالـــي والبحث التابعــة لوزارة التعليم

املاجستير في نظام "أمد" أو شهادة الدراسات املعمقة أو شهادة التعمق في  أو املاجستير أوالبحث 

 .ألاقل ( سنوات أقدمية على5الدكتـــوراه أو ما يعادلهــا واملتوفــر فيهم شرط خمس ) البحث أو

أستاذ أول بالسلك  ـ تشرف على املناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة 4الفصل 

التعليم التابعة لوزارة التربية  ملشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية وإلاعالمية العاملين بمؤسساتا

التعليم العالي والبحث العلمي املشار إليها  وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة

 .أعضائها بقرار من رئيس الحكومة بالفصل ألاول أعاله لجنة يتم تعيين

 : لجنة بالخصوصوتتولى هذه ال

 .ملفات الترشح دراسة -

 .الترقية اقتراح قائمات اسمية في املترشحين املتوفر فيهم شرط -

  :يقوموا بالتسجيل ـ يجب على املترشحين للمناظرة املشار إليها أعاله أن 5الفصل 

 .إلى وزارة التربية عبر الشبكة التربوية بالنسبة إلى املترشحين املنتمين - 1

العلمي بالنسبة إلى املترشحين  باملوقع الالكتروني لوزارة التعليم العالي والبحثأو  - 2

 .العلمي املنتمين إلى وزارة التعليم العالي والبحث

وجوبا بمكتب  وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل إلاداري وتسجل هذه املطالب

 : بالوثائق التاليةالضبط لإلدارة التي ينتمي إليها املترشح وتكون مرفوقة 

 .إلادارة نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية ممض ى من قبل رئيس - 1

املاجستير في  نسخة مطابقة لألصل من شهادة الكفاءة في البحث أو املاجستير أو - 2

 .الدكتوراه أو ما يعادلها نظام "أمد" أو شهادة الدراسات املعمقة أو شهادة التعمق في البحث أو

 .أعاله 5ـ يرفض كل مطلب ترشح يخالف أحكام الفصل  2الفصل 

قبل الوزير الذي  ـ تضبط قائمة املترشحين املخول لهم املشاركة في الترقية من 9الفصل 

املعنيين باقتراح من اللجنة  يمارس سلطة التسلسل أو سلطة إلاشراف إلاداري إزاء ألاساتذة

 .املشار إليها أعاله

املترشحين املرتقين بالشهائد إلى رتبة أستاذ أول بالسلك  قائمةـ تضبط  9الفصل 

الانقليزية وإلاعالمية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية  املشترك ملدرس ي اللغة

 التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قبل الوزير وبمؤسسات

من  التسلسل أو سلطة إلاشراف إلاداري إزاء ألاساتذة املعنيين باقتراحالذي يمارس سلطة 

 .اللجنة املشار إليها أعاله

 .لترقية املترشحين سبتمبر من كل سنة كتاريخ 15ويتم اعتماد 
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 .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 6الفصل           

 .2513جويلية  1تونس في 

 

 

 العلمي ليم العالي والبحثوزير التع

 منصف بن سالم

 وزير التربية  

 سالم لبيض
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قرار من وزير التربية ووزير  التعليم العالي و البحث العلمي والتكنولوجيا املعلومات والاتصال 

 يتعلق بضبط نظام املناظرة الخارجية باالختبارات النتداب  1114مارس  11مؤرخ في 

 أستاذ السلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية ولاعالمية وبرامجها وطرق فتحها.

 

 

 التربية و التعليم العالي و البحث العلمي والتكنولوجيا املعلومات والاتصال ،إن وزير 

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511ـدد لسنة 8بعد الاطالع على القانون التأسيس ي عـ

 3املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون ألاساس ي عدد 

فيفري  5املؤرخ في  2514لسنة  4وبالقانون ألاساس ي عدد 2514يفري ف 3املؤرخ في  2514لسنة 

2514، 

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112وعلى القانون عـ

ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية، 

 23املؤرخ في  2511لسنة  66ه او تممته وخاصة املرسوم عدد وعلى جميع النصوص التي نقحت

 ،2511سبتمبر 

املتعلق بالنظام ألاساس ي  1666أكتوبر  16املؤرخ في  1666ـدد لسنة 2515وعلى ألامر عـ

الخاص بالسلك املشترك، ملدرس ي اللغة الانقليزية وإلاعالمية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة 

ؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع لوزارة التربية وبم

 .2513جوان  11املؤرخ في  2513لسنة  2468النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

املتعلق بضبط أحكام  2558أفريل  13املؤرخ في  2558تدد لسنة 1531وعلى ألامر عـ

ية احتسابه لتمكين حاملي الشهادات العليا من خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيف

املشاركة في املناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول الى مراحل التكوين لالنتداب في القطاع 

 العمومي،

املتعلق بضبط الشهادات  2556أوت  5املؤرخ في  2556ـدد لسنة 2203وعلى الامر عـ

رجية لالنتداب أو الدخول الى مراحل التكوين الوطنية املستوجبة للمشاركة في املناظرات الخا

 ،2التي تنظمها الادارات العمومية بالنسبة الى الصنف الفرعي أ

املتعلق بضبط الاطار العام  2514جانفي  18املؤرخ في  2514ـدد لسنة 56وعلى الامر عـ

تذة املدارس لتنظيم املناظرات الخارجية باالختبارات النتداب أساتذة املدارس الابتدائية وأسا

الاعدادية واملعاهد وأساتذة السلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية والاعالمية التي تنظمها وزارة 

 التربية،

املتعلق بتعيين  2514جانفي  26املؤرخ في  2514ـدد لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عـ

 رئيس الحكومة،
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املتعلق بتسمية أعضاء  2514فيفري  3املؤرخ في  2514ـدد لسنة 413وعلى ألامر عـ

 الحكومة،

وعلى قرار وزيري التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا املؤرخ في 

املتعلق بضبط نظام مناظرات الكفاءة الستاذية التعليم الثانوي وبرامجها  2550نوفمبر  13

 ،2556أغوت  0ؤرخ في وموادها وطرق فتحها كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقرار امل

املتعلق بتحديد مساهمة  2515سبتمبر  23وعلى قرار وزيري املالية والتربية املؤرخ في 

 املترشحين في مصاريف إجراء الامتحانات واملناظرات التي تنظمها وزارة التربية.

 

 قـررا مـا يلـي :

 

 الختبارات النتدابيضبط هذا القرار كيفية تنظيم املناظرة الخارجية با :الفصـل ألاول 

 .فتحها أساتذة السلك املشترك ملدرس ي اللغة إلانقليزية وإلاعالمية وبرنامجها وطرق 

أساتذة السلك املشترك  تفتح املناظرة املشار إليها بالفصل ألاول أعاله النتداب :1الفصـل         

الوطنية لإلجازة في اللغة الشهادة  ملدرس ي اللغة إلانقليزية وإلاعالمية للمترشحين املحرزين على

وللمترشحين املحرزين على شهادة ألاستاذية في اللغة  إلانقليزية أو إلاعالمية أو شهادة معادلة لها

  .عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها لها إلانقليزية أو إلاعالمية أو

لي والبحث مشترك من وزير التربية ووزير التعليم العا تفتح املناظرة بقرار : 1الفصــل 

 : والاتصال، ويضبط قرار الفتح العلمي وتكنولوجيا املعلومات

 ـ عدد املراكز الشاغرة لكل مادة،

 تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد، ـ

 ـ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح،

 .تاريخ فتح املناظرة ـ

 بعد عن طريق الشبكة يتعين على كل مترشح أن يقوم بالتسجيل عن : 4الفصــل 

الراجعة بالنظر إلى الوالية التي  التربوية ثم يودع ملف ترشحه لدى املندوبية الجهوية للتربية

التعريف الوطنية ويتضمن مطلب الترشح  ينتمي إليها املترشح حسب عنوانه املذكور ببطاقة

 : الوثائق التالية

  عند الترشح: -أ 

بكة  -
ّ

 التربوية، مطلب الترشح املستخرج من املوقع املعّد لذلك على الش

 ،"طابعا جبائيا يحمل عبارة "إمتحان -

 التعريف الوطنّية، نسخة من بطاقة -

ة املعروضة للتناظر لكل  نسخة من الشهادة العلمية املوافقة للمستوى العلمي-
ّ
املطلوب للخط

 إلى الشهائد ألاجنبية، ة بالنسبةماّدة مصحوبة بنسخة من شهادة املعادل
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ح الذي تجاوز السنَّ القصوى يجب
ّ

كر  وبالنسبة إلى املترش
ّ
إرفاق الوثائق سابقة الذ

الترسيم بمكتب التشغيل والعمل  بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو شهادة تثبت

ي تاريخ ختم قائمة من ثالثة أشهر ف املستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر

 القانونية القصوى للمعني باألمر. الترشحات لطرح مدة هذه الخدمات من السّن 

 .الوثائق املنصوص عليها أعاله ويرفض وجوبا كّل مطلب ترشح ال يتضّمن

 : بعد النجاح في مرحلة القبول ألاّولي -ب 

  يجب على املترشح إضافة الوثائق آلاتية:

مه أكثر من ثالثة أشهر، السوابقمضمون من سجّل  -
ّ
 العدلية لم يمض على تاريخ تسل

مهما أكثر من سنة، مضموني والدة لم يمض-
ّ
  على تاريخ تسل

مها-
ّ
أكثر من ثالثة أشهر، تثبت أّن املترشح في صحة جيدة  شهادة طبية لم يمض على تاريخ تسل

 بكامل تراب الجمهورية، وبإمكانه مباشرة مهنة التدريس

من قرار املعادلة بالنسبة إلى الشهادة  مشهود بمطابقتها لألصل من شهادة البكالوريا أو نسخة-

 ألاجنبية،

ة  نسخة مشهود بمطابقتها-
ّ
لألصل من الشهادة العلمية املوافقة للمستوى العلمي املطلوب للخط

ة إلى لكل ماّدة مصحوبة بنسخة مطابقة لألصل من شهادة املعادلة بالنسب املعروضة للتناظر

 .ألاجنبية الشهائد

ح الذي لم يقّدم إحدى الوثائق املذكورة بالفقرة
ّ

ب" أعاله اجتياز " ال يخّول للمترش

 .اختباري القبول النهائي

ترشح يرد بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويعتبر  يرفض وجوبا كل مطلب : 5الفصل 

سجيل عن بعد دليال على
ّ
 .ذلك تاريخ الت

تاريخ  شح يرد بعد آخر أجل إليداع ملفات الترشح ويعتبركما يرفض كل ملف تر 

 .التسجيل بمكتب الضبط دليال على ذلك

املخّول لهم حّق املشاركة في املناظرة بصفة نهائية  تضبط قائمة املترشحين : 2الفصل 

 .لجنة املناظرة من قبل وزير التربية باقتراح من

  تشتمل املناظرة على الاختبارات الثالثة آلاتية: : 9الفصل 

 ـ اختبار كتابي يعتمد تقنية ألاسئلة متعّددة الاختيارات،

 كتابي تحريري في ماّدة التدريس املترشح لها، ـ اختبار

 .محادثة ـ اختبار شفاهي أو تطبيقي أو

  تتضمن املناظرة مرحلتين: : 9الفصل 

  : وتتضمن: ألاّولي أ ـ مرحلة القبول 
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( سؤالا على 45الاختيارات" يتكّون من أربعين ) اختبارا كتابيا يعتمد تقنية "ألاسئلة متعّددة -

الصلة بالبرامج التعليمية الرسمية في مادة التدريس املترشح  ألاقل تتعلق باملعارف ألاساسية ذات

  .لها

م على ألاقل مرة ونصف املترشحون املقبولون في هذه املرحلة والذين يكون عدده ويدعى

 .املناظرة املراكز املعروضة للتناظر لكّل ماّدة على حدة إلجراء اختبار املرحلة الثانية من عدد

 .سنا وفي حالة التساوي بين مترشحين أو أكثر تعطى ألاولوية ألكبرهم

  : وتتضمن: مرحلة القبول النهائي -ب 

في املعارف  اختبارا كتابّيا تحريريا- واملهارات ذات الصلة بالبرامج الرسمية ملادة التدريس املترشح ّّ

  .لها

  .ويشارك في هذا الاختبار كل من تم قبوله في املرحلة ألاولى

 في حالة التنصيص على خالف وتجري 
ّ
 الاختبارات باللغة املحرر بها موضوع الاختبار إال

 .ذلك

ذات الصلة  ف املترشحين ومهارتهماختبارا شفويا أو تطبيقيا أو محادثة لتقييم معار  -

  .بمادة التدريس املترشح لها

والاختبارات الشفاهية أو التطبيقية أو املحادثة  وتضبط الاختبارات الكتابية التحريرية

 املسندة إليها طبقا للجدول التالي: والضوارب الخاصة بكل مادة وطبيعتها ومدتها

الاختبار الكتابي التحريري في  املاادة

 تصاصالاخ

 الاختبار الشفاهي أو التطبيقي أو املحاادثة

مدة  الاختبار الضارب املدة الاختبار

 إلاعداد

مدة العرض 

 واملناقشة

 الضارب

دراسة نص  الانقليزية

 أو مقال

إعداد  2 س 3

العرض 

 وتقديمه

 1 د 35 س 1

اختبار في  الاعالمية

 علوم

 إلاعالمية 

إعداد  2 س 3

العرض 

 وتقديمه

 1 د 35 س 1

تركيبتها بقرار من رئيس الحكومة، وتنبثق عن  تحدث لجنة للمناظرة تضبط : 8الفصـل         

رئيُسها وأعضاؤها بمقرر من وزير التربية من بين  هذه اللجنة لجنة فرعية بيداغوجية ويّسمى

لوزارة التعليم بوزارة التربية وسلك املدّرسين الباحثين الّتابعين  أعضاء سلك التفّقد البيداغوجيّ 

العلمي وتكنولوجيا املعلومات والاتصال، وعند الاقتضاء من بين أعضاء سلك  العالي والبحث

 .املبّرزين أو مدّرس ي املرحلة الثانوية املترّسمين املدّرسين
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على إعداد مواضيع الاختبارات بمرحلتيها وعلى إصالحها  وتشرف اللجنتان الفرعيتان

النهائية للمناظرة التثبت في ألاعداد املسندة في اختباري املرحلة  والتويتولى رئيسها قبل املدا

املناظرة من حيث التطابق بين ألارقام السرية للمترشحين وأسمائهم واملصادقة على  الثانية من

 .ذلك صحة

مللفات املترشحين  كما تحدث لجان جهوية مهمتها القيام بأعمال الفرز والدراسة ألاولية

 .التربية الجهوي وتضبط تركيبة هذه اللجان بمقرر من وزير على املستوى 

املترشحين بقطع طوالعها  بعد إجراء كّل اختبار كتابّي، تهّيأ أوراق تحارير : 11الفصل 

  وإعطائها أرقاما سّرية قبل عرضها على إلاصالح:

 يتم إصالح اختبار ألاسئلة متعّددة الاختيارات باعتماد املعالجة آلالية،-

كلُّ واحد  تم إصالح الاختبار الكتابي التحريرّي من قبل مصّححْين اثنْين على ألاقّل، يسندي -

العددين املسندين يساوي أو  ( وإذا كان الفارق بين25( و)5منهما إلى الاختبار عددا يتراوح بين )

ا إذا كان الحسابّي للعددْين املسندْين أّم  يقل عن أربع نقاط فإن العدد النهائي يكون املعّدل

نقاط فإنه يقع اللجوء إلى إصالح ثالث يقوم به  الفارق بين العددين املسندين يفوق ألاربع

ويكون العدد النهائي املعّدل الحسابّي للعدد املسند  مصحح واحد من غير املصححين السابقين

 العددين املسندين في إلاصالح املزدوج، في إلاصالح الثالث وأكبر

الصالحيات في إسناد ألاعداد طبقا ملا ينّص عليه هذا القرار. وال  إلاصالح بكاملتتمّتع لجان  -

عن في
ّ
الع على أوراق الاختبارات وال بإعادة يمكن الط

ّ
 ألاعداد املسندة كما ال يمكن املطالبة باالط

 .إلاصالح

أوراق التحارير  ينجّر عن كّل غياب عن أحد الاختبارات أو عدم إرجاع : 11الفصل 

حال
ّ

  .تصريح بعدم نجاح املترش

تحت تصّرف املترشحين طيلة مّدة إجراء الاختبارات  ال يمكن أن توجد : 11الفصل 

رات أو أّي 
ّ
مستند مهما كان نوعه ما لم تحّدد لجنة إلاشراف على سير  كتب أو نشريات أو مذك

 .لذلك املناظرة إجراء مخالفا

ى البحث فيتعّين لجنة مختصة بقرار من وزير  : 11الفصل 
ّ
كّل غّش أو  التربية تتول

 .إصالحها محاولة غّش وفي كّل سوء سلوك يتّم ضبطه أثناء إجراء الاختبارات أو أثناء

املداوالت في  أعاله إلى 13تدعى اللجنة املنصوص عليها بالفصل  : 14الفصل         

 يتضّم 
ّ

تقرير املراقبين وتقرير  نحاالت الغّش أو محاولة الغّش أو سوء السلوك إستنادا إلى ملف

وكّل الوثائق والوسائل التي من  رئيس مركز الامتحان والوثائق املحجوزة واستجواب املترشح،

خاذ القرار
ّ
 .املناسب شأنها أن تساعد على ات

على وزير التربية  في حالة ثبوت الغّش أو محاولة الغّش أو سوء السلوك، تقترح اللجنة

باإلضافة إلى إلغاء املشاركة في املناظرة،  باألمر في املناظرة. كما يمكن للجنة،إلغاء مشاركة املعنّي 
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سوء السلوك ومدى خطورتها، حرمان املترشح من  أن تقترح، بالنظر إلى ظروف حالة الغّش أو

 .سنة واحدة وخمس سنوات الترسيم في املناظرة ملّدة تتراوح بين

 .إدارّي  ح إجراء تحقيقويمكن للجنة، باإلضافة إلى ذلك، أن تقتر 

املداوالت، تعّد اللجنة  إثر إصالح اختبار ألاسئلة متعددة الاختيارات، وبعد : 15الفصل 

الفقرة "أ" وذلك في حدود مّرة  8 املشرفة على املناظرة قائمة في املقبولين طبقا ألحكام الفصل

 .للتناظر ونصف على ألاقل من عدد املراكز املفتوحة

  .التربوية ن نتائج هذا الاختبار بنشرها على الشبكةيتّم إلاعالن ع

ى اللجنة
ّ
ترتيب املترشحين ترتيبا  إثر إنجاز مرحلة القبول النهائي وبعد املداوالت، تتول

املتحّصل عليها في مرحلتي املناظرة  نهائيا حسب الجدارة في كل مادة طبقا ملجموع ألاعداد

( لالختبار الكتابي التحريري 2الاختيارات والضارب ) تعددة( الختبار ألاسئلة م1وباعتماد الضارب )

 .التطبيقي أو املحادثة ( لالختبار الشفاهي أو1والضارب )

 ألاولوية في القبول ألكبرهم سنا.  إذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط تكون 

 .وعند التساوي ألقدمهم في سنة التخرج

أعاله على وزير التربية قائمة في املترشحين  6بالفصل اللجنة املنصوص عليها  تقترح

 .يمكن قبولهم بصفة نهائّية حسب ترتيب الجدارة في كل مادة الذين

 .وزير التربية قائمة املقبولين نهائيا في املناظرة يضبط : 12الفصل 

ى : 19الفصل 
ّ
هائيا إلادارة إلاعالن عن نتائج املناظرة بتعليق قائمة في املقبولين ن تتول

 .املندوبيات الجهوية للتربية وبنشرها على الشبكة التربوية بمقرات

ى إلادارة تعيين املقبولين بمراكز عملهم في  إثر : 19الفصل 
ّ
إعالن نتائج املناظرة، تتول

ن به بعد عشرة ) إلابان وفي ( أيام من إعالمه 15صورة عدم إلتحاق مترشح أو رفضه للمركز املعيَّ

ه يشطب من قائمة املقبولينطريق رسالة  عن
ّ
 .نهائيا مضمونة الوصول مع إلاشعار بالبلوغ، فإن

 .أعاله املشار إليه 2550نوفمبر  13تلغى أحكام القرار املؤرخ في  : 18الفصل 

 .التونسية ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية : 11الفصل 

 .2514مارس  21تونس في          

 العلمي وزير التعليم العالي والبحث                                                   

 وتكنولوجيا املعلومات والاتصال                                                           

 وفيق الجالص يت                                                                                 

 التربية وزير                                                                                   

 فتحي الجراي                                                                                   

 اطلع عليه   

 رئيس الحكومة         

 عةجم مهدي          
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 يتعلق بتحويل جزء 1119فيفري  11مؤرخ في  1119لسنة  129أمر عداد 

 الخصوصية املسندة إلى ألاعوان العموميين من مقاادير املنح

 .الخاصة بهم إلى املرتب ألاساس ي املحداد بشبكة ألاجور 

 

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من الوزير ألاول،

 املتعلق بنظام 1680جويلية  14املؤرخ في  1680لسنة  26الاطالع على القانون عدد  بعد

أو  القضاة واملجلس ألاعلى للقضاء والقانون ألاساس ي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته

القانون  وعلى 1661فيفري  25املؤرخ في  1661لسنة  6تممته وخاصة القانون ألاساس ي عدد 

 ،2555أوت  4املؤرخ في  2555لسنة  61 ألاساس ي عدد

املتعلق بضبط القانون  1605سبتمبر  28املؤرخ في  1605لسنة  8وعلى املرسوم عدد 

 25املؤرخ في  1605لسنة  48املحاسبات واملصادق عليه بالقانون عدد  ألاساس ي ألعضاء دائرة

 63ن ألاساس ي عدد جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانو  وعلى 1605نوفمبر 

 ،1665أكتوبر  29 املؤرخ في 1665لسنة 

املتعلق بتسيير املحكمة  1602املؤرخ في أول أوت  1602لسنة  80وعلى القانون عدد 

التي نقحته أو تممته وخاصة  إلادارية وضبط القانون ألاساس ي ألعضائها وعلى جميع النصوص

 06والقانون ألاساس ي عدد  1668جوان  3املؤرخ في  1668لسنة  45القانون ألاساس ي عدد 

 ،2551جويلية  24املؤرخ في  2551لسنة 

واملتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112عدد  وعلى القانون 

ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية  ألاساس ي العام

 10املؤرخ في  2553لسنة  25حته أو تممته وخاصة القانون عدد النصوص التي نق وعلى جميع

 منه، 14و 13وخاصة الفصلين  2553مارس 

املتعلق بنظام الجرايات  1985 مارس 5املؤرخ في  1665لسنة  12وعلى القانون عدد 

وإتمامه القطاع العمومي كما تم تنقيحه  املدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في

املؤرخ  1660لسنة  04والقانون عدد  1988 جوان 20املؤرخ في  1666لسنة  01بالقانون عدد 

 ،1660نوفمبر  16في 

املتعلق بإصدار مجلة  1666ديسمبر  35املؤرخ في  1666لسنة  114 وعلى القانون عدد  

 ألاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، الضريبة على دخل

املتعلق بإحداث وزارة أولى  1686نوفمبر  0املؤرخ في  1686لسنة  455وعلى ألامر عدد           

 ألاول، وضبط وظائف الوزير
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بإحداث املنحة  واملتعلق 1604سبتمبر  25املؤرخ في  1604لسنة  604وعلى ألامر عدد 

نقحته  النصوص التي الخصوصية املسندة لسلك املتفقدين الطبيين واملوازين لهم وعلى جميع

 ،1993 نوفمبر 15املؤرخ في  1663لسنة  2312أو تممته وخاصة ألامر عدد 

باملنح املخولة  واملتعلق 1604ديسمبر  25املؤرخ في  1604لسنة  1156وعلى ألامر عدد 

 تممته، لإلطارات الفنية لإلدارة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو

منحة  واملتعلق بإحداث 1600ماي  11املؤرخ في  1600لسنة  483وعلى ألامر عدد 

العاملين  التكاليف البيداغوجية لفائدة بعض أصناف رجال التعليم وهيئة التفقد البيداغوجي

 تممته، بوزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو

بإحداث املنحة  واملتعلق 1600سبتمبر  6املؤرخ في  1600لسنة  034وعلى ألامر عدد 

التي نقحته أو  وصية املسندة للسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، وعلى جميع النصوصالخص

 ،1993 نوفمبر 15املؤرخ في  1663لسنة  2313تممته وخاصة ألامر عدد 

بإحداث منحة  واملتعلق 1600سبتمبر  12املؤرخ في  1600لسنة  036وعلى ألامر عدد 

بوزارات الشؤون  التعليم وهيئة التفقد التكاليف البيداغوجية لفائدة بعض أصناف رجال

 التي نقحته أو تممته، الثقافية والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة، وعلى جميع النصوص

واملتعلق بمنحة عدم قبول  1606نوفمبر  0املؤرخ في  1606لسنة  688وعلى ألامر عدد 

ل الوقت وعلى جميع النصوص كام الحرفاء املسندة إلى ألاطباء البياطرة العاملين حسب نظام

 التي نقحته أو تممته،

واملتعلق بإسناد منحة  1661فيفري  18املؤرخ في  1981 لسنة 256وعلى ألامر عدد 

الخدمة، املسندة لبعض الاصناف من أعوان الاستغالل  تبررها تكاليف خاصة منجرة عن

على جميع النصوص التي التابعين لوزارة الشؤون الخارجية و  للمواصالت السلكية والترقيم

 ،1663نوفمبر  15املؤرخ في  1663لسنة  2350عدد  نقحته أو تممته وخاصة ألامر

واملتعلق باملنح املسندة  1661جويلية  15املؤرخ في  1661لسنة  600وعلى ألامر عدد 

 1663لسنة  2320الجامعيين، كما تم تنقيحه باألمر عدد  لسلك أطباء ألاسنان الاستشفائيين

 ،1993 نوفمبر 15املؤرخ في 

باملنح املسندة  واملتعلق 1661جويلية  15املؤرخ في  1661لسنة  606وعلى ألامر عدد 

املؤرخ  1663لسنة  2314 لسلك الصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، كما تم تنقيحه باألمر عدد

 ،1663نوفمبر  15في 

واملتعلق باملنح املسندة إلى  1662جانفي  22املؤرخ في  1662لسنة  121وعلى ألامر عدد 

 للمصالح العمومية، أعضاء هيئة املراقبة العامة

واملتعلق باملنح املخولة  1662جانفي  22املؤرخ في  1662لسنة  124وعلى ألامر عدد 

 ألعضاء الرقابة العامة للمالية،
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حة واملتعلق بإحداث من 1662مارس  18املؤرخ في  1662لسنة  555وعلى ألامر عدد 

والتنفيذ لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية  خصوصية تسمى منحة التصرف

 الصبغة إلادارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، واملؤسسات العمومية ذات

واملتعلق بإحداث منحة  1662مارس  18املؤرخ في  1662لسنة  524وعلى ألامر عدد 

العمل" املخولة ألعوان تفقدية الشغل، وعلى جميع النصوص  يفخصوصية تدعى "منحة تكال

 تممته، التي نقحته أو

بضبط الترتيب  واملتعلق 1664أكتوبر  26املؤرخ في  1664لسنة  1280وعلى ألامر عدد 

العمومية، وعلى جميع  التفاضلي والتدرج القياس ي وألاجر املخول إلطار مستشاري املصالح

 تممته،النصوص التي نقحته أو 

واملتعلق بضبط الترتيب  1665ماي  6املؤرخ في  1985 لسنة 024وعلى ألامر عدد 

املخول إلطار مستشاري البريد والبرق والهاتف، وعلى جميع  التفاضلي والتدرج القياس ي وألاجر

 تممته، النصوص التي نقحته أو

منحة  نادواملتعلق بإس 1665جوان  0املؤرخ في  1665لسنة  614وعلى ألامر عدد 

 تممته، القضاء لفائدة القضاة من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو

بإسناد منحة  واملتعلق 1665املؤرخ في أول جويلية  1665لسنة  650وعلى ألامر عدد 

 تممته، قضاء لقضاة دائرة املحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو

بمنحة القضاء  واملتعلق 1665املؤرخ في أول جويلية  1665لسنة  656وعلى ألامر عدد 

 تممته، املسندة لقضاة املحكمة إلادارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو

املنح املسندة  واملتعلق بضبط 1665أوت  0املؤرخ في  1665لسنة  1515وعلى ألامر عدد 

 نقحته أو تممته، وص التيألعضاء سلك املصالحة لوزارة الشؤون الاجتماعية وعلى جميع النص

واملتعلق بإحداث منحة  1665نوفمبر  6املؤرخ في  1665لسنة  1455وعلى ألامر عدد 

نقحته أو تممته وخاصة  تأطير وبحث لفائدة سلك التعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي

املؤرخ في  1664لسنة  83عدد  وألامر 1663نوفمبر  15املؤرخ في  1663لسنة  2315ألامر عدد 

 ،1664جانفي  15

واملتعلق بإحداث منحة  1666جوان  2املؤرخ في  1666لسنة  1513وعلى ألامر عدد 

 جميع النصوص التي نقحته أو تممته، الهندسة لفائدة مهندس ي إلادارة، وعلى

واملتعلق بإحداث املنحة  1666فيفري  15 املؤرخ في 1666لسنة  266وعلى ألامر عدد 

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته  املسندة للسلك الطبي للمستشفياتالخصوصية 

 ،1663نوفمبر  15املؤرخ في  1663لسنة  2321وخاصة ألامر عدد 

واملتعلق بإحداث منحة  1665جانفي  15املؤرخ في  1665لسنة  146وعلى ألامر عدد 

صوص التي نقحته أو تممته الن نتيجة استغالل لفائدة أعوان وزارة املواصالت، وعلى جميع

 ،1993 نوفمبر 6املؤرخ في  1663لسنة  2253وخاصة ألامر عدد 
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منحة  واملتعلق بإحداث 1665أوت  16املؤرخ في  1665لسنة  1261وعلى ألامر عدد 

 ،1993 املؤرخ في أول نوفمبر 1663لسنة  2151خطر العدوى كما تم تنقيحه باألمر عدد 

املنحة  واملتعلق بإحداث 1665أوت  16املؤرخ في  1665لسنة  1263وعلى ألامر عدد 

 نقحته، البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل املنزلية وعلى جميع النصوص التي

باملنح الخصوصية  واملتعلق 1661جانفي  21املؤرخ في  1661لسنة  66وعلى ألامر عدد 

وعلى جميع النصوص  ولةاملسندة ألعضاء سلك املستشارين املقررين لدى مصالح نزاعات الد

 ،1664فيفري  26املؤرخ في  1664لسنة  553التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

بإحداث املنحة  واملتعلق 1661فيفري  4املؤرخ في  1661لسنة  233وعلى ألامر عدد 

التي نقحته أو تممته  الخصوصية املسندة لألطباء الاستشفائيين الصحيين وعلى جميع النصوص

 ،1993 نوفمبر 15املؤرخ في  1663لسنة  2325اصة ألامر عدد وخ

املنحة  واملتعلق بإحداث 1661فيفري  4املؤرخ في  1661لسنة  230وعلى ألامر عدد 

تممته  الخصوصية املسندة ألطباء أسنان املستشفيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو

 ،1663بر نوفم 15املؤرخ في  1663لسنة  2322وخاصة ألامر عدد 

واملتعلق بإحداث املنحة  1661فيفري  4املؤرخ في  1661لسنة  241عدد  وعلى ألامر

لصيادلة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته  الخصوصية املسندة

 ،1663نوفمبر  15املؤرخ في  1663لسنة  2323وخاصة ألامر عدد 

واملتعلق بإحداث منحة  1661مارس  4 في املؤرخ 1661لسنة  335وعلى ألامر عدد 

القيمين ألاولين والقيمين التابعين لوزارة  خصوصية )منحة التكاليف البيداغوجية( لفائدة

 التربية والعلوم،

واملتعلق بإحداث منحة  1661ماي  31املؤرخ في  1661لسنة  845 وعلى ألامر عدد

الدولة والشؤون العقارية، وعلى جميع هيئة الرقابة العامة ألمالك  املراقبة لفائدة أعضاء

 ،1664فيفري  26املؤرخ في  1664لسنة  552أو تممته وخاصة ألامر عدد  النصوص التي نقحته

واملتعلق بإحداث منحة  1661جويلية  26املؤرخ في  1661لسنة  1126ألامر عدد  وعلى

 اعية التابعين لوزارةتدعى منحة الخدمة الاجتماعية املخولة ألعوان الخدمة الاجتم خصوصية

 الشؤون الاجتماعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

واملتعلق بضبط مقادير  1661أكتوبر  21املؤرخ في  1661لسنة  1526 وعلى ألامر عدد

منحة التكاليف البيداغوجية( املخولة ملنشطي التطبيق واملنشطين بوزارة ) املنحة الخصوصية

شطي تطبيق رياض ألاطفال ومنشطي رياض ألاطفال العاملين بمختلف والطفولة ومن الشباب

 نوفمبر 15املؤرخ في  1663لسنة  2351والجماعات املحلية كما تم تنقيحه باألمر عدد  الوزارات

1993، 
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بإحداث منحة  واملتعلق 1661ديسمبر  0املؤرخ في  1661لسنة  1665وعلى ألامر عدد           

 ،( الشباب والطفولة خطر العدوى )وزارة

واملتعلق بإحداث منحة  1662ماي  11املؤرخ في  1992 لسنة 655وعلى ألامر عدد 

كتابات املحاكم من الصنف العدلي وعلى جميع النصوص التي  إلاجراءات لفائدة أعوان سلك

 ،1664جانفي  24املؤرخ في  1664لسنة  164عدد  نقحته أو تممته وخاصة ألامر

واملتعلق بإحداث منحة  1662سبتمبر  26املؤرخ في  1662لسنة  1035 وعلى ألامر عدد

البلدية لفائدة أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية  خصوصية تسمى منحة مراقبة التراتيب

 11املؤرخ في  1663لسنة  2584تممته وخاصة ألامر عدد  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو

 ،2554جوان  0املؤرخ في  2554ة لسن 1320وألامر عدد  1663أكتوبر 

واملتعلق باملنح املسندة  1662نوفمبر  23 املؤرخ في 1662لسنة  2568وعلى ألامر عدد 

 العقارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ألعوان سلك محرري العقود بإدارة امللكية

لق بإحداث منحة واملتع 1662ديسمبر  0املؤرخ في  1992 لسنة 2125وعلى ألامر عدد 

لسنة  2562كتابات دائرة املحاسبات، كما تم تنقيحه باألمر عدد  إجراءات لفائدة أعوان سلك

 ،1663ديسمبر  25املؤرخ في  1663

واملتعلق بإحداث منحة  1663جانفي  25املؤرخ في  1663لسنة  151وعلى ألامر عدد 

النصوص التي نقحته أو تممته  جميع إجراءات لفائدة أعوان سلك كتابة املحكمة إلادارية وعلى

 ،1993 نوفمبر 15املؤرخ في  2358وخاصة ألامر عدد 

بإحداث منحة  واملتعلق 1663أفريل  16املؤرخ في  1663لسنة  604وعلى ألامر عدد 

 العقارية، العمليات العقارية لفائدة أعوان سلك إدارة امللكية

بإحداث منحة  واملتعلق 1664جانفي  24املؤرخ في  1664لسنة  163وعلى ألامر عدد 

املكلفين باملعالجة آلالية  خصوصية تدعى منحة املعالجة آلالية لإلعالمية لفائدة سلك ألاعوان

 لإلعالمية،

واملتعلق باملنح الخاصة  1664جويلية  11في  املؤرخ 1664لسنة  1463وعلى ألامر عدد 

 ص التي نقحته وتممته،جميع النصو  املخولة لسلك التفقد الطبي للشغل وعلى

واملتعلق باملنحة املخولة  1668جوان  10املؤرخ في  1668لسنة  1138وعلى ألامر عدد 

تعامله مع املصالح والهيئات الاجتماعية  لسلك مندوبي حماية الطفولة ومجاالت تدخله في

 ،2558سبتمبر  5املؤرخ في  2558لسنة  2429 املعنية كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد

واملتعلق بإحداث منحة  1668ديسمبر  16املؤرخ في  1668لسنة  2436وعلى ألامر عدد 

لفائدة سلك املهندسين املعماريين لإلدارة وبالترفيع في  خصوصية تدعى منحة الهندسة املعمارية

 ،1666ـ  1660الفترة  مقادير هذه املنحة طيلة
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واملتعلق بضبط املرتب  1997 سبتمبر 18ؤرخ في امل 1660لسنة  1632وعلى ألامر عدد           

واملؤسسات العمومية ذات الصبغة  ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية

 إلادارية،

واملتعلق بالغرامات  1660نوفمبر  15املؤرخ في  1660لسنة  2120وعلى ألامر عدد           

واملتعلق بضبط  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632التعويضية املحدثة باألمر عدد 

والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة  املرتب ألاساس ي ألعوان الدولة

 إلادارية،

واملتعلق بإحداث منحة  1666جانفي  6املؤرخ في  1666لسنة  254ألامر عدد  وعلى

 الدولة،منحة التعمير لفائدة سلك معماري  خصوصية تسمى

واملتعلق بضبط النظام  1666ديسمبر  16املؤرخ في  1666لسنة  2556وعلى ألامر عدد 

والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة  ألاساس ي الخاص بسلك عملة الدولة

 إلادارية،

واملتعلق بضبط ألاصناف التي  1666جانفي  4املؤرخ في  1666لسنة  12 وعلى ألامر عدد

مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة  إليهما تنتمي

 ،2553نوفمبر  11املؤرخ في  2553لسنة  2336املنقح واملتمم باألمر عدد  إلادارية

واملتعلق بإحداث منحة  1666جانفي  25املؤرخ في  1666لسنة  255ألامر عدد  وعلى

 لفائدة ألاخصائيين النفسانيين لإلدارات العمومية،منحة علم النفس  خصوصية تدعى

واملتعلق بضبط نظام  2555جوان  20املؤرخ في  2555لسنة  1445عدد  وعلى ألامر

 في علم طبقات ألارض، تأجير سلك املهندسين

واملتعلق بضبط مقدار  2551ماي  22املؤرخ في  2551لسنة  1148وعلى ألامر عدد 

للمتفقدين املركزيين للترقيم  ف خاصة منجرة عن الخدمة املسندةاملنحة التي تبررها تكالي

 للشؤون الخارجية،

واملتعلق بضبط نظام تأجير  2551املؤرخ في أول أوت  2001 لسنة 1083وعلى ألامر عدد 

 التابعين لوزارة التربية، سلك املرشدين التربويين

واملتعلق بضبط تأجير سلك  2001 نوفمبر 6املؤرخ في  2551لسنة  2561وعلى ألامر عدد 

 ،2554أفريل  5املؤرخ في  2554لسنة  658املدرسين التكنولوجيين، كما تم تنقيحه باألمر عدد 

واملتعلق بضبط نظام  2555أفريل  12 املؤرخ في 2555لسنة  1186وعلى ألامر عدد 

 العالي،والتكوين ولوزارة التعليم  تأجير سلك أعوان املخابر التابعين لوزارة التربية

 وعلى رأي وزير املالية،

 .املحكمة لاادارية وعلى رأي

 

 :يصدر ألامر آلاتي نصه
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جزء من مقادير املنح الخصوصية املحدثة بمقتض ى ألاوامر  ـ يتم تحويل الفصل ألاول 

إلى أعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات  املنصوص عليها أعاله واملسندة

حدود املبالغ املبينة بالجدولين التاليين ويدمج ضمن املرتب ألاساس ي الشهري  إلادارية فيالصبغة 

 : بشبكة ألاجور الخاصة بهم املحدد

 : ـ بالنسبة إلى املوظفين وألاعوان الوقتيين 1

 الدينار بحساب                                                                                         

 املقدار املدمج الصنف والصنف الفرعي

 456 1أ

 345 2أ

 260 3أ

 232 ب

 166.255 ج

 105 د

 

 : العملةـ بالنسبة إلى 2

 بحساب الدينار                                                                                         

 املقدار املدمج ألاصناف الوحدة

 232 15و6و6 الثالثة

 166.255 0و8و5و4 الثانية

 105 3و2و1 ألاولى

 

  .2007ـ يدخل هذا ألامر حيز النفاذ بداية من غرة أفريل 1الفصل 

بتنفيذ هذا  الوزير ألاول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، ـ 1الفصل 

 .ألامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 .2550فيفري  12تونس في  

 

 زين العابدين بن علي
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 يتعلق بإحداث منحة خاصة  1119سبتمبر  11مؤرخ في  1119لسنة  1118أمر عداد 

 لفائدة املدرسين املباشرين للتدريس باملدارس لاعداادية واملعاهد النموذجية 

 تسمى" منحة خاصة ملصاريف املستلزمات املدرسية" وضبط املبلغ الجملي 

 .1119لهذه املنحة وإسنااد القسط ألاول منها بعنوان سنة 

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير التربية والتكوين،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد  لسنة 112بعد إلاطالع على القانون عـ

مومية ذات بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات الع

لسنة  25الصبغة إلادارية،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ،2553مارس  10املؤرخ في  2553

املتعلق بضبط النظام  1684مارس  16املؤرخ في  1964ـدد لسنة 92وعلى ألامر عـ

ألاساس ي الخاص بسلك ألاساتذة املعاونين التابعين لوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي 

 2550جانفي  15املؤرخ في  2550لسنة  60نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

نون املتعلق بضبط القا 1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد  لسنة 112و على ألامر عـ

ألاساس ي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي التقني واملنهي لوزارة التربية 

 2554لسنة  1406القومية ،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

 ،2554جوان  26املؤرخ في 

ق بضبط القانون املتعل 1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد  لسنة 114و على ألامر عـ

ألاساس ي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية 

 26املؤرخ في  2554لسنة  1465،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

 ،2554جوان 

ملتعلق بإحداث رتبة ا 1665سبتمبر  15املؤرخ في  1665ـدد  لسنة 1138و على ألامر عـ

 1462أستاذ أول للتعليم الثانوي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

 ،2554جوان  26املؤرخ في  2554لسنة 

املتعلق بالنظام ألاساس ي  1666أكتوبر  16املؤرخ في  1666ـدد  لسنة 2515و على ألامر عـ

قليزية وإلاعالمية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة الخاص بسلك املشترك ملدرس ي اللغة الان

لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي ،وعلى جميع 

 ،2558مارس  23املؤرخ في  2558لسنة  668النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

املتعلق بإحداث رتبتي  1666نوفمبر  6رخ في املؤ  1666ـدد  لسنة 2465و على ألامر عـ

أستاذ أول فوق الرتبة و أستاذ تعليم فوق بوزارة التربية ،كما وقع تنقيحه و إتمامه باألمر عدد 

 ،2554جوان  26املؤرخ في  2554لسنة  1461
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املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552ـدد لسنة 2655وعلى ألامر عـ

 ربية والتكوين،وزارة الت

املتعلق بضبط النظام  2554أكتوبر  16املؤرخ في  2554ـدد  لسنة 2436و على ألامر عـ

ألاساس ي الخاص بسلك املدرسين املبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي والتكنولوجيا،

 وعلى رأي وزير املالية،

 ادارية.وعلى رأي املحكمة لا 

 يصدر ألامر آلاتي نصه:

 

أحدثت بمقتض ى أحكام هذا ألامر ، منحة خاصة لفائدة املدرسين  : الفصل ألاول 

املباشرين للتدريس باملدارس إلاعدادية واملعاهد و املعاهد النموذجية تسمى "منحة خاصة 

 ملصاريف املستلزمات املدرسية".

تضبط القيمة الجملية الخام للمنحة املشار إليها بالفصل ألاول أعاله بمائة  : 1الفصل 

 ( دينارا وتصرف على ثالثة أقساط في مفتتح كل سنة دراسية.165وثمانين)

القسط ألاول من املنحة املنصوص عليها  2550يسند ابتداء من سبتمبر  : 1الفصل 

 دينارا. 85بالفصل ألاول أعاله واملقدر بـ

تخضع هذه املنحة إلى الضريبة على الدخل وال تخضع إلى الحجز بعنوان  : 4 الفصل

 املساهمة في نظام التقاعد و الحيطة الاجتماعية.

وزير التربية والتكوين ووزير املالية مكلفان ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا  : 5الفصل 

 ألامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2550يسمبر  11تونس في 

         

 زين العابدين بن علي        

 

 

 

 : الترفيع في مقاادير هذه املنحة :  مالحظة

 .)القسط الثاني(1112ماي  12مؤرخ في  1119لسنة  1141أمر عداد            

 .)القسط الثالث(1118مارس  1مؤرخ في  1118لسنة  215أمر عداد            

 .)الترفيع في املنحة(1111سبتمبر  12مؤرخ في  1111لسنة  1951أمر عداد            
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 يتعلق  بتصنيف   1119ماي  11مـؤّرخ في  1119لسنة   1159عداد أمر 

 املؤسسات التربوية باملرحلة لاعداادية  وبالتعليم الثانوي وضبط الخطط الوظيفية بها.

 

 إن رئيس الجمهورية، 

 وزير التربية والتكوين،باقتراح من 

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤّرخ في  1663ـدد  لسنة 112بعد الاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العموميـة ذات 

لسنة  20الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاّصة القانون عدد 

 .2553مارس  17املؤرخ في  2553

املتعلق  2552جويلية  23املـؤرخ فـي  2552ـدد  لسنـة 65وعلى القانون التوجيهي عـ

 بالتربية والتعليم املدرسـي.

املتعلق بضبط القانون   1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد  لسنة 112وعلى ألامر عـ

عاهد التعليم الثانوي التقني واملنهي لوزارة التربية ألاساس ي الخاص برجال التعليم العاملين بم

املؤرخ  2554لسنة  1406وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد القومية

 .2554جوان  26في 

املتعلق بضبط القانون  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 114وعلى ألامر عـ

ملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية ألاساس ي الخاص برجال التعليم العا

 26املؤرخ في  2554لسنة  1465وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد

 .2554جوان 

املتعلق بالخطط الوظيفية  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد  لسنة 123وعلى ألامر عـ

 1600لسنة  026الثانوي التقني واملنهي كما وقع إتمامه باألمر عدد ملعاهد التعليم الثانوي العام و 

 .1600سبتمبر  6املؤرخ في 

املتعلق بإحداث رتبة  1665سبتمبر  15املؤرخ في  1665ـدد  لسنة 1138وعلى ألامر عـ

 1462أستاذ أول للتعليم الثانوي وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته وخاصة ألامر عدد 

 .2554جوان  26املؤرخ في  2554لسنة 

املتعلق بضبط النظام  1666اكتوبر 16املؤرخ في  1666ـدد لسنة 2515وعلى ألامر عـ

ألاساس ي الخاص بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية وإلاعالمية العاملين بمؤسسات 

ارة التعليم العالي، التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوز 

 23املؤرخ في   2558لسنة  668وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عـدد 

 .2558مارس 
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املتعلق بإحداث رتبتي  1666نوفمبر  6املؤرخ في  1666ـدد لسنة 2465وعلى ألامر عـ

ما وقع تنقيحه واتمامه أستاذ تعليم أول فوق الرتبة وأستاذ تعليم فوق الرتبة بوزارة التربية ك

 .2554جوان  26املؤرخ في  2554لسنة  1461باألمر عدد 

املتعلق بضبط النظام  2551املؤرخ في أّول أوت  2551ـدد  لسنة 1082وعلى ألامر عـ

ألاساس ي الخاص بسلك املرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه باألمر عدد 

 .2555أكتوبر  3خ في املؤر  2555لسنة  2856

املتعلق بضبط   2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552ـدد  لسنة 2655وعلى ألامر عـ

 مشموالت وزارة التربية والتكوين.

املتعلق بتنظيم الحياة  2554أكتوبر  16املؤرخ في  2554ـدد لسنة 2430وعلى ألامر عـ

 املدرسية .

املتعلق بضبط النظام  2554أكتوبر  16املؤرخ في  2554ـدد  لسنة 2436وعلى ألامر عـ

ألاساس ي الخاص بسلك املدرسين املبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي والتكنولوجيا.

املتعلق بضبط نظام  2558افريل  24املؤرخ في  2558ـدد لسنة 1245وعلى ألامر عـ

 ة املركزية وإلاعفاء منها.إسناد  الخطط الوظيفية باإلدار 

 وعلى رأي وزير املاليـة،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،          

 يصـدر ألامـر آلاتـي نصـه :

 البـاب ألاول 

 أحكـام عامـة

يضبط هذا ألامر تصنيف املؤسسات التربوية باملرحلة إلاعدادية  :الفصل ألاول 

 والخطط الوظيفية بها. وبالتعليم الثانوي 

 البــاب الثانـي 

 في تصنيف املؤسسات التربوية

: تصنف املؤسسات التربوية باملرحلة إلاعدادية وبالتعليم الثانوي إلى ثالثة  1الفصل 

 " و"ب" و"ج". أ أصناف يرمز إليها باألحرف "

 : تعتبر مؤسسة تربوية صنف "أ": 1الفصل 

 * معهد أو معهد نموذجي بمبيت

 تلميذ. 1555بدون مبيت يساوي او يفوق عدد التالميذ املرسمين به عهد نموذجي م* معهد أو 

 * مدرسة إعدادية بجميع أنواعها بمبيت.

 1555بدون مبيت يساوي او يفوق عدد التالميذ املرسمين بها  مدرسة إعدادية بجميع أنواعها* 

 تلميذ
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 : تعتبر مؤسسة تربوية صنف "ب": 4الفصل 

 1555و  855مبـيت يـتراوح عدد التـالميذ املرسـمين به بـين    * معهد أو معـهد نموذجي بـدون 

 تلميذ.

 855* مدرسة إعدادية بجميع أنواعها بدون مبيت يتراوح عدد التالميذ املرسمين بها بين 

 تلميذ.1555و

 : تعتبر مؤسسة تربوية صنف "ج": 5الفصل 

 تلميذ.855به عن   * معهد أو معهد نموذجي بدون مبيت يقّل عدد التالميذ املرسمين

 تلميذ. 855* مدرسة إعدادية بجميع أنواعها بدون مبيت يقّل عدد التالميذ املرسمين بها عن 

 .1118جوان  15مؤرخ في  1118لسنة  1819أمر عداد : 2الفصل 

 يسير كل مؤسسة تربوية من الصنف "ج" مدير مؤسسة تربوية بخطة مدير. 

 مدير  مؤسسة تربوية بخطة مدير أو مدير أول. ويسير كل مؤسسة تربوية من الصنف "ب" 

ويسير كل مؤسسة تربوية من الصنف "أ" مدير مؤسسة تربوية بخطة مدير أول سّير مؤسسة 

 تربوية من الصنف "ب" ملدة سنة دراسية على ألاقل أو مدير رئيس.

حسب يمكن أن تسند الخطط الوظيفية لناظر وملدير وملدير أول وملدير رئيس  :9الفصل 

 الشروط التالية:

الخطة 

 الوظيفية

 شروط التسمية

 نــاظر

 

 شهادة معادلة *يجب أن يكون املترشح متحصال على ألاستاذية على ألاقل أو 

 أو منظرة بها و أن يكون منتميا إلى :

رتبة أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم ثانوي تقني أو أستاذ تعليم فني على -

أقدمية على ألاقل في هذه الرتبة وباشر التدريس  ( سنوات5ألاقل وله خمس)

 ( سنوات على ألاقل.5ملدة خمس)

وإلاعالمية على ألاقل  أو رتبة أستاذ بالسلك املشترك ملدّرس ي اللغة الانقليزية -

( سنوات أقدمية على ألاقل في هذه الرتبة وباشر التدريس ملدة 5وله خمس)

 ( سنوات على ألاقل.5خمس)

 على ألاقل في ( سنوات أقدمية0د تربوي على ألاقل و له سبع)أو رتبة مرش -

 ( سنوات على ألاقل.0سبع ) هذه الرتبة وباشر العمل بمؤسسة تربوية ملدة

 أو شهادة معادلة يجب أن يكون املترشح متحصال على ألاستاذية على ألاقل -1 مديـر

 أو منظرة بها وأن يكون منتميا إلى:

ثانوي أو أستاذ تعليم ثانوي تقني أو أستاذ تعليم فني على رتبة أستاذ تعليم  -

 هذه الرتبة وباشر التدريس ( سنوات أقدمية على ألاقل في6ألاقل وله ثمانية)

 ( سنوات على ألاقل.5ملدة خمس)
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 وإلاعالمية على ألاقل أو رتبة أستاذ بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية -

أقدمية على ألاقل في هذه الرتبة وباشر التدريس ملدة ( سنوات 6وله ثمانية)

 ( سنوات على ألاقل.5خمس)

( سنوات أقدمية على ألاقل في 15أو رتبة مرشد تربوي على ألاقل وله عشر) -

 ( سنوات على ألاقل.0هذه الرتبة وباشر العمل بمؤسسة تربوية ملدة سبـع)

 ( على ألاقل.2)أو أن يكون أستاذا مكلفا بخطة ناظر منذ سنتين -2

 أو شهادة يجب أن يكون املترشح متحصال على ألاستاذية على ألاقل -1 مديـر أول 

 معادلة أو منظرة بها وان يكون منتميا إلى :

( سنوات أقدمية على 3رتبة أستاذ أّول للتعليم الثانوي على ألاقل وله ثالث) -

 على ألاقل.( سنوات 5ألاقل في هذه الرتبة وباشر التدريس ملدة خمس)

 و إلاعالمية على أو رتبة أستاذ بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية -

 ( سنوات أقدمية على ألاقل في هذه الرتبة وباشر التدريس3ألاقل وله ثالث)

 ( سنوات على ألاقل.5ملدة خمس)

 أقدمية على ( سنوات5أو رتبة مرشد تربوي أول على ألاقل وله خمس) -

( سنوات على 0الرتبة وباشر العمل بمؤسسة تربوية ملدة سبع)ألاقل في هذه 

 .ألاقل

  ( سنوات على ألاقل. 5أو أن يكون قد باشر وظيفة مدير منذ خمس) -2

يجب أن يكون املترشح متحصال على ألاستاذية على ألاقل أو شهادة معادلة أو - مديـر رئيـس

 منظرة بها وان يكون منتميا إلى:

( سنوات أقدمية على 5للتعليم الثانوي على ألاقل وله خمس)رتبة أستاذ أول -

 ( سنوات على ألاقل.5ألاقل في هذه الرتبة وباشر التدريس ملدة خمس)

 وإلاعالمية أو رتبة أستاذ أّول بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية -

( سنوات أقدمية على ألاقل في هذه الرتبة وباشر 5على ألاقل وله خمس)

 .( سنوات على ألاقل5ريس ملدة خمس)التد

 ( سنوات على ألاقل وباشر العمل0أو رتبة مرشد تربوي أول منذ سبع) -

 ( سنوات على ألاقل.0بمؤسسة تربوية ملدة سبع)

 على ألاقل. ( سنوات3أو أن يكون قد باشر وظيفة مدير أول منذ ثالث) -2
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 الــباب الثالث

 املشمـوالت

 القسـم ألاول 

 مشمـوالت املديرين واملديرين ألاّولين واملديرين الرؤساء 

ف املديرون واملديرون ألاّولون واملديرون الرؤساء  باإلشراف على  9الفصل 
ّ
: يكل

املؤسسات التربوية باملرحلة إلاعدادية وبالتعليم الثانوي وبإدارتها والسهر على حفظ النظام 

 داخلها ويكلفون خاصة بـ :

 لااداري واملالي: في املجال -أ

إحكام التصرف إلاداري في شؤون التالميذ وعملهم وحسن تسيير املؤسسة التربوية بصفة  -

 عامة.

 إعداد مشروع ميزانية املؤسسة التربوية. -

 السهر على التصرف إلاداري واملالي للمؤسسة التربوية بصفته آمرا بالصرف. -

 تمثيل املؤسسة التربوية أمام الغير. -

 دارية لعمل املدرسين.املراقبة إلا  -

 في املجال البيداغوجي: -ب

الّسهر على تنفيذ السياسة التربوية وتحقيق ألاهداف التربوية الوطنّية على مستوى املؤسّسة -

 التربوّية طبقا للتراتيب والتشاريع الجاري بها العمل.

 ضبط التنظيم  البيداغوجي للمؤسسة التربوية. -

 والتوجيه.رئاسة مجالس ألاقسام والتربية  -

 تنظيم عمل مجموعات الدراسات البيداغوجية بالتنسيق مع إطار التفقد البيداغوجي. -

املراقبة البيداغوجية لعمل املدرسين وخاصة من خالل املتابعة املستمرة لسير الدروس من -

 خالل الزيارات التي يقوم بها لألقسام.

 الميذ.السهر على إلاعداد املحكم لجداول أوقات املدرسين والت -

 في مجال الحياة املدرسّية: -ج

السهر على تطوير الحياة املدرسّية داخل املؤسسة التربوية و تأطير التالميذ وتامين مناخ  -  

 تربوي يتدربون فيه على آداب املواطنة وقواعدها.

السهر على وضع و إنجاز املشاريع والبرامج التربوية والثقافية والترفيهية والاجتماعية  -

 ياضية باملؤسسة التربوية.والر 

السهر على استغالل الزمن غير املخصص للتعلمات استغالال يسهم بنجاعة في تحقيق  -

 ألاغراض املرسومة للحياة املدرسية.
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العمل على تحقيق ألاهداف املميزة للمؤسسة التربوية انطالقا من واقعها الخصوص ي وذلك  -

 في كنف ألاهداف التربوية الوطنية .

 مجلس املؤسسة و املجلس البيداغوجي باملؤسسة التربوية.رئاسة  -

وبصفة عامة، يكلف املديرون واملديرون ألاّولون واملديرون الرؤساء بكل مهمة أخرى تعهد إليهم 

 من قبل وزير التربية والتكوين.

 القسـم الثانـي

ار 
ّ
 مشمـوالت النظـ

ار بمساعدة مديري املعاهد أو  8الفصل 
ّ
مديري املعاهد النموذجية على : يكلف النظ

القيام بمهامهم ولهذا الغرض فهم مكلفون تحت سلطة مديري املؤسسات التربوية، خاصة بما 

 يلي :

بمساعدة املدير في تحقيق التنظيم البيداغوجي للمعهد وخاصة إلاعداد املحكم لجداول  -

 أوقات املدرسين والتالميذ.

 ية للمدرسين وخاصة تطبيق البرامج الرسمية.بمساعدة املدير  في املراقبة البيداغوج -

 بمساعدة املدير  في املراقبة إلادارية للمدرسين. -

 تنظيم مختلف ألانشطة البيداغوجية والسهر على تنفيذ القرارات الناتجة عنها. -

 إلاعداد املادي ملختلف الامتحانات واملناظرات واملسابقات ومتابعة سيرها. -

 يه وتنظيم املخابر واملكتبات ومتابعة سير العمل بها.إعداد مجالس ألاقسام والتوج -

 مراقبة عمل التالميذ. -

املساهمة في تنظيم ومتابعة سير مختلف ألانشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية  -

 والجمعياتية.

 املساهمة في مشروع املؤسسة إعدادا وتنفيذا وتقييما. -

 املساهمة في املجالس البيداغوجية. -

 جلس املؤسسة.املساهمة في م -

 نيابة املدير إذا تغيب أو تعذر عليه الحضور باستثناء املسائل املالية. -

وبصفة عامة، يكلف الناظر بكل مهمة أخرى تعهد إليه من قبل الرئيس املباشر ووزير التربية 

 والتكوين.

 الباب الرابع 

 أحكـام مختلفـة

املنصوص عليها أعاله  يخضع ألاعوان املكلفون بإحدى الخطط الوظيفية: 11الفصل 

ة أو إعفاؤهم منها.
ّ
 إلى فترة تأّهل تدوم سنة يقع إثرها إّما إقرارهم في هذه الخط



 

 

451 

 

أعاله  8: تسند الخطط الوظيفية باملؤسسات التربوية املشار إليها بالفصل 11الفصل 

استشارية تضبط ويتّم إلاعفاء منها بمقتض ى قرار من وزير التربية والتكوين بعد اخذ رأي لجنة 

 تركيبتها بقرار من وزير التربية والتكوين.

 

 .1118جوان  15مؤرخ في  1118لسنة  1819أمر عداد : )مكرر( 11الفصل 

أعاله يسمى مديرو املؤسسات التربوية باملرحلة الاعدادية وبالتعليم  0خالفا الحكام الفصل 

الحاصلين على شهادة ألاستاذية بخطة  الثانوي املباشرون لخطتهم في تاريخ صدور هذا الامر وغير 

 دينارا.1445مدير ويتقاضون منحة وظيفية سنوية تقدر بـ 

  .1111اديسمبر  1مؤرخ في  1111لسنة  1112أمر عداد : ثاثا() 11الفصل 

في حالة تعذر تسمية مدير باحدى املؤسسات التربوية من صنف "أ" لعدم توفر 

ه الخطة يمكن بصفة استثنائية سد الشغور مترشحين يستجيبون لشروط التسمية في هذ

 ات عن طريق:سالحاصل في تسيير هذه املؤس

نقلة مديرين ملؤسسات تربوية من صنف أدنى لتسيير املؤسات التربوية من صنف"أ"  -1

على أن يواصلوا التمتع باملنح والامتيازات املخولة للخطة التي كانوا يشغلونها قبل 

 خطة على أساس الخطة التي ينتمون اليها.أقدميتهم في ال سبنقلتهم وتحت

أو تسمية مديرين بهذه املؤسسات وذلك من بين املترشحين الذين تتوفر فيهم شروط  -2

التسمية في مؤسسة تربوية من صنف أدنى على أن تسند لهم املنح والامتيازات 

من هذا  0املخولة لخطة التي تتوفر فيهم شروط التسمية فيها طبقا الحكام الفصل 

 الامر وتحتسب أقدميتهم في الخطة على هذا ألاساس.

: ينجّر عن إنهاء التكليف بالخطط الوظيفية املنصوص عليها بهذا ألامر  11الفصل 

الحرمان الفوري من املنح والامتيازات املتأتية منها غير أن العون يواصل الانتفاع باملنح 

 سنة وذلك شرط: والامتيازات املتأتية من خطته الوظيفية ملدة أقصاها

أن ال يكون إلاعفاء منجّرا عن عقوبة تأديبية أو نتيجة لعدم إقراره في خطته بعد فترة  -

 التأّهل .

 وان يكون املعني باألمر قد باشر الخطة الوظيفية ملدة سنتين على ألاقل . -

ة الوظيفية
ّ
ر الشرط الثاني أعاله، ينتفع العون بمنح وامتيازات الخط

ّ
ألادنى  وفي صورة عدم توف

ة التي كان يشغلها وذلك ملدة أقصاها سنة
ّ
وما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية   مباشرة للخط

 أخرى.

 وفي كلتا الحالتين يمكن تعويض الامتيازات العينية بما يعادلها نقدا.

ة : 11الفصل 
ّ
يصبح املدير مؤهال للتسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية أو خط

ته.وظيفية مماثلة إذا م
ّ
 ا توفرت فيه أقدمّية سنة على ألاقل في خط
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ر إدارة مركـزية أو ـمؤهال للتسمية في خـطة كاهية مدي الذي عّين رئيس مصلحة  ويصبح املدير 

ة
ّ
رت فيه أقدمية خمس ) وظيفية خط

ّ
( سنوات على ألاقل في خطة رئيس 5مماثلة إذا ما توف

 مصلحة. 

ة وظيفّية مماثلة ويصبح املدير ألاّول مؤهال للتسمية في 
ّ
ة  كاهية مدير إدارة مركزّية أو خط

ّ
خط

رت فيه أقدمية ثالث )
ّ
ته.3إذا ما توف

ّ
 ( سنوات على ألاقّل  في خط

ة وظيفّية مماثلة إذا ما 
ّ
ة مدير إدارة مركزّية أو خط

ّ
ويصبح املدير ألاّول مؤهال للتسمية في خط

 4توفرت فيه أقدمية أربع )
ّ
 ة كاهية مدير.( سنوات على ألاقّل  في خط

ة وظيفية مماثلة 
ّ
ة كاهية مدير إدارة مركزية أو خط

ّ
ويصبح املدير الرئيس مؤهال للتسمية في خط

ة مدير رئيس.
ّ
 إذا ما توفرت فيه أقدمية سنة  على ألاقّل في خط

ة وظيفية مماثلة إذا ما 
ّ
ة مدير إدارة مركزية أو خط

ّ
ويصبح املدير الرئيس مؤهال للتسمية في خط

ة كاهية مدير إدارة مركزية.4فيه أقدمية أربع ) توفرت
ّ
 ( سنوات على ألاقّل في خط

 123ألامر عدد  : تلغى جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا ألامر وخاصة 14الفصل 

 املشار إليه أعاله. 1603مارس  10املؤرخ في  1603لسنة 

كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا وزير التربية والتكوين و وزير املالية مكلفان، : 15الفصل 

 ألامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 2550ماي  21تونس في

 

 زين العابدين بن علي
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 يتعلق بضبط املنحة الوظيفية  1119ماي  11مؤرخ في  1119لسنـة   1159أمر عداد 

 لاعداادية و بالتعليم الثانوي.املخولة ملديري  املؤسسات التربوية باملرحلة 

 

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير التربية والتكوين،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد   لسنة 112بعد إلاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  25إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاّصة القانون عدد الصبغة 

 .2553مارس  10املؤرخ في  2553

املتعلق بقانون املالية  1661ديسمبر  31املؤرخ في  1661ـدد  لسنة 66وعلى القانون عـ

 .1662لتصرف 

املتعلق بقانون  1662ديسمبر  26املؤرخ املؤرخ في  1662ـدد  لسنة 122وعلى القانون عـ

 .1663املالية لسنة 

املتعلق بقانون املالية  1663ديسمبر  20املؤرخ في  1663ـدد  لسنة 125وعلى القانـون عـ

 .  1664لسنة 

املتعلق بضبط املنحة  2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551ـدد لسنة 2358وعلى ألامر عـ

 الوظيفية باملعاهد الثانوية واملدارس إلاعدادية.

املتعلق بتصنيف املؤسسات  2550ماي  21املؤرخ في  2550لسنة  1250لى ألامر عدد وع

  التربوية باملرحلة إلاعدادية وبالتعليم الثانوي وضبط الخطط الوظيفية بها.

 وعلى رأي وزيـر املالية ،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 يصدر ألامر آلاتي نصه:

 

السنوية للمنحة الوظيفية باملؤسسات التربوية تضبط كما يلي املقادير : الفصل ألاول 

 باملرحلة إلاعدادية و بالتعليم الثانوي:

 املقاادير السنوية للمنحة بحساب الدينار الخطة الوظيفية

 3165 مدير رئيس

 2465 مدير أول 

 2185 مدير

 1445 ناظر
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 2358ألامر عدد تلغى جميع ألاحكام السابقة املخالفة لهذا ألامر وخاصة  : 1الفصل 

 املشار إليه اعاله . 2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551لسنة

وزير املالية ووزير التربية والتكوين مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا :  1الفصل 

 ألامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2550ماي  21تونس في : 

 

 زين العابدين بن علي       
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يتعلق بضبط مقدار منحة  1114سبتمبر  8مؤرخ في  1114لسنة  1188أمر عداد 

 .لاضافية املخصصة ملختلف رتب مدرس ي املرحلة لاعداادية والتعليم الثانوي  الساعات

 

 

 رئيس الحكومة، إن

 باقتراح من وزير التربية،

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511لسنة  8التأسيس ي عدد  بعد الاطالع على القانون 

 3العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون ألاساس ي عدد  املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط

 5املؤرخ في  2514لسنة  4وبالقانون ألاساس ي عدد  2514فيفري  3املؤرخ في  2514لسنة 

 .2514فيفري 

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112القانون عدد  وعلى

 العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية، ألاساس ي

 23املؤرخ في  2511لسنة  66وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة املرسوم عدد 

 ،2511سبتمبر 

املتعلق بالتربية  2002 جويلية 23املؤرخ في  2552لسنة  65وعلى القانون التوجيهي عدد 

فيفري  11املؤرخ في  2556لسنة  6والتعليم املدرس ي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 

2556، 

املتعلق بضبط النظام  1603مارس  17 املؤرخ في 1603لسنة  114وعلى ألامر عدد 

د التابعة لوزارة التربية إلاعدادية واملعاه ألاساس ي الخاّص بسلك املدرسين العاملين باملدارس

 26املؤرخ في  2513لسنة  888وخاّصة ألامر عدد  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته

 ،2513جانفي 

املتعلق بضبط مقدار املنحة  1661مارس  4املؤرخ في  1661لسنة  329 وعلى ألامر عدد

وص التي نقحته أو إلاضافية املخصصة لرجال التعليم وعلى جميع النص السنوية للساعات

 ،2554أكتوبر  16املؤرخ في  2554لسنة  2441عدد  تممته وخاصة ألامر

املتعلق بالنظام ألاساس ي  1666أكتوبر  16املؤرخ في  1998 لسنة 2515وعلى ألامر عدد 

ملدرس ي اللغة الانقليزية وإلاعالمّية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة  الخاص بالسلك املشترك

 التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى لوزارة

جوان  11املؤرخ في  2513لسنة  2468جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاّصة ألامر عدد 

2513، 

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤّرخ في  2552لسنة  2655وعلى ألامر عدد 

 بية والتكوين،وزارة التر 
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املتعلق بالنظام ألاساس ي  2554أكتوبر  16املؤرخ في  2004 لسنة 2436وعلى ألامر عدد 

املبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  الخاص بسلك املدرسين

 ،2513جويلية  15املؤرخ في  2513لسنة  2656تنقيحه وإتمامه باألمر عدد  كما تم

املتعلق بإحالة مشموالت  2515جانفي  25املؤرخ في  2515لسنة  64ألامر عدد  وعلى

قة بالّتكوين املنهي إلى وزارة التكوين املنهي وزارة
ّ
 والتشغيل، التربية والتكوين سابقا املتعل

املتعلق بتعيين  2514جانفي  26املؤرخ في  2514لسنة  32وعلى القرار الجمهوري عدد 

 الحكومة،رئيس 

املتعلق بتسمية أعضاء  2514فيفري  3املؤرخ في  2514لسنة  413وعلى ألامر عدد 

 الحكومة،

 واملالية، وعلى رأي وزير الاقتصااد

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 .إعالم رئيس الجمهورية وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد

 

 :يصدر ألامر آلاتي نصه

 

املنحة الخام للساعات إلاضافية ملختلف رتب مدرس ي مقادير  ضبطت الفصل ألاول :

 :الثانوي كما يلي املدارس إلاعدادية والتعليم

 بالدينار                                                                               

 مقدار الساعة الرتبة

 14.555 أول  أستاذ مبرز

 14.555 أستاذ مبرز 

 14.555 أستاذ مميز أول 

 14.555 مميز  أستاذ

 13.544 أستاذ أول فوق الرتبة 

 13.044 أستاذ أول 

 12.415 أستاذ فوق الرتبة 

 12.415 أستاذ 

 11.555 أولى  أستاذ مرحلة
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وخاصة ألاحكام املتعلقة  تلغى جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا ألامر : 1الفصل 

املشار إليه  1661مارس  4املؤرخ في  1661لسنة  326الثانوي الواردة باألمر عدد برجال التعليم 

 .أعاله

الاقتصاد واملالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا  وزير التربية ووزير : 1الفصل 

 .الرسمي للجمهورية التونسية ألامر الذي ينشر بالرائد

 .2514سبتمبر  6تونس في 

 الحكومة رئيس

 جمعةمهدي   
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 توقيت  يتعلق بضبط 1891مارس  19مؤرخ في  1891لسنة  112امر عداد 

 العمل الاسبوعي املطالب به بعض اصناف الاعوان التابعين لوزارة التربية.

 

 نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، 

املتعلق بضبط  1686جوان  3في املؤرخ  1686ـدد لسنة 12بعد اطالعنا على القانون عـ 

القانون الاساس ي العام العوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

 الصبغة الادارية،

املتعلق بضبط القانون  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 118وعلى الامرعـ 

ملعلمين ومدارس التطبيق واملدارس رجال التعليم العاملين بمدارس ترشيح ابالاساس ي الخاص 

 الابتدائية،

املتعلق بضبط القانون   1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 114وعلى ألامر عـ 

 الاساس ي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية،

املتعلق بضبط القانون   1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 112وعلى ألامر عـ 

الاساس ي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي التقني واملنهي لوزارة التربية 

 القومية،

املتعلق بضبط القانون   1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 115وعلى ألامر عـ

 ي الخاص باعضاء هيئة التفقد البيداغوجي بوزارة التربية القومية،الاساس 

املتعلق بضبط القانون   1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 116وعلى ألامر عـ

 الاساس ي الخاص باعوان املخبر التابعين لوزارة التربية القومية،

علق بضبط القانون املت  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 121وعلى ألامر عـ

 الاساس ي الخاص بالقيمين التابعين ملعاهد التعليم الراجعة بالنظر لوزارة التربية القومية،

 وعلى راي وزير املالية،

 وعلى راي وزير التربية القومية.

 :اصدرنا ألامر هذا بما ياتي

  .1111مؤرخ في اول اوت  1111لسنة  1928: امر عداد الفصل الاول 

ا الامر توقيت العمل الاسبوعي املطالب به رجال التعليم واعوان تضبط احكام هذ

املخابر واملرشدون التربويون الاول واملرشدون التربويون واملرشدون التربويون املساعدون 

والقيمون املرشدون الاول والقيمون املرشدون  والقيمون الاول والقيمون العاملون باملدارس 

 التابعة لوزارة التربية. الاعدادية واملعاهد الثانوية

ساعة التوقيت الاسبوعي املطالب به الاساتذة املبرزون للتعليم  15يضبط بـ: 1الفصل 

 الثانوي العام والثانوي التقني ومدارس الترشيح.
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ساعة  13يقوم الاساتذة املبرزون ملدارس ترشيح املعلمين بتوقيت اسبوعي يتركب من 

 البيداغوجي.للتعليم ومن ساعتين للنشاط 

 (.1881نوفمبر  11مؤرخ في  1881لسنة  1191فقرة جديدة: ) امر عداد              

"ويطالب الاساتذة املبرزون املشار اليهم بالفقرة الثانية من الفصل الثاني )جديد( من          

املشار اليه اعاله كما وقع تنقيحه واتمامه  1603مارس  10املؤرخ في  1603لسنة  114الامر عدد 

( في س12بتدريس اثنتي عشرة ساعة ) 1662نوفمبر  23املؤرخ في  1662لسنة  2565باالمر عدد 

الاسبوع، غير انهم مدعوون للقيام بكل ساعات التدريس املدرجة باالقسام املعهودة اليهم 

 وتحسب ساعات التدريس التي يقومون بها خارج الاوقات املطلوبة كساعات اضافّية".

ساعة التوقيت الاسبوعي املطالب به اساتذة التعليم الثانوي  16يضبط بـ -1 :1الفصل 

لتقني ومدارس الترشيح بالنسبة للتعليم العام والفني والتقني النظري بما في ذلك العام والثانوي ا

 الرسم الصناعي.

ساعة للتعليم ومن ساعتين  18يقوم اساتذة مدارس الترشيح بتوقيت اسبوعي يتركب من        

 للنشاط البيداغوجي.

 (.1891 سبتمبر 19مؤرخ في  1891لسنة  1199فقرة جديدة: ) امر عداد -1       

 يضبط التوقيت الاسبوعي املطالب به اساتذة التعليم الثانوي التقني كما يلي:                         

 السنة الدراسية 91/1894السنة الدراسية  91/1891السنة الدراسية 

94/95 

 والسنوات املوالية

عدد الساعات 

 النظرية

عدد الساعات 

 التطبيقة

عدد الساعات 

 النظرية

الساعات عدد 

 التطبيقّية

عدد الساعات النظرية 

 والتطبيقة

16 25 16 25 16 

 .1662سبتمبر  10مؤرخ في  1662لسنة  1200امر عدد : 4الفصل 

ساعة التوقيت الاسبوعي للعمل العادي لرؤساء اشغال التعليم التقني  38يضبط بـ  

 للمرحلة الاولى.

 .1891سبتمبر  19مؤرخ في  1891لسنة  1199امر عداد  :5الفصل 

يضبط التوقيت الاسبوعي املطالب به اساتذة التعليم الثانوي للمرحلة الاولى واساتذة  

 التعليم الفني للمرحلة الاولى كما يلي:

 94/95السنة الدراسية 91/1894السنة الدراسية  91/1891السنة الدراسية 

 والسنوات املوالية

 عدد الساعات عدد الساعات الساعاتعدد 

 تعليم+ساعتان للتكّون  16 تعليم+ساعتان للتكّون  16 تعليم+ساعتان للتكّون  16
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 .1891سبتمبر  19مؤرخ في  1891لسنة  1199: امر عداد 2الفصل 

 يضبط التوقيت الاسبوعي املطالب به اساتذة التعليم التقني للمرحلة الاولى كما يلي: 

 94/95السنة الدراسية 91/1894السنة الدراسية  91/1891 السنة الدراسية

 والسنوات املوالية

عدد الساعات 

 النظرية

عدد الساعات 

 التطبيقة

عدد الساعات 

 النظرية

عدد الساعات 

 التطبيقية

عدد الساعات النظرية 

 والتطبيقية

 تعليم 16 

ساعتان  +

 للتكّون 

 تعليم 25

ساعتان  +

 للتكّون 

 

 تعليم 16

 للتكّون  +ساعتان

 تعليم 25

ساعتان      +

 للتكّون 

ساعتان    + تعليم 16

 للتكوين

املتعلقة بالرتب  1603لسنة  128من الامر عدد  0ان احكام الفصل  :9الفصل 

 1668لسنة  056أ( من الامر عدد 2املنصوص عليها اسفله اصبحت منظمة بالفصل الاول )

 .1668جويلية  16املؤرخ في 

 بالثانوي ( 1     

 جديد(  0التعليم الثانوي العام)الفصل  -أ

 التوقيت الاسبوعي الرتـــب

 معلم التعليم الثانوي 

 معلم التعليم الفني

 مدرب التعليم الفني والرتب املشابهة

 

 ساعة 22

املتعلقة بالرتب  1603لسنة  128من الامر عدد  6ان احكام الفصل  :9الفصل   

 1668لسنة  056ب( من الامر عدد 2املنصوص عليها اسفله اصبحت منظمة بالفصل الاول )

 .1668جويلية  16املؤرخ في 

 التعليم الثانوي التقني:     -ب      

 التوقيت الاسبوعي الرتـــب

 التطبيقيالتعليم  التعليم النظري 

 معلم التعليم التقني

 مدرب التعليم التقني والرتب املشابهة

 ساعة 24 ساعة 22

عندما يكون عمل رؤساء اشغال التعليم التقني للمرحلة الاولى املكلفين  – I :8الفصل 

بالتعليم واساتنذة التعليم التقني  للمرحلة الاولى متركبا في آن واحد من تعليم مواد التقنية 

الساعة الواحدة  3/4ومواد تقنية عملّية تحسب الساعة الواحدة للتعليم العملي بـ نظرية

 للتعليم التقني النظري.



 

 

461 

 

 II –  عندما يكون عمل معلمي التعليم التقني واملدربين التقنيين متركبا في آن واحد من

ني العملي تعليم مواد تقنية نظرية ومواد تقنية عملية ، تحسب الساعة الواحدة للتعليم التق

 الساعة الواحدة للتعليم التقني النظري.  11/12بـ

       III –   في خصوص حساب التوقيت الاسبوعي املطالب به الاعوان املشار اليهم في الفقرتين

 اعاله تقلب ساعات التعليم االتقني العملي الى ساعات للتعليم التقني النظري.  2و 1

 ضافية هو مقدار ساعة التعليم التقني النظري.ان مقدار منحة الساعات الا        

يستوجب توقيت التعليم التقني العملي ان يكلف املدرسون بمجموعات  :11لفصل ا

 تلميذا. 12اشغال عملية ال يقل عدد التالميذ بكل واحدة منها عن 

 .1881مارس  11مؤرخ في  1881لسنة  129امر عداد  : 11لفصلا

مل الاعوان املعينين بمعاهد التعليم  الثانوي العام ينقص من التوقيت الاسبوعي لع

 ومعاهد التعليم الثانوي التقني او املنهي حسب النسب التالية ولالسباب آلاتي ذكرها:

تطرح ساعة لفائدة كل مدرس يقوم بسّت ساعات الى إحدى عشرة ساعة عمل في الاقسام  -

قوم باثنتي عشرة ساعة فاكثر باالقسام النهائية ويصبح هذا الطرح لساعتين اذا كان املدرس ي

 .النهائيبة

ف بمسؤولية مخبر او معمل او العناية بهما وتضبط قائمة -
ّ
تطرح ساعة لفائدة كل مدرس مكل

املخابر واملعامل التي تمنح الحق في هذا الطرح لكل معهد بمقرر من وزير التربية والعلوم وذلك 

 باقتراح من مدير املعهد.

 لفائدة الاساتذة املكلفين بمساعدة التالميذ الاساتذة.تطرح ساعتان  -

تلميذا على اقل  34تطرح ساعة لفائدة كل مدرس قائم بعشر ساعات على الاقل في اقسام تعد -

 تقدير.

تطرح ساعة لفائدة كل مدرس معين بصفة استاذ مكلف بالتنشيط والتنسيق في مادته الا   -

مدرس واحدد لكل ماّدة وبشرط ان يكون عدد املدرسين لهذه انه ال يقبل هذا الطرح الا لفائدة 

 املادة مساويا الربعة على الاقل.

تلميذا على  34تطرح ساعة لفائدة كل مدرس قائم بعشر ساعات على الاقل في اقسام تعد  -

 اقل تقدير.

ول تطرح ثالث ساعات لفائدة اساتذة التعليم الثانوي العام والفني والتقني طوال عامهم الا -

 للتربص.

 ال يمكن باي حال ان يتجاوز مجموع التنقيص املشار اليه في هذا الفصل الثالث ساعات.        -

 .1881مارس  11مؤرخ في  1881لسنة  129: امر عداد 11الفصل  

عندما يقع القيام بالتعليم في معهدين متفرقين عن بعضهما وموجودين في منطقتين يفصل  

م حسب مسلك وسائل النقل البري العمومي ،تعتبر الساعة الواحدة كل 15بينهما اكثر من 

 لتكميل هذا التعليم ساعة ونصف الساعة.
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 .1111سبتمبر  12مؤرخ في  1111لسنة  1951: امر عداد )مكرر(11الفصل 

( تدريس اسبوعيا ملختلف رتب مدرس ي املرحلة إلاعدادية والتعليم الثانوي 2تخفض ساعتان)

ة اقدمية على ألاقل في التدريس على سنتين بحساب ساعة تدريس كل سنة سن 25الذين قضوا 

 .2513بداية من سبتمبر 

سنة أقدمية على ألاقل في التدريس على  25( ساعات أسبوعيا لكل من قض ى 3وتخفض ثالث)

 .2514وساعتين تدريس بداية من سبتمبر  2513سنتين بحساب ساعة تدريس بداية من سبتمبر 

 .1111اكتوبر  1مؤرخ في  1111لسنة  1154عداد : امر 11الفصل

يطالب املتفقدون الاولون للمدارس الابتدائية املكلفون بالتعليم في احدى مدارس  

 الترشيح وبتكوين التالميذ املعلمين املتربصين وباجراء التفقد عليهم:

 ساعة تعليما في الاسبوع . 13بالقيام بـ -1

ساعة  13ن وعلى معلمي التطبيق زيادة على بالقيام باجراء التفقد على املتربصي -2

 للتعليم.

 .1111اكتوبر  1مؤرخ في  1111لسنة  1154امر عداد :14لفصل ا

يطالب متفقدو املدارس الابتدائّية املكلّفون بالتكوين البيداغوجي للتالمذة املعلمين  

 املتربصين:

 ساعة تعليما في الاسبوع . 18بالقيام بـ -1

ساعة  18بالقيام باجراء التفقد على املتربصين وعلى معلمي التطبيق زيادة على   -2

 للتعليم.

 .1881مارس  11مؤرخ في  1881لسنة  129امر عداد  :15الفصل 

على الاقل من  %55تطرح ساعتان من التوقيت الاسبوعي لكل مدرس انجز بنجاح 

الوحدات القيمية املطالب بها سنويا باملعهد الاعلى للتربية والتكوين املستمر والالزمة للحصول 

 على شهادة املرحلة الاولى او املرحلة الثانية من التعليم العالي.

 .1881مارس  11مؤرخ في  1881لسنة  129امر عداد :  12الفصل 

)جديد( الا ملدة سنتين على الاكثر للحصول 15ل ال يمكن اجراء الطرح املذكور بالفص 

على شهادة املرحلة الاولى ، وملدة سنتين على الاكثر للحصول على شهادة املرحلة الثانية من 

 التعليم العالي.

ساعة التوقيت الاسبوعي للعمل املطالب به تقنيو املخابر  38يضبط بـ :19الفصل

 واملحضرون واملحضرون املساعدون.

 .1111اوت  1مؤرخ في  1111لسنة  1928: امر عداد 91الفصل 

ساعة التوقيت الاسبوعي للعمل املطالب به املرشدون التربويون الاول  45يضبط بـ

واملرشدون التربويون واملرشدون التربويون املساعدون والقيمون املرشدون الاول والقيمون 

 املرشدون والقيمون الاول والقيمون.
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الاحكام السابقة املخالفة لهذا الامر وخصوصا عملّية التضعيف تلغى جميع  :18الفصل

 في حساب ساعات التعليم التقني العملي.

: وزير التربية القومّية مكلف بتنفيذ هذا الامرالذي يجري العمل به ابتداء 11الفصل 

 رائد الرسمي للجمهورية التونسية.و ينشر بال 1603من اول جانفي 

 1603رس ما 10تونس في          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ةـــمـالحظــ

 (.1891سبتمبر  19مؤرخ في  1891لسنة  1199: امر عداد 1الفصل 

ساعات في الاسبوع لفائدة اساتذة التعليم الثانوي للمرحلة الاولى واساتذة التعليم  3تطرح 

 للتربص.التقني للمرحلة الاولى واساتذة التعليم الفّني للمرحلة الاولى طوال عامهم الاول 
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 يتعلق 1111جوان  1مؤرخ في  1111لسنة  1119أمر عداد 

 املدرسين املكلفين بمراقبة مناظرة  بإحداث مكافأة مالّية لفائدة

 .لوزارة التربية إلى املدارس لاعداادية النموذجية التابعة الدخول 

 

 

 إن رئيس الحكومة،         

  باقتراح من وزير التربية،

 2011 ديسمبر 18املؤرخ في  2511لسنة  8الاطالع على القانون التأسيس ي عدد بعد 

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية،

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

الصبغة إلادارية والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات  ألاساس ي العام ألعوان الدولة

 23املؤرخ في  2511لسنة  66نقحته أو تممته وخاصة املرسوم عدد  وعلى جميع النصوص التي

 ،2011 سبتمبر

املتعلق بالتربية  2002 جويلية23 املؤرخ في 2552لسنة  65وعلى القانون التوجيهي عدد 

فيفري  11 ملؤرخ فيا 2556لسنة  6والتعليم املدرس ي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 

2566، 

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552لسنة  2655وعلى ألامر عدد 

 والتكوين، وزارة التربية

بإحالة مشموالت  املتعلق 2515جانفي  25املؤرخ في  2515لسنة  64وعلى ألامر عدد 

  التكوين املنهي والتشغيل، وزارة وزارة التربية والتكوين سابقا املتعلقة بالتكوين املنهي إلى

املتعلق بضبط النظام  2013 جوان 3املؤرخ في  2513لسنة  2225وعلى ألامر عدد 

 الابتدائية التابعة لوزارة التربية، ألاساس ي الخاص بسلك مدرس ي التعليم العامليــن باملدارس

  وعلى رأي وزير املالية،

 رأي املحكمة لاادارية، وعلى

 .الجمهورية مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيسوعلى مداولة 

 

 : يصدر ألامر آلاتي نصه

 

ألامر مكافأة مالّية جزافية لفائدة املدرسين املكلفين  ـ أحدثت بمقتض ى هذا الفصل ألاول           

  .املدارس إلاعدادية النموذجية التابعة لوزارة التربية بمراقبة مناظرة الدخول إلى

 .دينارا 26.455املكافأة املنصوص عليها بالفصل ألاول أعاله بـ  ـ يضبط مقدار 1الفصل 
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أعاله إلى الضريبة على الّدخل  2تخضع املكافأة املنصوص عليها بالفصل  ـ 1الفصل 

 .وال تخضع إلى الحجز بعنوان التقاعد الجاري به العمل طبقا للتشريع

الدخول إلى املدارس إلاعدادية هذه املنحة بداية من مناظرة  ـ تسند 4الفصل 

 .2513 لسنة النموذجية

هذا ألامر الذي  ـ وزير التربية ووزير املالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ 5الفصل 

 .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 .2513 جوان 3تونس في 

 

 

 رئيس الحكومة

 علي لعرّيض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

465 

 

 يتعلق 1119سبتمبر  9مؤرخ في  1119لسنة  1899أمر عداد 

 املكلفين باملشاركة في مختلف الامتحانات بضبط نظام تأجير ألاعوان

 .التربية والتكوين واملناظرات املدرسية التي تنظمها وزارة

 

 إن رئيس الجمهورية،          

 والتكوين، باقتراح من وزير التربية

املتعلق  1983 ديسمبر 12املؤرخ في  1663لسنة  112بعد الاطالع على القانون عدد 

العمومية ذات  بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات

لسنة  86عدد  الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون 

 ،2550ديسمبر  20املؤرخ في  2550

املتعلق بالتربية  2552جويلية  23املؤرخ في  2552لسنة  65عدد وعلى القانون التوجيهي 

فيفري  11املؤرخ في  2556لسنة  6تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد  والتعليم املدرس ي كما وقع

2556، 

املتعلق بضبط نظام تأجير  2551جوان  15املؤرخ في  2551لسنة  1484ألامر عدد  وعلى          

وقع  شاركة في مختلف الامتحانات املدرسية التي تنظمها وزارة التربية كمااملكلفين بامل ألاعوان

 ،2554ماي  25املؤرخ في  2554لسنة  1210تنقيحه باألمر عدد 

املتعلق بضبط تراتيب  1666ديسمبر  26املؤرخ في  1666لسنة  2551عدد  وعلى ألامر

 12املؤرخ في  2552لسنة  560عدد التعليم ألاساس ي كما وقع تنقيحه باألمر  امتحان شهادة ختم

 ،2002 مارس

البكالوريا وعلى  املتعلق بضبط نظام امتحان 1662جوان  24وعلى القرار املؤرخ في           

 ،2002 جانفي 2جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار املؤرخ في 

والارتقاء بالتعليم  املتعلق بضبط نظام التقييم 1668ماي  15وعلى القرار املؤرخ في 

 ،2552مارس  18القرار املؤرخ في  أو تممته وخاصة  ألاساس ي وعلى جميع النصوص التي نقحته

 املتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا، 2556أفريل  24وعلى القرار املؤرخ في 

املتعلق بضبط مقاييس مناظرة الدخول إلى  2556ماي  14وعلى القرار املؤرخ في 

 بها، إلاعدادية النموذجية ونظام الدراسةاملدارس 

 وعلى رأي وزير املالية،

 .وعلى رأي املحكمة لاادارية

 :ألامر آلاتي نصه يصدر

 .1112جوان  19مؤرخ في  1112لسنة  918أمر عداد : الفصل ألاول 

واملناظرات  أحكام هذا ألامر نظام تأجير ألاعوان املكلفين باملشاركة في مختلف الامتحانات تضبط

 املدرسية التي تنظمها وزارة التربية
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. 

  :يقع ضبط مجموعات الامتحانات واملناظرات الوطنية كاآلتي ـ 1الفصل          

 الامتحانات واملناظرات املجموعات

 امتحان شهادة البكالوريا  1مجموعة رقم 

 امتحان شهادة ختم التعليم ألاساس ي  2مجموعة رقم 

 باملدارس إلاعدادية النموذجية مناظرة الالتحاق  3مجموعة رقم 

 .1111 ماي 41مؤرخ في  1111لسنة  1181أمر عداد  ـ 1الفصل           

واملناظرات الوطنية املكلفين بإصالح املقاالت بمنحة عن كل  يتمتع أعضاء لجان الامتحانات 

 :حسب الجدول التالي مقالة يقومون بإصالحها

 املنحة عن كل مقالةمقدار  رقم املجموعة

 د1.555 1

 د5.655 2

 د5.455 3

 

 .1112جوان  19مؤرخ في  1112لسنة  918أمر عداد ـ  4الفصل           

تسند مكافأت مالية لألعوان املكلفين بإعداد وتنظيم الامتحانات واملناظرات املدرسية 

 مقابل أعمالهم طبقا لبيانات الجدول التالي:

 1املجموعة  1املجموعة  1املجموعة  بيان ألاعمال

 مركز ألاختبارات الكتابية

 رئاسة املركز: 

 قاعة امتحان 15الى  1من  -

 قاعة امتحان 25الى  11من  -

 فما فوق  قاعة امتحان 21من  -

 د في اليوم25

 د في اليوم25

 د في اليوم35

 د في اليوم25

 د في اليوم25

 د في اليوم35

 د في اليوم25

 اليومد في 25

 د في اليوم35

 مساعد رئيس املركز: 

 قاعة امتحان 15الى  1من  -

 قاعة امتحان 25الى  11من  -

 فما فوق  قاعة امتحان 21من  -

 د في اليوم15

 اليوم في د10.5

 د في اليوم25

 د في اليوم15

 اليومفيد 10.5

 د في اليوم25

 د في اليوم15

 د في اليوم10.5

 د في اليوم25

 الكتابة :

 قاعة امتحان 15الى  1من  -

 قاعة امتحان 25الى  11من  -

 فما فوق  قاعة امتحان 21من  -

 

 د في اليوم15

 اليومفيد 12.5

 د في اليوم15

 

 في اليوم د15

 اليومفيد 12.5

 د في اليوم15

 

 د في اليوم15

 د في اليوم12.5

 د في اليوم15
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 العملة:

 قاعة امتحان 15الى  1من  -

 قاعة امتحان 25الى  11من  -

 فما فوق  قاعة امتحان 21من  -

 

 د في اليوم0.5

 د في اليوم15

 اليوم في د12.5

 

 د في اليوم0.5

 د في اليوم15

 اليومفيد 12.5

 

 د في اليوم0.5

 د في اليوم15

 د في اليوم12.5

 د في اليوم55 د في اليوم55 د في اليوم55 معاينة سير الاختبارات الكتابية

 د في اليوم15 د في اليوم15 د في اليوم15 على الذبذبات مراقبة أجهزر التشويش

 مركز جمع التحارير

 د في اليوم25 د في اليوم25 د في اليوم25 رئاسة مركز

 د في اليوم15 د في اليوم15 د في اليوم15 مساعد رئيس مركز

 ايصال التحارير:

 املرافق -

 السائق -

 

 اليومفيد 12.5

 اليومفيد 12.5

 

 اليوم فيد 12.5

 اليوم فيد 12.5

 

 د في اليوم12.5

 د في اليوم12.5

 د في اليوم0.5 د في اليوم0.5 د في اليوم0.5 العملة

 التجميع والتوزيعمركز 

  د في اليوم35 د في اليوم35 رئاسة مركز

  د في اليوم25 د في اليوم25 مساعد رئيس املركز

  د في اليوم10 د في اليوم10 رئيس منطقة تجميع

  د في اليوم15 د في اليوم15 الكتابة

  د في اليوم15 د في اليوم15 رئيس املطبخ العملة

  اليومفي د 12.5 اليوم فيد 12.5 مساعد رئيس املطبخ 

  د في اليوم15 د في اليوم15 التنظيف و املطبخ

  د في اليوم15 د في اليوم15 املكلف بالتزويد

  د في اليوم35 اليومد في 35 لجنة الغش وسوء السلوك*

  د في اليوم25 د في اليوم25 املسؤول عن الاعالمية

  اليوم فيد 12.5 اليوم فيد 12.5 السائق

 مركز الاصالح

 د في اليوم35 د في اليوم35 د في اليوم35 رئاسة مركز

 د في اليوم25 د في اليوم25 د في اليوم25 كتابة عامة

 د في اليوم55 د في اليوم55 د في اليوم85 رئاسة لجنة إصالح

 د في اليوم45 د في اليوم45 د في اليوم45 مراقبة إلاصالح



 

 

468 

 

 د في اليوم35 د في اليوم35 د في اليوم45 ضبط مقاييس إلاصالح النهائية

 د في اليوم15 د في اليوم15 د في اليوم15 الكتابة

 د في اليوم15 د في اليوم15 د في اليوم15 رئيس املطبخ العملة

 د في اليوم12.5 اليومفي د 12.5 اليوم فيد 12.5 مساعد رئيس املطبخ

 د في اليوم15 د في اليوم15 د في اليوم15 التنظيف و املطبخ

 د في اليوم15 د في اليوم15 د في اليوم15 املكلف بالتزويد

 د في اليوم25 د في اليوم25 د في اليوم25 املسؤول عن إلاعالمية

 رئاسة اللجنة -النتائج : لجنة قراءة 

 عضوية اللجنة -                         

 د في اليوم45

 د في اليوم35

 د في اليوم35

 د في اليوم25

 د في اليوم35

 د في اليوم25

 د في اليوم12.5 اليوم في د12.5 اليوم فيد 12.5 السائق

 مركز لايداع

 اليومد في 25 د في اليوم25 د في اليوم25 رئاسة مركز

 د في اليوم25 د في اليوم25 د في اليوم25 مساعد رئيس املركز

 ا ملرافق-إيصال املواضيع أو التحارير: 

 السائق -                                   

 اليوم فيد 12.5

 اليومفي د 12.5

 اليوم فيد 12.5

 اليوم فيد 12.5

 د في اليوم12.5

 د في اليوم12.5

 د في اليوم15 د في اليوم15 د في اليوم15 املراقبةمتابعة أجهزة 

 لاعدااد املاادي والبيداغوجي وإصدار النتائج والعقوبات

 د في اليوم35 د في اليوم35 د في اليوم35 اختيار املواضيع

 د في اليوم55 د في اليوم55 د في اليوم55 املصادق على املواضيع

 د في اليوم35 د في اليوم35 اليومد في 35 عضوية لجنة القتراح املواصيع

-النقل-الشحن-الطباعة-التنظيم-إلاعداد

 إصدار النتائج

 د في اليوم35 د في اليوم35 د في اليوم35

 د في اليوم25 د في اليوم25 د في اليوم25 املراقبة املركزية بأجهزة الكاميرا

اللجنة الوطنية إلصدار العقوبات في حاالت 

 الغش وسوء السلوك

 د في اليوم35 د في اليوم35 د في اليوم35

* يرأس لجنة الغش وسوء السلوك وجوبا رئيس مركز التجميع والتوزيع ويتمتع تبعا لذلك إضافة الى املنحة املخولة له باملنحة 

 .املخولة للجنة الغش وسوء السلوك وتحجب املنحة املخولة لهذه اللجنة في صورة عدم وجود حاالت غش أو سوء سلوك

 

 .1111جوان  1مؤرخ في  1111لسنة  1114: أمر عداد )مكرر( 4الفصل 

يضبط عدد ألايام بالنسبة ألعمال التي تؤجر بحساب اليوم املنصوص عليها بالجدول الوارد 

 )جديد( أعاله بمقتض ى مقرر من وزير التربية بالنسبة لكل دورة.4بالفصل 
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 .1111جوان  1في  مؤرخ 1111لسنة  1114: أمر عداد (ثالثا) 4الفصل 

)جديد( الى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل  4آت املنصوص عليها بالفصل تخضع املكاف

 طبقا للتشاريع الجاري بها العمل وال تخضع الى الحجز بعنوان املساهمة في أنظمة التقاعد.

 .2111جوان  19مؤرخ في  2111لسنة  918: أمر عداد (رابعا) 4الفصل 

متحانات ن املكلفين بإعداد التحويالت البنكية أو البريدية لخالص املتدخلين في الا تسند الى ألاعوا

 دينارا بعنوان كل مناظرة أو إمتحان. 255و املناظرات املدرسية منحة جزافية تقدر بـ 

لسنة  1114من ألامر عداد  1الغي هذا الفصل بمقتض ى أحكام الفصل ـ  5الفصل 

 .1111جوان  1املؤرخ في  1111

لسنة  1114من ألامر عداد  1الغي هذا الفصل بمقتض ى أحكام الفصل ـ  2الفصل 

 .1111جوان  1املؤرخ في  1111

 1484ألامر عدد  ـ ألغيت جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا ألامر وخاصة 9الفصل 

 .املشار إليه أعاله 2551جوان  15املؤرخ في  2551لسنة 

الذي  التربية والتكوين مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ألامر ـ وزير املالية ووزير  8 الفصل

 .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 .2556 سبتمبر 6تونس في 

 

 

 زين العابدين بن علي
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 بضبط كيفية تسديد يتعلق  1119مارس  14مؤرخ في  1119لسنة  982أمر عداد 

 باملؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية والتكوين.الشغورات الظرفية للتدريس 

 

 

 إن رئيس  الجمهورية،

 باقتراح من وزير التربية والتعليم والبحث العلمي،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد الاطالع على القانون عـ

ت املحلية واملؤسسات العمومية ذات بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعا

لسنة  86الصبغة إلادارية،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ،2550ديسمبر  20املؤرخ في  2550

املتعلق بإصدار مجلة  1666ديسمبر  35املؤرخ في  1666ـدد لسنة 114وعلى القانون عـ

ضريبة على الشركات، وعلى جميع النصوص التي الضريبة على دخل ألاشخاص الطبعيين وال

 ،2550ديسمبر  20املؤرخ في  2550لسنة  05نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد

املتعلق بكيفية انتداب  1666فيفري  28املؤرخ في  1666ـدد لسنة 205وعلى ألامر عـ

حته أو تممته وخاصة وتاجير اعوان وقتيين بوزارة التربية والتكوين وعلى جميع النصوص التي نق

 ،2550جانفي  15املؤرخ في  2550لسنة  66الامر عدد 

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552ـدد لسنة 2655وعلى الامر عـ

 وزارة التربية والتكوين.

 وعلى رأي وزير املالية،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية.

 يصدر ألامر آلاتي نصه:

 

 .1118جانفي  11مؤرخ في  1118لسنة  141عداد أمر  : 1الفصل 

يمكن لوزارة التربية والتكوين الالتجاء خالل السنة الدراسية الى التعاقد مع اعوان 

للتدريس في اطار سد الشغورات الظرفية باملؤسسات التربوية وذلك ملدة محدودة على ان ال 

ير وحسب التراتيب التي سنة على أقص ى تقدمن كل جوان  35يتعدى مفعول العقد تاريخ 

 يضبطها هذا الامر. 

يشترط في الاعوان املتعاقدين املكلفين بالتدريس في اطار سد الشغورات  :  1الفصل 

الظرفية باملدارس الاعدادية واملعاهد ان يكونوا حاملين لشهادة الاستاذية أو ما يعادلها على 

( ساعة تدريس 16بار ثمانية عشرة )دينار وذلك باعت 455الاقل ويتقاضون منحةشهرية قدرها 

 في الاسبوع.
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يشترط في الاعوان املتعاقدين املكلفين بالتدريس في اطار سد الشغورات : 1الفصل 

بنجاح ثالث سنوات بعد البكالوريا أو ما يعادلها  الظرفية باملدارس الابتدائية ان يكونوا تابعوا

( ساعة 25وذلك باعتبار خمسة وعشرين) دينار 355على الاقل ويتقاضون منحة شهرية قدرها 

   تدريس في الاسبوع.

 .1118جانفي  11املؤرخ في  1118لسنة  141: أمر عداد  4الفصل 

يتم صرف املنح لفائدة الاعوان املتعاقدين املنصوص عليهم اعاله حسب عدد ايام 

الل أكثر من العمل املنجزة فعليا. وال يمكن في كل الحاالت بالنسبة لنفس العون التدريس خ

 سنتين دراسيتين متتاليتين.

يضبط وزير التربية والتكوين الاجراءات والتنصيصات املتعلقة بالعقود :  5الفصل 

 املشار اليها اعاله.

تلغى جميع الاحكام السابقة واملخالفة لهذا الامر وخاصة احكام الامر عدد  : 2الفصل 

 ار اليه اعاله.واملش 1666فيفيري  28املؤرخ في  1666لسنة  205

وزير املالية ووزير التربية والتكوين مكلفان، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا ألامر  : 9الفصل 

 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2556مارس  24تونس في 

 

 زين العابدين بن علي       
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 يتعلق باالنتداب الاستثنائي 1111نوفمبر  15مؤرخ في  1111لسنة  4991أمر عداد 

 املتعاقدين املكلفين بالتدريس باملدارس لاعداادية واملعاهد بسلك مدرس ي للنواب

 .العاملين باملدارس لاعداادية واملعاهد التابعة لوزارة التربية التعليم

 

 

 الحكومة، إن رئيس          

 باقتراح من وزير التربية،

 

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511لسنة  8عدد  التأسيس يبعد الاطالع على قانون 

 العمومية، املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط

بضبط النظام  املتعلق 1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

الصبغة إلادارية،  ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات

 23املؤرخ في  2011 لسنة 66جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة املرسوم عدد  وعلى

 ،2511سبتمبر 

املتعلق بضبط النظام  1603مارس  10املؤرخ في  1603لسنة  114وعلى ألامر عدد 

إلاعدادية واملعاهد التابعة لوزارة  ألاساس ي الخاص بسلك مدرس ي التعليم العاملين باملدارس

املؤرخ في  2513لسنة  888وخاصة ألامر عدد  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتهالتربية 

 ،2513جانفي  26

املتعلق بالنظام ألاساس ي  1666أكتوبر  16املؤرخ في  1666لسنة  2015 وعلى ألامر عدد

 بعةاملشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية وإلاعالمية العاملين بمؤسسات التعليم التا الخاص بالسلك

جميع  لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى

 ،2013 جوان 11املؤرخ في  2513لسنة  2468النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

ت مشموال  املتعلق بضبط 2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552لسنة  2655وعلى ألامر عدد           

 وزارة التربية والتكوين،

املتعلق بضبط كيفية  2556مارس  24املؤرخ في  2556لسنة  068وعلى ألامر عدد 

الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية  تسديد الشغورات الظرفية للتدريس باملؤسسات التربوية

 ،2556جانفي  21املؤرخ في  2009 لسنة 142والتكوين كما وقع تنقيحه باألمر عدد 

املتعلق بإحالة مشموالت  2515جانفي  25املؤرخ في  2515لسنة  64لى ألامر عدد وع

 املنهي إلى وزارة التكوين املنهي والتشغيل، وزارة التربية والتكوين سابقا املتعلقة بالتكوين

املتعلق بتسمية أعضاء  2513مارس  15املؤرخ في  2513لسنة  1302وعلى ألامر عدد 

 الحكومة،
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 املالية، وزيروعلى رأي 

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 .إعالم رئيس الجمهورية وعلى مداوالت مجلس الوزراء وبعد

 

 :يصدر ألامر آلاتي نصه

  

استثنائيا بصفة مباشرة كأساتذة تعليم ثانوي، النواب  ـ ينتدب الفصل ألاول           

املشار إليه  2556مارس  24في  املؤرخ 2556لسنة  068ألامر عدد  املتعاقدون الخاضعون ألحكام

جوان  35إلى غاية  2515سبتمبر  14باملدارس إلاعدادية واملعاهد ابتداء من  أعاله الذين دّرسوا

  .سنتين دراسيتين فأكثر وفق قائمة البيانات املتوفرة لدى وزارة التربية ملدة 2513

الشغورات  تسديدـ ينتدب استثنائيا بصفة مباشرة كأساتذة تعليم ثانوي ل 1الفصل 

لسنة  068عدد  النواب املتعاقدون الخاضعون ألحكام ألامر 2514-2513خالل السنة الدراسية 

باملدارس إلاعدادية واملعاهد  املشار إليه أعاله والذين دّرسوا 2556مارس  24املؤرخ في  2556

املعنية من  التعليم الثانوي للسنة وفق حاجيات الوزارة وفي حدود تراخيص انتداب أساتذة

يرتب فيها النواب املتعاقدون ترتيبا تفاضليا  قائمة البيانات املتوفرة لدى وزارة التربية والتي

 .حسب مادة التدريس ومدتها

 2515-2514ـ يدخل في باب الانتداب الاستثنائي ابتداء من السنة الدراسية   3الفصل

 وذلك على دفعات 2513إلى  2556املمتدة من املتعاقدون القائمون بنيابات خالل الفترة  النواب

التي  سنويا من تراخيص انتداب أساتذة التعليم الثانوي باعتماد قائمة البيانات %15بنسبة 

 .بحوزة وزارة التربية

هذا ألامر إلى مرحلة تكوين تشفع  ـ يخضع ألاعوان املنتدبون طبقا ألحكام 4الفصل 

 .حسب كل مادة من املتفقدين بمحادثة لتقييمهم من قبل لجنة متكونة

 .ألامر متربصين سنة أولى يعتبر النواب املتعاقدون املنتدبون طبقا ألحكام هذا ـ 5الفصل 

فيما يخصه، بتنفيذ هذا ألامر الذي  ـ وزير التربية ووزير املالية مكلفان، كل 2الفصل 

 .التونسية ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية

 .2513نوفمبر  25تونس في 

 

 رئيس الحكومة

 علي لعرّيض  
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 يتعلق بضبط 1881اديسمبر  9مؤرخ في  1881لسنة  1999أمر عداد 

 نظام العمل نصف الوقت لبعض أصناف ألاعوان التابعين لوزارة التربية والعلوم.

 

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير التربية والعلوم،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد الاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية 

 ذات الصبغة إلادارية،

املتعلق بالقانون ألاساس ي  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 115وعلى ألامر عـ

زارة التربية القومية كما وقع تنقيحه باألمرين عدد الخاص بأعضاء هيئة التفقد البيداغوجي بو 

 ،1661مارس  16املؤرخ في  1661لسنة  362وعدد  1665مارس  20املؤرخ في  1665لسنة  545

املتعلق بضبط القانون  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 112وعلى ألامر عـ

لثانوي التقني واملنهي لوزارة التربية ألاساس ي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم ا

 القومية،

املتعلق بضبط القانون  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 114وعلى ألامر عـ

 ألاساس ي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية،

املتعلق بضبط القانون  1603س مار  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 121وعلى ألامر عـ

ألاساس ي الخاص بالقيمين التابعين ملعاهد التعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية القومية 

 )جديد( منه واملتعلقة بالقيمين العامين،6و-0-8-5-4-3-2-1وخاصة الفصول 

تبة املتعلق بإحداث ر  1665سبتمبر  15املؤرخ في  1665ـدد لسنة 1138وعلى ألامر عـ

 أستاذ أول للتعليم الثانوي،

املتعلق بإحداث رتبة القيم  1664أفريل  18املؤرخ في  1664ـدد لسنة 410وعلى ألامر عـ 

 العام من الطبقة ألاولى،

املتعلق بضبط نظام العمل  1665جوان  10املؤرخ في  1665ـدد لسنة 636وعلى ألامر عـ 

مومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات نصف الوقت باإلدارات العمومية والجماعات الع

 الصبغة إلادارية،

 وعلى رأي وزير املالية،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 يصدر ألامر آلاتي نصه:
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يمكن لألعوان املترسمين املنتمين لرتب املتفقدين ومدرس ي التعليم  : الفصل ألاول 

الثانوي العام والفني والتقني والقيمين العامين أن يعملوا نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها 

 العمل.

وزير التربية والعلوم مكلف بتنفيذ هذا ألامر الذي ينشر بالرائد الرسمي  : 1الفصل 

 ة.للجمهورية التونسي

 .1661ديسمبر  0تونس في 

 

 زين العابدين بن علي     
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 يتعلق بضبط لاطار العام1114جانفي  12مؤرخ في  1114لسنة  59أمر عداد 

 املناظرات الخارجية باالختـبارات النتداب أساتذة املدارس الابتدائية لتنظيم

 وأساتذة السلك املشترك ملدرس ياملدارس لاعداادية واملعاهد  وأساتذة

 .ولاعالمية التي تنظمها وزارة التربية اللغة لانقليزية

 

 

 إن رئيس الحكومة،       

  وزير التربية، باقتراح من

املتعلق  2511ديسمبر  16 املؤرخ في 2511لسنة  8بعد الاطالع على القانون التأسيس ي عدد          

 ة،بالتنظيم املؤقت للسلط العمومي

املتعلق بضبط النظام ألاساس ي  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112 وعلى القانون عدد

الدولة والجماعات املحلية، واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية، وعلى  العام ألعوان

 23املؤرخ في  2511لسنة  66النصوص التي نّقحته أو تـّممته وخاصة املرسوم عدد  جميع

 ،2011 سبتمبر

النظام  املتعلق بضبط 1603مارس  10املؤرخ في  1603لسنة  114وعلى ألامر عدد 

لوزارة التربية وعلى  ألاساس ي الخاّص باملدرسين العاملين باملدارس إلاعدادية واملعاهد التابعة

جانفي  26املؤرخ في  2013 لسنة 888جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

2513، 

املتعلق بالنظام ألاساس ي  1666أكتوبر  16املؤرخ في  1666لسنة  2515وعلى ألامر عدد 

وإلاعالمية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة  الخاص بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية

العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع  لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم

 ،2513جوان  11املؤرخ في  2513لسنة  2468وخاصة ألامر عدد  نصوص التي نقحته أو تممتهال

ق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤّرخ في  2552لسنة  2950 وَعلى ألامر عدد
ّ
املتعل

 والتكوين، وزارة التربية

مشموالت وزارة بإحالة  املتعلق 2515جانفي  25املـؤّرخ في  2515لسنة  64وعلى ألامر عدد 

قة بالّتكوين املنهي إلى وزارة
ّ
 التكوين املنهي والتشغيل، التربية والتكوين سابقا املتعل

املتعلق بتسمية أعضاء  2013 مارس 15املؤرخ في  2513لسنة  1302وعلى ألامر عدد 

 الحكومة،

املتعلق بضبط النظام  2513جوان  3في  املؤرخ 2513لسنة  2225وعلى ألامر عدد 

العاملين باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة  ساس ي الخاص بسلك مدرس ي التعليم الابتدائيألا 

 التربية،
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 لاادارية، وعلى رأي املحكمة

  .وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية

 

  يصـدر ألامـر آلاتـي نصـه     

 

العام لتنظيم املناظرات الخارجية باالختبارات  يضبط هذا ألامر إلاطار : الفصل ألاول          

وأساتذة املدارس إلاعدادية واملعاهد وأساتذة السلك املشترك  النتداب أساتذة املدارس الابتدائية

 .و إلاعالمية التي تنظمها وزارة التربية ملدرس ي اللغة إلانقليزية

داب أساتذة املدارس باالختبارات النت تشتمل املناظرات الخارجية : 1الفصل        

وأساتذة السلك املشترك ملدرس ي اللغة إلانقليزية  الابتدائية وأساتذة املدارس إلاعدادية واملعاهد

  التربية على مرحلتين: وإلاعالمية التي تنظمها وزارة

 ـ مرحلة القبول ألاولي،

 .النهائي ـ مرحلة القبول 

ألاسئلة املتعددة  دا يعتمد تقنيةتتضمن مرحلة القبول ألاولي اختبارا واح : 1الفصل 

 .الاختيارات

الاختيارات في طرح مجموعة من ألاسئلة على  تتمثل تقنية ألاسئلة املتعددة : 4الفصل 

سؤالا وتكون إلاجابة عنها باختيار إجابة صحيحة  (45املترشحين ال يقل عددها عن أربعين )

 .املقترحة أو أكثر من ألاجوبة واحدة

التعليمية الرسمية  ألاسئلة باملعارف ألاساسية ذات الّصلة بالبرامج ويتعين أن تتعلق

املدارس الابتدائية وملرحلتي التعليم  ملرحلة التعليم الابتدائي بالنسبة إلى مناظرة انتداب أساتذة

أساتذة املدارس إلاعدادية واملعاهد وأساتذة  إلاعدادي والثانوي بالنسبة إلى مناظرات انتداب

وإلاعالمية. ويتم إصالح ورقة الاختبار باعتماد املعالجة  ترك ملدرس ي اللغة إلانقليزيةالسلك املش

 .آلالية

ول للمترشحين الناجحين في هذا الاختبار، وذلك في حدود مرة ونصف  : 5الفصل 
ّ
يخ

 .املراكز املفتوحة للتناظر، اجتياز اختبارات مرحلة القبول النهائي على ألاقّل عدد

 .ألاولوية في حالة التساوي بين مترشحين أو أكثر ألكبرهم سنا وتعطى        

 : مرحلة القبول النهائي اختبارين تتضمن : 2الفصل 

واملهارات ألاساسية ذات الصلة بالبرامج التعليمية الرسمية  ـ اختبارا كتابيا تحريريا في املعارف

املدارس الابتدائية وملرحلتي التعليم  بالنسبة إلى مناظرة انتداب أساتذة ملرحلة التعليم الابتدائي

 الثانوي بالنسبة إلى مناظرات انتداب أساتذة املدارس إلاعدادية واملعاهد وأساتذة إلاعدادي و

 .السلك املشترك ملدرس ي اللغة إلانقليزية وإلاعالمية

 .تطبيقيا أو محادثة مع أعضاء لجنة املناظرة ـ اختبارا شفاهيا أو
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وحسب خصوصية املناظرة وفي مرحلة القبول النهائي  يمكن عند الاقتضاء : 9الفصل 

  الاختبارات الواردة بهذا ألامر أو الجمع بين شكلين أو أكثر منها. إجراء اختبار أو أكثر من بين

تضبط بمقتض ى قرارات من وزير التربية كيفية تنظيم املناظرات الخارجية  : 9الفصل 

 تذة املدارس الابتدائية وأساتذة املدارس إلاعدادية واملعاهد التي تنظمهاالنتداب أسا باالختبارات

والبحث العلمي  وزارة التربية. وتضبط بمقتض ى قرار مشترك من وزير التربية ووزير التعليم العالي

املشترك ملدرس ي اللغة  كيفية تنظيم املناظرة الخارجية باالختبارات النتداب أساتذة السلك

   .إلاعالميةإلانقليزية و

بتنفيذ هذا ألامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية  وزير التربية مكلف : 8الفصل        

  .التونسية

 .2514جانفي  18تونس في 

 

 

 رئيس الحكومة                                                                             

 علي لعرّيض                                                                      
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ق  1115 جوان 14مؤرخ في  1115لسنة  421أمر حكومي عداد
ّ
 يتعل

 لفائدة أعوان الدولة والجماعات املحلّية بالترفيع في املنح الخصوصية 

 1114سنة بعنوان  لااداريةالعمومية ذات الصبغة  واملؤسسات

 

 

 رئيس الحكومة،  
ّ
 إن

 الدستور، بعد الاطالع على

ق 1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112وعلى القانون عدد 
ّ
بضبط النظام  املتعل

الصبغة إلادارية،  ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات

 23املؤرخ في  2011 لسنة 66نقحته أو تممته وخاصة املرسوم عدد وعلى جميع النصوص التي

 ،2511سبتمبر 

ق بنظام الجرايات  1665مارس  5املؤرخ في  1665لسنة  12وعلى القانون عدد 
ّ
املتعل

الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص  املدنّية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد

 ،2511جوان  4املؤرخ في  2511لسنة  46عدد وخاصة املرسومالتي نقحته أو تممته 

ة  1666ديسمبر  35املؤرخ في  1666لسنة  114وعلى القانون عدد 
ّ
ق بإصدار مجل

ّ
املتعل

والضريبة على الشركات، وعلى جميع النصوص التي  الضريبة على دخل ألاشخاص الطبيعيين

ق  2515ديسمبر  25املؤرخ في  2515لسنة  53نقحته أو تممته وخاّصة القانون عدد 
ّ
و املتعل

 ،2016 بقانون املالية لسنة

ق 1604سبتمبر  25املؤرخ في  1604لسنة  604وعلى ألامر عدد 
ّ
باملنح الخصوصية  املتعل

التي نقحته أو تممته  املسندة لسلك املتفقدين الطبيين واملوازين لهم وعلى جميع النصوص

 ،1993 نوفمبر 15املؤرخ في  1663لسنة  2312وخاصة ألامر عدد 

باملنح املخولة  املتعلق 1604ديسمبر  25املؤرخ في  1604لسنة  1156وعلى ألامر عدد 

 2115وخاّصة ألامر عدد  لإلطارات الفنية باإلدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته

 ،1663أكتوبر  25املؤرخ في  1663لسنة 

املتعلق بضبط القانون  1608مارس  10ؤرخ في امل 1608لسنة  245 وعلى ألامر عدد

الداخليين وألاطباء املقيمين والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر  ألاساس ي للمتربصين

 ،1663نوفمبر  15املؤرخ في  1663لسنة  2315عدد 

املتعلق باملنح الخاصة  1600أفريل  18في  املؤرخ 1600لسنة  383وعلى ألامر عدد 

جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر  لى صيادلة الصحة العمومية وعلىاملسندة إ

 ،1991 فيفري  4املؤرخ في  1661لسنة  241عدد

ق بإحداث 1600ماي  11املؤرخ في  1600لسنة  483وعلى ألامر عدد           
ّ
 املتعل

 تفقد البيداغوجيمنحة التكاليف البيداغوجية لفائدة بعض أصناف رجال التعليم وهيئة ال
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 1662لسنة  516العاملين بوزارة التربية والنصوص التي تممته أو نقحته وخاصة ألامر عدد

 ،1662مارس  18املؤرخ في 

املتعلق باملنح الخاصة  1977 سبتمبر 6املؤرخ في  1600لسنة  034وعلى ألامر عدد 

نقحته أو تممته وخاصة  النصوص التي املسندة للسلك الطبي الاستشفائي الجامعي وعلى جميع

 ،2013 أفريل 22املؤرخ في  2513لسنة  1453ألامر عدد 

ق بمنحة 1606نوفمبر  0املؤرخ في  1606لسنة  688وعلى ألامر عدد 
ّ
عدم قبول  املتعل

والنصوص التي تممته أو  الحرفاء املسندة إلى ألاطباء البياطرة العاملين حسب نظام كامل الوقت

لسنة  2160وألامر عدد  1993 نوفمبر 15املؤرخ في  1663لسنة  2356دد نقحته وخاصة ألامر ع

 ،1668نوفمبر  8املؤرخ في  1668

املتعلق بضبط القانون  1665ديسمبر  16املؤرخ في  1665لسنة  1610 وعلى ألامر عدد

الداخليين في طب ألاسنان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته  ألاساس ي للمتربصين

 ،1663نوفمبر  15املؤرخ في  1663لسنة  2317 مر عددوخاصة ألا 

ق بإسناد منحة  1661فيفري  18املؤرخ في  1661لسنة  256وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

الخدمة لبعض ألاصناف من أعوان الاستغالل للمواصالت  تبررها تكاليف خاّصة منجّرة عن

لسنة  883خارجية واملنقح باألمر عدد التابعين لوزارة الشؤون ال السلكية والالسلكية والترقيم

 ،1663نوفمبر  15املؤرخ في  1663لسنة  2350وألامر عدد  1661ماي  13املؤرخ في  1661

ق باملنح الخاصة  1661جويلية  15املؤرخ في  1661لسنة  600عدد  وعلى ألامر
ّ
املتعل

ص التي نقحته أو أطباء ألاسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصو  املسندة لسلك

 ،2513أفريل  22املؤرخ في  2513لسنة  1458ألامر عدد  تممته وخاصة

ق باملنح الخاصة  1661جويلية  15املؤرخ في  1981 لسنة 606وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

الاستشفائيين الجامعيين والنصوص التي نقحته أو تممته وخاّصة ألامر  املسندة لسلك الصيادلة

 ،2513أفريل  22املؤرخ في  2013 لسنة 1456عدد 

ق بإحداث منحة  1662مارس  18املؤرخ في  1662لسنة  555وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

الدولة والجماعات العمومية املحلّية  خصوصية تسمى منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعوان

صة ألامر عدد والنصوص التي تممته أو نقحته وخا واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارّية

 ،1996 نوفمبر 8املؤرخ في  1668لسنة  2156

ساس ي الضابط للنظام ألا  1662ديسمبر  21املؤرخ في  1662لسنة  1355وعلى ألامر عدد 

 2340للقيمين في طب ألاسنان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

 ،2556اوت  12املؤرخ في  2556لسنة 

ق بإحداث 1663جوان  10املؤرخ في  1663لسنة  564د وعلى ألامر عد
ّ
منحة  املتعل

العاملين  التكاليف البيداغوجية لفائدة بعض أصناف رجال التعليم وهيئة التفقد البيداغوجي
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التي نقحته أو  بوزارات الشؤون الثقافية والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والنصوص

 تممته،

املتعلق بضبط مقادير املنحة  1664جانفي  18املؤرخ في  1684لسنة  24وعلى ألامر عدد 

هيئة التفقد البيداغوجي التابعين  الخصوصية )منحة التكاليف البيداغوجية( املخولة ألعضاء

 لوزارة التربية القومية،

ق بضبط الترتيب  1664أكتوبر  26املؤرخ في  1664لسنة  1267 وعلى ألامر عدد
ّ
املتعل

القياس ي وألاجر املخّول إلطارات مستشاري املصالح العمومية والنصوص التي  جالتفاضلي والتدرّ 

 81وألامر عدد  1666أوت  15املؤرخ في  1666لسنة  1823تممته وخاصة ألامر عدد  نقحته أو

 ،2514جانفي  10املؤرخ في  2014 لسنة

ق بضبط الت 1665ماي  6املؤرخ في  1665لسنة  024وعلى ألامر عدد 
ّ
رتيب املتعل

مستشاري البريد والبرق والهاتف وجميع  التفاضلي والتدرج القياس ي وألاجر املخول إلطارات

 ،1666أكتوبر  4املؤرخ في  1666لسنة  2227 النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد

املتعلق بضبط قائمة  1665أوت  11املؤرخ في  1665لسنة  665وعلى ألامر عدد 

والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات  ملرتب أعوان الدولةالعناصر القارة 

أساسها احتساب املساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع  الصبغة إلادارية التي يقع على

 ،2558جوان  28املؤرخ في  2558لسنة  1651تممته وخاصة ألامر عدد  النصوص التي نقحته أو

املتعلق بإسناد منحة  1665سبتمبر  24املؤرخ في  1665لسنة  1165عدد  وعلى ألامر

البيداغوجية لسلك منشطي رياض ألاطفال العاملين بالجماعات العمومية املحلية  التكاليف

 التي نقحته أو تممته، والنصوص

ق بإحداث منحة  1985 نوفمبر 6املؤرخ في  1665لسنة  1455وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر  ة سلك التعليم العالي وعلى جميع النصوصتأطير وبحث لفائد

 ،1994 جانفي 15املؤرخ في  1664لسنة  83عدد 

ق بإحداث 1666جوان  2املؤرخ في  1666لسنة  1513وعلى ألامر عدد 
ّ
منحة  املتعل

ألامر عدد  ةالهندسة لفائدة مهندس ي إلادارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاص

 ،1663نوفمبر  15املؤرخ في  1663لسنة  2266

ق بضبط منحة  1666جانفي  11املؤّرخ في  1666لسنة  112وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

لفائدة املوظفين املدنيين للتعليم العالي العسكري وعلى جميع النصوص  التأطير والبحث املسندة

  ،1663أكتوبر  25املؤرخ في  1663سنة ل 2128تممته وخاصة ألامر عدد  التي نقحته أو

ق باملنح الخاصة  1666فيفري  15املؤرخ في  1666لسنة  266ألامر عدد  وعلى
ّ
املتعل

للسلك الطبي للمستشفيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر  املسندة

 ،2515مارس  15املؤرخ في  2515لسنة  484عدد 
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ق بضبط املنحة  1666جوان  7 املؤرخ في 1666ة لسن 853وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

 بوزراة الثقافة وإلاعالم، الخصوصية املخولة ألعوان التفقد البيداغوجي

املتعلق بضبط املنحة  1989 جوان 0املؤرخ في  1666لسنة  858وعلى ألامر عدد 

 الثقافة، الخصوصية املخولة ملدرس ي املوسيقى بوزارة

ق 1665جانفي  15املؤرخ في  1665لسنة  146وعلى ألامر عدد 
ّ
بإحداث منحة  املتعل

 1665لسنة  1328عدد  نتيجة الاستغالل املخولة ألعوان وزارة املواصالت كما تم تنقيحه باألمر

 ،1663نوفمبر  6املؤرخ في  1663لسنة  2253وألامر عدد  1665سبتمبر  3املؤرخ في 

ق 1665أوت  16 املؤرخ في 1665لسنة  1263وعلى ألامر عدد 
ّ
بإحداث املنحة  املتعل

 تممته، البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل املنزلية والنصوص التي نقحته أو

ق 1665أوت  20املؤرخ في  1665لسنة  1261وعلى ألامر عدد 
ّ
بإحداث منحة خطر  املتعل

املؤرخ  1663لسنة  2151 العدوى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاّصة ألامر عدد

 ،2514جانفي  26املؤرخ في  2514لسنة  666وألامر عدد  1663في أول نوفمبر 

ق 1665سبتمبر  15املؤرخ في  1665لسنة  1453وعلى ألامر عدد 
ّ
باملنح املسندة  املتعل

التي نقحته أو تممته  ألعضاء هيئة املراقبة العامة للمصالح العمومية وعلى جميع النصوص

 ،1994 مارس 15املؤرخ في  1664لسنة  542دد وخاّصة ألامر ع

ق 1665سبتمبر  15املؤرخ في  1665لسنة  1411وعلى ألامر عدد 
ّ
باملنح املسندة  املتعل

تممته وخاّصة ألامر  ألعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو

 ،1664ماي  14املؤرخ في  1664لسنة  1155عدد 

ق باملنح الخصوصية  1661جانفي  21املؤرخ في  1661لسنة  66عدد  روعلى ألام
ّ
املتعل

سلك املستشارين املقررين لدى مصالح نزاعات الدولة وعلى جميع النصوص  املسندة ألعضاء

 ،1664جويلية  4املؤرخ في  1664لسنة  1404تممته وخاصة ألامر عدد  التي نقحته أو

ق بتنقيح ألامر عدد  1661فيفري  4ؤرخ في امل 1661لسنة  233عدد  وعلى ألامر
ّ
املتعل

ق باملنح الخاصة لألطباء الاستشفائيين الصحيين  1600أوت  5املؤرخ في  1600لسنة  848
ّ
املتعل

 10املؤرخ في  1664لسنة  2156جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد  وعلى

لسنة  1563وألامر عدد  2551جانفي  23خ في املؤر  2551لسنة  316وألامر عدد  1664أكتوبر 

 ،2511أوت  3املؤرخ في  2511

ق بإحداث املنحة  1661فيفري  4املؤرخ في  1661لسنة  230وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته  الخصوصية املسندة ألطباء ألاسنان للمستشفيات

 2551لسنة  325وألامر عدد  1663نوفمبر  15ؤرخ في امل 1663لسنة  2322وخاصة ألامر عدد 

 ،2551جانفي  23املؤرخ في 

املتعلق باملنح املسندة ألعضاء  1661ماي  31املؤرخ في  1661لسنة 645عدد  وعلى ألامر

 الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته هيئة
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 1664لسنة  1115وألامر عدد  1664فيفري  26املؤرخ في  1664لسنة  552وخاصة ألامر عدد 

 ،1664ماي  14املؤرخ في 

ق بإحداث منحة  1991 جويلية 26املؤرخ في  1661لسنة  1126وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

الاجتماعية التابعين لوزارة  خصوصية تدعى منحة الخدمة الاجتماعية لفائدة أعوان الخدمة

لسنة  1065تممته وخاّصة ألامر عدد  اعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أوالشؤون الاجتم

 ،2514ماي  16املؤرخ في  2514

ق بضبط مقادير  1661أكتوبر  21املؤرخ في  1661لسنة  1528عدد  وعلى ألامر
ّ
املتعل

ة منحة التكاليف البيداغوجية( املخّولة ملنشطي التطبيق واملنشطين بوزار ) املنحة الخصوصية

والطفولة ومنشطي تطبيق رياض ألاطفال ومنشطي رياض ألاطفال العاملين بمختلف  الشباب

والجماعات املحلّية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد  الوزارات

 ،1663نوفمبر  15املؤرخ في  1663لسنة  2351

ق بسحب الانتفاع  1661ديسمبر  24في  املؤرخ 1661لسنة  2555وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

ق بإحداث املنحة البلدية  1665أوت  16في  املؤرخ 1665لسنة  1263بأحكام ألامر عدد 
ّ
املتعل

 على أصناف من عملة املجالس الجهوية، لحفظ الصحة ورفع الفواضل املنزلية

ق بإحداث منحة  1662ماي  11 املؤرخ في 1662لسنة  655وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

الصنف العدلي وعلى جميع النصوص التي  لفائدة أعوان سلك كتابات املحاكم من إجراءات

 ،2555أكتوبر  10املؤرخ في  2000 لسنة 2452نقحته أو تممته وخاّصة ألامر عدد 

ق بإسناد منحة  1662نوفمبر  6املؤرخ في  1662لسنة  1660وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

العامة الذين يباشرون مهامهم خارج الهيئات  رقابةالتصرف والتنفيذ لفائدة أعضاء هيئات ال

 الرقابة، املذكورة وال ينتفعون بمنحة

ق 1662نوفمبر  23املؤرخ في  1662لسنة  2568وعلى ألامر عدد 
ّ
باملنح املسندة  املتعل

التي نقحته أو تممته  ألعوان سلك محّرري العقود بإدارة امللكية العقارية وعلى جميع النصوص

 ،2000 فيفري  26املؤرخ في  2555لسنة  516مر عدد وخاصة ألا 

ق 1662ديسمبر  0املؤرخ في  1662لسنة  2125وعلى ألامر عدد 
ّ
بإحداث منحة  املتعل

التي نقحته أو  إلاجراءات لفائدة أعوان سلك كتابات دائرة املحاسبات وعلى جميع النصوص

 ،1993 سمبردي 25املؤرخ في  1663لسنة  2562تممته وخاّصة ألامر عدد 

ق 1663جانفي  25املؤرخ في  1663لسنة  151وعلى ألامر عدد 
ّ
بإحداث منحة  املتعل

النصوص التي نقحته  إلاجراءات املسندة لفائدة أعوان سلك كتابة املحكمة إلادارية وعلى جميع

 ،1997 ماي 16املؤرخ في  1660لسنة  660أو تممته وخاصة ألامر عدد 

ق 1663أفريل  16املؤرخ في  1663 لسنة 604وعلى ألامر عدد 
ّ
بإحداث منحة  املتعل

لسنة  2462باألمر عدد  العمليات العقارية لفائدة أعوان إدارة امللكية العقارية كما تم تنقيحه

 ،1663ديسمبر  13املؤرخ في  1663
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ق بالتخصص في  1663جوان  23املؤرخ في  1663لسنة  1445وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

للمقيمين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد  القانوني الطب والنظام

 20املؤرخ في  1666لسنة  2144وألامر عدد  1663نوفمبر  15املؤرخ في  1663لسنة  2316

لسنة  4132وألامر عدد  2558أوت  26املؤرخ في  2558لسنة  2361وألامر عدد  1666سبتمبر 

 ،2511 نوفمبر 10في  املؤرخ 2511

ق بنظام ألاجور  1663جويلية  5املؤرخ في  1663لسنة  1401وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

والجامعي التابع لوزارة التربية  واملنح املخولة لسلك املستشارين في إلاعالم والتوجيه املدرس ي

 23املؤرخ في  2511لسنة  2444عدد  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاّصة ألامر

 ،2511بتمبر س

ق بإحداث منحة  1664جانفي  24املؤرخ في  1994 لسنة 163وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

آلالية لإلعالمية لفائدة سلك ألاعوان املكلفين باملعالجة آلالية  خصوصية تدعى منحة املعالجة

  جميع النصوص التي نقحته أو تممته، لإلعالمية وعلى

ق باملنح الخاصة  1664جويلية  11 املؤرخ في 1664لسنة  1463وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

 6املؤرخ في  1668لسنة  615تنقيحه باألمر عدد  املخولة لسلك التفقد الطبي للشغل كما تّم 

  ،1668ماي 

ق باملنح املخولة  1668جوان  10املؤرخ في  1668لسنة  1136 وعلى ألامر عدد
ّ
املتعل

خله وطرق تعامله مع املصالح والهيئات إلاجتماعية الطفولة ومجاالت تد لسلك مندوبي حماية

املؤرخ  2558لسنة  2426جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد  املعنية وعلى

  ،2558سبتمبر  5في 

املتعلق بإحداث منحة  1668ديسمبر  16املؤرخ في  1668لسنة  2436وعلى ألامر عدد 

املعماريين لإلدارة والترفيع في  املعمارية لفائدة سلك املهندسينخصوصّية تدعى منحة الهندسة 

  ،1666ـ  1660مقادير هذه املنحة طيلة الفترة 

ق بإحداث منحة 1666جانفي  6املؤرخ في  1666لسنة  254وعلى ألامر عدد 
ّ
 املتعل

 خصوصية تسمى منحة التعمير لفائدة سلك معماري الدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته

 تممته، أو

ق 1666أكتوبر  2املؤرخ في  1666لسنة  1638وعلى ألامر عدد 
ّ
بضبط النظام  املتعل

العمومية ذات  ألاساس ي الخاص باألعوان الوقتيين للدولة والجماعات املحلية واملؤسسات

 2556لسنة  585عدد  الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاّصة ألامر

 ،2556مارس  4في  املؤرخ

ق بإحداث منحة  1666جانفي  25املؤرخ في  1666لسنة  255وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

ألاخصائيين النفسانيين لإلدارات العمومية وعلى  خصوصية تدعى منحة علم النفس لفائدة

 تممته، جميع النصوص التي نقحته أو
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نظام تأجير  املتعلق بضبط 1666فيفري  15املؤرخ في  1666لسنة  388وعلى ألامر عدد 

التي نقحته أو  أعوان سلك محللي وتقنيي إلاعالمية لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص

  ،1666ماي  15املؤرخ في  1666لسنة  1510تممته وخاّصة ألامر عدد 

تأجير  املتعلق بضبط نظام 1666أفريل  12املؤرخ في  1666لسنة  623وعلى ألامر عدد 

 تممته، التقني املشترك لإلدارات العمومية والنصوص التي نقحته أو أعوان السلك

بالنظام القانوني  املتعلق 1666أكتوبر  20املؤرخ في  1666لسنة  2360وعلى ألامر عدد 

 8املؤرخ في  2010 لسنة 2166للمقيمين وبالتخصص في الطب كما تم تنقيحه باألمر عدد 

 ،2515سبتمبر 

ق بضبط نظام تأجير  2555جوان  20املؤرخ في  2555نة لس 1445وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

 ألارض، أعوان سلك املهندسين في علم طبقات

ق بضبط 2555أوت  24املؤرخ في  2555لسنة  1651وعلى ألامر عدد 
ّ
نظام تأجير  املتعل

الثقافة وعلى جميع  أعوان سلك املوظفين العلميين التابعين للمعهد الوطني للتراث بوزارة

 النصوص التي نقحته أو تممته،

املتعلق بضبط نظام تأجير  2551أكتوبر  2املؤرخ في  2001 لسنة 2352وعلى ألامر عدد  

  بوزارة التربية، سلك التفقد البيداغوجي

املتعلق بضبط نظام تأجير  2551نوفمبر  6املؤرخ في  2551لسنة  2561وعلى ألامر عدد 

تممته وخاصة ألامر عدد  ميع النصوص التي نقحته أوسلك املدرسين التكنولوجيين وعلى ج

  ،2511أكتوبر  20املؤرخ في  2511لسنة  3326

ق بضبط نظام تأجير  2552جانفي  26املؤرخ في  2552لسنة  150ألامر عدد  وعلى
ّ
املتعل

 سلك التفقد البيداغوجي الراجعين بالنظر إلى وزارة الشباب والطفولة والرياضة وعلى أعوان

 النصوص التي نقحته أو تممته،جميع 

املتعلق بضبط نظام  2554أكتوبر  19 املؤرخ في 2554لسنة  2436وعلى ألامر عدد  

التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث  تأجير سلك املدرسين املبرزين التابعين لوزارة

 2513لسنة  2611د نقحته أو تممته وخاّصة ألامر عد العلمي والتكنولوجيا والنصوص التي

 ،2013 جويلية 15املؤرخ في 

ق 2558نوفمبر  35املؤرخ في  2558لسنة  3155وعلى ألامر عدد 
ّ
بضبط نظام  املتعل

التي نقحته أو  تأجير أعوان سلك املهندسين املكونين في الفالحة والصيد البحري والنصوص

 تممته،

ق بضبط نظام  2006 نوفمبر 35املؤرخ في  2558لسنة  3156وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

 والنصوص التي نقحته أو تممته، تأجير أعوان سلك املكونين في الفالحة والصيد البحري 

ق بضبط نظام تأجير  2558نوفمبر  35املؤرخ في  2558لسنة 3181وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

 تي نقحته أو تممته،الفالحة واملوارد املائية والنصوص ال سلك املرشدين التربويين التابعين لوزارة
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املتعلق بضبط نظام  2010 أكتوبر 25املؤرخ في  2515لسنة  2005وعلى ألامر عدد   

الاجتماعية والتضامن والتونسيين  تأجير أعوان سلك تفقد الشغل واملصالحة بوزارة الشؤون

 بالخارج،

ق بضبط نظام 2512أوت  22املؤرخ في  2512لسنة  1864وعلى ألامر عدد  
ّ
تأجير  املتعل

 العمومية برئاسة الحكومة، أعوان سلك مراقبة املصاريف

ق بضبط نظام تأجير  2012 ديسمبر 3املؤرخ في  2512لسنة  3564وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

 تممته، أعوان سلك املنشطين الثقافيين والنصوص التي نقحته أو

  2513جانفي  26املؤرخ في  2513لسنة  880وعلى ألامر عدد  
ّ
بضبط نظام تأجير  قاملتعل

 التابعة لوزارة التربية، سلك مدرس ي التعليم العاملين باملدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية

املتعلق بضبط نظام تأجير  2013 جوان 3املؤرخ في  2513لسنة  2220وعلى ألامر عدد 

 ة،إلابتدائية التابعة لوزارة التربي مدرس ي التعليم الابتدائي العاملين باملدارس

ق بضبط نظام تأجير  2513جوان  15في  املؤرخ 2513لسنة  2524وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

 22املؤرخ في  2514لسنة  1483التربية واملنقح باألمر عدد  سلك القيمين العامين التابعين لوزارة

  ،2514أفريل 

ق بضبط نظام 2513جوان  15املؤرخ في  2513لسنة  2520ألامر عدد  وعلى
ّ
تأجير  املتعل

 العاملين باملدارس إلاعدادية وباملعاهد التابعة لوزارة التربية، القيمين

ق بضبط نظام تأجير  2513جوان  15املؤرخ في  2513لسنة  2535عدد  وعلى ألامر
ّ
املتعل

 ،2514ماي  16املؤرخ في  2514لسنة  1061للتربية واملنقح باألمر عدد  السلك إلاداري 

ق بضبط نظام  2513جويلية  22املؤرخ في  2513نة لس 3114ألامر عدد  وعلى
ّ
املتعل

 أفريل 11املؤرخ في  2514لسنة  1160سلك املراقبة الاقتصادية واملنقح باألمر عدد  تأجير أعوان

2014،  

بضبط نظام  املتعلق 2513سبتمبر  25املؤرخ في  2513لسنة  3651وعلى ألامر عدد           

 تممته، ينة بوزارة املالّية والنصوص التي نقحته أوتأجير أعوان سلك عدول الخز 

ق 2513نوفمبر  22املؤرخ في  2513لسنة  5565وعلى ألامر عدد 
ّ
بضبط نظام  املتعل

  تأجير سلك أعضاء هيئة مراقبي الدولة،

ق بضبط نظام تأجير  2513نوفمبر  22املؤرخ في  2013 لسنة 5566وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

 العمومي، عي الطلبسلك مراقبي ومراج

ق 2514جانفي  15املؤرخ في  2514لسنة  50وعلى ألامر عدد 
ّ
بضبط نظام تأجير  املتعل

 سلك املرشدين التطبيقيين للتربية،

ق بضبط نظام تأجير  2514جويلية  3املؤرخ في  2014 لسنة 2436وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

 والرياضة واملرأة وألاسرة،بالنظر لوزارة الشباب  سلك رجال التعليم الراجعين
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ق بضبط نظام تأجير  2514أكتوبر  10املؤرخ في  2014 لسنة 3643وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

 الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية، سلك الوعاظ ومرشدي الشؤون

ق بضبط نظام تأجير  2514أكتوبر  35املؤرخ في  2514لسنة  4212وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

 والبحث العلمي، داري للتعليم العاليالسلك إلا 

ق بضبط نظام تأجير  2514أكتوبر  35املؤرخ في  2514لسنة  4218وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

  سلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي،

ق بحذف سلك 2515جانفي  13املؤرخ في  2515لسنة  056وعلى ألامر عدد 
ّ
 املتعل

والتعليم  فالحيين وبإدماج أعوانه بسلك املدرسين الباحثين التابعين ملؤسسات البحثالباحثين ال

 العالي الفالحي،

ق بتسمية رئيس  2515فيفري  8املؤرخ في  2515لسنة  35وعلى ألامر الرئاس ي عدد 
ّ
املتعل

 الحكومة وأعضائها،

 .لاادارّية وعلى رأي املحكمة

 

 : يصدر ألامر الحكومي آلاتي نصه

 

( دينارا في مقادير املنح 55بـ خمسين) 2515يرفع إبتداء من أول جانفي ـ  الفصل ألاّول           

الصبغة  والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذاتألعوان الدولة  املخولة الخصوصية

 وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:إلادارية 

 الخصوصّية املنح

 والتنفيذ لألعوان املنتفعين بها منحة التصرف

 التربوي  منحة التصرف

 منحة التصرف الجامعي

 بها منحة خطر العدوى لألعوان املنتفعين

 منحة الهندسة لألعوان املنتفعين بها

 للمهندسين املعماريين لإلدارة منحة الهندسة املعمارية

 ألارض منحة علم طبقات ألارض للمهندسين في علم طبقات

 املشاريع لألعوان املنتفعين بها منحة دراسة ومراقبة تنفيذ

 التعمير ملعماري إلادارة منحة

 إلاعالمية لإلدارات العمومية منحة املعالجة آلالية لإلعالمية لسلك محللي وتقنيي

 العمومية املنحة الخصوصية ملستشاري املصالح

 الاتصال والاقتصاد الرقمي ة تكنولوجياتمنحة نتيجة الاستغالل لألعوان املنتفعين بها بوزار 
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بعض ألاصناف من أعوان إلاستغالل  منحة تبّررها تكاليف خاّصة منجرة عن الخدمة لفائدة

 الخارجية للمواصالت السلكية والترقيم التابعين لوزارة الشؤون

 العسكري  منحة التأطير والبحث للموظفين املدنيين للتعليم العالي

  وازاهم والبحث للمدرسين الباحثين التابعين للجامعات ومنمنحة التأطير 

 الاستشفائيين الجامعيين منحة عدم قبول الحرفاء لألطباء وأطباء ألاسنان والصيادلة والبياطرة

 : منحة عدم قبول الحرفاء لـ

 الطبيين واملوازين لهم املتفقدين -

 سلك التفقد الطبي للشغل -

 املستشفيات أطباء -

  الصحيين ألاطباء البياطرة الاستشفائيينـ 

 والصيادلة الاستشفائيين الصحيين كامل الوقت لألطباء وأطباء ألاسنان منحة العمل

 املراقبة ألعضاء هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية منحة

 ملراقبة العامة للمصالح العموميةاملراقبة ألعضاء هيئة ا منحة

 هيئة الرقابة العامة للمالية لرقابة ألعضاءمنحة ا

  منحة ألابحاث إلاقتصادية

 ن الصنف العدلي وإلاداري واملاليإلاجراءات لكتبة املحاكم م منحة

 واملصالحة لفائدة سلك تفقد الشغل واملصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية منحة التفقد

 الاجتماعيين بوزارة الشؤون الاجتماعيةالخدمة الاجتماعية لألخصائيين  منحة

 :الدعم العلمي لـ منحة

 املرشدين التطبيقيين بوزارة التربية -

 حث للتعليم العالي والبحث العلميالتطبيق والب مساعدي -

 ة ألاسالك املنتفعين بهذه املنحةلفائد منحة التكاليف البيداغوجية

 ة العقارّيةامللكيّ  منحة التحرير ملحرري العقود بإدارة

 العمومية منحة علم النفس لسلك ألاخصائيين النفسانيين لإلدارات

 منحة مراقبة املصاريف العمومية

 العمومي منحة مراقبة ومراجعة الطلب

 ملستشاري البريد والبرق والهاتف املنحة الخصوصية

 الخصوصية ألعضاء هيئة مراقبي الدولة املنحة

  املقررين لدى مصالح املكلف العام بنزاعات الدولة للمستشارينمنحة التقرير واملرافعة 

 رة امللكية العقاريةألعوان سلك إدا منحة العمليات العقارية
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 سنان أو الطب البيطري أو الصيدلةألا  منحة إلاقامة للمقيمين في الطب أو طب

 البيطري أو الصيدلةسنان أو الطب الطب أو طب ألا  منحة التربص للمتربصين الداخليين في

 التكنولوجي لسلك املدرسين التكنولوجيين منحة البيداغوجيا والتأطير

 الطفولة املنحة الخصوصية ملندوبي حماية

 حة ألاعباء الخاصة بعدول الخزينةمن

الصحة ورفع الفواضل املنزلية لفائدة بعض ألاصناف من عملة البلديات  املنحة البلدية لحفظ

 الجهوّية واملجالس

 

منحة  ال يمكن الجمع بين الزيادة في منحة التصرف والتنفيذ والزيادة في - 1الفصل 

 .الرقمي نتيجة الاستغالل املسندة ألعوان وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد

ألامر الحكومي  الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا - 2الفصل 

  .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالذي ينشر 

 .2515 جوان 24تونس في 

 

 

 رئيس الحكومة                                                           إلامضاء املجاور 

 الحبيب الصيد          وزير املالية

 سليم شاكر 
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ق بضبط برنامج 1112جانفي  5مؤرخ في  1112لسنة  1أمر حكومي عداد 
ّ
 يتعل

 ومقاادير 1112و 1115الزياادة العامة في ألاجور بعنوان سنتي  ومقاادير

 لفائدة أعوان الدولة والجماعات املحلّية واملؤسسات وبرنامج الزياادة الخصوصية

 .1119و  1119و  1112بعنوان سنوات  العمومية ذات الصبغة لاادارية

 

 

 رئيس الحكومة،  
ّ
 إن

 الدستور، ع علىبعد الاطال 

ق 1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112وعلى القانون عدد 
ّ
بضبط النظام  املتعل

الصبغة إلادارية،  ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات

 23املؤرخ في  2011 لسنة 66وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة املرسوم عدد

 ،2511سبتمبر 

ق بنظام الجرايات  1665مارس  5املؤرخ في  1665لسنة  12وعلى القانون عدد 
ّ
املتعل

الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص  املدنّية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد

 ،2511جوان  4املؤرخ في  2511لسنة  46عدد التي نقحته أو تممته وخاصة املرسوم

ة  1666ديسمبر  35املؤرخ في  1666لسنة  114القانون عدد وعلى 
ّ
ق بإصدار مجل

ّ
املتعل

والضريبة على الشركات، وعلى جميع النصوص التي  الضريبة على دخل ألاشخاص الطبيعيين

ق  2515ديسمبر  25املؤرخ في  2515لسنة  53نقحته أو تممته وخاّصة القانون عدد 
ّ
و املتعل

 ،2016 بقانون املالية لسنة

ق 1604سبتمبر  25املؤرخ في  1604لسنة  604وعلى ألامر عدد 
ّ
باملنح الخصوصية  املتعل

التي نقحته أو تممته  املسندة لسلك املتفقدين الطبيين واملوازين لهم وعلى جميع النصوص

 ،1993 نوفمبر 15املؤرخ في  1663لسنة  2312وخاصة ألامر عدد 

باملنح املخولة  املتعلق 1604ديسمبر  25رخ في املؤ  1604لسنة  1156وعلى ألامر عدد 

 2115وخاّصة ألامر عدد  لإلطارات الفنية باإلدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته

 ،1663أكتوبر  25املؤرخ في  1663لسنة 

املتعلق بضبط القانون  1608مارس  10املؤرخ في  1608لسنة  245 وعلى ألامر عدد

لداخليين وألاطباء املقيمين والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر ا ألاساس ي للمتربصين

 ،1663نوفمبر  15املؤرخ في  1663لسنة  2315عدد 

املتعلق باملنح الخاصة  1600أفريل  18في  املؤرخ 1600لسنة  383وعلى ألامر عدد 

ه وخاصة ألامر جميع النصوص التي نقحته أو تممت املسندة إلى صيادلة الصحة العمومية وعلى

 ،1991 فيفري  4املؤرخ في  1661لسنة  241عدد
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ق بإحداث 1600ماي  11املؤرخ في  1600لسنة  483وعلى ألامر عدد 
ّ
منحة  املتعل

العاملين  التكاليف البيداغوجية لفائدة بعض أصناف رجال التعليم وهيئة التفقد البيداغوجي

 18املؤرخ في  1662لسنة  516اصة ألامر عددبوزارة التربية والنصوص التي تممته أو نقحته وخ

 ،1662مارس 

املتعلق باملنح الخاصة  1977 سبتمبر 6املؤرخ في  1600لسنة  034وعلى ألامر عدد 

النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة  املسندة للسلك الطبي الاستشفائي الجامعي وعلى جميع

 ،2013 أفريل 22املؤرخ في  2513لسنة  1453ألامر عدد 

ق بمنحة 1606نوفمبر  0املؤرخ في  1606لسنة  688وعلى ألامر عدد 
ّ
عدم قبول  املتعل

والنصوص التي تممته أو  الحرفاء املسندة إلى ألاطباء البياطرة العاملين حسب نظام كامل الوقت

لسنة  2160وألامر عدد  1993 نوفمبر 15املؤرخ في  1663لسنة  2356نقحته وخاصة ألامر عدد 

 ،1668نوفمبر  8ملؤرخ في ا 1668

املتعلق بضبط القانون  1665ديسمبر  16املؤرخ في  1665لسنة  1610 وعلى ألامر عدد

الداخليين في طب ألاسنان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته  ألاساس ي للمتربصين

 ،1663نوفمبر  15املؤرخ في  1663لسنة  2317 وخاصة ألامر عدد

ق بإسناد منحة  1661فيفري  18املؤرخ في  1661لسنة  256وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

الخدمة لبعض ألاصناف من أعوان الاستغالل للمواصالت  تبررها تكاليف خاّصة منجّرة عن

لسنة  883التابعين لوزارة الشؤون الخارجية واملنقح باألمر عدد  السلكية والالسلكية والترقيم

 ،1663نوفمبر  15املؤرخ في  1663لسنة  2350عدد وألامر  1661ماي  13املؤرخ في  1661

ق باملنح الخاصة  1661جويلية  15املؤرخ في  1661لسنة  600عدد  وعلى ألامر
ّ
املتعل

أطباء ألاسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو  املسندة لسلك

 ،2513يل أفر  22املؤرخ في  2513لسنة  1458ألامر عدد  تممته وخاصة

ق باملنح الخاصة  1661جويلية  15املؤرخ في  1981 لسنة 606وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

الاستشفائيين الجامعيين والنصوص التي نقحته أو تممته وخاّصة ألامر  املسندة لسلك الصيادلة

 ،2513أفريل  22املؤرخ في  2013 لسنة 1456عدد 

ق بإحداث منحة  1662مارس  18املؤرخ في  1662لسنة  555وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

الدولة والجماعات العمومية املحلّية  خصوصية تسمى منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعوان

والنصوص التي تممته أو نقحته وخاصة ألامر عدد  واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارّية

 ،1996 نوفمبر 8املؤرخ في  1668لسنة  2156

ق بإحداث 1663جوان  10املؤرخ في  1663لسنة  564وعلى ألامر عدد 
ّ
منحة  املتعل

العاملين  التكاليف البيداغوجية لفائدة بعض أصناف رجال التعليم وهيئة التفقد البيداغوجي

التي نقحته أو  بوزارات الشؤون الثقافية والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والنصوص

 تممته،
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املتعلق بضبط مقادير املنحة  1664جانفي  18املؤرخ في  1684لسنة  24وعلى ألامر عدد 

هيئة التفقد البيداغوجي التابعين  الخصوصية )منحة التكاليف البيداغوجية( املخولة ألعضاء

 لوزارة التربية القومية،

ق بضبط الترتيب  1664أكتوبر  26املؤرخ في  1664لسنة  1267 وعلى ألامر عدد
ّ
املتعل

لقياس ي وألاجر املخّول إلطارات مستشاري املصالح العمومية والنصوص التي ا التفاضلي والتدّرج

 81وألامر عدد  1666أوت  15املؤرخ في  1666لسنة  1823تممته وخاصة ألامر عدد  نقحته أو

 ،2514جانفي  10املؤرخ في  2014 لسنة

ق بضبط الترتيب 1665ماي  6املؤرخ في  1665لسنة  024وعلى ألامر عدد 
ّ
 املتعل

مستشاري البريد والبرق والهاتف وجميع  التفاضلي والتدرج القياس ي وألاجر املخول إلطارات

 ،1666أكتوبر  4املؤرخ في  1666لسنة  2227 النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد

املتعلق بضبط قائمة  1665أوت  11املؤرخ في  1665لسنة  665وعلى ألامر عدد 

والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات  ب أعوان الدولةالعناصر القارة ملرت

أساسها احتساب املساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع  الصبغة إلادارية التي يقع على

 ،2558جوان  28املؤرخ في  2558لسنة  1651تممته وخاصة ألامر عدد  النصوص التي نقحته أو

املتعلق بإسناد منحة  1665سبتمبر  24املؤرخ في  1665لسنة  1165عدد  وعلى ألامر

البيداغوجية لسلك منشطي رياض ألاطفال العاملين بالجماعات العمومية املحلية  التكاليف

 التي نقحته أو تممته، والنصوص

ق بإحداث منحة  1985 نوفمبر 6املؤرخ في  1665لسنة  1455وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر  التعليم العالي وعلى جميع النصوص تأطير وبحث لفائدة سلك

 ،1994 جانفي 15املؤرخ في  1664لسنة  83عدد 

ق بإحداث 1666جوان  2املؤرخ في  1666لسنة  1513وعلى ألامر عدد 
ّ
منحة  املتعل

مر عدد ألا  الهندسة لفائدة مهندس ي إلادارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة

 ،1663نوفمبر  15املؤرخ في  1663لسنة  2266

ق بضبط منحة  1666جانفي  11املؤّرخ في  1666لسنة  112وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

لفائدة املوظفين املدنيين للتعليم العالي العسكري وعلى جميع النصوص  التأطير والبحث املسندة

  ،1663أكتوبر  25املؤرخ في  1663لسنة  2128تممته وخاصة ألامر عدد  التي نقحته أو

ق باملنح الخاصة  1666فيفري  15املؤرخ في  1666لسنة  266ألامر عدد  وعلى
ّ
املتعل

للسلك الطبي للمستشفيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر  املسندة

 ،2515مارس  15املؤرخ في  2515لسنة  484عدد 

ق بضبط املنحة  1666جوان  7 املؤرخ في 1666لسنة  853وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

 بوزراة الثقافة وإلاعالم، الخصوصية املخولة ألعوان التفقد البيداغوجي
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املتعلق بضبط املنحة  1989 جوان 0املؤرخ في  1666لسنة  858وعلى ألامر عدد 

 الثقافة، الخصوصية املخولة ملدرس ي املوسيقى بوزارة

ق 1665جانفي  15املؤرخ في  1665لسنة  146وعلى ألامر عدد 
ّ
بإحداث منحة  املتعل

 1665لسنة  1328عدد  نتيجة الاستغالل املخولة ألعوان وزارة املواصالت كما تم تنقيحه باألمر

 ،1663نوفمبر  6املؤرخ في  1663لسنة  2253وألامر عدد  1665سبتمبر  3املؤرخ في 

ق 1665وت أ 20املؤرخ في  1665لسنة  1261وعلى ألامر عدد 
ّ
بإحداث منحة خطر  املتعل

املؤرخ  1663لسنة  2151 العدوى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاّصة ألامر عدد

 ،2514جانفي  26املؤرخ في  2514لسنة  666وألامر عدد  1663في أول نوفمبر 

ق 1665أوت  16املؤرخ في  1665لسنة  1263وعلى ألامر عدد 
ّ
نحة بإحداث امل املتعل

 تممته، البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل املنزلية والنصوص التي نقحته أو

ق 1665سبتمبر  15املؤرخ في  1665لسنة  1453وعلى ألامر عدد 
ّ
باملنح املسندة  املتعل

التي نقحته أو تممته  ألعضاء هيئة املراقبة العامة للمصالح العمومية وعلى جميع النصوص

 ،1994 مارس 15املؤرخ في  1664لسنة  542وخاّصة ألامر عدد 

ق 1665سبتمبر  15املؤرخ في  1665لسنة  1411وعلى ألامر عدد 
ّ
باملنح املسندة  املتعل

تممته وخاّصة ألامر  ألعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو

 ،1664ماي  14املؤرخ في  1664لسنة  1155عدد 

ق باملنح الخصوصية  1661جانفي  21املؤرخ في  1661لسنة  66عدد  وعلى ألامر
ّ
املتعل

سلك املستشارين املقررين لدى مصالح نزاعات الدولة وعلى جميع النصوص  املسندة ألعضاء

 ،1664جويلية  4املؤرخ في  1664لسنة  1404تممته وخاصة ألامر عدد  التي نقحته أو

ق بتنقيح ألامر عدد  1661فيفري  4املؤرخ في  1661لسنة  233عدد  وعلى ألامر
ّ
املتعل

ق باملنح الخاصة لألطباء الاستشفائيين الصحيين  1600أوت  5املؤرخ في  1600لسنة  848
ّ
املتعل

 10املؤرخ في  1664لسنة  2156جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد  وعلى

لسنة  1563وألامر عدد  2551جانفي  23املؤرخ في  2551لسنة  316وألامر عدد  1664أكتوبر 

 ،2511أوت  3املؤرخ في  2511

ق بإحداث املنحة  1661فيفري  4املؤرخ في  1661لسنة  230وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته  الخصوصية املسندة ألطباء ألاسنان للمستشفيات

 2551لسنة  325وألامر عدد  1663نوفمبر  15املؤرخ في  1663لسنة  2322وخاصة ألامر عدد 

 ،2551جانفي  23املؤرخ في 

املتعلق باملنح املسندة  1661ماي  31املؤرخ في  1661لسنة  645عدد  وعلى ألامر

الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته  ألعضاء هيئة

لسنة  1115وألامر عدد  1664فيفري  26املؤرخ في  1664 لسنة 552وخاصة ألامر عدد  وتممته

 ،1664ماي  14املؤرخ في  1664
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ق بإحداث منحة  1991 جويلية 26املؤرخ في  1661لسنة  1126وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

الاجتماعية التابعين لوزارة  خصوصية تدعى منحة الخدمة الاجتماعية لفائدة أعوان الخدمة

لسنة  1065تممته وخاّصة ألامر عدد  على جميع النصوص التي نقحته أوالشؤون الاجتماعية و 

 ،2514ماي  16املؤرخ في  2514

ق بضبط مقادير  1661أكتوبر  21املؤرخ في  1661لسنة  1528عدد  وعلى ألامر
ّ
املتعل

منحة التكاليف البيداغوجية( املخّولة ملنشطي التطبيق واملنشطين بوزارة ) املنحة الخصوصية

والطفولة ومنشطي تطبيق رياض ألاطفال ومنشطي رياض ألاطفال العاملين بمختلف  ابالشب

والجماعات املحلّية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد  الوزارات

 ،1663نوفمبر  15املؤرخ في  1663لسنة  2351

ق بسحب الانتفاع املتع 1661ديسمبر  24في  املؤرخ 1661لسنة  2555وعلى ألامر عدد 
ّ
ل

ق بإحداث املنحة البلدية  1665أوت  16في  املؤرخ 1665لسنة  1263بأحكام ألامر عدد 
ّ
املتعل

 على أصناف من عملة املجالس الجهوية، لحفظ الصحة ورفع الفواضل املنزلية

ق بإحداث منحة  1662ماي  11 املؤرخ في 1662لسنة  655وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

الصنف العدلي وعلى جميع النصوص التي  لفائدة أعوان سلك كتابات املحاكم منإجراءات 

 ،2555أكتوبر  10املؤرخ في  2000 لسنة 2452نقحته أو تممته وخاّصة ألامر عدد 

ق بإسناد منحة  1662نوفمبر  6املؤرخ في  1662لسنة  1660وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

العامة الذين يباشرون مهامهم خارج الهيئات  الرقابةالتصرف والتنفيذ لفائدة أعضاء هيئات 

 الرقابة، املذكورة وال ينتفعون بمنحة

ق 1662نوفمبر  23املؤرخ في  1662لسنة  2568وعلى ألامر عدد 
ّ
باملنح املسندة  املتعل

التي نقحته أو تممته  ألعوان سلك محّرري العقود بإدارة امللكية العقارية وعلى جميع النصوص

 ،2000 فيفري  26املؤرخ في  2555لسنة  516ألامر عدد وخاصة 

ق 1662ديسمبر  0املؤرخ في  1662لسنة  2125وعلى ألامر عدد 
ّ
بإحداث منحة  املتعل

التي نقحته أو  إلاجراءات لفائدة أعوان سلك كتابات دائرة املحاسبات وعلى جميع النصوص

 ،1993 ديسمبر 25املؤرخ في  1663لسنة  2562تممته وخاّصة ألامر عدد 

ق 1663جانفي  25املؤرخ في  1663لسنة  151وعلى ألامر عدد 
ّ
بإحداث منحة  املتعل

النصوص التي نقحته  إلاجراءات املسندة لفائدة أعوان سلك كتابة املحكمة إلادارية وعلى جميع

 ،1997 ماي 16املؤرخ في  1660لسنة  660أو تممته وخاصة ألامر عدد 

ق 1663أفريل  16املؤرخ في  1663نة لس 604وعلى ألامر عدد 
ّ
بإحداث منحة  املتعل

لسنة  2462باألمر عدد  العمليات العقارية لفائدة أعوان إدارة امللكية العقارية كما تم تنقيحه

 ،1663ديسمبر  13املؤرخ في  1663
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ق بالتخصص في  1663جوان  23املؤرخ في  1663لسنة  1445وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

للمقيمين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد  ظام القانونيالطب والن

 20املؤرخ في  1666لسنة  2144وألامر عدد  1663نوفمبر  15املؤرخ في  1663لسنة  2316

لسنة  4132وألامر عدد  2558أوت  26املؤرخ في  2558لسنة  2361وألامر عدد  1666سبتمبر 

 ،2511مبر نوف 10في  املؤرخ 2511

ق بنظام ألاجور  1663جويلية  5املؤرخ في  1663لسنة  1401وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

والجامعي التابع لوزارة التربية  واملنح املخولة لسلك املستشارين في إلاعالم والتوجيه املدرس ي

 23املؤرخ في  2511لسنة  2444عدد  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاّصة ألامر

 ،2511سبتمبر 

ق بإحداث منحة  1664جانفي  24املؤرخ في  1994 لسنة 163وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

آلالية لإلعالمية لفائدة سلك ألاعوان املكلفين باملعالجة آلالية  خصوصية تدعى منحة املعالجة

  جميع النصوص التي نقحته أو تممته، لإلعالمية وعلى

ق باملنح الخاصة  1664جويلية  11 املؤرخ في 1664لسنة  1463وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

 6املؤرخ في  1668لسنة  615تنقيحه باألمر عدد  املخولة لسلك التفقد الطبي للشغل كما تّم 

  ،1668ماي 

ق باملنح املخولة  1668جوان  10املؤرخ في  1668لسنة  1136 وعلى ألامر عدد
ّ
املتعل

خله وطرق تعامله مع املصالح والهيئات إلاجتماعية الطفولة ومجاالت تد لسلك مندوبي حماية

املؤرخ  2558لسنة  2426جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد  املعنية وعلى

  ،2558سبتمبر  5في 

املتعلق بإحداث منحة  1668ديسمبر  16املؤرخ في  1668لسنة  2436وعلى ألامر عدد 

املعماريين لإلدارة والترفيع في  رية لفائدة سلك املهندسينخصوصّية تدعى منحة الهندسة املعما

  ،1666ـ  1660مقادير هذه املنحة طيلة الفترة 

ق بإحداث منحة 1666جانفي  6املؤرخ في  1666لسنة  254وعلى ألامر عدد 
ّ
 املتعل

خصوصية تسمى منحة التعمير لفائدة سلك معماري الدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته 

 مته،تم أو

ق 1666أكتوبر  2املؤرخ في  1666لسنة  1638وعلى ألامر عدد 
ّ
بضبط النظام  املتعل

العمومية ذات  ألاساس ي الخاص باألعوان الوقتيين للدولة والجماعات املحلية واملؤسسات

 2556لسنة  585عدد  الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاّصة ألامر

 ،2556مارس  4املؤرخ في 

ق بإحداث منحة  1666جانفي  25املؤرخ في  1666لسنة  255وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

ألاخصائيين النفسانيين لإلدارات العمومية وعلى  خصوصية تدعى منحة علم النفس لفائدة

 تممته، جميع النصوص التي نقحته أو



 

 

496 

 

نظام تأجير  ق بضبطاملتعل 1666فيفري  15املؤرخ في  1666لسنة  388وعلى ألامر عدد 

التي نقحته أو  أعوان سلك محللي وتقنيي إلاعالمية لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص

  ،1666ماي  15املؤرخ في  1666لسنة  1510تممته وخاّصة ألامر عدد 

تأجير  املتعلق بضبط نظام 1666أفريل  12املؤرخ في  1666لسنة  623وعلى ألامر عدد 

 تممته، ي املشترك لإلدارات العمومية والنصوص التي نقحته أوأعوان السلك التقن

بالنظام القانوني  املتعلق 1666أكتوبر  20املؤرخ في  1666لسنة  2360وعلى ألامر عدد 

 8املؤرخ في  2010 لسنة 2166للمقيمين وبالتخصص في الطب كما تم تنقيحه باألمر عدد 

 ،2515سبتمبر 

ق بضبط نظام تأجير  2555جوان  20املؤرخ في  2555لسنة  1445وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

 ألارض، أعوان سلك املهندسين في علم طبقات

ق بضبط 2555أوت  24املؤرخ في  2555لسنة  1651وعلى ألامر عدد 
ّ
نظام تأجير  املتعل

الثقافة وعلى جميع  أعوان سلك املوظفين العلميين التابعين للمعهد الوطني للتراث بوزارة

 التي نقحته أو تممته، النصوص

املتعلق بضبط نظام تأجير  2551أكتوبر  2املؤرخ في  2001 لسنة 2352وعلى ألامر عدد  

  بوزارة التربية، سلك التفقد البيداغوجي

املتعلق بضبط نظام تأجير  2551نوفمبر  6املؤرخ في  2551لسنة  2561وعلى ألامر عدد 

تممته وخاصة ألامر عدد  النصوص التي نقحته أوسلك املدرسين التكنولوجيين وعلى جميع 

  ،2511أكتوبر  20املؤرخ في  2511لسنة  3326

ق بضبط نظام تأجير  2552جانفي  26املؤرخ في  2552لسنة  150ألامر عدد  وعلى
ّ
املتعل

 سلك التفقد البيداغوجي الراجعين بالنظر إلى وزارة الشباب والطفولة والرياضة وعلى أعوان

 وص التي نقحته أو تممته،جميع النص

املتعلق بضبط نظام  2554أكتوبر  19 املؤرخ في 2554لسنة  2436وعلى ألامر عدد  

التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث  تأجير سلك املدرسين املبرزين التابعين لوزارة

 2513لسنة  2611نقحته أو تممته وخاّصة ألامر عدد  العلمي والتكنولوجيا والنصوص التي

 ،2013 جويلية 15املؤرخ في 

ق 2558نوفمبر  35املؤرخ في  2558لسنة  3155وعلى ألامر عدد 
ّ
بضبط نظام  املتعل

التي نقحته أو  تأجير أعوان سلك املهندسين املكونين في الفالحة والصيد البحري والنصوص

 تممته،

ق بضبط نظام  2006 نوفمبر 35املؤرخ في  2558لسنة  3156وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

 والنصوص التي نقحته أو تممته، تأجير أعوان سلك املكونين في الفالحة والصيد البحري 

ق بضبط نظام  2558نوفمبر  35املؤرخ في  2558لسنة  3181وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

الفالحة واملوارد املائية والنصوص التي نقحته أو  تأجير سلك املرشدين التربويين التابعين لوزارة
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 تممته،

املتعلق بالتخصص في طب  2556أوت  12املؤرخ في  2556لسنة  2340وعلى ألامر عدد   

 للمقيمين في طب ألاسنان، ألاسنان والنظام القانوني

املتعلق بضبط نظام  2010 أكتوبر 25املؤرخ في  2515لسنة  2005وعلى ألامر عدد 

الاجتماعية والتضامن والتونسيين  ر أعوان سلك تفقد الشغل واملصالحة بوزارة الشؤونتأجي

 بالخارج،

ق بضبط نظام تأجير  2512أوت  22املؤرخ في  2512لسنة  1864وعلى ألامر عدد  
ّ
املتعل

 العمومية برئاسة الحكومة، أعوان سلك مراقبة املصاريف

ق بضبط نظام تأجير  2012 ديسمبر 3املؤرخ في  2512لسنة  3564وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

 تممته، أعوان سلك املنشطين الثقافيين والنصوص التي نقحته أو

ق 2513جانفي  26املؤرخ في  2513لسنة  880وعلى ألامر عدد  
ّ
بضبط نظام تأجير  املتعل

 التربية،التابعة لوزارة  سلك مدرس ي التعليم العاملين باملدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية

املتعلق بضبط نظام تأجير  2013 جوان 3املؤرخ في  2513لسنة  2220وعلى ألامر عدد 

 إلابتدائية التابعة لوزارة التربية، مدرس ي التعليم الابتدائي العاملين باملدارس

ق بضبط نظام تأجير  2513جوان  15في  املؤرخ 2513لسنة  2524وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

 22املؤرخ في  2514لسنة  1483التربية واملنقح باألمر عدد  مين التابعين لوزارةسلك القيمين العا

  ،2514أفريل 

ق بضبط نظام تأجير  2513جوان  15املؤرخ في  2513لسنة  2520ألامر عدد  وعلى
ّ
املتعل

 العاملين باملدارس إلاعدادية وباملعاهد التابعة لوزارة التربية، القيمين

ق بضبط نظام تأجير  2513جوان  15املؤرخ في  2513لسنة  2535عدد  وعلى ألامر
ّ
املتعل

 ،2514ماي  16املؤرخ في  2514لسنة  1061للتربية واملنقح باألمر عدد  السلك إلاداري 

ق بضبط نظام  2513جويلية  22املؤرخ في  2513لسنة  3114ألامر عدد  وعلى
ّ
املتعل

 أفريل 11املؤرخ في  2514لسنة  1160األمر عدد سلك املراقبة الاقتصادية واملنقح ب تأجير أعوان

2014،  

بضبط نظام  املتعلق 2513سبتمبر  25املؤرخ في  2513لسنة  3651وعلى ألامر عدد           

 تممته، تأجير أعوان سلك عدول الخزينة بوزارة املالّية والنصوص التي نقحته أو

ق 2513ر نوفمب 22املؤرخ في  2513لسنة  5565وعلى ألامر عدد 
ّ
بضبط نظام  املتعل

  تأجير سلك أعضاء هيئة مراقبي الدولة،

ق بضبط نظام تأجير  2513نوفمبر  22املؤرخ في  2013 لسنة 5566وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

 العمومي، سلك مراقبي ومراجعي الطلب

ق 2514جانفي  15املؤرخ في  2514لسنة  50وعلى ألامر عدد 
ّ
بضبط نظام تأجير  املتعل

 ك املرشدين التطبيقيين للتربية،سل



 

 

498 

 

ق بضبط نظام تأجير  2514جويلية  3املؤرخ في  2014 لسنة 2436وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

 بالنظر لوزارة الشباب والرياضة واملرأة وألاسرة، سلك رجال التعليم الراجعين

ق بضبط نظام 2514أكتوبر  10املؤرخ في  2014 لسنة 3643وعلى ألامر عدد 
ّ
تأجير  املتعل

 الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية، سلك الوعاظ ومرشدي الشؤون

ق بضبط نظام تأجير  2514أكتوبر  35املؤرخ في  2514لسنة  4212وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

 والبحث العلمي، السلك إلاداري للتعليم العالي

ق بضبط نظام تأجير  2514أكتوبر  35املؤرخ في  2514لسنة  4218وعلى ألامر عدد 
ّ
املتعل

  سلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي،

ق بحذف سلك 2515جانفي  13املؤرخ في  2515لسنة  056وعلى ألامر عدد 
ّ
 املتعل

والتعليم  الباحثين الفالحيين وبإدماج أعوانه بسلك املدرسين الباحثين التابعين ملؤسسات البحث

 ،العالي الفالحي

ق بالترفيع في  2515جوان  24 املؤرخ في 2515لسنة  482وعلى ألامر الحكومي عدد 
ّ
املتعل

املحلّية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة  املنح الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات

 .2514إلادارية بعنوان سنة 

ملتعلق بإتمام ا 2515سبتمبر  3املؤرخ في  2515لسنة  1182ألامر الحكومي عدد  وعلى

 املتعلق بإحداث منحة شهرية خاصة 2513سبتمبر  18املؤرخ في  2513لسنة  3056عدد  ألامر

 التربية، لفائدة مدرس ي التعليم العاملين باملدارس إلاعدادية واملعاهد التابعة لوزارة

ق بتسمية رئيس 2515فيفري  8املؤرخ في  2515لسنة  35وعلى ألامر الرئاس ي عدد 
ّ
 املتعل

 الحكومة وأعضائها،

 .لاادارّية وعلى رأي املحكمة

 : يصدر ألامر الحكومي آلاتي نصه

 

زيادة عامة وزيادة خصوصية ألعوان الدولة والجماعات املحلية  ـ تسند الفصل ألاّول           

 : الصبغة إلادارية تدرج ضمن املنح الخصوصية التالية واملؤسسات العمومية ذات

 الخصوصّية املنح

 والتنفيذ لألعوان املنتفعين بها منحة التصرف

 التربوي  منحة التصرف

 منحة التصرف الجامعي

 بها منحة خطر العدوى لألعوان املنتفعين

 منحة الهندسة لألعوان املنتفعين بها

 للمهندسين املعماريين لإلدارة منحة الهندسة املعمارية
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 ألارض طبقاتمنحة علم طبقات ألارض للمهندسين في علم 

 املشاريع لألعوان املنتفعين بها منحة دراسة ومراقبة تنفيذ

 التعمير ملعماري إلادارة منحة

 إلاعالمية لإلدارات العمومية منحة املعالجة آلالية لإلعالمية لسلك محللي وتقنيي

 العمومية املنحة الخصوصية ملستشاري املصالح

 الاتصال والاقتصاد الرقمي املنتفعين بها بوزارة تكنولوجياتمنحة نتيجة الاستغالل لألعوان 

بعض ألاصناف من أعوان إلاستغالل  منحة تبّررها تكاليف خاّصة منجرة عن الخدمة لفائدة

 الخارجية للمواصالت السلكية والترقيم التابعين لوزارة الشؤون

 ري العسك منحة التأطير والبحث للموظفين املدنيين للتعليم العالي

  وازاهم منحة التأطير والبحث للمدرسين الباحثين التابعين للجامعات ومن

 الاستشفائيين الجامعيين منحة عدم قبول الحرفاء لألطباء وأطباء ألاسنان والصيادلة والبياطرة

 : منحة عدم قبول الحرفاء لـ

 الطبيين واملوازين لهم املتفقدين -

 سلك التفقد الطبي للشغل -

 املستشفيات أطباء -

  الصحيين ـ ألاطباء البياطرة الاستشفائيين

 والصيادلة الاستشفائيين الصحيين كامل الوقت لألطباء وأطباء ألاسنان منحة العمل

 املراقبة ألعضاء هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية منحة

 موميةملراقبة العامة للمصالح العاملراقبة ألعضاء هيئة ا منحة

 هيئة الرقابة العامة للمالية منحة الرقابة ألعضاء

  منحة ألابحاث إلاقتصادية

 ن الصنف العدلي وإلاداري واملاليإلاجراءات لكتبة املحاكم م منحة

 واملصالحة لفائدة سلك تفقد الشغل واملصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية منحة التفقد

 ين الاجتماعيين بوزارة الشؤون الاجتماعيةالخدمة الاجتماعية لألخصائي منحة

 :الدعم العلمي لـ منحة

 املرشدين التطبيقيين بوزارة التربية -

 حث للتعليم العالي والبحث العلميالتطبيق والب مساعدي -

 ة ألاسالك املنتفعين بهذه املنحةلفائد منحة التكاليف البيداغوجية

 امللكّية العقارّية منحة التحرير ملحرري العقود بإدارة

 العمومية منحة علم النفس لسلك ألاخصائيين النفسانيين لإلدارات
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 منحة مراقبة املصاريف العمومية

 العمومي منحة مراقبة ومراجعة الطلب

 ملستشاري البريد والبرق والهاتف املنحة الخصوصية

 الخصوصية ألعضاء هيئة مراقبي الدولة املنحة

  املقررين لدى مصالح املكلف العام بنزاعات الدولة افعة للمستشارينمنحة التقرير واملر 

 رة امللكية العقاريةألعوان سلك إدا منحة العمليات العقارية

 سنان أو الطب البيطري أو الصيدلةألا  منحة إلاقامة للمقيمين في الطب أو طب

 البيطري أو الصيدلة سنان أو الطبالطب أو طب ألا  منحة التربص للمتربصين الداخليين في

 التكنولوجي لسلك املدرسين التكنولوجيين منحة البيداغوجيا والتأطير

 الطفولة املنحة الخصوصية ملندوبي حماية

 حة ألاعباء الخاصة بعدول الخزينةمن

الصحة ورفع الفواضل املنزلية لفائدة بعض ألاصناف من عملة البلديات  املنحة البلدية لحفظ

 الجهوّية واملجالس

 

 

املنصوص عليها بالفصل  تضبط مقادير الزيادة العامة في املنح الخصوصية - 1الفصل 

واملؤسسات العمومية ذات الصبغة  ألاول أعاله واملخولة ألعوان الدولة والجماعات املحلية

 :إلادارية طبقا لبيانات الجدول التالي

 الدينار بحساب          

 1119جانفي  1بداية من  1112جانفي  1بداية من  الصنف

 

 د 60 د 60 2+أ 1أ

 د 55 د 55 3أ

ب+ج+د+عملة الوحدة الثالثة + 

الثانية +عملة الوحدة  عملة الوحدة

 ألاولى

 د 55 د 55
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الزيادة الخصوصية املخولة ألعوان الدولة والجماعات املحلية  تسند مقادير - 1الفصل 

إلادارية ضمن املنح الخصوصية املشار إليها بالفصل ألاول الصبغة  واملؤسسات العمومية ذات

 :الجدول التالي أعاله طبقا لبيانات

 بحساب الدينار

 1بداية من  الصنف

 1112جويلية 

أفريل  1من  بداية

1119 

 1بداية من 

 1119أفريل 

 55 55 55 2+أ 1أ

 45 45 45 الوحدة الثالثة + ب+ عملة 3أ

ج+د+عملة الوحدة الثانية 

 والوحدة الاولى

35 35 35 

 

من هذا  3الفصل  ال يمكن الجمع بين الزيادة الخصوصية املخولة بأحكام - 4الفصل           

لسنة  1182الحكومي عدد  ألامر الحكومي والترفيع املخول في املنحة الشهرية الخاصة باألمر

 . املشار إليه أعاله 2515سبتمبر  3املؤرخ في  2515

منحة  ال يمكن الجمع بين الزيادة في منحة التصرف والتنفيذ والزيادة في - 5الفصل 

 .الرقمي نتيجة الاستغالل املسندة ألعوان وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد

ألامر الحكومي  الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا - 2الفصل 

  .التونسية الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية

 .2518جانفي  5تونس في 

 

 

 رئيس الحكومة                                                           إلامضاء املجاور 

 الحبيب الصيد          وزير املالية

 سليم شاكر 
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 يتعلق بضبط ألاصناف 1888جانفي  4مؤرخ في   1888لسنة  11أمر عداد 

 إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات املحليةالتي تنتمي 

 واملؤسسات العمومية ذات الصبغة لاادارية.

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من الوزير ألاول،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112بعد إلاطالع على القانون عدد 

املحلية واملؤسسات العمومية ذات  بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات

منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته وخاصة  18الصبغة إلادارية وخاصة الفصل 

 ،1660ديسمبر  25املؤرخ في  1660لسنة  63القانون عدد 

املتعلق بضبط الاصناف  1665فيفري  15املؤرخ في  1665لسنة  281وعلى ألامر عدد 

ف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية التي تنتمي إليها مختل

 ،1665فيفري  25املؤرخ في  1665لسنة  264ذات الصبغة إلادارية، كما تم تنقيحه باألمر عدد 

املتعلق بضبط سلم  1664جوان  25املؤرخ في  1664لسنة  1360وعلى ألامر عدد 

 ات ومؤهالت التكوين املنهي ألاساس ي واملستمر،الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهاد

 وعلى راي املحكمة لاادارية،

 يصدر ألامر آلاتي نصه:

 

توزع رتب موظفي الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات  :الفصل ألاول 

 الصبغة إلادارية وعلى أربعة أصناف : )أ(و )ب( و)ج( و)د( .

 .1111نوفمبر  11مؤرخ في  1111لسنة  1119: أمر عداد  1الفصل 

 يشتمل الصنف " أ " على :

: ويشتمل هذا الصنف الفرعي على الرتب التي ال ينتدب فيها عن طريق  1الصنف الفرعي أ -

 املناظرة الخارجية إال املترشحين:

 أ( الذين تحصلوا على :

 * شهادة املاجستير أو شهادة معادلة لها،

املتحصل عليها في ظل نظام الشهادات الوطنية لدراسات * أو شهادة الدراسات املعمقة 

املشار  2551أكتوبر  18املؤرخ في  2551لسنة  2426الدكتوراه املعمول به قبل دخول ألامر عدد 

 إليه أعاله حيز التنفيذ أو شهادة معادلة لها،

أو شهادة املاجستير املتخصص التي ال تقل مدة الدراسة بها عن أربعة سداسيات * أو شهادة 

 معادلة لها،
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* أو شهاد الدراسات العليا املتخصصة التي ال تقل مدة الدراسة بها عن أربعة سداسيات 

واملتحصل عليها في ظل نظام الشهادات الوطنية لدراسة الدكتوراه املعمول به قبل دخول ألامر 

نفيذ أو شهادة شار إليه أعاله حيز التملا 2551أكتوبر  18املؤرخ في  2551لسنة  2426عدد 

 معادلة لها،

 * أو الشهادة الوطنية ملهندس أو شهادة معادلة لها.

 ب( أو تحصلو على شهادة تكوينية منظرة بهذا املستوى.

: ويشتمل هذا الصنف الفرعي على الرتب التي ال ينتدب فيها عن طريق  (2الصنف الفرعي )أ -

 املناظرة الخارجية إال املترشحون:

 .على ألاستاذية على ألاقل أو شهادة معادلة تحصلوا الذينأ( 

 ب( أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بهذا املستوى.

: ويشتمل هذا الصنف الفرعي على الرتب التي ال ينتدب فيها عن طريق  (3الصنف الفرعي )أ -

 املناظرة الخارجية إال املترشحون :

للمرحلة ألاولى من التعليم العالي على الذين تحصلوا  على شهادة الدراسات الجامعية  (أ

 ألاقل أو شهادة معادلة،

 أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بهذا املستوى. (ب

يشتمل الصنف )ب( على الرتب التي ال ينتدب فيها عن طريق املناظرة  : 1الفصل 

 الخارجية إال املترشحون :

 شهادة معادلة.أ( الذين تحصلوا على شهادة الباكالوريا على ألاقل أو 

 ب( أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بهذا املستوى 

يشتمل الصنف )ج( على الرتب التي ال ينتدب فيها عن طريق املناظرة  : 4الفصل 

 الخارجية إال املترشحون الذين:

تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وأتموا السنة السادسة على ألاقل من التعليم  أ(

 الثانوي،

تحصلوا على شهادة ختم التعليم ألاساس ي وأتموا السنة الثالثة على ألاقل من  أو  -

 التعليم الثانوي،

 ب( أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بهذا املستوى.

 يشتمل الصنف )د( على الرتب التي ال ينتدب فيها إال املترشحون الذين: : 5الفصل 

دائي وتابعوا بنجاح السنة الثالثة على ألاقل من أ( تابعوا بنجاح مرحلة التعليم إلابت

 التعليم الثانوي.

 أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم ألاساس ي على ألاقل. -

 ب( أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بهذا املستوى.
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فيما يخص الرتب التي ليست في متناول املترشحين الخارجيين فإن توزيعها  : 2الفصل 

 على ألاصناف املشار  إليها أعاله يتم ضمن ألانظمة ألاساسية الخاصة.

 قائمات الرتب املنتمية الى مختلف ألاصناف بقرار من الوزير ألاول.تضبط    : 9الفصل 

املخالفة لهذا ألامر وخاصة ألامر املشار إليه : ألغيت جميع ألاحكام السابقة  9الفصل 

لسنة  264، كما تم تنقيحه باألمر عدد 1665فيفري  15املؤرخ في  1665لسنة  281أعاله عدد 

 .1665فيفري  25املؤرخ في  1665

الوزير ألاول والوزراء وكتاب الدولة، مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا  : 8الفصل 

 د الرسمي للجمهورية التونسية.ألامر الذي ينشر بالرائ

 .1666جانفي  4تونس في 

 

 زين العابدين بن علي
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 يتعلق بإحداث  1111سبتمبر  12مؤرخ في  1111لسنة  1959أمر عداد 

 املديرين املتفرغين ومساعدي املديرين املتفرغين  لفائدة منحة التعيين

 .املكلفين بعمل إاداري بوزارة التربية واملدرسين عدين البيداغوجيينواملسا

 

 

 رئيس الحكومة،          
ّ
 إن

 وزير التربية، باقتراح من

 2511ديسمبر  16 املؤرخ في 2511لسنة  8بعد الاطالع على القانون التأسيس ي عدد 

ت للسلط العمومّية،
ّ
 املتعلق بالتنظيم املؤق

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12في املؤرخ  1663لسنة  112 وعلى القانون عدد

الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية،  ألاساس ي العام ألعوان

 23املؤرخ في  2511لسنة  66النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة املرسوم عدد  وعلى جميع

 ،2011 سبتمبر

أعضاء  املتعلق بتسمية 2513مارس  15ي املؤرخ ف 2513لسنة  1302وعلى ألامر عدد 

 الحكومة،

بضبط النظام  املتعلق 2513جوان 3املؤرخ في  2513لسنة  2225وعلى ألامر عدد 

الابتدائية التابعة لوزارة  ألاساســي الخاص بسلك مدرس ي التعليم الابتدائي العاملين باملدارس

 التربية،

  وعلى رأي وزير املالية،

 ادارية،رأي املحكمة لا  وعلى

  .الجمهورّية وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس

 

 :يصدر ألامر آلاتي نصه

 

منحة التعيين" تسند لفائدة املديرين املتفرغين  "ـ أحدثت منحة تسمى الفصل ألاول           

بوزارة واملساعدين البيداغوجيين واملدرسين املكلفين بعمل إداري  ومساعدي املديرين املتفرغين

  .التربية

دينارا شهريا  25ـ حدد مقدار "منحة التعيين" املذكورة بالفصل ألاول أعاله بـ  1الفصل 

 : تصرف كما يلي

 .2513 دينارا ابتداء من سبتمبر سنة 15 -

 .2514دنانير ابتداء من سبتمبر سنة  15 -
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حجز بعنوان املنحة إلى الضريبة على الدخل وال تخضع إلى ال ـ تخضع هذه 1الفصل  

 .والحيطة الاجتماعية املساهمة في نظام التقاعد

يخصه، بتنفيذ هذا ألامر الذي  ـ وزير التربية ووزير املالية مكلفان، كل فيما 4الفصل 

 .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 .2513سبتمبر  18في  تونس

 

 رئيس الحكومة

 علي لعرّيض  
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 يتعلق بضبط 1111جوان  11مؤرخ في  1111لسنة  1511أمر عداد 

 .القيمين العامين التابعين لوزارة التربية ألاساس ي الخاص بسلكالنظام 

 

 

  إن رئيس الحكومة،

 من وزير التربية، باقتراح         

 

 2511ديسمبر  18املـؤرخ فـي  2511لسنـة  8القانـون التأسيس ي عـدد بعـد الاطالع علـى         

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للّسلط العمومية،

 املتعلق بضبط النظام 1663ديسمبر  12 املؤرخ في 1663لسنة  112القانون عدد  وعلى

إلادارية،  ألاساس ي العام ألعـوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة

 23املـؤرخ في  2511لسنة  66وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة املرسوم عدد 

 ،2511سبتمبر 

املتعلق بالتربية  2552جويلية  23املـؤّرخ في  2552لسنة  65وعلى القانون التوجيهي عدد          

فيفري  11 املؤرخ في 2556لسنة  6وإتمامه بالقانون عـدد  والتعليم املدرسـي، كما تم تنقيحه

2556، 

املتعلق بضبط نظام العمل  1665جوان  10املؤرخ في  1665لسنة  636ألامر عدد  وعلى         

 باإلدارات العمومية والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة نصف الوقت

 إلادارية،

بضبط كيفية تنظيم  املتعلق 1665أكتوبر  26املؤرخ في  1665لسنة  1053وعلى ألامر عدد          

 وتسيير اللجان إلادارية املتناصفة،

املتعلق بضبط إلاطار العام  1663نوفمبر  22املؤرخ في  1663لسنة  2333وعلى ألامر عدد          

وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة ألاولى وألاستاذية في املواد  لنظام الدراسات

وقع  والعلمية واملواد املتعلقة بالعلوم إلانسانية والاجتماعية وألاساسية والتقنية كما ةألادبي

  ،2551ماي  26املؤرخ في  2551لسنة  1225تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

املتعلق بمراجعة القوانين  1668مارس  25املؤرخ في  1668لسنة  516ألامر عدد  وعلى         

 هادات والعناوين،بمعادلة الش املتعلقة

املتعلق بضبط املرتب  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632وعلى ألامر عدد          

واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية وعلى  ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات املحلية

فيفري  12 املؤرخ في 2550لسنة  286وخاصة ألامر عدد  جميع النصوص التي نقحته أو تممته

2550، 



 

 

519 

 

املتعلق بضبط ألاصناف التي تنتمي  1666جانفي  4املؤّرخ في  1666لسنة  12وعلى ألامر عدد       

ية و املؤسسات العمومية ذات الصبغة  إليها مختلف
ّ
في الدولة والجماعات املحل

ّ
رتب موظ

 ،2003 نوفمبر 11املؤرخ في  2553لسنة  2336وقع تنقيحه وإتمامه باألمر عدد  إلادارية كما

النظام  املتعلق بضبط 2551املؤرخ في أول أوت  2551لسنة  1082وعلى ألامر عدد          

تنقيحه باألمر عدد  ألاساس ي الخاص بسلك املرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية كما وقع

 ،2555أكتوبر  3املؤرخ في  2555لسنة  2556

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤّرخ في  2552ة لسن 2950 وعلى ألامر عدد         

 والتكوين، وزارة التربية

بضبط النظام  املتعلق 2553نوفمبر  24املؤرخ في  2553لسنة  2435وعلى ألامر عدد          

لوزارة التربية  ألاساس ي الخاص بسلك رجال التعليم العاملين باملدارس الابتدائية التابعة

 ،2550جانفي  15املؤرخ في  2550لسنة  02ما وقع إتمامه باألمر عدد والتكوين ك

املتعلق بتنظيم الحياة  2554أكتوبر  16املؤرخ في  2554لسنة  2430وعلى ألامر عدد          

 ،2512جويلية  11املؤرخ في  2512لسنة  620املدرسّية كما وقع تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

املتعلق بضبط أحكام خاّصة  2558أفريل  13املؤرخ في  2558لسنة  1531 وعلى ألامر عدد         

هادات العليا من املشاركة في  لتحديد السّن القصوى وضبط كيفّية احتسابها
ّ

لتمكين حاملي الش

 الدخول إلى مراحل التكوين لالنتداب في القطاع العمومي، املناظرات الخارجية أو مناظرات

املتعلق بضبط إلاطار العاّم  2556سبتمبر  22املؤرخ في  2556لسنة  3123عدد وعلى ألامر          

وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لإلجازة في مختلف مجاالت التكوين  لنظام الدراسة

 2512لسنة  1232واملسالك والتخصّصات في نظام "أمد" كما وقع إتمامه باألمر عدد  واملواد

 ،2512جويلية  20املؤرخ في 

املتعلق بضبط الشهادات  2009 أوت 5املؤرخ في  2556لسنة  2203وعلى ألامر عدد          

لالنتداب أو الدخول إلى مراحل التـكوين  الوطنية املستوجبة للمشاركة في املناظرات الخارجية

 ،"2الصنف الفرعي "أ التي تنظمها إلادارات العمومية بالنسبة إلى

املتعلق بإحالة مشموالت وزارة  2515جانفي  25املؤرخ في  2515لسنة  64عدد وعلى ألامر          

قة بالّتكوين املنهي
ّ
 إلى وزارة التكوين املنهي والتشغيل، التربية والتكوين سابقا املتعل

املتعلق بتسمية أعضاء  2513مارس  15في  املؤرخ 2513لسنة  1302وعلى ألامر عدد          

 الحكومة،

املتعلق بضبط النظام  2513جوان  15املؤرخ في  2013 لسنة 2525وعلى ألامر عدد          

 العاملين باملدارس إلاعدادية واملعاهد التابعة لوزارة التربية، ألاساس ي الخاص بسلك القيمين

 وزير املالية، وعلى رأي        

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،         

 .وبعد إعالم رئيس الجمهورية الوزراءوعلى مداولة مجلس          
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 : يصدر ألامر آلاتي نصه

 

 ألاول  العنوان

 أحكام عامة

املنطبقة على سلك القيمين العامين  يضبط هذا ألامر ألاحكام التنظيمية : الفصل ألاول          

 : التالية التابعين لوزارة التربية ويشتمل على الرتب

 .1114أفريل  11 مؤرخ في 1114لسنة  1421:أمر عداد )مطة أولى جديدة(

  قيم عام رئيس أول  -

 ـ قيم عام رئيس فوق الرتبة،

 ـ قيم عام رئيس،

 عام أول فوق الرتبة، ـ قيم

 ـ قيم عام أول،

  .ـ قيم عامّ 

 

توزع الرتب املشار إليها بالفصل ألاول أعاله حسب ألاصناف وألاصناف  : 1الفصل         

 : بالجدول التاليعليها  الفرعية املنصوص

 الرتــــب

 

 ألاصناف الفرعية ألاصناف

 

 قيم عام رئيس أول 

 (          1114أفريل   11مؤرخ في  1114لسنة1421أمر عداد )

 1أ أ

 

 1أ أ فوق الرتبة قيم عام رئيس

 1أ أ قيم عام رئيس

 2أ أ قيم عام أول فوق الرتبة

 2أ أ قيم عام أول 

 2أ أ قيم عام

 

 .1114أفريل  11مؤرخ في  1114لسنة  1421أمر عداد  : 1الفصل      

عام رئيس وقيم عام أول فوق الرتبة وقيم  عام رئيس فوق الرتبة وقيم تشتمل رتب قيم

 . درجة (25) عشرين خمس و  على وقيم عام عام أول 

 ( درجة.25وتشتمل رتبة قيم عام رئيس أول على عشرين )

 .التأجير بين درجات رتب هذا السلك ومستويات وتضبط بأمر املطابقة         
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رتبة قيم عام رئيس  تقّدر املدة الواجب قضاؤها للتدرج بسنتين بالنسبة إلى : 4الفصل  

 .أول  فوق الرتبة وقيم عام رئيس وقيم عام أول فوق الرتبة وقيم عام

 1114أفريل  11مؤرخ في  1114لسنة  1421أمر عداد :جديدة( فقرة ثانية)

 وتقدر املدة الواجب قضاؤها للتدرج بسنتين بالنسبة الى رتبة قيم عام رئيس أول.

عاّم غير أنه وعمال  وتكون املدة الالزمة للتدرج بسنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى رتبة قّيم       

املشار إليه أعاله يضبط نسق  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632بأحكام ألامر عدد 

بمقتض ى ألامر املتعلق بضبط  بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد التدرج

 .التأجير املطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات

من  يضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة بقرار :5الفصل 

 .التربيةوزير 

وزارة التربية إلى تربص  يخضع أعوان سلك القيمين العامين التابعين إلى :2الفصل          

 .غايته

 التقنيات املهنية الخاصة بهم، إعدادهم ملمارسة خطتهم وتدريبهم على-

 .املهنية استكمال تكوينهم ودعم مؤهالتهم- 

في رتبة تقع تسميتهم  يطالب ألاعوان التابعون لهذا السلك واملترسمون في رتبتهم والذين

تجديدها مرة واحدة يتم  أعلى تخضع ألحكام هذا ألامر بقضاء مدة تربص تدوم سنة يمكن

رتبتهم السابقة واعتبارهم من حيث  بانتهائها إما إقرارهم في رتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى

جنة يعّده رئيسهم املباشر وبعد أخذ رأي الل الترقية كأنهم لم يغادروها وذلك بناء على تقرير

 .إلادارية املتناصفة

ألاعوان غير املترسمين في رتبة تابعة لهذا السلك والذين وقع انتدابهم في إحدى  يطالب

 الخاضعة ألحكام هذا ألامر بتربص يدوم سنتين يمكن تمديده بسنة واحدة يتم بانتهائها الرتب

أخذ رأي  املباشر وبعدإما ترسيمهم في رتبتهم أو إعفاؤهم وذلك بناء على تقرير يعّده رئيسهم 

 .اللجنة إلادارية املتناصفة

 1114أفريل  11مؤرخ في  1114لسنة  1421أمر عداد )فقرة أخيرة جديدة(

أول  وقيم عام رئيس فوق في رتبة قيم عام رئيس  ويقع إقرار ألاعوان الذين تقع تسميتهم

 .التسمية وقيم عام رئيس ابتداء من تاريخالرتبة 

أن يعملوا بنظام  يمكن لألعوان املنتمين إلحدى الرتب املشار إليها أعاله : 9الفصل 

 .نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل
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 (1114أفريل  11مؤرخ في  1114لسنة  1421أمر عداد )

 عنوان أول )مكرر(

 القيمون العامون الرؤساء ألاول 

 ألاول  الباب

 املشموالت

  

تحت إشراف مدير املؤسسة  يقوم القيمون العامون الرؤساء ألاول  مكرر : 9الفصل 

وخاصة  واجتماعية  وثقافيةوبيداغوجية  التربوية أو الناظر عند الاقتضاء بمهام تربوية وإدارية

 منها :

إلاعدادية إذا تغيب أو تعذر عليه الحضور وباملعاهد في حالة عدم وجود  ـ نيابة املدير باملدارس

 ،ا وذلك باستثناء املسائل املاليةاملدير والناظر مع تغيبناظر أو 

 تحقيق التنظيم البيداغوجي باملدارس إلاعدادية، مساعدة املدير في ـ 

 املدرسية وإلاحاطة بالتلميذ وإرشاده ومساعدته، ـ السهر على حسن سير الحياة

 بشؤون صلة له الخارجياغوجي بالقسم الداخلي أو وإداري وبيد ـ إنجاز ومتابعة كل عمل تربوي 

 التالميذ،

 إلاعداد واملساهمة والحضور بصفته مقررا بمجالس ألاقسام والتوجيه والتربية والتأديب ـ

 واملجالس املحدثة،

 املتربصين منهم، ـ تنظيم عمل القيمين ومتابعته وتقييم القيمين وتأطير

املستمرة والامتحانات الوطنية  ـ املساهمة في إعداد جداول ألاوقات وتنظيم روزنامة املراقبة

 والسهر على متابعة تنفيذها،

لجنة الشراءات ولجنة القبول ولجنة فتح العروض واملساهمة في إعداد مشروع  ـ املشاركة في 

 املؤسسة التربوية، ميزانية

 التربوية، ـ املساهمة في إنجاح عمل النوادي الناشطة باملؤسسة

 .التابعين لوزارة التربية املنتمين إلى سلك القيمين العامينـ تأطير املنتدبين الجدد 

 الباب الثاني                                              

 التسمية                                                

يسمى القيمون العامون الرؤساء ألاول بمقتض ى قرار من وزير التربية،  :ثالثا( )9الفصل 

تفتح  حدود املراكز املراد سد شغورها وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بامللفات في

 : سنويا لـ

( سنوات على 5والذين لهم أقدمية ) ـ القيمين العامين الرؤساء فوق الرتبة املترسمين في رتبتهم

 ألاقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات،



 

 

513 

 

سنوات على  (4الرتبة املترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية )القيمين العامين الرؤساء فوق  ـ

شهادة التعمق في البحث  ألاقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والحاملين لشهادة املاجستير أو

 .الدكتوراه أو ما يعادلها أو شهادة الدراسات املعمقة أو شهادة الكفاءة في البحث أو

 .بمقتض ى قرار من وزير التربية الداخلية بامللفاتوتضبط كيفية تنظيم املناظرة 

 

 الثاني العنوان

 القيمون العاّمون الرؤساء فوق الرتبة

 ألاّول  الباب

 املشموالت

تحت إشراف مدير املؤسسة  يقوم القيمون العامون الرؤساء فوق الرتبة : 9الفصل  

وبيداغوجية واجتماعية وثقافية وخاّصة  التربوية أو الناظر، عند الاقتضاء بمهام تربوية وإدارية

 : منها

ر عليه الحضور، وباملعاهد في حالة عدم وجود  ـ نيابة املدير باملدارس
ّ
إلاعدادية إذا تغّيب أو تعذ

 تغّيب املدير والّناظر معا، وذلك باستثناء املسائل املالّية، ناظر أو

 إلاعدادية،املدير في تحقيق التنظيم البيداغوجي باملدارس  ـ مساعدة

 سير الحياة املدرسّية وإلاحاطة بالتلميذ وإرشاده ومساعدته، ـ الّسهر على حسن

 كل عمل تربوي وإداري وبيداغوجي بالقسم الداخلي أو الخارجي له صلة بشؤون ـ إنجاز ومتابعة

 التالميذ،

لتأديب والتوجيه والتربية وا ـ إلاعداد واملساهمة والحضور بصفته مقرّرا بمجالس ألاقسام

 واملجالس املحدثة،

 وتقييم القيمين وتأطير املتربصين منهم، ـ تنظيم عمل القيمين ومتابعته

وتنظيم روزنامة املراقبة املستمرة والامتحانات الوطنية  ـ املساهمة في إعداد جداول ألاوقات

 تنفيذها، والسهر على متابعة

واملساهمة في إعداد مشروع  العروض ـ املشاركة في لجنة الشراءات ولجنة القبول ولجنة فتح

 ميزانية املؤسسة،

 الناشطة باملؤسسة التربوية، ـ املساهمة في إنجاح عمل النوادي

 .القيمين العامين التابعين لوزارة التربية ـ تأطير املنتدبين الجدد املنتمين إلى سلك
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 (1114أفريل  11مؤرخ في  1114لسنة  1421أمر عداد ) 

 الثاني)جديد(الباب 

 التسمية والانتداب

 القسم الاول 

 الانتداب

يسمى القيمون العامون الرؤساء فوق الرتبة ويعينون بمقتض ى  : )جديد( 8الفصل 

 وزير التربية في حدود املراكز املراد سد شغورها إثر النجاح في اجتياز مناظرة خارجية قرار من

 .املترسمين في رتبتهمبامللفات املفتوحة للقيمين املرشدين ألاول 

 .تنظيم املناظرة الخارجية املشار إليها أعاله بقرار من وزير التربية وتضبط كيفية

 (1114أفريل  11مؤرخ في  1114لسنة  1421)أمر عداد 

 القسم الثاني

 الترقية

الرتبة عن طريق الترقية  يسمى القيمون العامون الرؤساء فوق  : )جديد( 11الفصل       

شغورها وذلك إثر النجاح في اجتياز  قرار من وزير التربية في حدود املراكز املراد سدبمقتض ى 

العامين الرؤساء املترسمين والذين لهم أقدمية  مناظرة داخلية بامللفات تفتح سنويا للقيمين

 .تاريخ ختم الترشحات ( سنوات على ألاقل في رتبتهم في5خمس )

إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير  الداخلية بامللفات املشاروتضبط كيفية تنظيم املناظرة       

 .التربية

 .1114أفريل  11مؤرخ في  1114لسنة  1421أمر عداد  :)مكرر(  11الفصل 

 قيم عام رئيس فوق الرتبة عن طريق التناظر بالشهائد القيمون العامون الرؤساء يرتقي إلى رتبة

والحاصلون  ( سنوات أقدمية على ألاقل في الرتبة4أربع ) املترسمون في رتبتهم واملتوفر فيهم شرط

أو شهادة الكفاءة  على شهادة املاجستير أو شهادة التعمق في البحث أو شهادة الدراسات املعمقة

 .من كل سنة سبتمبر 15في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها. وتتم الترقية في 

 الثالث العنوان                                           

 القيمون العامون الرؤساء                                    

 الباب ألاول                                                  

 املشموالت                                                 

يقوم القيمون العامون الرؤساء تحت إشراف مدير املؤسسة التربوية أو  : 11الفصل 

 : وبيداغوجية واجتماعية وثقافية وخاّصة منها الناظر، عند الاقتضاء بمهام تربوية وإدارية

ر عليه الحضور، وباملعاهد في حالة عدم وجود  ـ نيابة املدير باملدارس
ّ
إلاعدادية إذا تغّيب أو تعذ

 املدير والّناظر معا، وذلك باستثناء املسائل املالّية، تغّيب ناظر أو

 املدير في تحقيق التنظيم البيداغوجي باملدارس إلاعدادية، ـ مساعدة
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 سير الحياة املدرسّية وإلاحاطة بالتلميذ وإرشاده ومساعدته، ـ الّسهر على حسن

 الخارجي له صلة بشؤونكل عمل تربوي وإداري وبيداغوجي بالقسم الداخلي أو  ـ إنجاز ومتابعة

 التالميذ،

والتوجيه والتربية والتأديب  ـ إلاعداد واملساهمة والحضور بصفته مقرّرا بمجالس ألاقسام

 واملجالس املحدثة،

 وتقييم القيمين وتأطير املتربصين منهم، ـ تنظيم عمل القيمين ومتابعته

املستمرة والامتحانات الوطنية  وتنظيم روزنامة املراقبة ـ املساهمة في إعداد جداول ألاوقات

 تنفيذها، والسهر على متابعة

واملساهمة في إعداد مشروع  ـ املشاركة في لجنة الشراءات ولجنة القبول ولجنة فتح العروض

 ميزانية املؤسسة،

 الناشطة باملؤسسة التربوية، ـ املساهمة في إنجاح عمل النوادي

 .القيمين العامين التابعين لوزارة التربية ـ تأطير املنتدبين الجدد املنتمين إلى سلك

 الباب الثاني                                                

 التسمية                                                   

بقرار من وزير التربية في حدود  يسّمى القيمون العاّمون الرؤساء ويعينون  : 11الفصل 

  : املفتوحة لـ سد شغورها عن طريق مناظرة بامللفات املراكز املراد

 ـ القيمين املرشدين ألاول املترسمين في رتبتهم،

ر فيهم شرط خمس ) ـ
ّ
ألاقّل  ( سنوات أقدمية على5القيمين املرشدين املترسمين في رتبتهم واملتوف

 في سلك القيمين،

والحاصلين على الشهادة الوطنّية لإلجازة أو شهادة  ـ القيمين ألاول فوق الرتبة املترسمين في رتبتهم

 لها على ألاقّل، ألاستاذية أو على شهادة معادلة

الوطنّية لإلجازة أو شهادة ألاستاذية  ـ القيمين ألاول املترسمين في رتبتهم والحاصلين على الشهادة

ين لهم
ّ
ألاقل في سلك ( سنوات أقدمية على 0سبع ) أو على شهادة معادلة على ألاقّل والذ

 .القيمين

 .املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير التربية وتضبط كيفية تنظيم املناظرة      

 الثالث الباب                                                

 الترقية                                            

الترقية بمقتض ى قرار من وزير  يسّمى القّيمون العاّمون الرؤساء عن طريق : 11الفصل        

النجاح في اجتياز مناظرة داخلّية بامللّفات  التربية وذلك في حدود املراكز املراد سّد شغورها إثر

( سنوات أقدمّية على 5رتبتهم املتوفر فيهم شرط خمس ) تفتح للقيمين العامين املترسمين في

للشهادة الوطنّية لإلجازة أو شهادة ألاستاذّية أو شهادة معادلة لها في  رتبتهم والحاملينألاقّل في 

 .الترشحات تاريخ ختم
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بمقتض ى قرار من وزير  وتضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بامللفات املشار إليها أعاله 

 .التربية

بالشهائد القيمون طريق التناظر  يرتقي إلى رتبة قيم عام رئيس عن : 14الفصل 

ر فيهم شرط
ّ
( سنوات على ألاقل في رتبتهم أو 4أقدمية أربع ) العامون املترسمون في رتبتهم واملتوف

سلك القيمين العامين والحاصلين على شهادة املاجستير أو شهادة  سنوات أقدمّية في( 15) عشر

 أو ما ي البحث أو الدكتوراهشهادة الدراسات املعّمقة أو شهادة الكفاءة ف التعّمق في البحث أو

 .سبتمبر من كل سنة 15يعادلها وتتم الترقية في 

 الرابع العنوان                                          

 القيمون العامون ألاول فوق الرتبة                              

 ألاول  الباب                                          

 املشموالت                                          

تحت إشراف مدير املؤسسة التربوية  يقوم القيمون العامون ألاول فوق الرتبة : 15الفصل        

 : وبيداغوجية واجتماعية وثقافية وخاّصة منها أو الناظر عند الاقتضاء بمهام تربوية وإدارية

ر عليه الحضور، وباملعاهد في حالة عدم وجود  ـ نيابة املدير باملدارس
ّ
إلاعدادية إذا تغّيب أو تعذ

 .تغّيب املدير والّناظر معا، وذلك باستثناء املسائل املالّية ناظر أو

 املدير في تحقيق التنظيم البيداغوجي باملدارس إلاعدادية، ـ مساعدة

 وإرشاده ومساعدته،سير الحياة املدرسّية وإلاحاطة بالتلميذ  ـ الّسهر على حسن

 تربوي وإداري وبيداغوجي بالقسم الداخلي أو الخارجي له صلة بشؤون كل عمل ـ إنجاز ومتابعة

 التالميذ،

والتوجيه والتربية والتأديب  ـ إلاعداد واملساهمة والحضور بصفته مقرّرا بمجالس ألاقسام

 واملجالس املحدثة،

 القيمين وتأطير املتربصين منهم،وتقييم  ـ تنظيم عمل القيمين ومتابعته

وتنظيم روزنامة املراقبة املستمرة والامتحانات الوطنية  ـ املساهمة في إعداد جداول ألاوقات

 تنفيذها، والسهر على متابعة

واملساهمة في إعداد مشروع  ـ املشاركة في لجنة الشراءات ولجنة القبول ولجنة فتح العروض

 ميزانية املؤسسة،

 .الناشطة باملؤسسة التربوية في إنجاح عمل النواديـ املساهمة 

 الباب الثاني                                                 

 الترقيـة                                             

يسمى القيمون العامون ألاول فوق الرتبة عن طريق الترقية بمقتض ى قرار من  : 12الفصل        

داخلّية  التربية وذلك في حدود املراكز املراد سد شغورها إثر النجاح في اجتياز مناظرة وزير
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( خمس سنوات 5شرط ) بامللفات تفتح للقيمين العامين ألاول املترسمين في رتبتهم واملتوفر فيهم

 . أقدميه على ألاقل في رتبتهم

 .بمقتض ى قرار من وزير التربيةالداخلية املشار إليها أعاله  وتضبط كيفية تنظيم املناظرة 

 

 الخامس العنوان                                              

 القيمون العامون ألاول                                    

 ألاول  الباب                                         

 املشموالت                                         

مدير املؤسسة التربوية أو الناظر  يقوم القيمون العامون ألاول تحت إشراف:   19الفصل         

 : واجتماعية وثقافية وخاّصة منها عند الاقتضاء بمهام تربوية وإدارية وبيداغوجية

ر عليه الحضور، وباملعاهد في حالة عدم وج ـ نيابة املدير باملدارس إلاعدادية إذا
ّ
ود تغّيب أو تعذ

 .والّناظر معا، وذلك باستثناء املسائل املالّية ناظر أو تغّيب املدير

 التنظيم البيداغوجي باملدارس الاعدادّية، ـ مساعدة املدير في تحقيق-

 املدرسّية وإلاحاطة بالتلميذ وإرشاده ومساعدته، ـالّسهر على حسن سير الحياة

بالقسم الداخلي أو الخارجي له صلة بشؤون تربوي وإداري وبيداغوجي  ـ إنجاز ومتابعة كل عمل

 التالميذ،

 إلاعداد واملساهمة والحضور بصفته مقرّرا بمجالس ألاقسام والتوجيه والتربية والتأديب ـ

 واملجالس املحدثة،

 املتربصين منهم، ـ تنظيم عمل القيمين ومتابعته وتقييم القيمين وتأطير

املستمرة والامتحانات الوطنية  م روزنامة املراقبةـ املساهمة في إعداد جداول ألاوقات وتنظي

 والسهر على متابعة تنفيذها،

لجنة الشراءات ولجنة القبول ولجنة فتح العروض واملساهمة في إعداد مشروع  ـ املشاركة في

 املؤسسة، ميزانية

 .التربوية ـ املساهمة في إنجاح عمل النوادي الناشطة باملؤسسة

 

 ألاّول  القسم                                              

 الانتداب                                         

 .1114أفريل  11مؤرخ في  1114لسنة  1421أمر عداد  :19الفصل        

 1114لسنة  1421من الامر عداد  11ألغيت أحكام هذا الفصل بمقتض ى أحكام الفصل 

 .1114أفريل  11املؤرخ في 
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 (1114أفريل  11مؤرخ في  1114لسنة  1421أمر عداد )                 

 الباب الثاني                                                 

 التسمية                                                    

يسمى القيمون العامون ألاول عن طريق الترقية بمقتض ى قرار من  )جديد( : 18الفصل 

العامين  التربية وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بامللفات تفتح سنويا للقيمين وزير

ألاستاذية أو شهادة معادلة  املترسمين في رتبتهم من غير حاملي الشهادة الوطنية لإلجازة أو شهادة

 .في رتبتهم ( سنوات أقدمية على ألاقل5فيهم شرط خمس )لها واملتوفر 

 .قرار من وزير التربية وتضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بمقتض ى

 العنوان الساادس                                         

 القيمون العاّمون                                          

 ألاول  الباب                                            

 املشموالت                                          

املؤسسة التربوية أو الناظر عند  يقوم القيمون العامون تحت إشراف مدير: 11الفصل             

 :منهاواجتماعية وثقافية وخاّصة  الاقتضاء بمهام تربوية وإدارية وبيداغوجية

ر عليه الحضور، وباملعاهد في حالة عدم وجود  ـ نيابة املدير باملدارس إلاعدادية إذا
ّ
تغّيب أو تعذ

 والّناظر معا، وذلك باستثناء املسائل املالّية، ناظر أو تغّيب املدير

 التنظيم البيداغوجي باملدارس إلاعدادّية، ـ مساعدة املدير في تحقيق

 املدرسّية وإلاحاطة بالتلميذ وإرشاده ومساعدته، الحياةـ الّسهر على حسن سير 

تربوي وإداري وبيداغوجي بالقسم الداخلي أو الخارجي له صلة بشؤون  ـ إنجاز ومتابعة كل عمل

 التالميذ،

 إلاعداد واملساهمة والحضور بصفته مقرّرا بمجالس ألاقسام والتوجيه والتربية والتأديب ـ

 واملجالس املحدثة،

 املتربصين منهم، عمل القيمين ومتابعته وتقييم القيمين وتأطير ـ تنظيم

املستمرة والامتحانات الوطنية  ـ املساهمة في إعداد جداول ألاوقات وتنظيم روزنامة املراقبة

 والسهر على متابعة تنفيذها،

 لجنة الشراءات ولجنة القبول ولجنة فتح العروض واملساهمة في إعداد مشروع ـ املشاركة في

 املؤسسة، ميزانية

 .التربوية ـ املساهمة في إنجاح عمل النوادي الناشطة باملؤسسة

 الباب الثاني                                        

 التسمية                                         

وذلك في العامون ويعينون بمقتض ى قرار من وزير التربية  يسمى القيمون  : 11الفصل         

  :شغورها إثر النجاح في اجتياز مناظرة بامللفات املفتوحة لـ حدود املراكز املراد سد



 

 

519 

 

 (1114أفريل  11مؤرخ في  1114لسنة  1421أمر عداد  (مطة أولى جديدة) 

لشهادة للشهادة الوطنّية لإلجازة أو غير الحاملين املترسمين في رتبتهم و  فوق الرتبة ـ القيمين ألاول 

 يعادلها، ألاستاذية أو ما

ر فيهم شرط
ّ
سنوات أقدمّية على ألاقّل في  (8ست) ـ القيمين ألاول املترسمين في رتبتهم واملتوف

  سلك القيمين وغير الحاملين للشهادة الوطنية لالجازة أو ألاستاذية أو ما يعادلها،

ر فيهم شرط
ّ
أقدمّية على ألاقّل في سلك  سنوات (8)ثماني ـ القيمين املترسمين في رتبتهم واملتوف

 الجامعية للمرحلة ألاولى على ألاقّل، القيمين واملتحصلين على الشهادة

ر فيهم شرط عشر ـ القيمين املترسمين في رتبتهم
ّ
 سنوات أقدمّية على ألاقل في سلك (10)واملتوف

 القّيمين،

ر فيهم شرط  ـ املعلمين ألاول ومعلمي التطبيق ومعلمي التطبيق ألاول املترسمين
ّ
في رتبتهم واملتوف

التعليم العاملين باملدارس الابتدائية التابعة  ( سنوات أقدمّية على ألاقل في سلك رجال15عشر )

 .الشهادة الجامعية للمرحلة ألاولى على ألاقل لوزارة التربية واملتحصلين على

                                         .ر التربيةاملشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزي وتضبط كيفية تنظيم املناظرة

 السابع العنوان                                        

 أحكام انتقالية                                              

وبصفة استثنائية في رتبة قيم عام  يدمج املرشدون التربويون املساعدون  : 11الفصل 

وذلك بعد ترسيمهم  2513بداية من جانفي  متساويتين على مدى سنتين متتاليتينعلى دفعتين 

 .وفي صورة التساوي تعطى ألاولوية ألكبرهم سّنا بقائمة كفاءة اعتمادا على ألاقدمية في الرتبة

 .1114أفريل  11مؤرخ في  1114لسنة  1421أمر عداد  :)مكرر(  11الفصل 

لإلجازة أو شهادة  العامون الحاملون للشهادة الوطنيةيدمج بصفة استثنائية، القيمون 

 .رتبة قيم عام رئيس ألاستاذية أو ما يعادلها املباشرون في تاريخ صدور هذا ألامر في

التربويون املباشرون حاليا وبصفة استثنائية بداية من  يدمج املرشدون : 11الفصل         

  :في 2513جانفي 

أو شهادة  أو شهادة ألاستاذية حاملي الشهادة الوطنّية لإلجازةرتبة قيم عام أول لغير  -1

 .معادلة

أو شهادة ألاستاذية أو شهادة  لإلجازة رتبة قيم عام رئيس لحاملي الشهادة الوطنّية  -2

  .معادلة

املرشدون التربويون ألاول املباشرون حاليا وبصفة استثنائية بداية  يدمج : 14الفصل 

 .بة قيم عام رئيس فوق الرتبةرت في 2513من جانفي 

الرؤساء والقيمون العاّمون بالتنفيل الخاص  ال يتمّتع الّقيمون العاّمون  : 15الفصل 

 مرة واحدة لكّل  13و 15املنصوص عليه بالفصلين  بالشهادات العلمية املفضية إلى إلادماج
ّ
إال

 .شهادة في الارتقاء
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 عن طريق تنفيل الشهادة العلمّية قبل صدور  ينتفع املرتقون الذين تمّتعوا بالترقية وال 

 .هذا ألامر باالرتقاء بنفس الشهادة العلمّية

 العنوان الثامن                                      

 ختامّية أحكام                                      

 1082ألامر عدد  تلغى جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا ألامر وخاّصة : 12الفصل 

 .املشار إليه أعاله 2551املؤرخ في أول أوت  2551لسنة 

وزير التربية ووزير املالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ألامر الذي  :  27الفصـل

 .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينشر

 .2513جوان  15تونس في   

 

 الحكومة رئيس                                                                          

 علي لعرّيض                                                                   
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يتعلق بضبط املطابقة بين  1111جوان  11مؤرخ في  1111لسنة  1511أمر عداد 

 التربية ومستويات التأجير. التابعين لوزارة القيمين العامينادرجات رتب سلك 

 

 الحكومةإن رئيس 

 باقتراح من وزير التربية، 

 2511ديسمبر  18املـؤرخ فـي  2511لسنـة  8بعـد الاطالع علـى القانـون التأسيس ي عـدد 

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للّسلط العمومية،

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112على القانون عـ و 

ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية, 

 23املؤرخ في  2511لسنة  66عدد  املرسوموعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 

 .2511 سبتمبر

واملتعلق بضبط املرتب  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660ـدد لسنة 1632وعلى الامر عـ

ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 .2550فيفري  12املؤرخ في  2550لسنة  286إلادارية كما وقع تنقيحه واتمامه باالمر عدد 

املتعلق بالغرامات  1660نوفمبر  15املؤرخ في  1660ـدد لسنة 2120وعلى ألامر عـ

املتعلق بضبط  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632التعويضية املحدثة باألمر عدد 

 املرتب ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية.

املطابقة بين املتعلق بضبط  2551املؤرخ في أول أوت  2551ـدد لسنة 1084وعلى ألامر عـ

 درجات رتب سلك الرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية ومستويات التأجير.

املتعلق بتسمية أعضاء  2513مارس  15املؤرخ في  2513ـدد لسنة 1302وعلى ألامر عـ

 الحكومة.

املتعلق بضبط النظام  2513 جوان 15املؤرخ في  2513ـدد لسنة 2522وعلى ألامر عـ

 التابعين لوزارة التربية. القيمين العامينألاساس ي الخاص بسلك 

 وعلى رأي وزير املالية,

 وعلى رأي املحكمة لاادارية,

 وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية.

 

 يصدر ألامر آلاتي نصه:

 .1114أفريل  11مؤرخ في  1114لسنة  1421أمر عداد  :الفصل ألاول 

التابعين لوزارة التربية مع مستويات  التأجير  القيمين العامين رتبيضبط تطابق درجات 

 املشار إليه أعاله وفق 1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632املنصوص عليها باألمر عدد

 جدول التالي:ال بيانات
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الصنف  الصنف

 الفرعي

 املطابقمستوى التأجير  الدرجة الرتبة

 1 قيم عام رئيس أول  1أ أ

2 

3 

4 

5 

8 

0 

6 

6 

15 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

10 

16 

16 

25 

8 

0 

6 

6 

15 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

10 

16 

16 

25 

21 

22 

23 

24 

25 

 قيم عام رئيس 1أ أ

 فوق الرتبة

 25إلى  1من 25إلى  1من 

 25إلى  1من  25إلى  1من  قيم عام رئيس 1أ أ

 25إلى  1من  25إلى  1من  الرتبةقيم عام أول فوق  2أ أ

 25إلى  1من  25إلى  1من  أول قيم عام  2أ أ

 25إلى  1من  25إلى  1من  قيم عام 2أ أ
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 15املؤرخ في  1660لسنة  2120من ألامر عدد  2مع مراعاة أحكام الفصل  : 1الفصل 

املشار إليـه أعاله، يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضيـة املحدثة باألمر  1660نوفمبر 

املشار إليه أعاله بالنسبة إلى ألاعوان الذين  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632عدد 

 الدرجة املحددة بالجدول التالي : العون ة ترتيبهم بشبكة ألاجور عند بلوغ تمت إعاد

 الدرجة املحدادة لزوال الانتفاع الرتبــة

 بالغرامة التعويضية

 مستوى التأجير املحداد لزوال

 الانتفاع بالغرامة التعويضية

 11 8  قيم عام أول 

 12 14 قيم عام

 

 15املؤرخ في  2513لسنة  2522عدد  من ألامر 3: طبقا ألحكام الفصل  1الفصل 

القيمين الدرجات التي يتغير فيها نسق التدرج الخاص برتب املشار إليه أعاله تحدد   2513جوان 

 التابعين لوزارة التربية عند بلوغ العون الدرجة املبينة بالجدول التالي:  العامين

الدرجة التي سيتغير فيه  الرتبــة

 النسق

 أجير املقابلمستوى الت

 

 11 6 قيم عام

 

 1084خاصة ألامر عدد  و تلغى جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا ألامر  : 4الفصل 

 .أعاله الراجعة بالنظر لوزارة التربية إليه 2551أول أوت املؤرخ في   2551لسنة 

بتنفيذ هذا ألامر الذي  ،كل فيما يخصه ،املالية مكلفان التربية ووزير  وزير  : 5الفصل 

 ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2513جوان  15تونس في 

 

 رئيس الحكومة

 علي لعريض
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 يتعلق  1111 جوان 11مؤرخ في  1111لسنة  1514أمر عداد 

 التابعين لوزارة التربية. القيمين العامينسلك  بضبط نظام تأجير

 

 

 ،لحكومةإن رئيس ا

 من وزير التربية،باقتراح 

 2511ديسمبر  18املـؤرخ فـي  2511لسنـة  8بعـد الاطالع علـى القانـون التأسيس ي عـدد 

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للّسلط العمومية،

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112و على القانون عـ

ملحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية, ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات ا

 23املؤرخ في  2511لسنة  66وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة املرسوم عدد 

 .2511سبتمبر 

بالتربية  املتعلق 2552جويلية  23املؤرخ في  2552ـدد لسنة 65عـالتوجيهي وعلى القانون 

فيفري  11املؤرخ في  2556سنة ل 6والتعليم املدرس ي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 

2556، 

املتعلق بإحداث منحة إنتاج  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 125وعلى ألامر عـ

لبعض أصناف موظفي وزارة التربية القومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته 

 ،1665 جوان 10املؤرخ في  1665لسنة  643وخاصة ألامر عدد 

املتعلق بضبط مقادير املنحة  1664جانفي  18املؤرخ في  1664ـدد لسنة 20وعلى ألامر عـ

الخصوصية )منحة التكاليف البيداغوجية( املخولة للقيمين العامين التابعين لوزارة التربية 

 القومية،

املتعلق بإسناد منحة كيلومترية  1665ديسمبر  3املؤرخ في  1665ـدد لسنة 1465وعلى ألامر عـ

جملية لفائدة رجال التعليم الثانوي والابتدائي والقيمين لوزارة التربية القومية كما وقع تنقيه 

 ،1665ديسمبر  3املؤرخ في  1665لسنة  2522باألمر عدد 

ملتعلق بتحديد مقادير ا 1666فيفري  11املؤرخ في  1666ـدد لسنة 160وعلى ألامر عـ

وشروط إسناد منحة إلانتاج ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية 

 1581ذات الصبغة  إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته وخاصة ألامر عدد 

 .1665جوان  16املؤرخ في  1665لسنة 

املتعلق بضبط الشروط  1664أوت  15في  املؤرخ 1664ـدد لسنة 1058وعلى ألامر عـ

العامة إلسناد العدد املنهي وعدد منحة إلانتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية 

لسنة  1568املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية كما وقع تنقيحه باألمر عدد 

 ،1665جوان  16املؤرخ في  1665



 

 

525 

 

املتعلق بضبط املرتب  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660ة ـدد لسن1632وعلى ألامر عـ

ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 ،2550فيفري  12املؤرخ في  2550لسنة  286إلادارية كما وقع تنقيحه وإتمامه باألمر عدد

يتعلق بضبط نظام تأجير سلك  2551مؤرخ في أول أوت  2551لسنة  1083أمر عدد 

 املرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية،

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552ـدد لسنة 2655وعلى ألامر عـ

 وزارة التربية والتكوين،

املتعلق بتحويل جزء من  2550فيفري  12املؤرخ في  2550ـدد لسنة 280وعلى ألامر عـ

املحدد بشبكة نح الخصوصية املسندة الى ألاعوان العموميين الى املرتب ألاساس ي مقادير امل

 ألاجور الخاصة بهم،

املتعلق بضبط الزيادة  2556ديسمبر  35املؤرخ في  2556ـدد لسنة 4152مر عـوعلى ألا 

الجملية في مقادير منحة التكاليف البيداغوجية املخولة ألعوان سلك املرشدين التربويين 

وإسناد القسط الاول لفائدة الاعوان  2515-2556التابعين لوزارة التربية والتكوين طيلة الفترة 

 املنتفعين بهذه املنحة،

املتعلق بإحالة مشموالت  2515جانفي  25املؤرخ في  2515ـدد لسنة 64وعلى الامر عـ

 وين املنهي والتشغيل،وزارة التربية والتكوين سابقا املتعلقة بالتكوين املنهي الى وزارة التك

في مقادير  املتعلق بالترفيع 2511أكتوبر  20املؤرخ في  2511ـدد لسنة 3325وعلى الامر عـ

منحة التكاليف البيداغوجية املسندة لفائدة املرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية بعنوان 

 ،2511سنة 

املتعلق بتسمية أعضاء  2513مارس  15املؤرخ في  2513ـدد لسنة 1302وعلى الامر عـ

 الحكومة،

املتعلق بضبط النظام  2513جوان  15املؤرخ في  2513ـدد لسنة 2522وعلى ألامر عـ

 التابعين لوزارة التربية، بسلك القيمين العامينألاساس ي الخاص 

 وعلى رأي وزير املالية،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 رئيس الجمهورية.وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم 

 يصدر ألامر آلاتي نصه:

 

القيمين تضبط أحكام هذا ألامر نظام التأجير املنطبق على سلك  : الفصل ألاول 

 التابعين لوزارة التربية. العامين
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التابعين  القيمين العامينعالوة على املرتب ألاساس ي، تسند لفائدة سلك  : 1الفصل 

 لوزارة التربية املشار إليهم بالفصل ألاول من هذا ألامر املنح التالية: 

 منحة تكاليف بيداغوجية، -

 منحة كيلومترية، -

 منحة إنتاج. -

 .1114أفريل  11مؤرخ في  1114لسنة  1421أمر عداد  : 1الفصل 

عوان أ الىحددت مقادير منحة التكاليف البيداغوجية واملنحة الكيلومترية املسندة 

 التابعين لوزارة التربية طبقا لبيانات الجدول التالي: القيمين العامينسلك 

 املقدار الشهري بحساب الدينار الرتب

 املنحة الكيلومترية منحة التكاليف البيداغوجية

 50.555 650.555 قيم عام رئيس أول 

 50.555 010.555 قيم عام رئيس فوق الرتبة

 50.555 842.555 قيم عام رئيس

 55.555 863.555 قيم عام أول فوق الرتبة

 55.555 803.555 قيم عام أول 

 55.555 823.555 قيم عام

 

تسند املنحة الكيلومترية ومنحة التكاليف البيداغوجية شهريا وبدخول  : 4الفصل 

 الغاية.

 إلى ال يمكن الجمع بين املنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند : 5الفصل 

 عوان املذكورين بعنوان رتبتهم أو خطتهم الوظيفية.ألا 

 .1114أفريل  11مؤرخ في  1114لسنة  1421أمر عداد  : 2الفصل 

التابعين لوزارة  القيمين العامينسلك  ألعوان تضبط مقادير منحة إلانتاج املخولة

 التربية طبقا للجدول التالي:

 املقدار املتبقي املقدار املدمج في املرتب الشهري  الرتب

 265.555 585.555 قيم عام رئيس أول 

 265.555 585.555 قيم عام رئيس فوق الرتبة

 265.555 585.555 قيم عام رئيس

 245.555 465.555 قيم عام أول فوق الرتبة

 245.555 465.555 قيم عام أول 

 245.555 465.555 قيم عام



 

 

527 

 

يقع اعتماد معيار التغيب عن العمل  ،بصرف النظر عن ألاحكام املخالفة : 9الفصل 

سلك القيمين عند إسناد عدد منحة إلانتاج الذي يعتمد لصرف املقدار املتبقي من املنحة إلى 

عن كل يوم غياب غير شرعي  25وذلك بالحط بنصف نقطة من  العامين التابعين لوزارة التربية

خالل السداس ي بحيث يصبح العدد املسند إلى أحدهم صفرا إذا ما  يسجل أو من اجل املرض

 يوما أو اكثر. 45بلغت غياباته 

ال بوظائف من مشموالت رتبة أعلى إن ألاعوان املكلفين بالقيام بنيابة  : 9الفصل 

 منحة إلانتاج املتعلقة برتبتهم الخاصة.التمتع إال ب هميمكن

 1083وخاصة ألامر عدد  تلغى جميع ألاحكام السابقة واملخافة لهذا ألامر  : 8الفصل 

 .املشار اليه أعاله 2551املؤرخ في أول أوت  2551لسنة 

مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ألامر الذي  وزير التربية ووزير املالية : 11الفصل 

 لرائد الرسمي للجمهورية التونسية.ينشر با

 .2513جوان  15تونس في 

 

 رئيس الحكومة

 على لعريض
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 يتعلق بإحداث 1111ول أوت أمؤرخ في  1111لسنة  1925أمر عداد 

 التابعين لوزارة التربية . القيمين العامينمنحة إشراف لفائدة سلك 

 

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير التربية،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد إلاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة و الجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  63الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ،1660ديسمبر  25املؤرخ في  1660

املتعلق بضبط مهمة وزارة  1665جويلية  16املؤرخ في  1665ـدد لسنة 654وعلى ألامر عـ

 التربية القومية ومشموالت أنظارها،

املتعلق بضبط مقدار املنحة  1661مارس  4املؤرخ في  1661ـدد لسنة 326وعلى ألامر عـ

لسنة  1025خصصة لرجال التعليم كما وقع إتمامه باألمر عدد السنوية للساعات إلاضافية امل

 ،2555جويلية  10املؤرخ في  2555

املتعلق بإحداث منحة  1666جويلية  13املؤرخ في  1666ـدد لسنة 1433وعلى ألامر عـ

إشراف لفائدة القيمين العامين من الطبقة ألاولى والقيمين العامين من الصنف ألاول والقيمين 

 من الصنف الثاني التابعين لوزارة التربية، العامين

املتعلق بضبط النظام  2551املؤرخ في أول أوت  2551ـدد لسنة 1082وعلى ألامر عـ

 ألاساس ي الخاص بسلك املرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية،

 وعلى رأي وزير املالية،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 يصدر ألامر آلاتي نصه:

 .1114جوان  1مؤرخ في  1114لسنة  1821أمر عداد  : ألاول  الفصل

سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية منحة شهرية تسمى منحة أحدثت لفائدة 

 الاشراف .

 .1114جوان  1مؤرخ في  1114لسنة  1821أمر عداد  : 1الفصل  

د(  85.555بستين دينارا )حدد مقدار منحة إلاشراف املذكورة بالفصل ألاول أعاله 

شهريا وتخضع للحجز بعنوان املساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس املال عند 

 الوفاة.
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ألغيت جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا ألامر وخاصة أحكام ألامر عدد  : 1الفصل 

قيمين العامين من الطبقة وألاحكام الخاصة بال 1666جويلية  13املؤرخ في  1666لسنة  1433

ألاولى والقيمين العامين من الصنف ألاول والقيمين العامين من الصنف الثاني الواردة بالفصل 

 املشار إليهما أعاله. 1661مارس  4املؤرخ في  1661لسنة  326ألاول من ألامر عدد 

 .2551يجري العمل بأحكام هذا ألامر بداية من أول جوان  : 4الفصل 

ويزرا املالية والتربية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا ألامر الذي ينشر  : 5الفصل 

 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2551تونس في أول أوت 

 

 زين العابدين بن علي
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 يتعلق بتنقيح 1111مؤرخ في أول أوت  1111لسنة  1991أمر عداد 

 املتعلق بضبط 1891ماي  11املؤرخ في  1891لسنة  188ألامر عداد 

 نظام إسكان املوظفين املدنيين التابعين للدولة.

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير التربية،

 

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد الاطالع على القانون عـ

حلية واملؤسسات العمومية ذات بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات امل

لسنة  63الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ،1660ديسمبر  25املؤرخ في  1660

املتعلق بضبط نظام إسكان  1602ماي  31املؤرخ في  1602ـدد لسنة 166وعلى ألامر عـ

ميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد املوظفين املدنيين التابعين للدولة، وعلى ج

 ،1666جوان  35املؤرخ في  1666لسنة  1358

املتعلق بضبط مهمة وزارة  1665جويلية  16املؤرخ في  1665ـدد لسنة 645وعلى ألامر عـ

 التربية القومية ومشموالت أنظارها،

تعلق بضبط النظام امل 2551املؤرخ في أول أوت  2551ـدد لسنة 1082وعلى ألامر عـ

 ألاساس ي الخاص بسلك املرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية،

 وعلى رأي وزير املالية،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية.

 يصدر ألامر آلاتي نصه:

 

لسنة  166نقح الجدول الذي تضمنه الفصل الثاني من ألامر عدد  : الفصل ألاول 

املشار إليه أعاله والضابط لقائمة الخطط املخولة لالمتيازات  1602ماي  31املؤرخ في  1602

املنصوص عليها بالفصل ألاول من هذا ألامر فيما يخص أعوان سلك املرشدين التربويين 

 التابعين لوزارة التربية كما يلي:

 مالحظات مبلغ الغرامة الخطط أو الرتب الوزارات

   أعوان سلك املرشدين التربويين ملبيت: وزارة التربية

  دينارا 16 بمعهد ثانوي  -

  دينارا 14 بمدرسة إعدادية  -
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 .2551يجري العمل بأحكام هذا ألامر بداية من أول جوان  : 1الفصل 

وزيرا املالية و التربية مكلفان، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا ألامر الذي ينشر  : 1الفصل 

 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 . 2551تونس في أول أوت 

 

 زين العابدين بن علي
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 بإحداث يتعلق 1111سبتمبر  12مؤرخ في  1111لسنة  1952أمر عداد 

 والزمن املدرس ي لفائدة سلك القيمين العامين العدادّية منحة القاعدة

 .مقدارها التابعين لوزارة التربية وضبط

 

 إن رئيس الحكومة،         

  باقتراح من وزير التربية،

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511لسنة  8الاطالع على القانون التأسيس ي عدد  بعد

 بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية، املتعلق

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12 املؤرخ في 1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية،  ألاساس ي العام ألعـوان الدولة والجماعات

 23املـؤرخ في  2511لسنة  66تممته وخاصة املرسوم عدد  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو

 ،2511سبتمبر 

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤّرخ في  2552لسنة  2655ألامر عدد  وعلى

 التربية والتكوين، وزارة

املتعلق بإحالة مشموالت  2515جانفي  25املؤرخ في  2515لسنة  64وعلى ألامر عدد 

قة بالّتكوين املنهي
ّ
 نهي والتشغيل،إلى وزارة التكوين امل وزارة التربية والتكوين سابقا املتعل

املتعلق بتسمية أعضاء  2513مارس  15في  املؤرخ 2513لسنة  1302وعلى ألامر عدد 

 الحكومة،

املتعلق بضبط النظام  2513جوان  15املؤرخ في  2013 لسنة 2522وعلى ألامر عدد          

  العاّمين التابعين لوزارة التربية، ألاساس ي الخاص بسلك القيمين

 ملالية،وعلى رأي وزير ا

 املحكمة لاادارية، وعلى رأي

 .الجمهورية وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس

 : يصدر ألامر آلاتي نّصه

 

القيمين العاّمين التابعين لوزارة التربية منـحة  ـ أحدثت لفائدة سلك الفصل ألاول           

 ."العددّية والزمن املدرس ي شهرّية تسّمـى "منحة القاعدة

دينارا شهريا و تصرف على  25بـ  املدرس ي ـ تقدر منحة القاعدة العددية والزمن 1الفصل 

 :دفعتين كما يلي

 .2513في جانفي  دينارا 15 -

 .2514دنانير في جانفي  15 -
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املنحة إلى الضريبة على الدخل وال تخضع إلى الحجز بعنوان  ـ تخضع هذه 1الفصل           

 .والحيطة الاجتماعية اعداملساهمة في نظام التق

يخصه، بتنفيذ هذا ألامر الذي  ـ وزير التربية ووزير املالية مكلفان، كل فيما 4الفصل  

 .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 .2513سبتمبر  18في  تونس 

 

 

 رئيس الحكومة

 علي لعرّيض  
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 يتعلق بإحداث 1112جوان  9في مؤرخ  1112لسنة  291أمر حكومي عداد 

 .لفائدة سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية منحة شهرية خاصة

 

 

 الحكومة، إن رئيس 

 باقتراح من وزير التربية،

 الدستور، بعد الاطالع على          

بضبط النظام  املتعلق 1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

الصبغة إلادارية،  ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات

 23املؤرخ في  2011 لسنة 66وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة املرسوم عدد 

 ،2511سبتمبر 

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552لسنة  2655وعلى ألامر عدد 

 وزارة التربية والتكوين،

املتعلق بإحالة مشموالت  2515جانفي  25املؤرخ في  2515لسنة  84 وعلى ألامر عدد

 والتشغيل، والتكوين سابقا املتعلقة بالتكوين املنهي إلى وزارة التكوين املنهي وزارة التربية

نظام بضبط ال املتعلق 2513جوان  15املؤرخ في  2513لسنة  2522وعلى ألامر عدد 

تنقيحه وإتمامه باألمر  ألاساس ي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية كما وقع

 ،2514أفريل  35املؤرخ في  2514لسنة  1481عدد 

 املتعلق بتسمية رئيس 2515فيفري  8املؤرخ في  2515لسنة  35ألامر الرئاس ي عدد  وعلى

 الحكومة وأعضائها،

 ارية،وعلى رأي املحكمة لااد

 .الوزراء وبعد مداولة مجلس

 :يصدر ألامر الحكومي آلاتي نصه

 

سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية الخاضعين  ـ أحدثت لفائدة الفصل ألاول           

، املشار إليه أعاله، منحة شهرية 2513جوان  15املؤرخ في  2013 لسنة 2522ألحكام ألامر عدد 

 .خاصة

دينارا تصرف على دفعتين على  65ـ حدد مقدار املنحة الشهرية الخاصة بـ  1الفصل           

 :النحو التالي

 .2518دينارا شهريا في جانفي   45 -

 .2510 دينارا شهريا في جانفي 45 -
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الحجز بعنوان  ـ تخضع املنحة الشهرية الخاصة إلى الضريبة على الدخل وإلى 1الفصل 

 .الوفاة التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس املال عنداملساهمة في نظام 

هذا ألامر الحكومي  ـ وزير التربية ووزير املالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ 4الفصل 

 .الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 .2518جوان  0تونس في 

 رئيس الحكومة

 الحبيب الصيد

 مضاء املجاور إلا 

 وزير املالية

  سليم شاكر

 وزير التربية

 ناجي جلول 
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 يتعلق بضبط كيفية 2518مارس  15قرار من وزير التربية مؤرخ في 

 .بامللفات النتداب القيمين العامين الرؤساء تنظيم املناظرة

 

 

 إن وزير التربية،          

 الاطالع على الدستور، بعد          

املتعلق بضبط النظام  1983 ديسمبر 12املؤرخ في  1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

العمومية ذات الصبغة إلادارية  ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات

 23املؤرخ في  2511لسنة  66عدد  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة املرسوم

 ،2511سبتمبر 

املتعلق بضبط إلاطار  2556سبتمبر  22املؤرخ في  2556نة لس 3123وعلى ألامر عدد 

على الشهادة الوطنية لإلجازة في مختلف مجاالت  العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل

لسنة  1232في نظام "أمد" كما وقع إتمامه باألمر عدد  التكوين واملواد واملسالك والتخصصات

 ،2012 جويلية 20املؤرخ في  2512

النظام  املتعلق بضبط 2513جوان  15املؤرخ في  2513لسنة  2522ر عدد وعلى ألام

وإتمامه باألمر  ألاساس ي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه

 ،2514أفريل  22املؤرخ في  2514لسنة  1481عدد 

ق بضبط النظام املتعل 2513جوان  15املؤرخ في  2513لسنة  2525 وعلى ألامر عدد

القيمين العاملين باملدارس إلاعدادية واملعاهد التابعة لوزارة التربية كما  ألاساس ي الخاص بسلك

 ،2514أفريل  35املؤرخ في  2514لسنة  1548تنقيحه باألمر عدد  وقع

املتعلق بتسمية  2515فيفري  8املؤرخ في  2515لسنة  35الرئاس ي عدد  وعلى ألامر

 عضائها،وأ رئيس الحكومة

املناظرة الخارجية  املتعلق بضبط كيفية تنظيم 2552جانفي  16وعلى القرار املؤرخ في 

نقحته أو تممته وخاصة القرار  بامللفات النتداب املرشدين التربويين وعلى جميع النصوص التي

 .2513أفريل  18املؤرخ في 

 : قرر ما يأتي

 

التربية  ـ يسمى القيمون العامون الرؤساء ويعينون بمقتض ى قرار من وزير الفصل ألاول 

 : بامللفات املفتوحة لـ وذلك في حدود املراكز املراد سد شغورها إثر النجاح في اجتياز املناظرة

 رتبتهم، ـ القيمين املرشدين ألاول املترسمين في
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على ألاقل في سلك  ( سنوات أقدمية5)ـ القيمين املرشدين املترسمين في رتبتهم ولهم خمس 

 القيمين،

والحاصلين على الشهادة الوطنية لإلجازة أو شهادة  ـ القيمين ألاول فوق الرتبة املترسمين في رتبتهم

 على ألاقل، ألاستاذية أو على شهادة معادلة لها

أو شهادة الوطنية لإلجازة  ـ القيمين ألاول املترسمين في رتبتهم والحاصلين على الشهادة

( سنوات أقدمية على 0شرط سبع ) ألاستاذية أو على شهادة معادلة على ألاقل واملتوفر فيهم

 .ألاقل في سلك القيمين

 :فتح املناظرة يضبط قرار ـ 1الفصل 

 ـ عدد املراكز املعروضة للتناظر،

 الترشحات عن بعد، ـ تاريخ ختم قائمة

 ـ تاريخ تقديم ملفات الترشح،

 .ملناظرةا ـ تاريخ فتح

يقوموا بالتسجيل عن  ـ يجب على املترشحين للمناظرة املشار إليها أعاله أن 1الفصل 

إلاداري وتسجل هذه  بعد عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عبر التسلسل

 : مرفوقة بالوثائق التالية املطالب وجوبا بمكتب الضبط لإلدارة التي ينتمي إليها املترشح

 الرتبة الحالية، من قرار التسمية أو الترسيم أو إلادماج في ـ نسخة

 القيمين املرشدين، ـ نسخة من قرار الانتداب في سلك القيمين بالنسبة إلى

 ألاول، ـ نسخة من قرار الانتداب في سلك القيمين بالنسبة للقيمين

 دارة،إلا  ـ قائمة مفصلة ومحينة في الخدمات للمعني باألمر ممضاة من قبل رئيس

 ـ نسخة من العدد إلاداري للسنة التي تسبق سنة الترشح،

 نسخة من وثيقة تثبت التكليف بنيابة وقتية للقيام بمهام قيم عام، ـ 

 مطابقة لألصل من الشهائد العلمية التي تمكن املترشح من املشاركة في املناظرة ومن حق ـ نسخة

 .التنفيل عند الاقتضاء

ختم قائمة الترشحات عن  مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ـ يرفض وجوبا كل 4الفصل 

 .بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليال على ذلك

يرفض كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح أو ال يتضمن  كما

 .أعاله 3الوثائق املنصوص عليها بالفصل  إحدى

ب قيمين عامين رؤساء لجنة تضبط بامللفات النتدا ـ تشرف على املناظرة 5الفصل 

 .باقتراح من وزير التربية تركيبتها بقرار من رئيس الحكومة
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بأعمال الفرز والدراسة ألاولية  وتكون هذه اللجنة لجانا فرعية جهوية تتولى القيام          

 .بمقرر من وزير التربية مللفات املترشحين على املستوى الجهوي تضبط تركيبتها

 .العامين الرؤساء إلجراء الحوار دعوة عضو عن اللجنة إلادارية املتناصفة للقيمينوتتم 

حق املشاركة في املناظرة بصفة نهائية  تضبط قائمة املترشحين املخول لهم ـ 2الفصل          

 .املناظرة املشار إليها أعاله من قبل وزير التربية وذلك باقتراح من لجنة

أعاله تقييم امللفات املعروضة طبقا ألحكام  ملناظرة املشار إليهاـ تتولى لجنة ا 9الفصل 

 :للمقاييس التالية هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا

 (:1أ ـ القيمون املرشدون ألاول )أ 

 (،1نقاط عن كل سنة في رتبة قيم مرشد أول )أ (6) ـ التنفيل بست

 (،1مرشد )أ كل سنة في رتبة قيم ( نقاط عن5ـ التنفيل بخمس )

 (،2قيم أول فوق الرتبة )أ عن كل سنة في رتبة ( نقاط4ـ التنفيل بأربع )

 ، (2أول )أ ( نقاط عن كل سنة في رتبة قيم3ـ التنفيل بثالث )

 ،(3( عن كل سنة في رتبة قيم )أ2ـ التنفيل بنقطتين )

التأطير  بما في ذلك عون ( عن كل سنة لبقية ألاقدمية في إطار القيمين 1التنفيل بنقطة واحدة ) ـ

قيم  مكلف بخطة 3وعون وقتي صنف )ب( مكلف بخطة قيم وعون وقتي من الصنف الفرعي أ

 أول،

 الترشح، للسنة التي تسبق سنة 155ـ يحتسب العدد إلاداري كامال على 

 بمهام قيم عام، ( نقاط للذين تم تكليفهم بنيابة وقتية للقيام5ـ التنفيل بخمس )

الشهادة الوطنية لإلجازة أو ألاستاذية  ( نقاط لحاملي الشهائد العلمية ما بعد5س )ـ التنفيل بخم

 .أو ما يعادلهما

 :( 1أ)ب ـ القيمون املرشدون 

 (،1)أ مرشد ( نقاط عن كل سنة في رتبة قيم5ـ التنفيل بخمس )

 (،2)أ ( نقاط عن كل سنة في رتبة قيم أول فوق الرتبة4ـ التنفيل بأربع )

 (،2)أ( نقاط عن كل سنة في رتبة قيم أول 3ـ التنفيل بثالث )

 (،3)أ( عن كل سنة في رتبة قيم 2التنفيل بنقطتين ) ـ

عن كل سنة لبقية ألاقدمية في إطار القيمين بما في ذلك عون التأطير  (1ـ التنفيل بنقطة واحدة )

مكلف بخطة قيم  3ب( مكلف بخطة قيم وعون وقتي من الصنف الفرعي أ) وعون وقتي صنف

 أول،

 للسنة التي تسبق سنة الترشح، 155العدد إلاداري كامال على  ـ يحتسب

 نقاط للذين تم تكليفهم بنيابة وقتية للقيام بمهام قيم عام، (5) ـ التنفيل بخمس
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 ( نقاط لحاملي الشهائد العلمية ما بعد الشهادة الوطنية لإلجازة أو ألاستاذية5بخمس ) ـ التنفيل

 .ما يعادلهما أو 

الوطنية لإلجازة أو  ( املحرزون على الشهاادة1ج ـ القيمون ألاولون فوق الرتبة )أ

 : ألاستاذية أو على شهاادة معاادلة

 (،2)أنقاط عن كل سنة في رتبة قيم أول فوق الرتبة (4ـ التنفيل بأربع )

 (،2عن كل سنة في رتبة قيم أول )أ ( نقاط3ـ التنفيل بثالث )

 (،3قيم )أ ( عن كل سنة في رتبة2بنقطتين )ـ التنفيل 

القيمين بما في ذلك عون  ( عن كل سنة لبقية ألاقدمية في إطار1ـ التنفيل بنقطة واحدة )

مكلف  3الصنف الفرعي أ التأطير وعون وقتي صنف )ب( مكلف بخطة قيم وعون وقتي من

 بخطة قيم أول،

 تسبق سنة الترشح، للسنة التي 155ـ يحتسب العدد إلاداري كامال على 

 بنيابة وقتية للقيام بمهام قيم عام، ( نقاط للذين تم تكليفهم5ـ التنفيل بخمس )

العلمية ما بعد الشهادة الوطنية لإلجازة أو ألاستاذية  ( نقاط لحاملي الشهائد5ـ التنفيل بخمس )

 .أو ما يعادلهما

 إلجازة أو ألاستاذية أو على( املحرزون على الشهاادة الوطنية ل1القيمون ألاولون )أ اد ـ

 : شهاادةمعاادلة

 ،(2أ) ( عن كل سنة في رتبة قيم أول 3ـ التنفيل بثالث نقاط )

 (،3( عن كل سنة في رتبة قيم )أ2ـ التنفيل بنقطتين )

( عن كل سنة لبقية ألاقدمية في إطار القيمين بما في ذلك عون 1بنقطة واحدة ) ـ التنفيل

مكلف  3مكلف بخطة قيم وعون وقتي من الصنف الفرعي أوعون وقتي صنف )ب(  التأطير

 أول، بخطة قيم

 الترشح، للسنة التي تسبق سنة 155ـ يحتسب العدد إلاداري كامال على 

 بمهام قيم عام، ( نقاط للذين تم تكليفهم بنيابة وقتية للقيام5ـ التنفيل بخمس )

الشهادة الوطنية لإلجازة أو  بعد ( نقاط لحاملي الشهائد العلمية ما5ـ التنفيل بخمس نقاط )

 .ألاستاذية أو ما يعادلهما

كل مترشح تم قبول مطلب ترشحه إلجراء حوار يهدف إلى التعرف  ـ تتم دعوة 9الفصل 

النفسية )القدرة على التواصل، التحلي بروح املبادرة،....( ومدى تكوينه  على مؤهالت املترشح

 .املهنية ومظهره وقدراته

معدل مجموع ألاعداد  يكون  155الجهوية املشار إليها أعاله عددا على تسند اللجنة 

 .عليها عند دراسة امللف املسندة من قبل أعضائها يضاف كامال إلى مجموع النقاط املتحصل

 .الحوار وتلغى مشاركة كل مترشح تخلف عن إجراء هذا
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املراكز املعلن عنها  ـ تتولى لجنة املناظرة ترتيب املترشحين حسب الجدارة على 8الفصل 

يمكن قبولهم بصفة نهائية في  واملختارة من طرف املترشحين وتقترح قائمة في املترشحين الذين

 .املناظرة

 .لألكبر سنا وفي صورة التساوي تعطى ألاولوية          

املقبولين في املناظرة  تضبط بصفة نهائية القائمة النهائية للمترشحين ـ 11الفصل 

 .وزير التربية امللفات النتداب القيمين العامين الرؤساء من قبلالخارجية ب

تعيين املقبولين بمراكز عملهم  إثر إلاعالن عن نتائج املناظرة، تتولى إلادارة ـ 11الفصل 

( يوما 15للمركز املعين عنه بخمسة عشرة ) في إلابان وفي صورة عدم التحاق املترشح أو رفضه

إلاشعار بالبلوغ فإنه يشطب من قائمة  ضمونة الوصول معمن إعالمه عن طريق رسالة م

واملرتب على نفس املركز وذلك حسب الترتيب  املقبولين نهائيا، ويتم تعويضه باملترشح املسجل

 .التفاضلي

( أشهر على أقص ى تقدير بعد التصريح بالقائمة 8الصيغة ستة ) وينتهي العمل بهذه          

 .النهائية

تلغى جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا القرار وخاصة القرار املؤرخ في  ـ  12الفصل          

 .املشار إليه أعاله 2552جانفي  16

 .للجمهورية التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي 11الفصل 

 .2518مارس  15تونس في 

 

 وزير التربية

 جلول  ناجي

 

 

 اطلع عليه          

 رئيس الحكومة

 الحبيب الصيد
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 يتعلق بضبط  1114مارس  11قرار من وزير التربية مؤرخ في   

 .بامللفات النتداب القيمين العامين تنظيم املناظرة كيفية

 

  إن وزير التربية،

 2511ديسمبر  18املـؤرخ فـي  2511لسنـة  8علـى القانـون التأسيس ي عـدد  بعـد الاطالع

 3للّسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون ألاساس ي عدد بالتنظيم املؤقت  املتعلق

 55املؤرخ في  2514لسنة  4وبالقانون ألاساس ي عدد  2514فيفري  3املؤرخ في  2514لسنة 

 ،2514فيفري 

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

العمومية ذات الصبغة الادارية  والجماعات املحلية واملؤسسات الاساس ي العام ألعوان الدولة

 23املؤرخ في  2511لسنة  66عدد  وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته وخاصة القانون 

 ،2511سبتمبر 

املتعلق بضبط النظام  2513جوان  3املؤرخ في  2513لسنة  2225وعلى ألامر عدد

الابتدائي العاملين باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة  ألاساس ي الخاص بسلك مدرس ي التعليم

  التربية،

املتعلق بضبط النظام  2513جوان  15املؤرخ في  2513لسنة  2522ألامر عدد  وعلى

 الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية، ألاساس ي

ق بضبط النظام املتعل 2513جوان  15املؤرخ في  2513لسنة  2525وعلى ألامر عدد 

  العاملين باملدارس إلاعدادية واملعاهد التابعة لوزارة التربية، ألاساس ي الخاص بسلك القيمين

املتعلق بتسمية  2514جانفي  26املؤرخ في  2514لسنة  32الجمهوري عدد  وعلى القرار

 الحكومة، رئيس

بتسمية أعضاء  املتعلق 2514فيفري  3املؤرخ في  2514لسنة  413وعلى ألامر عدد 

 الحكومة،

كيفية تنظيم املناظرة الخارجية  املتعلق بضبط 2552جانفي  16وعلى القرار املؤرخ في 

النصوص التي نقحته او تممته وخاصة القرار  النتداب املرشدين التربويين املساعدين وعلى جميع

 .2513افريل  18املؤرخ في 

 مـــا يأتــي: قــرر 

من وزير التربية وذلك في  قيمون العامون ويعينون بمقتض ى قراريسمى ال : الفصــل ألاول 

 مناظرة بامللفات املفتوحة لـ: حدود املراكز املراد سد شغورها إثر النجاح في اجتياز

  1112مارس  15مطة أولى )جديدة(: قرار مؤرخ في )

الوطنية لإلجازة أو لشهادة القيمين ألاول فوق الرتبة املترسمين في رتبتهم وغير الحاملين للشهادة -

 ألاستاذية أو ما يعادلها.
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( سنوات أقدمية على ألاقل في 8واملتوفر فيهم شرط ست ) القيمين ألاول املترسمين في رتبتهم-

 الحاملين للشهادة الوطنية لإلجازة أو ألاستاذية أو ما يعادلها، سلك القيميـــــــن وغير

 ( سنوات أقدمية على ألاقل في سلك6وفر فيهم شرط ثماني )املترسمين في رتبتهم واملت القيمين-

 القيمين واملتحصلين على الشهادة الجامعية للمرحلة ألاولى على ألاقل،

سلك  ( سنوات أقدمية على ألاقل في15القيمين املترسمين في رتبتهم واملتوفر فيهم شرط عشر )-

 القيمين،

املترسمين في رتبتهم واملتوفر فيهم شرط  بيق ألاول املعلمين ألاول ومعلمي التطبيق ومعلمي التط-

مدرس ي التعليم العاملين باملدارس الابتدائية  ( سنوات أقدمية على ألاقل في سلك15عشر )

 .واملتحصلين على الشهـــادة الجامعية للمرحلة ألاولى على ألاقل التابعة لوزارة التربيـــــة

  يضبط قرار فتح املناظرة: : 1الفصل 

  عدد املراكز املعروضة للتناظر،ـ 

 ختم قائمة الترشحات عن بعد، ـ تاريخ

 ـ تاريخ تقديم ملفات الترشح،

 .اجتماع لجنة املناظرة ـ تاريخ

 1112مارس  15قرار مؤرخ في  )جديد(:1الفصل 

يجب على املترشحين للمناظرة املشار اليها اعاله ان يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة 

وان يرسلوا مطالب ترشحهم عبر التسلسل الاداري وتسجل هذه املطالب وجوبا بمكتب  التربوية

 الضبط لإلدارة التي ينتمي اليها املترشح مرفوقة بالوثائق التالية : 

 نسخة من قرار تسمية املترشح في الرتبة الحالية .-

 م أّول،نسخة من قرار الانتداب في سلك القيمين بالنسبة للمرتقين إلى رتبة قيّ -

 بة، تنسخة من قرار الترسيم في الر -

 قائمة مفصلة ومحّينة في الخدمات للمعني باألمر ممضاة  من قبل رئيس إلادارة .-

 نسخة من قرار إلادماج في رتبة  تخّول للمترشح حّق التنفيل،-

 نسخة من العدد إلاداري للسنة التي تسبق سنة الترشح بالنسبة للقيمين ألاول والقيمين،-

نسخة من آخر تقرير التفقد يتضّمن العدد البيداغوجي بالنسبة إلى املعلمين ألاول ومعلمي -

 التطبيق ومعلمي التطبيق ألاول،

 نسخة من وثيقة  تثبت التكليف بمهام قّيم عاّم، -

ة عون تأطير  ونسخ من قرارات أو عقود -
ّ
نسخة من قرار أو عقد عمل مع وزارة التربية في خط

 د الاقتضاء،التجديد عن

ن املترشح من حّق - 
ّ
نسخة مطابقة لألصل ، عند الاقتضاء، من الشهائد العلمية التي تمك

 التنفيل. 
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 1112مارس  15قرار مؤرخ في  : )جديد( :4لفصل ا

حات عن بعد ويعتبر تاريخ 
ّ

ح يسّجل بعد تاريخ ختم قائمة الترش
ّ

يرفض وجوبا كل مطلب ترش

سجيل عن بعد دليال على ذ
ّ
 لك.الت

ح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح أو ال يتضّمن         
ّ

 ترش
ّ

كما يرفض كل ملف

املشار إليه أعاله  2514مارس  21من القرار املؤرخ في  3إحدى الوثائق املنصوص عليها بالفصل 

ة عون تأطير  ا
ّ
لتي تخّول عدى الشهائد العلمّية  وقرارات وعقود العمل مع وزارة التربية في خط

 حّق الّتنفيل. 

 ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليال على ذلك.  

 1112مارس  15قرار مؤرخ في :  )جديد(5الفصل 

تشرف على املناظرة بامللّفات النتداب قيمين عامين  لجنة تضبط تركيبتها بقرار من رئيس 

 الحكومة باقتراح من وزير التربية. 

جنة  لجا
ّ
ى القيام  بأعمال الفرز والدراسة الاولّية مللّفات وتكّون هذه الل

ّ
نا فرعية جهوية تتول

 املترشحين على املستوى الجهوي تضبط تركيبتها بمقّرر من وزير التربية .

 وتتم دعوة عضو عن اللجنة إلادارية املتناصفة الجهوية للقيمين العاّمين إلجراء الحوار.

املخول لهم حق املشاركة في املناظرة بصفة نهائية تضبط قائمة املترشحين  : 2الفصل 

  .التربية وذلك بعد دراسة ملفات الترشح من قبل لجنة املناظرة املشار إليها أعاله من قبل وزير

 1112مارس  15قرار مؤرخ في  )جديد(:9الفصل 

ى لجنة املناظرة املشار إليها أعاله تقييم امللفات املعروضة طبقا ألحكام هذا
ّ
القرار  تتول

 وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :

 1القيمون ألاولون فوق الرتبة:أ-أ

 (،2( نقاط عن كل سنة في رتبة قيم أول فوق الرتبة )أ54التنفيل بأربع ) -

 ( ،2( نقاط عن كل سنة في رتبة قيم أّول )أ53التنفيل بثالث ) -

 (. 3( عن كل سنة في رتبة قّيم )أ52التنفيل بنقطتين ) -

التنفيل بنقطة واحدة عن كل سنة  لبقية الاقدمية في إطار القيمين بما في ذلك عون التأطير  -

ة قّيم  3وعون وقتي صنف ب مكلف بخطة قيم و عون وقتي من الصنف الفرعي أ
ّ
ف بخط

ّ
مكل

 أّول، 

 للسنة التي تسبق سنة الترشح،  155يحتسب العدد إلاداري كامال على  -

 ( نقاط للذين تم تكليفهم بنيابة وقتّية للقيام بمهام قيم عاّم،55التنفيل بخمس ) -

 ( نقاط لحاملي شهادة البكالوريا مع سنتين جامعيتين بنجاح. 55التنفيل بخمس ) -

 (:1القيمون ألاولون )أ –ب 

 (،2يم أّول )أ( نقاط عن كل سنة في رتبة ق53التنفيل بثالث ) -

 ( ،3( عن كل سنة في رتبة قيم )أ52التنفيل بنقطتين ) -
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( عن كل سنة لبقية الاقدمية في إطار القيمين بما في ذلك 51التنفيل بنقطة واحدة ) -

 3عون التأطير وعون وقتي صنف ب مكلف بخطة قيم و عون وقتي من الصنف الفرعي أ

ة قّيم أّول ، 
ّ
ف بخط

ّ
 مكل

 للسنة التي تسبق سنة الترشح،  155ي كامال على يحتسب العدد إلادار  -

 ( نقاط للذين تّم تكليفهم بنيابة وقتّية للقيام بمهام قيم عاّم ،55التنفيل بخمس ) -

 ( نقاط لحاملي شهادة البكالوريا مع سنتين جامعيتين بنجاح. 55التنفيل بخمس ) -

 ( :1القيمون )أ –ج 

 ( ، 3)أ ( عن كل سنة في الرتبة52التنفيل بنقطتين ) -

( عن كل سنة لبقية الاقدمية في إطار القيمين بما في ذلك 51التنفيل بنقطة واحدة ) -

عون التأطير وعون وقتي صنف) ب ( مكلف بخطة قيم و عون وقتي من الصنف الفرعي 

ة قّيم أّول ، 3أ
ّ
ف بخط

ّ
 مكل

 للسنة التي تسبق سنة الترشح،  155يحتسب العدد إلاداري كامال على  -

 ( نقاط للذين تم تكليفهم بمهام قيم عام بصفة وقتّية، 55بخمس )التنفيل  -

( نقاط لحاملي الشهادة الوطنية لإلجازة أو شهادة ألاستاذية أو شهادة 15التنفيل بعشرة ) -

 معادلة، 

 ( نقاط لحاملي شهادة البكالوريا مع سنتين جامعيتين بنجاح .55التنفيل بخمس ) -

 ( :1(  ومعلمو التطبيق ألاولون )أ1بيق) أاملعلمون ألاولون ومعلمو التط -اد

 ،5ضارب  25يحتسب آخر عدد بيداغوجي على  -

( نقاط لحاملي الشهادة الوطنية لإلجازة أو شهادة ألاستاذية أو شهادة 15التنفيل بعشر ) -

 معادلة،

 ( نقاط لحاملي شهادة البكالوريا مع سنتين جامعيتين بنجاح .55التنفيل بخمس ) -

مطلب ترشحه إلجراء حوار يهدف إلى التعرف  تتم دعوة كّل مترشح تّم قبول  : 9الفصل 

ح النفسّية )القدرة على
ّ

ي بروح املبادرة،....( ومدى تكوينه  على مؤهالت املترش
ّ
التواصل، التحل

     .ومظهره وقدراته املهنية

مجموع ألاعداد  يكون معدل 155تسند اللجنة الجهوية املشار إليها أعاله عددا على         

 .عند دراسة امللف املسندة من قبل أعضائها يضاف كامال إلى مجموع النقاط املتحصل عليها

 .الحوار وتلغى مشاركة كل مترشح تخلف عن إجراء هذا
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املراكز املعلن عنها  تتولى لجنة املناظرة ترتيب املترشحين حسب الجدارة على : 8الفصل 

يمكن قبولهم بصفة نهائية في  ترح قائمة في املترشحين الذينواملختارة من طرف املترشحين وتق

 .املناظرة

 .لألكبر سّنا وفي صورة التساوي تعطى ألاولوية

املقبولين في املناظرة  تضبط بصفة نهائية القائمة النهائية للمترشحين : 11الفصل 

 .التربية بامللّفات النتداب القيمين العامين من قبل وزير

املقبولين بمراكز عملهم  إلاعالن عن نتائج املناظرة، تتولى إلادارة تعيين إثر  : 11الفصل 

بان وفي صورة عدم التحاق املترشح أو رفضه للمركز
ّ
( يوما 15املعّين عنه بخمسة عشرة ) في إلا

إلاشعار بالبلوغ فانه يشطب من قائمة  من إعالمه عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع

واملرتب على نفس املركز وذلك حسب الترتيب  تعويضه باملترشح املسجل املقبولين نهائيا، ويتم

 التفاضلي.

( أشهر على أقص ى تقدير بعد التصريح بالقائمة 8الصيغة ستة ) وينتهي العمل بهذه

  .النهائّية

في القـــــــرار املؤرخ  : تلغى جميع ألاحكام السابقة واملخالفـــــــــة لهذا القرار وخاصة  12الفصل

 .املشار إليه أعاله 2552جانفي  16

 .هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينشر : 11الفصل 

 .2514 مارس 21تونس في 

 

 

 وزير التربية

 فتحي الجراي

 

 اطلع عليه           

 الحكومة رئيس

 مهدي جمعة
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 يتعلق بضبط النظام ألاساس ي 1111 جوان 11مؤرخ في  1111لسنة  1515أمر عداد 

 .القيمين العاملين باملدارس لاعداادية واملعاهد التابعة لوزارة التربية الخاص بسلك 

 

 

 رئيس الحكومة، إن

 باقتراح من وزير التربية،          

 2511ديسمبر  18في  املؤرخ 2511لسنة  8التأسيس ي عدد  بعد إلاطالع على القانون     

  العمومية، املتعلق بالتنظيم املؤقت للّسلط

بضبط  املتعلق 1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112وعلى القانون عدد     

العمومية ذات الصبغة  والجماعات املحلية واملؤسسات النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة

املؤرخ  2511لسنة  66عدد املرسوم تممته و خاصة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو  إلادارية

  ،2511سبتمبر  23في 

املتعلق  2552جويلية  23املؤرخ في  2552لسنة  65التوجيهي عدد  وعلى القانون      

 11املؤرخ في 2556لسنة  6املدرس ي كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد  بالتربية والتعليم

  ،2556فيفري 

بضبط نظام العمل  املتعلق 1665جوان  10املؤرخ في  1665لسنة  636ر عدد وعلى ألام     

واملؤسسات العمومية ذات  نصف الوقت باإلدارات العمومية والجماعات العمومية املحلية

  الصبغة إلادارية،

املتعلق بضبط كيفية تنظيم  1665أكتوبر  26املؤرخ في  1665لسنة  1053وعلى ألامر عدد     

  املتناصفة، للجان إلاداريةوتسيير ا

بتنظيم التكوين  املتعلق 1663جوان  0املؤرخ في  1663لسنة  1225وعلى ألامر عدد      

املؤسسات العمومية ذات  املستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية املحلية و

،1665فيفري  25في املؤرخ  1665لسنة  266الصبغة إلادارية كما وقع تنقيحه باألمر عدد 

املتعلق بضبط إلاطار  1663نوفمبر  22املؤرخ في  1663لسنة  2333وعلى ألامر عدد  

في  الوطنّية للمرحلة ألاولى وألاستاذّية العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات

ساسية والتقنية وعلى املتعلقة بالعلوم إلانسانّية والاجتماعّية وألا  املّواد ألادبية والفنّية واملواد

 ماي  26املؤرخ في 2551لسنة  1225التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد  جميع النصوص

2001،  

التراتيب  املتعلق بمراجعة 1668مارس  25املؤرخ في  1668لسنة  516وعلى ألامر عدد      

  والعناوين، املتعلقة بمعادلة الشهادات

املتعلق بضبط املرتب  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660نة لس 1632وعلى ألامر عدد      

والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية وعلى  ألاساس ي ألعوان الدولة
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 فيفري  12املؤرخ في  2550لسنة  286نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد  جميع النصوص التي

2007، 

ألاصناف التي  املتعلق بضبط 1666جانفي  4ؤرخ في امل 1666لسنة  12وعلى ألامر عدد  

العمومية ذات الصبغة  تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات املحلية و املؤسسات

،2553نوفمبر  11املؤرخ في  2553لسنة  2336إلادارية كما وقع تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

املتعلق بضبط النظام  2001 أول أوتاملؤرخ في  2551لسنة  1088وعلى ألامر عدد  

واملدارس إلاعدادية التابعة لوزارة  ألاساس ي الخاص بسلك القيمين العاملين باملعاهد الثانوية

  ،2511مارس  35املؤرخ في  2011 لسنة 332التربية ، كما وقع تنقيحه باألمر عدد 

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552لسنة  2655وعلى ألامر عدد      

  وزارة التربية والتكوين،

املتعلق بضبط أحكام  2558أفريل  13املؤرخ في  2558لسنة  1031 وعلى ألامر عدد     

القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من  خاصة لتحديد السن

 حل التكوين لالنتداب في القطاعالخارجية أو مناظرات الدخول إلى مرا املشاركة في املناظرات

  العمومي،

بضبط إلاطار  املتعلق 2556سبتمبر  22املؤرخ في  2556لسنة  3123وعلى ألامر عدد      

مختلف مجاالت  العاّم لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لإلجازة في

لسنة  1232باألمر عدد  إتمامه التكوين واملواد واملسالك والتخصّصات في نظام "أمد" كما وقع

  ،2512جويلية  20املؤرخ في  2512

املتعلق بضبط الشهادات  2556أوت  5املؤرخ في  2556لسنة  2203وعلى ألامر عدد      

في املناظرات الخارجية لالنتداب أو الدخول إلى مراحل التكوين  الوطنية املستوجبة للمشاركة

  ،"2النسبة إلى الصنف الفرعي "أالعمومية ب التي تنظمها إلادارات

املتعلق بإحالة مشموالت  2515جانفي  25املؤرخ في  2515لسنة  64وعلى ألامر عدد      

  املتعلقة بالتكوين املنهي إلى وزارة التكوين املنهي والتشغيل، وزارة التربية والتكوين سابقا

 املتعلق بتسمية أعضاء 2513مارس  15املؤرخ في  2513لسنة  1302عدد  وعلى ألامر     

  الحكومة،

  وعلى رأي وزير املالية،         

  ، وعلى رأي املحكمة لاادارية         

  .وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية         

 

 : آلاتي نصه يصدر ألامر                                          
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 العنوان ألاول                                           

 أحكام عامة                                           

ألامر ألاحكام التنظيمية املنطبقة على سلك القيمين  ـ يضبط هذا الفصل ألاول  

 :الرتب التاليةواملعاهد التابعة لوزارة التربية ويشتمل على  العاملين باملدارس إلاعدادية

  أول، قيم مرشد - 

 قيم مرشد، - 

 قيم أول فوق الرتبة، -

 قيم أول، -

 .قيم -

ألاصناف  ـ توزع الرتب املشار إليها بالفصل ألاول من هذا ألامر حسب 1الفصل 

 : وألاصناف الفرعية املنصوص عليها بالجدول التالي

 ألاصناف الفرعية ألاصناف الـرتــب

 1أ أ قيم مرشد أول 

 1أ أ قيم مرشد

 2أ أ   فوق الرتبة قيم أول 

 2أ أ قيم أول 

 3أ أ قيم

 

  .1114أفريل  11مؤرخ في  1114لسنة  1542أمر عداد ـ  1الفصل 

وقيم على  فوق الرتبة و قيم أول  أول  قيمقيم مرشد و  تشتمل رتب قيم مرشد أول و 

  ( درجة 25خمس وعشرين )

 .مستويات التأجير رتب هذا السلك و درجات  ة بينطابقاملبأمر  ويضبط

املّدة الواجب قضاؤها لتدرج القيمين املرشدين ألاولين بسنة واحدة  ـ تقدر 4الفصل 

  .وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات 4و 3و 2الدرجات  بالنسبة إلى

 الرتبةالواجب قضاؤها لتدرج القيمين املرشدين والقيمين ألاولين فوق  وتقدر املدة         

 .بسنتين

أشهر غير أنه وعمال  وتكون املدة الالزمة لتدرج القيمين ألاولين والقيمين بسنة وتسعة         

املشار إليه أعاله  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632من ألامر عدد  8بأحكام الفصل 

ض ى ألامر املتعلق التي تحدد بمقت يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات

 .التأجير بضبط املطابقة بين درجات رتب هذا السلك و مستويات

من وزير  يضبط عدد الشغورات إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة بقرار ـ 5الفصل   

  .التربية
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إلاعدادية واملعاهد التابعة  يخضع أعوان سلك القيمين العاملين باملدارس ـ 2الفصل          

   :التربـية إلى تربص غايتهلوزارة 

  ملمارسة عملهم وتدريبهم على التقنيات املهنية الخاصة بهم، ـ إعدادهم

          .ودعم مؤهالتهم املهنية ـ استكمال تكوينهم

رتبة أعلى تخضع ألحكام هذا ألامر  يطالب ألاعوان املترسمون والذين تقع تسميتهم في  

يتم بانتهائها إما الترسيم في رتبهم  يدها مرة واحدةبقضاء مدة تربص تدوم سنة يمكن تجد

واعتبارهم كأنهم لم يغادروها وذلك بعد أخذ رأي اللجنة  الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبهم السابقة

 .املتناصفة إلادارية

الرتب الخاضعة ألحكام هذا  إحدى يطالب ألاعوان غير املترسمين الذين وقع انتدابهم في

أو  بانتهائها إما ترسيمهم في رتبهم سنتين يمكن تمديده بسنة واحدة يتمألامر بتربص يدوم 

  .إلادارية املتناصفة إعفائهم و ذلك بعد أخذ رأي اللجنة

إليها أعاله أن يعملوا بنظام  يمكن لألعوان املنتمين إلحدى الرتب املشار ـ 9الفصل          

 .العمل نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها

  العنوان الثاني                                  

  القيمون املرشدون ألاولون                                       

  ألاول  الباب                                               

  املشموالت                                                

باملدارس إلاعدادية واملعاهد  يقوم القيمون املرشدون ألاولون العاملون  ـ 9الفصل          

 التربوية أو الناظر عند الاقتضاء ومباشرة التابعة لوزارة التربية تحت إشراف مدير املؤسسة

أو بالقسمين معا بمهامهم التربوية  بالقسم الخارجي أو الداخلي تحت مسؤولية القّيم العام سواء

    :بيداغوجية والاجتماعية والثقافية ويكلفون خاصة بـوال وإلادارية

ومتابعة سلوكهم ومواظبتهم وأوضـاعهم النفسّية والاجـتماعية والصحّية  ـ تأطير التالميذ

  ومرافقتهم، والدراسية

وإلاحاطة بهم وإلاصغاء إليهم  ـ استكشاف التالميذ ذوي الحاالت التي تتطلب متابعة وعناية

  ؤسسة التربوية بذلك،وإشعار إدارة امل

  القّيم العاّم في إلاعداد ملختلف املجالس وحضورها عند الاقتضاء، ـ مساعدة

 في إنجاز إلاحصاء وفي صياغة جداول ألاوقات وإعداد روزنامة الامتحانات املدرسّية ـ املساهمة

  والوطنّية وإنجاحها،

وألانشطة الثقافّية والرياضّية باملؤسسة  ـ املساهمة في تنشيط الحياة املدرسية والتربوية

  التربوية،

إلادارية التربوية والبيداغوجية التي لها صلة مباشرة بالتلميذ والتي من  ـ إنجاز ومتابعة ألاعمال

  تساهم في حسن سير املؤسسة التربوية، شأنها أن
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عدادية واملعاهد التابعة سلك القيمين العاملين باملدارس إلا  ـ تأطير املنتدبين الجدد املنتمين إلى

  .التربية لوزارة

  الباب الثاني                                           

 التسمية                                              

إلى املترشحين الداخليين إثر النجاح في  رتبة قيم مرشد أول  تسند الترقية إلى ـ 8الفصل          

 رتبتهم داخلية بامللفات تفتح للقيمين املرشدين املترسمين في مناظرة اجتياز

ر فيهم شرط لهامعادلة  واملحرزين على الشهادة الوطنية لإلجازة أو ألاستاذية أو على شهادة
ّ
واملتوف

 .رتبتهم ( سنوات أقدمية على ألاقّل في5خمس )

 .قرار من وزير التربية ها أعاله بمقتض ىوتضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إلي         

 العنوان الثالث                                              

 القيمون املرشدون                                             

 ألاول  الباب                                                

 املشموالت                                        

إلاعدادية واملعاهد تحت إشراف  ـ يقوم القيمون املرشدون العاملون باملدارس 11الفصل          

ومباشرة تحت مسؤولية القّيم العام سواء  أو الناظر عند الاقتضاء مدير املؤسسة التربوية

بمهامهم التربوية وإلادارية والبيداغوجية  مين معابالقسم الخارجي أو الداخلي أو بالقس

 :والاجتماعية والثقافية ويكلفون خاصة بـ

والاجتـماعية والصحّية  ـ تأطير التالميذ ومتابعة سلوكهم ومواظبتهم وأوضاعهم النفـسّية 

 والدراسية و مرافقتهم،

وإلاحاطة بهم وإلاصغاء إليهم الحاالت التي تتطلب متابعة وعناية  ـ استكشاف التالميذ ذوي 

 املؤسسة التربوية بذلك، وإشعار إدارة

 وحضورها عند الاقتضاء، ـ مساعدة القّيم العاّم في إلاعداد ملختلف املجالس

وإعداد روزنامة الامتحانات املدرسّية  ـ املساهمة في إنجاز إلاحصاء وفي صياغة جداول ألاوقات

 والوطنّية وإنجاحها،

 تنشيط الحياة املدرسية والتربوية وألانشطة الثقافّية والرياضّية باملؤسسة ـ املساهمة في

 التربوية،

صلة مباشرة بالتلميذ والتي من  ـ إنجاز ومتابعة ألاعمال إلادارية التربوية والبيداغوجية التي لها

  التربوية، شأنها أن تساهم في حسن سير املؤسسة

باملدارس إلاعدادية واملعاهد التابعة  سلك القيمين العاملين ـ تأطير املنتدبين الجدد املنتمين إلى

 .لوزارة التربية
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 الثاني الباب                                              

 التسمية                                       

طريق الترقية في وزير التربية عن  يسمى القيمون املرشدون بمقتض ى قرار من ـ 11الفصل          

في اجتياز مناظرة داخلية بامللفات تفتح  حدود املراكز املراد سّد شغورها وذلك إثر النجاح

على الشهادة الوطنية لإلجازة أو ألاستاذية أو على  للقيمين ألاول املترسمين في رتبهم املحرزين

ر فيهم
ّ
 .ّل في رتبتهم( سنوات أقدمية على ألاق5شرط خمس ) شهادة معادلة لها واملتوف

 .الداخلية املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير التربية وتضبط كيفية تنظيم املناظرة         

  الرابع العنوان                                      

  القيمون ألاول فوق الرتبة                                       

  ألاول  الباب                                                  

  املشموالت                                                   

باملدارس إلاعدادية واملعاهد تحت  يقوم القيمون ألاول فوق الرتبة العاملون  ـ 11الفصل          

الاقتضاء و مباشرة تحت مسؤولية القّيم العام  عندإشراف مدير املؤسسة التربوية أو الناظر 

بالقسمين معا بمهامهم التربوية وإلادارية والبيداغوجية  سواء بالقسم الخارجي أو الداخلي أو

   :ويكلفون خاصة بـ والاجتماعية والثقافية

والصـحّية النفسّية والاجتمـاعية  ـ تأطير التالميذ ومتابعة سلوكهم ومواظبتهم وأوضاعهم

  والدراسية ومرافقتهم،

ذوي الحاالت التي تتطلب متابعة وعناية وإلاحاطة بهم وإلاصغاء إليهم  ـ استكشاف التالميذ

  املؤسسة التربوية بذلك، وإشعار إدارة

  وحضورها عند الاقتضاء، ـ مساعدة القّيم العاّم في إلاعداد ملختلف املجالس

وإعداد روزنامة الامتحانات املدرسّية  صياغة جداول ألاوقات ـ املساهمة في إنجاز إلاحصاء وفي

  والوطنّية وإنجاحها،

 تنشيط الحياة املدرسية والتربوية وألانشطة الثقافّية والرياضّية باملؤسسة ـ املساهمة في

 التربوية،

والتي من  صلة مباشرة بالتلميذ ـ إنجاز ومتابعة ألاعمال إلادارية التربوية والبيداغوجية التي لها

 .التربوية شأنها أن تساهم في حسن سير املؤسسة

  الباب الثاني                                     

  التسمية                                               

ألاول فوق الرتبة بمقتض ى قرار من وزير التربية عن طريق  يسّمى القيمون  ـ 11الفصل          

املراد سّد شغورها وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بامللفات  في حدود املراكزالترقية 

ألاول غير الحاملين للشهادة الوطنية لإلجازة أو ألاستاذية واملتوفر فيهم شرط ست  تفتح للقيمين

 .سنوات أقدمية على ألاقّل في رتبتهم (8)
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 .إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير التربيةاملشار  وتضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية 

 الخامس العنوان                                             

  القيمون ألاول                                      

  الباب ألاول                                                

  املشموالت                                                

يقوم القيمون ألاول العاملون باملدارس إلاعدادية واملعاهد تحت إشراف  ـ 14الفصل          

التربوية أو الناظر عند الاقتضاء ومباشرة تحت مسؤولية القّيم العام سواء  مدير املؤسسة

 معا بمهامهم التربوية وإلادارية والبيداغوجية الخارجي أو الداخلي أو بالقسمين بالقسم

  : والاجتماعية والثقافية ويكلفون خاصة بـ

ة  ـ تأطير التالميذ ومتابعة سلوكهم
ّ
ومواظبتهم وأوضاعهم النفـسّية والاجتماعية والصحيـ

  والدراسية ومرافقتهم،

إليهم  بهم وإلاصغاءاستكشاف التالميذ ذوي الحاالت التي تتطلب متابعة وعناية وإلاحاطة  ـ

  وإشعار إدارة املؤسسة التربوية بذلك،

  إلاعداد ملختلف املجالس وحضورها عند الاقتضاء، ـ مساعدة القّيم العاّم في

وفي صياغة جداول ألاوقات وإعداد روزنامة الامتحانات املدرسّية  ـ املساهمة في إنجاز إلاحصاء

  وإنجاحها، والوطنّية

الثقافّية والرياضّية باملؤسسة  الحياة املدرسية والتربوية وألانشطة ـ املساهمة في تنشيط

  التربوية،

التربوية والبيداغوجية التي لها صلة مباشرة بالتلميذ والتي من  ـ إنجاز ومتابعة ألاعمال إلادارية

 .حسن سير املؤسسة التربوية شأنها أن تساهم في

 اب الثانيالب                                       

 التسمية                                         

يسمى القيمون ألاول ويعينون بقرار من وزير التربية وذلك في حدود املراكز  ـ 15الفصل          

 : شغورها حسب ألاساليب التالية املراد سد

 القسم ألاول                                          

 الانتداب                                          

ينتدب القيمون ألاول عن طريق املناظرة الخارجيـة باالختبارات أو بالشـهائد  ـ 12الفصل          

ألاستاذية  بامللّفات املفتوحة للمترشحين الخارجيين املحرزين على الشهادة الوطنية لإلجازة أو أو

 .التربية لها في اختصاص علم النفس أو علم الاجتماع أو علوممعادلة  أو على شهادة

  .وزير التربية تضبط كيفية تنظيم املناظرة الخارجية املشار إليها أعاله بقرار من
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  القسم الثاني                                  

 الترقية                                             

 :  إلى رتبة قيم أول إلى املترشحين الداخليين تسند الترقية ـ 19الفصل          

مستمر يتم تنظيمها من قبل إلادارة لفائدة القيمين املترسمين في  إثر النجاح في مرحلة تكوين( 1

ر
ّ
  ( سنوات أقدمية على ألاقل في رتبتهم4فيهم شرط أربع ) رتبتهم واملتوف

 : امللفات تفتح للقيمين املترسمين في رتبتهم من بيناجتياز مناظرة داخلية ب إثر النجاح في (2

  .الحاملين للشهادة الوطنية لإلجازة أو ألاستاذية أو لشهادة معادلة -

جامعيتين  املتحصلين على ألاقّل على شهادة املرحلة ألاولى من التعليم العالي أو أنهوا سنتين ـ

ر فيهم شرط
ّ
  .رتبهم ى ألاقل في( سنوات أقدمية عل4أربع ) بنجاح واملتوف

( سنوات 8واملتوفر فيهم شرط ست ) العالي ـ غير الحاملين لشهادة املرحلة ألاولى من التعليم

   .أقدمية على ألاقل في رتبتهم

 .وزير التربية وتضبط كيفّية تنظيم املناظرة الداخلّية املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من         

  العنوان الساادس                                         

 القيمون                                              

  ألاول  الباب                                             

 املشموالت                                            

إلاعدادية واملعاهد تحت إشراف مدير  لعاملون باملدارسيقوم القيمون ا ـ 19الفصل          

ومباشرة تحت مسؤولية القّيم العام سواء بالقسم  املؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء

بمهامهم التربوية وإلادارية والبيداغوجية والاجتماعية  الخارجي أو الداخلي أو بالقسمين معا

  : والثقافية ويكلّفون خاصة بـ

والاجتـماعية والصحّية  تأطير التالميذ ومتابعة سلوكهم ومواظبتهم وأوضـاعهم النفسّيةـ 

  والدراسية ومرافقتهم،

التي تتطلب متابعة وعناية وإلاحاطة بهم وإلاصغاء إليهم  ـ استكشاف التالميذ ذوي الحاالت

  التربوية بذلك، وإشعار إدارة املؤسسة

  عند الاقتضاء، د ملختلف املجالس وحضورهاـ مساعدة القّيم العاّم في إلاعدا

روزنامة الامتحانات املدرسّية  ـ املساهمة في إنجاز إلاحصاء وفي صياغة جداول ألاوقات وإعداد

  والوطنّية وإنجاحها،

 الحياة املدرسية والتربوية وألانشطة الثقافّية والرياضّية باملؤسسة ـ املساهمة في تنشيط

 التربوية،

صلة مباشرة بالتلميذ والتي من  بعة ألاعمال إلادارية التربوية والبيداغوجية التي لهاـ إنجاز ومتا

 .التربوية شأنها أن تساهم في حسن سير املؤسسة
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  الباب الثاني                                    

  التسمية والانتداب                                          

القيمون ويعينون بقرار من وزير التربية وذلك في حدود املراكز املراد  يسمى ـ 18الفصل          

بين املترشحين الخارجيين الذين أنهوا سنتين جامعيتين بنجاح عن طريق  سد شغورها من

  .باالختبارات أو بالشهائد أو بامللفات مناظرة خارجية

.إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير التربيةاملشار  وتضبط كيفية تنظيم املناظرة الخارجية         

  السابع العنوان                                     

  أحكام انتقالية                                              

" 3رتبة قيم من الصنف الفرعي"أ يدمج القيمون املباشرون حاليا في ـ 11الفصل          

  .2513جانفي  كام هذا ألامر وذلك بداية مناملنصوص عليها ضمن أح

 من الصنف الفرعي  يدمج القيمون ألاول املباشرون حاليا في رتبة قيم أول  ـ 11الفصل          

  .2513" املنصوص عليها ضمن أحكام هذا ألامر وذلك بداية من جانفي2"أ 

( 3على مدى ثالث ) أعاله 21و 25يكون إلادماج املنصوص عليه بالفصلين  ـ 11الفصل          

  .2513سنوات متتالية بأقساط متساوية وذلك بداية من جانفي

  .وتضبط مقاييس وكيفية إلادماج بقرار من وزير التربية         

يدمج القيمون املرشدون املباشرون حاليا في رتبة قيم أول من الصنف  ـ 11الفصل          

  .2513أحكام هذا ألامر بداية من جانفي املنصوص عليها ضمن  "2الفرعي "أ

" املنتمون إلى السلك 2القيمون املرشدون ألاول من الصنف الفرعي "أ يدمج ـ 14الفصل          

" املنصوص عليها ضمن 1في رتبة قيم مرشد من الصنف الفرعي "أ 2511أكتوبر  28قبل تاريخ 

  .2513ألامر وذلك بداية من جانفي  أحكام هذا

أكتوبر  28" املنتدبون بعد تاريخ 2الفرعي "أ ويدمج القيمون املرشدون ألاول من الصنف         

" املنصوص عليها ضمن أحكام هذا ألامر و ذلك 1أ" في رتبة قيم مرشد من الصنف الفرعي 2511

  .2514بداية من جانفي 

  الثامن العنوان                                                   

  أحكام ختامية                                                 

 1088لهذا ألامر وخاصة ألامر عدد  تلغى جميع ألاحكام السابقة واملخالفة ـ 15الفصل          

 .أعاله املشار إليه 2551املؤرخ في أول أوت  2551لسنة 

هذا ألامر الذي  وزير التربية ووزير املالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ ـ 12الفصل          

 .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 .2513 جوان 15تونس في          

 رئيس الحكومة                                                                                   

 ضعلي لعريّ         
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 يتعلق  1111جوان  11مؤرخ في  1111لسنة  1512أمر عداد 

 املدارس لاعدااديةباملطابقة بين ادرجات رتب سلك القيمين العاملين  بضبط

 التابعة لوزارة التربية ومستويات التأجير. واملعاهد 

 

 

 ، الحكومةإن رئيس 

 باقتراح من وزير التربية،

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511ـدد لسنة 8عـبعد إلاطالع على القانون الـتأسيس ي 

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية،

املتعلق بضبط  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد الاطالع على القانون عـ       

النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة 

املؤرخ  2511لسنة  66عدد  املرسومإلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 

 ، 2511 تمبرسب 23في 

املتعلق بضبط املرتب  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660ـدد لسنة 1632وعلى ألامر عـ

كما وقع ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية 

 ، 2550فيفري  12املؤرخ في  2550لسنة  286تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

املتعلق بالغرامات  1660نوفمبر  15املؤرخ في  1660ـدد لسنة 2120وعلى ألامر عـ

املتعلق بضبط  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632التعويضية املحدثة باألمر عدد 

 املرتب ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية ،

املتعلق بضبط ألاصناف التي  1666جانفي  4املؤرخ في  1666ـدد لسنة 12وعلى ألامر عـ

تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 ،2553نوفمبر  11املؤرخ في  2553لسنة  2336كما وقع تنقيحه وإتمامه باألمر عدد إلادارية 

املتعلق بضبط املطابقة بين  2551أوت  أول في املؤرخ  2551ـدد لسنة 1086وعلى ألامر عـ

وزارة التربية ل الاعدادية التابعةواملدارس  ةالعاملين بمعاهد الثانوي رتب سلك القيميندرجات 

 ومستويات التأجير، 

املتعلق بتسمية أعضاء  2513مارس  15املؤرخ في  2513ـدد لسنة  1302وعلى ألامر عـ

 الحكومة،

املتعلق بضبط النظام  2513 جوان 15املؤرخ في  2513لسنة ـدد 2525وعلى ألامر عـ

 التابعة لوزارة التربية . و املعاهد املدارس إلاعداديةبألاساس ي الخاص بسلك القيمين العاملين 

 وعلى رأي وزير املالية. 

 وعلى رأي املحكمة لاادارية.

 وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية.
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 تي نصه :آلا يصدر ألامر 

 

 .1114أفريل  11مؤرخ في  1114لسنة  1549أمر عداد : الفصل ألاول 

التابعة لوزارة و املعاهد املدارس إلاعدادية بيضبط تطابق درجات رتب القيمين العاملين 

سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632التربية مع مستويات التأجير املنصوص عليها باألمر عدد 

 إليه أعاله وفقا لبيانات الجدول التالي :املشار  1660

الصنف  الصنف

 الفرعي

 مستوى التأجير املطابق الدرجة ةالرتب

 25إلى  1من  25إلى  1من  قيم مرشد أول  1أ أ

 25إلى  1من  25إلى  1من  قيم مرشد 1أ أ

 25إلى  1من  25إلى  1من  الرتبةقيم أول فوق  2أ أ

 25إلى  1من  25إلى  1من  قيم أول  2أ أ

 25إلى  1من  25إلى  1من  قيم 3أ أ

لسنة  2120من ألامر املشار إليه أعاله عدد  2مع مراعاة أحكام الفصل  : 1الفصل 

يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية املحدثة باألمر  1660نوفمبر  15املؤرخ في  1660

بالنسبة إلى ألاعوان الذين تمت إعادة  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632عدد 

 الدرجة املحددة بالجدول التالي :  العون  ر عند بلوغترتيبهم بشبكة ألاجو 

 الرتب
الدرجة املحدادة لزوال الانتفاع 

 بالغرامة التعويضية

مستوى التأجير املحداد لزوال 

 الانتفاع بالغرامة التعويضية

 12 12 قيم أول  

 13 13 قيم 

 

 15املؤرخ في  1325لسنة  2525من ألامر عدد  3طبقا الحكام الفصل  : 1الفصل 

املدارس إلاعدادية باملتعلق بضبط النظام ألاساس ي الخاص بسلك القيمين العاملين  2513جوان

تحدد الدرجات التي يتغير فيها نسق التدرج املشار إليه أعاله التابعة لوزارة التربية  واملعاهد 

 الي : الخاص برتبتي قيم أول وقيم عند بلوغ العون الدرجة املبينة بالجدول الت

 مستوى التأجير املقابل الدرجة التي سيتغير فيها النسق الرتب

 12 12 قيم أول 

 13 13 قيم  
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 1086تلغى جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا ألامر وخاصة ألامر عدد  : 4الفصل 

 املشار إليه أعاله . 2551أول أوت املؤرخ في  2551لسنة 

بتنفيذ هذا ألامر الذي  ،مكلفان كل فيما يخصهووزير املالية وزيرالتربية  : 5الفصل 

 ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

 .2513 جوان 15تونس في 

 

 رئيس الحكومة         

 علي لعريض           
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 تأجيريتعلق بضبط نظام  1111جوان  11مؤرخ في  1111لسنة  1519أمر عداد 

 .العاملين باملدارس لاعداادية واملعاهد التابعة لوزارة التربية سلك القيمين

 

 

 الحكومة إن رئيس         

  باقتراح من وزير التربية،

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511لسنة  8عدد  بعد الاطالع على القانون التأسيس ي

 12املؤرخ في 1663لسنة  112ن عدد العمومية،وعلى القانو  املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط

املتعلق بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية  1663ديسمبر 

العمومية ذات الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة  واملؤسسات

 ،2511سبتمبر  23املؤرخ في  2511لسنة  66عدد  املرسوم

املتعلق بالتربية  2552جويلية  23املؤرخ في 2552لسنة  65التوجيهي عدد وعلى القانون 

 فيفري  11املؤرخ في 2556لسنة  6وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد  كما والتعليم املدرس ي

2008، 

منحة إنتاج  املتعلق بإحداث 1603مارس  10املؤرخ في  1603لسنة  125وعلى ألامر عدد 

أو تممته وخاصة  التربية القومّية وعلى جميع النصوص التي نقحته لبعض أصناف موظفي وزارة

 ،1662فيفري  10املؤرخ في  1662لسنة  350ألامر عدد 

املتعلق بإسناد منحة  1665ديسمبر  3املؤرخ في  1665لسنة  1465ألامر عدد  وعلى

 لتربية القومية كماجملية لفائدة رجال التعليم الثانوي والابتدائي والقيمين لوزارة ا كيلومترية

 ،1665ديسمبر  3املؤرخ في  1665لسنة  2522وقع تنقيحه باألمر عدد 

املتعلق بتحديد مقادير  1666فيفري  11املؤرخ في  1666لسنة  160عدد  وعلى ألامر

إلانتاج ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية  وشروط إسناد منحة

 1581ارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد إلاد ذات الصبغة

 ،1665جوان  16املؤرخ في  1665لسنة 

املتعلق بضبط الشروط  1994 أوت 15املؤرخ في  1664لسنة  1058وعلى ألامر عدد 

حلية أعوان الدولة والجماعات العمومية امل العامة إلسناد العدد املنهي وعدد منحة إلانتاج لفائدة

 1665لسنة  1568كما وقع تنقيحه باألمر عدد  واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية

 ،1665جوان  16املؤرخ في 

املتعلق بضبط املرتب ألاساس ي  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632ألامر  وعلى

 بغة إلادارية كما وقعالدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الص ألعوان

 ،2550فيفري  12املؤرخ في  2550لسنة  286تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 
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املتعلق بضبط نظام  2551املؤرخ في أول أوت  2551لسنة  1080ألامر عدد  وعلى

 التربية، القيمين العاملين باملعاهد الثانوية واملدارس إلاعدادية التابعة لوزارة التأجير لسلك

بضبط مشموالت  املتعلق 2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552لسنة  2655مر عدد وعلى ألا 

 وزارة التربية والتكوين،

املتعلق بتحويل جزء من  2550فيفري  12في  املؤرخ 2550لسنة  280وعلى ألامر عدد 

العموميين إلى املرتب ألاساس ي املحدد بشبكة  مقادير املنح الخصوصية املسندة إلى ألاعوان

  ألاجور الخاصة بهم،

املتعلق بإحالة مشموالت  2515جانفي  25املؤرخ في  2515لسنة  64عدد  وعلى ألامر

 والتشغيل، والتكوين سابقا املتعلقة بالتكوين املنهي إلى وزارة التكوين املنهي وزارة التربية

في مقادير بالترفيع  املتعلق 2511أكتوبر  25املؤرخ في  2511لسنة  3321وعلى ألامر عدد 

العاملين باملعاهد الثانوية  منحة التكاليف البيداغوجية املسندة لفائدة أعوان سلك القيمين

 ،2011 واملدارس إلاعدادية التابعة لوزارة التربية بعنوان سنة

أعضاء  املتعلق بتسمية 2513مارس  15املؤرخ في  2513لسنة  1302وعلى ألامر عدد 

 الحكومة،

املتعلق بضبط النظام  2513جوان  15املؤرخ في  2513لسنة  2525وعلى ألامر عدد 

 واملعاهد التابعة لوزارة التربية، ألاساس ي الخاص بسلك القيمين العاملين باملدارس إلاعدادية

 وعلى رأي املحكمة إلادارية،          

 رأي وزير املالية، وعلى

 .الجمهورية وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس 

 

 :يصدر ألامر آلاتي نصه

 

ألامر نظام التأجير املنطبق على سلك القيمين العاملين  ـ تضبط أحكام هذا الفصل ألاول           

 .التابعة لوزارة التربية باملدارس إلاعدادية واملعاهد

أعوان سلك القيمين العاملين  ـ عالوة على املرتب ألاساس ي ، تسند لفائدة 1الفصل 

املشار إليهم بالفصل ألاول من هذا ألامر املنح  دادية واملعاهد التابعة لوزارة التربيةباملدارس إلاع

  : التالية

  بيداغوجية، ـ منحة تكاليف

  ـ منحة كيلومترية،

  .ـ منحة إنتاج
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حددت مقادير منحة التكاليف البيداغوجية واملنحة الكيلومترية املسندة  ـ 1الفصل           

 القيمين العاملين باملدارس إلاعدادية واملعاهد التابعة لوزارة التربية طبقا لبيانات ألعوان سلك

 التالي: الجدول 

 الدينار املقدار الشهري بحساب الرتب

 املنحة الكيلومترية منحة التكاليف البيداغوجية

 57.000 717.000  قيم مرشد أول 

 57.000 842.555 قيم مرشد

 55.000 823.555 قيم أول فوق الرتبة

 55.000 503.555 قيم أول 

 45.555 456.555 قيم

 

 تسند املنحة الكيلومترية ومنحة التكاليف البيداغوجية شهريا وبدخول  ـ 4الفصل 

 .الغاية

مماثل يسند  ـ ال يمكن الجمع بين املنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز 5الفصل 

 .خطتهم الوظيفيةلألعوان املذكورين بعنوان رتبتهم أو 

تضبط مقادير منحة إلانتاج املخولة ألعوان سلك القيمين العاملين باملدارس  ـ 2الفصل 

 :واملعاهد التابعة لوزارة التربية طبقا للجدول التالي إلاعدادية

 املقدار املتبقى في املرتب الشهري  املقدار املدمج الرتب

 265.555 585.555 قيم مرشد أول 

 265.555 585.555 مرشد قيم

 245.555 465.555 قيم أول فوق الرتبة

 245.555 465.555 قيم أول 

 255.555 455.555 قيم

 

عن ألاحكام املخالفة، يقع اعتماد معيار التغيب عن العمل  ـ بصرف النظر 9الفصل           

إلى سلك القيمين الذي يعتمد لصرف املقدار املتبقى من املنحة  عند إسناد عدد منحة إلانتاج

 25إلاعدادية واملعاهد التابعة لوزارة التربية وذلك بالحط بنصف نقطة من  العاملين باملدارس

غياب غير شرعي أو من أجل املرض يسجل خالل السداس ي بحيث يصبح العدد  عن كل يوم

 .يوما أو أكثر 45صفرا إذا ما بلغت غياباته  املسند إلى أحدهم
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بالقيام بالنيابة بوظائف من مشموالت رتبة أعلى ال  ـ إن ألاعوان املكلفين 9الفصل           

 بمنحة إلانتاج
ّ
 .املتعلقة برتبتهم الخاصة يمكنهم التمتع إال

 1080لهذا ألامر وخاصة ألامر عدد  ـ تلغى جميع ألاحكام السابقة واملخالفة 8الفصل 

  .أعاله املشار إليه 2551املؤرخ في أول أوت  2551لسنة 

بتنفيذ هذا ألامر الذي  ـ وزير التربية ووزير املالية مكلفان، كل فيما يخصه، 11الفصل 

 .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 .2513جوان  15تونس في 

 

 رئيس الحكومة

 علي لعرّيض  
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 بإحداثيتعلق  1111سبتمبر  12مؤرخ في  1111لسنة  1959أمر عداد 

 املدّرسين املنتمين إلى مختلف رتب سلك مدّرس ي "منحة التعيين" لفائدة

 .املباشرين للتدريس املدارس لاعداادية واملعاهد غير

 

 

 إن رئيس الحكومة،          

  باقتراح من وزير التربية،

 2011 ديسمبر 18املؤرخ في  2511لسنة  8بعد الاطالع على القانون التأسيس ي عدد 

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية،

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية،  ألاساس ي العام ألعـوان الدولة

 23املـؤرخ في  2511لسنة  66د نقحته أو تممته وخاصة املرسوم عد وعلى جميع النصوص التي

 ،2011 سبتمبر

النظام  املتعلق بضبط 1603مارس  10املؤرخ في  1603لسنة  114وعلى ألامر عدد 

لوزارة التربية  ألاساس ي الخاّص بسلك املدرسين العاملين باملدارس إلاعدادية واملعاهد التابعة

 26املؤرخ في  2013 لسنة 888 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاّصة ألامر عدد

 ،2513جانفي 

املتعلق بالنظام ألاساس ي  1666أكتوبر  16املؤرخ في  1666لسنة  2515وعلى ألامر عدد 

وإلاعالمّية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة  الخاص بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية

لتابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع العالي والبحث ا لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم

 ،2513جوان  11املؤرخ في  2513لسنة  2468وخاّصة ألامر عدد  النصوص التي نقحته أو تممته

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤّرخ في  2552لسنة  2950 وعلى ألامر عدد          

 والتكوين، وزارة التربية

بإحالة مشموالت  املتعلق 2515جانفي  25املؤرخ في  2515لسنة  64وعلى ألامر عدد 

قة بالّتكوين املنهي إلى وزارة
ّ
 التكوين املنهي والتشغيل، وزارة التربية والتكوين سابقا املتعل

املتعلق بتسمية أعضاء  2013 مارس 15املؤرخ في  2513لسنة  1302وعلى ألامر عدد 

 الحكومة،

 وعلى رأي وزير املالية،

 املحكمة لاادارية، رأيوعلى 

 .الجمهورية وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس

 : يصدر ألامر آلاتي نّصه
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املدّرسين املنتمين إلى مختلف رتب سلك مدّرس ي املدارس  ـ أحدثت لفائدة الفصل ألاول 

 : املباشرين للتدريس "منحة تعيين" تصرف كما يلي إلاعدادية واملعاهد غير

 .2513 شهريا في سبتمبر دينارا15 -

 .2514دينارا شهريا في سبتمبر 15 -

 إلى الضريبة على الدخل وال تخضع إلى الحجز بعنوان  ـ تخضع هذه املنحة 1الفصل 

 .الاجتماعية املساهمة في نظام التقاعد والحيطة

 بتنفيذ هذا ألامر الذي ـ وزير التربية ووزير املالية مكلفان، كل فيما يخصه، 1الفصل 

 .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 .2513سبتمبر  18تونس في 

 

 رئيس الحكومة

 علي لعرّيض  
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 بإحداث  يتعلق 1111سبتمبر  12مؤرخ في  1111لسنة  1954أمر عداد 

 العاملين والزمن املدرس ي لفائدة سلك القيمين  منحة القاعدة العدادّية

 .مقدارها لوزارة التربية وضبطلاعداادية واملعاهد التابعةباملدارس 

 

 إن رئيس الحكومة،         

  باقتراح من وزير التربية،

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511لسنة  8الاطالع على القانون التأسيس ي عدد  بعد

 بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية، املتعلق

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12 املؤرخ في 1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية،  ألاساس ي العام ألعـوان الدولة والجماعات

 23املـؤرخ في  2511لسنة  66تممته وخاصة املرسوم عدد  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو

 ،2511سبتمبر 

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤّرخ في  2552لسنة  2655ألامر عدد  وعلى

 التربية والتكوين، وزارة

املتعلق بإحالة مشموالت  2515جانفي  25املؤرخ في  2515لسنة  64وعلى ألامر عدد 

قة بالّتكوين املنهي
ّ
 إلى وزارة التكوين املنهي والتشغيل، وزارة التربية والتكوين سابقا املتعل

املتعلق بتسمية أعضاء  2513مارس  15في  املؤرخ 2513لسنة  1302وعلى ألامر عدد 

 الحكومة،

املتعلق بضبط النظام  2513جوان  15املؤرخ في  2013 لسنة 2525وعلى ألامر عدد          

  لوزارة التربية، ةالتابعالعاملين باملدارس إلاعدادية واملعاهد  ألاساس ي الخاص بسلك القيمين

 املالية،وعلى رأي وزير 

 املحكمة لاادارية، وعلى رأي

 .الجمهورية وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس

 : يصدر ألامر آلاتي نّصه

 

العاملين باملدارس إلاعدادية واملعاهد  القيمين ـ أحدثت لفائدة سلك الفصل ألاول           

 ."العددّية والزمن املدرس ي لوزارة التربية منـحة شهرّية تسّمـى "منحة القاعدة ةالتابع

دينارا شهريا و تصرف على  25بـ  املدرس ي ـ تقدر منحة القاعدة العددية والزمن 1الفصل 

 :دفعتين كما يلي

 .2513في جانفي  دينارا 15 -  

 .2514دنانير في جانفي 15 -
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عنوان املنحة إلى الضريبة على الدخل وال تخضع إلى الحجز ب ـ تخضع هذه 1الفصل           

 .والحيطة الاجتماعية املساهمة في نظام التقاعد

يخصه، بتنفيذ هذا ألامر الذي  ـ وزير التربية ووزير املالية مكلفان، كل فيما 4الفصل  

 .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 .2513سبتمبر  18في  تونس

 

 

 رئيس الحكومة

 علي لعرّيض  
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 يتعلق  1112جوان  9مؤرخ في  1112لسنة  291حكومي عداد  أمر 

 .لفائدة سلك القيمين التابعين لوزارة التربية منحة شهرية خاصة بإحداث

 

 

 الحكومة، إن رئيس 

 باقتراح من وزير التربية،

 الدستور، بعد الاطالع على          

بضبط النظام  املتعلق 1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

الصبغة إلادارية،  ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات

 23املؤرخ في  2011 لسنة 66وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة املرسوم عدد 

 ،2511سبتمبر 

ملتعلق بضبط مشموالت ا 2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552لسنة  2655وعلى ألامر عدد 

 وزارة التربية والتكوين،

املتعلق بإحالة مشموالت  2515جانفي  25املؤرخ في  2515لسنة  84 وعلى ألامر عدد

 والتشغيل، والتكوين سابقا املتعلقة بالتكوين املنهي إلى وزارة التكوين املنهي وزارة التربية

املتعلق بضبط النظام  2513جوان  15املؤرخ في  2013 لسنة 2525وعلى ألامر عدد 

كما  لوزارة التربية، ةالتابعالعاملين باملدارس إلاعدادية واملعاهد  ألاساس ي الخاص بسلك القيمين

 ، 2514أفريل  35املؤرخ في  2514لسنة  1548وقع تنقيحه باألمر عدد 

 رئيساملتعلق بتسمية  2515فيفري  8املؤرخ في  2515لسنة  35ألامر الرئاس ي عدد  وعلى

 الحكومة وأعضائها،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 .الوزراء وبعد مداولة مجلس

 

 :يصدر ألامر الحكومي آلاتي نصه

 

سلك القيمين التابعين لوزارة التربية الخاضعين ألحكام  ـ أحدثت لفائدة الفصل ألاول           

 .إليه أعاله، منحة شهرية خاصة، املشار 2513جوان  15املؤرخ في  2013 لسنة 2525ألامر عدد 

دينارا تصرف على دفعتين على  65ـ حدد مقدار املنحة الشهرية الخاصة بـ  1الفصل           

 :النحو التالي

 .2518دينارا شهريا في جانفي  45ـ 

 .2510 دينارا شهريا في جانفي 45ـ 
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الحجز بعنوان  ىـ تخضع املنحة الشهرية الخاصة إلى الضريبة على الدخل وإل 1الفصل 

 .الوفاة املساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس املال عند

هذا ألامر الحكومي  ـ وزير التربية ووزير املالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ 4الفصل 

 .الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 .2518جوان  0تونس في 

 رئيس الحكومة

 الصيدالحبيب 

 مضاء املجاور إلا 

 وزير املالية

  سليم شاكر

 وزير التربية

 ناجي جلول 
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 يتعلق بضبط 1114نوفمبر  19قرار من وزير التربية مؤرخ في 

 الخارجية باالختبارات النتداب قيمين أولين. ةكيفية تنظيم املناظر 

 

 إن وزير التربية,

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511ـدد لسنة 8القانون التأسيس ي عـ على الاطالعبعد 

 3املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الاساس ي عدد 

فيفري  5املؤرخ في  2514لسنة  4والقانون الاساس ي عدد  2514فيفري  3املؤرخ في  2514لسنة 

2514، 

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة ـدد 112القانون عـوعلى  

ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية , 

 23املؤرخ في  2511لسنة  66عدد  املرسوموعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 

 .2511سبتمبر 

املتعلق بضبط الاطار  1663نوفمبر  22املؤرخ في  1663لسنة  ـدد2333وعلى ألامر عـ

العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة ألاولى وألاستاذية في 

املواد ألادبية والفنية واملواد املتعلقة بالعلوم الانسانية والاجتماعية والاساسية والتقنية وعلى 

ماي  26املؤرخ في  2551لسنة  1225تممته وخاصة ألامر عدد  أو هجميع النصوص التي نقحت

2551. 

املتعلق بضبط أحكام  2558افريل  13املؤرخ في  2558ـدد لسنة 1531وعلى الامر عـ

ين حاملي الشهادات العليا من كخاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتم

الدخول الى مراحل التكوين لالنتداب في القطاع  املشاركة في املناظرات الخارجية أو مناظرات

 ،العمومي

املتعلق بضبط الاطار العام  2550مارس  8املؤرخ في  2550ـدد لسنة 426وعلى الامر عـ

راحل التكوين التي تنظمها مللمناظرات الخارجية باالختبارات لالنتداب ومناظرات الدخول الى 

 الادارات العمومية،

املتعلق بضبط الاطار  2556سبتمبر  22املؤرخ في  2556د لسنة ـد3123وعلى ألامر عـ

العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لإلجازة في مختلف مجاالت 

لسنة  1232التكوين واملواد واملسالك والتخصصات في نظام "أمد" كما وقع اتمامه باألمر عدد 

 ،2512جويلية  20املؤرخ في  2512

املتعلق بضبط الشهادات  2556أوت  5املؤرخ في  2556ـدد لسنة 2203ألامر عـوعلى 

دخول الى مراحل التكوين للالوطنية املستوجبة للمشاركة في املناظرات الخارجية لالنتداب أو 

 ".2التي تنظمها الادارات العمومية بالنسبة الى الصنف الفرعي "أ
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املتعلق بضبط النظام  2513جوان  15 املؤرخ في 2513ـدد لسنة 2525وعلى ألامر عـ

ألاساس ي الخاص بسلك القيمين العاملين باملدارس الاعدادية وباملعاهد التابعة لوزارة التربية كما 

 .2514افريل  35املؤرخ في  2514لسنة  1548وقع تنقيحه باألمر عدد 

لق بتسمية املتع 2514جانفي  26املؤرخ في  2514ـدد لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عـ

 رئيس الحكومة،

املتعلق بتسمية ألعضاء  2514فيفري  3املؤرخ في  2514ـدد لسنة 413وعلى ألامر عـ

 الحكومة،

املتعلق بتحديد مساهمة  2515سبتمبر  23وعلى قرار وزيري املالية والتربية املؤرخ في 

 تربية، الامتحانات واملناظرات التي تنظمها وزارة ال ءاملترشحين في مصاريف إجرا

املتعلق بضبط كيفية تنظيم املناظرة الخارجية  2515نوفمبر  1وعلى القرار املؤرخ في 

 باالختبارات النتداب قيمين أولين.

 قرر ما يلي :

 

يضبط هذا القرار كيفية تنظيم املناظرة الخارجية باالختبارات النتداب :  الفصل ألاول 

 القيمين الاولين.

 ولين للمترشحينألا قيمين الالخارجية باالختبارات النتداب  ةتفتح املناظر  : 1الفصل 

 1531حكام ألامر عدد أل  ا( سنة على ألاكثر تحتسب وفق45) أربعينالبالغين من العمر  الخارجيين

الوطنية لإلجازة  شهادةالاملحرزين على  املشار اليه أعاله 2558افريل  13املؤرخ في  2558لسنة 

 في اختصاص علم النفس أو علم الاجتماع أو علوم التربية.   دة معادلة لهاعلى شهاألاستاذية أو أو 

تفتح املناظرة الخارجية املشار اليها أعاله بقرار من وزير التربية ويضبط هذا :  1الفصل 

 القرار:

عدد املراكز املعروضة للتناظر وتوزيعها عند الاقتضاء على مختلف املندوبيات الجهوية  -

 للتربية،

 ختم قائمة الترشحات عن بعد،تاريخ  -

 تاريخ تقديم ملفات الترشح، -

 تاريخ فتح املناظرة، -

للمناظر الخارجية املشار إليها أعاله أن يقوم بالتسجيل يجب على كل مترشح :  4الفصل 

عن بعد عن طريق الشبكة التربوية ثم يودع ملف ترشحه لدى املندوبية الجهوية للتربية بالوالية 

 :ا حسب عنوانه املضمن ببطاقة التعريف الوطنية متضمنا الوثائق التاليةالتي ينتمي اليه

 : للمناظرةأ ـ عند الترشح 

الالكتروني املعد خصيصا للمناظرة على الشبكة التربوية  املوقعب من سحمطلب ترشح ي -

 يثبت عليه طابع جبائي يحمل عبارة "امتحان"،
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 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، -

 مطابقة لألصل من شهادة البكالوريا أو ما يعادلها،نسخة من  -

 نسخة مطابقة لألصل من الشهادة الوطنية لإلجازة أو شهادة ألاستاذية أو ما يعادلها، -

بالنسبة الى املترشح الذي تجاوز السن القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر 

م بمكتب التشغيل بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو شهادة تثبت الترسي

والعمل املستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثرمن ثالثة أشهر في 

تاريخ ختم قائمة الترشحات لطرح مدة هذه الخدمات من السن القانونية القصوى 

 للمعني باألمر.

 يجب على املترشح إضافة الوثائق التالية: ار القبول ألاولي:بفي اختب ـ بعد النجاح 

مضمون من سجل السوابق العدلية ) ألاصل ( لم يمض على تاريخ تسليمه اكثر من  -

 ثالثة أشهر.

 اكثر من سنة. ماوالدة لم يمض على تاريخ تسليمه (2ي)مضمون -

املترشح أن  شهادة طبية )الاصل( لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثالثة أشهر تثبت -

 بكامل تراب الجمهورية. مهامه ملباشرةية املفروضة تتوفر فيه املؤهالت البدنية والذهن

ال يخول للمترشح الذي لم يقدم إحدى الوثايق املذكورة بالفقرة "ب" أعاله اجتياز 

 اختباري القبول النهائي.

عن قائمة الترشحات  يسجل بعد تاريخ ختميرفض وجوبا كل مطلب ترشح  : 5الفصل 

 على ذلك . دليال ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد بعد 

كما يرفض كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح أو ال يتضمن 

 الفقرة "أ" أعاله. 4إحدى الوثائق املنصوص عليها بالفصل 

 ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليال على ذلك.

 التالية:تشتمل املناظرة الخارجية املشار إليها أعاله على الاختبارات :  2الفصل 

 اختبار كتابي يعتمد تقنية ألاسئلة متعددة الاختبارات، -

 اختبار كتابي، -

 اختبار شفوي. -

 تجرى املناظرة على مرحلتين::  9الفصل 

 مرحلة القبول ألاولي: -أ

تشتمل هذه املرحلة على اختبار يعتمد تقنية "ألاسئلة متعددة الاختبارات" مدته ساعة 

 ( سؤالا.55ألاسئلة ال يقل عددها عن خمسين)واحدة ويتكون من مجموعة من 

املشاركة  155من  65ويخول للمترشحين الحاصلين على مجموعة نقاط يساوي أو يفوق 

في الاختبار الكتابي والاختبار الشفوي ويمكن للجنة املناظرة عند الاقتضاء النزول 

 نقطة. 85النقاط الى  بمجموع
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 مرحلة القبول النهائي: -ب

قبول النهائي على اختبار كتابي واختبار شفوي يشارك فيها كل من تم تشتمل مرحلة ال

 قبوله في املرحلة ألاولى.

 ويضبط برنامج الاختبارات املشار إليها أعاله بامللحق املصاحب لهذا القرار.

تشرف على املناظرة الخارجية املشار اليها أعاله لجنة تضبط تركيبتها بقرار :  6الفصل 

باقتراح من وزير التربية. وتنبثق عن هذه اللجنة لجنة فرعية بيداغوجية  من رئيس الحكومة

يسمى رئيسها وأعضاؤها بمقرر من وزير التربية من بين أعضاء سلك املستشارين في الاعالم 

 والتوجيه املدرس ي والجامعي بوزارة التربية.

وعلى إصالحها عداد مواضيع الاختبارات بمرحلتيها إعلى  وتشرف هذه اللجنة الفرعية

التثبت في ألاعداد املسندة في اختبار املرحلة الثانية والت النهائية للمناظرة اويتولى رئيسها قبل املد

من حيث التطابق بين ألارقام السرية للمترشحين وأسماؤهم واملصادقة على صحة من املناظرة 

 ذلك.

تتولى القيام بأعمال كما تحدث لجان جهوية تضبط تركيبتها بمقرر من وزير التربية و 

 الفرز والدراسة ألاولية مللفات املترشحين على املستوى الجهوي.

يقع ختم قائمة املترشحين املخول لهم حق املشاركة في املناظرة الخارجية  : 8الفصل   

 املشار إليها أعاله بصفة نهائية من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة املناظرة.

تهيأ أوراق تحارير املترشحين بقطع طوالعها  بعد إجراء الاختبار الكتابي : 11الفصل 

 وإعطائها أرقاما سرية قبل عرضها على إلاصالح:

يتم إصالح اختبار ألاسئلة املتعددة الاختبارات باعتماد املعالجة آلالية عن طريق  -

 إلاعالمية،

يسند كل واحد منهما الى  ،ليتم تقييم إلاختبار الكتابي من قبل مصححين اثنين على الاق -

املسندين يساوي أو يقل  ( وإذا كان الفرق بين العددين25( و)5الاختبار عددا يتراوح بين)

ن العدد النهائي يكون املعدل الحسابي للعددين املسندين أما إذا كان إعن أربع نقاط ف

ح ثالث يقوم الفرق بين العددين املسندين يفوق الاربع نقاط فإنه يقع اللجوء الى إصال 

به مصحح واحد من غير املصححين السابقين ويكون العدد النهائي املعدل الحسابي 

 للعدد املسند في إلاصالح الثالث وأكبر العددين املسندين في إلاصالح املزدوج.

تتمتع لجنة املناظرة بكامل الصالحيات في إسناد ألاعداد طبقا ملا ينص  : 11الفصل 

عليه هذا القرار. وال يمكن الطعن في ألاعداد املسندة وال املطالبة باالطالع على أوراق الاختبارات 

 وال باعادة الاصالح. 

ينجر عن كل غياب عن أحد إلاختبارات أو عدم إرجاع أوراق التحارير إسناد  :11الفصل 

 ( للمترشح.5صفر)



 

 

573 

 

املترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات ال يمكن أن يوجد تحت تصرف  : 11الفصل 

 لم تقرر لجنة املناظرة خالف ذلك. أو مذكرات أو أي مستند مهما كان نوعه ما كتب أو نشريات

وزير التربية لجنة تتولى البحث في كل غش أو محاولة غش  نتعين بمقرر م : 14الفصل 

 وفي كل سوء سلوك يتم ضبطه أثناء إجراء الاختبارات أو أثناء إصالحها.

أعاله الى املداولة في حاالت  14تدعى اللجنة املنصوص عليها بالفصل  : 15الفصل 

الكتروني أو وسيلة اتصال الى قاعة طحاب جهاز اصالغش أو محاولة الغش بما في ذلك 

وتقرير رئيس مركز استنادا الى ملف يتضمن تقرير املراقبين  الاختبارات أو سوء السلوك

الاختبارات والوثائق املحجوزة واستجواب املترشح وكل الوثائق التي من شأنها أن تساعد على 

 اتخاذ القرار املناسب.

سوء السلوك تقترح اللجنة على وزير التربية في حالة ثبوت الغش أو محاولة الغش أو 

 إلغاء مشاركة املعني باألمر في املناظرة.

رح بالنظر الى ظروف حالة الغش أو محاولة تكما يمكن للجنة باإلضافة إلى ذلك أن تق

الغش أو سوء السلوك ومدى خطورتها تحجير ترسيم املترشح في املناظرة ملدة تتراوح بين سنة 

 ات.واحدة وخمس سنو 

 ويمكن للجنة باإلضافة إلى ذلك أن تقترح إجراء تحقيق إداري.

ارات، وبعد املداوالت، تعد اللجنة يإثر إصالح اختبار ألاسئلة متعددة الاخت : 12الفصل 

 الفقرة "أ". 0املشرفة على املناظرة قائمة في املقبولين طبقا ألحكام الفصل 

 بكة التربوية.لشعلى ايتم الاعالن عن نتائج هذا الاختبار بنشرها 

املداوالت، تتولى اللجنة ترتيب املترشحين ترتيبا إثر إنجاز مرحلة القبول النهائي وبعد 

نهائيا حسب الجدارة طبقا ملجموع ألاعداد املتحصل عليها في مرحلتي املناظرة وباعتماد 

( 2والضارب) ( لالختبار الكتابي2ارات والضارب)ي( الختبار ألاسئلة متعددة الاخت1الضارب)

 لالختبار الشفوي.

وإذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط تكون ألاولوية في القبول ألكبرهم سنا. 

 وعند التساوي ألقدمهم في سنة التخرج.

تقترح لجنة املناظرة على وزير التربية قائمتين في املترشحين الذين يمكن  : 19ل صالف

 قبولهم بصفة نهائية:

: تشتمل على أسماء املترشحين املقبولين نهائيا في املناظرة حسب ترتيب قائمة أصلية -أ

وطبقا ملجموع ألاعداد املتحصل عليها من قبل املترشحين في مجمل  الجدارة

 الاختبارات وفي حدود املراكز املزمع تسديدها.

( %55إعدادها حسب ترتيب الجدارة وتضم خمسين في املائة ): يقع قائمة تكميلية -ب

على أقص ى تقدير من عدد املترشحين املسجلين بالقائمة ألاصلية، وذلك لتمكين 
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إلادارة عند الاقتضاء من تعويض املترشحين املسجلين بالقائمة الاصلية الذين لم 

 من هذا القرار. 16بمراكز عملهم طبقا لألحكام الواردة بالفصل  يلتحقوا

املقبولين نهائيا في املناظرة الخارجية  تضبط القائمة ألاصلية للمترشحين : 19الفصل 

 باالختبارات املشار إليها أعاله وكذلك القائمة التكميلية من قبل وزير التربية.

الن عن قائمة املترشحين القبولين نهائيا عن طريق عباإل  رةاتقوم إلاد : 18الفصل 

 لاللتحاقالجهوية للتربية وتتولى استدعاءهم  الشبكة التربوية وبتعليقها بمقرات املندوبيات

 بمراكز عملهم.

وبعد إنقضاء أجل شهر على أقص ى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة ألاصلية 

يوما أو يعتبرون  15دارة في أجل أقصاه يتعين التنبيه على املتخلفين بأن عليهم الاتصال باإل 

شحين الناجحين في املناظرة ويرسل هذا التنبيه رافضين التسمية ويحذفون من قائمة املتر 

 بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاشهار بالتسليم.

ويتم التشطيب على أسماء املسجلين بالقائمة ألاصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم 

رغم التنبيه عليهم وتعويضهم باملترشحين املسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب 

 تفاضلي لهذه القائمة.ال

( أشهر على أقص ى تقدير بعد التصريح 8وينتهي العمل بالقائمة التكميلية في أجل ستة )

 بالقائمة الاصلية.

 إليه أعاله.املشار  2515نوفمبر  1تلغى أحكام القرار املؤرخ في  : 11الفصل 

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. : 11الفصل 

 .2514نوفمبر  20في  نسو ت

 

 وزير التربية               

 فتحي جراي         

  

 اطلع عليه

 رئيس الحكومة

 مهدي جمعة
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 باالختبارات النتداب قيمين أولينملحق برنامج املناظرة الخارجية 

 

النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات  (1

 .الصبغة إلادارية 

  .القانون التوجيهي للتربية والتعليم املدرس ي (2

النظام ألاساس ي الخاص بسلك القيمين العاملين باملدارس الغعدادية واملعاهد التابعة  (3

 .لوزارة التربية

  الحياة املدرسية. (4

  .م التـأديبي املدرس يالنظا (5

 النظام الداخلي للمدارس إلاعدادية واملعاهد. (8

  . املراهقة وعلم نفس الطفل (0
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 يتعلق بضبط 1114 سبتمبر 14قرار من وزير التربية مؤرخ في 

 كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بامللفات للترقية إلى رتبة قيم أول.

 

 إن وزير التربية،

 2511ديسمبر   18املؤرخ في  2511ـدد لسنة 8على القانون التأسيس ي عـ بعد الاطالع 

 3املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون ألاساس ي عدد 

فيفري  5املؤرخ في  2514لسنة  4وبالقانون ألاسيس عدد  2514فيفري  3املؤرخ في  2514لسنة 

2514 ، 

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112القانون عـ  علىو 

ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية 

 23املؤرخ في  2511لسنة  66وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ،2511 سبتمبر

إلاطار العام  املتعلق بضبط 2556سبتمبر  22املؤرخ في  2556لسنة  3123ى الامر عـوعل

إلجازة في مختلف مجاالت التكوين للنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية 

 2512لسنة  1232عدد واملواد واملسالك والتخصصات في نظام "أمد" كما وقع تنقيحه باألمر 

 ،2512جويلية  20املؤرخ في 

املتعلق بضبط النظام  2513 جوان 15املؤرخ في  2513ـدد لسنة 2525وعلى ألامر عـ

كما  املعاهد التابعة لوزارة التربيةاملدارس إلاعدادية و ألاساس ي الخاص بسلك القيمين العاملين ب

 ،2514أفريل  35املؤرخ في  2514لسنة  1548وقع تنقيحه باألمر عدد 

 املتعلق بتعيين 2514جانفي  26املؤرخ في  2514ـدد لسنة 32هوري عـوعلى القرار الجم

 رئيس الحكومة،

املتعلق بتسمية أعضاء  2514فيفري  3املؤرخ في  2514ـدد لسنة 413وعلى الامر عـ

 الحكومة،

املتعلق بضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية  2552جانفي  11وعلى القرار املؤرخ في 

لى رتبية قيم أول وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار بامللفات للترقية ا

 .2556مارس  31املؤرخ في 

 

 قرر ما يلي:

 

من ألامر  01تنظم املناظرة الداخلية بامللفات املنصوص عليها بالفصل  : الفصل ألاول 

للترقية إلى رتبة قيم أول  املشار إليه أعاله 2513 جوان 15املؤرخ في  2513لسنة  2525عدد 

 طبقا لألساليب املضبوطة بأحكام هذا القرار.
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 يمكن أن يترشح للمناظرة املشار إليه أعاله: : 1الفصل 

الحاملون للشهادة الوطنية لإلجازة أو ألاستاذية أو لشهادة القيمون املترسمون في رتبتهم  -

 معادلة

ألاقل على شهادة املرحلة ألاولى من التعليم  القيمون املترسمون في رتبتهم املتحصلون على -

( سنوات أقدمية على 4العالي أو أنهوا سنتين جامعيتين بنجاح واملتوفر فيهم شرط أربع)

 ألاقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الحاملين لشهادة املرحلة ألاولى من التعليم العالي القيمون املترسمون في رتبتهم غير  -

على ألاول في هذه الرتبة في تاريخ ختم أقدمية ( سنوات 8واملتوفر فيهم شرط ست )

 . الترشحات

تفتح املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بقرار من وزير التربية ويضبط هذا  : 1الفصل 

 القرار:

 عدد الخطط املعروضة للتناظر، -

 ،عن بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات -

 تاريخ تقديم ملف الترشح -

 تاريخ اجتماع لجنة املناظرة. -

تشرف على املناظرة املشار إليها أعاله لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من  : 4الفصل 

 .رئيس الحكومة

 وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

 املناظرة،املشاركة في حق اقتراح قائمة املترشحين املخولة لهم  -

 ترتيب املترشحين حسب الجدارة، -

 اقتراح املترشحين الذين يمكن قبولهم. -

يقوموا بالتسجيل عبر يجب على املترشحين للمناظرة املشار إليها أعاله أن  : 5الفصل 

مطالب ترشحهم إلى وزارة التربية عن طريق التسلسل إلاداري الشبكة التربوية وأن يرسلوا 

 لية:بالوثائق التا ةمصحوب

 نسخة من قرار تسمية املترشح في الرتبة الحالية، -

 نسخة من القرار الضابط آلخر حالة إدارية للمعني باألمر، -

 ،أو من ينوبه مؤشرة وممضاة من قبل رئيس الادارةخدمات قائمة  -

 نسخة من قرار أول تسمية في سلك القيمين بما في ذلك فترة العمل كعون تأطير، -

الشهادات العلمية التي تخول للمترشح حق املشاركة في نسخة مطابقة لألصل من  -

 املناظرة أو حق التنفيل،

 .التي تسبق سنة املناظرة سنوات ألاخيرة للثالث ألاعداد إلادارية -
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تضبط قائمة املترشحين املخول لهم حق املشاركة في املناظرة من قبل وزير  : 2الفصل 

 التربية باقتراح من لجنة املناظرة.

تتولى لجنة املناظرة املشار إليها أعاله تقييم امللفات املعروضة طبقا الحكام :  9الفصل 

 هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:

بما في ذلك سنوات التكليف بعمل  3( عن كل سنة أقدمية في الصنف الفرعي أ2نقطتان) -

 ، قيم أول 

و  تأطير ال ألاقدمية في سلك القيمين بما في ذلك عون لبقية عن كل سنة  (1)نقطة واحدة

 ،عون وقتي صنف "ب" مكلف بخطة قيم

 ،155معدل ألاعداد الادارية للثالث سنوات التي تسبق سنة الترشح على  -

( 5ا بخمس)ماملحرزين على الشهادة الوطنية لإلجازة أو شهادة ألاستاذية أو ما يعادلهتنفيل  -

 ، نقاط

ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية حرمان املترشح  : 9الفصل 

 ( سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري الحق.5من املشاركة مدة خمس)

ويتم هذا الحرمان بمقتض ى قرار من وزير التربية بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من 

 ترشح.قبل لجنة املناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى امل

ترتيب املترشحين حسب الجدارة طبقا  التتتولى لجنة املناظرة بعد املداو  : 8الفصل 

 ملجموع ألاعداد املتحصل عليها.

وإذا تحصل مترشحان أو  عدة مترشحين على نفس املجموع من النقاط تكون ألاولوية 

 الكبرهم سنا.

والذين تتوفر فيهم الشروط وتعد هذه اللجنة قائمة املترشحين الذين يمكن قبولهم 

 املنصوص عليها أعاله وتعرضها على املصادقة وزير التربية.

تضبط قائمة املترشحين الناجحين نهائيا في املناظرة الداخلية املشار إليها  : 11الفصل 

 أعاله للترقية إلى رتبة قيم أول من قبل وزير التربية.

 .املشار إليه أعاله 2552جانفي  11تلغى أحكام القرار املؤرخ في  : 11الفصل 

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. : 11الفصل 

 .2514سبتمبر  24تونس في 

 

 وزير التربية   

 فتحي الجراي   

 اطلع عليه

 رئيس الحكومة     

 مهدي جمعة      
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 يتعلق بضبط النظام  1114 جانفي 11مؤرخ في  1114لسنة  55أمر عداد 

 التابعين لوزارة التربية. املرشدين التطبيقيين للتربيةالخاص بسلك  ألاساس ي

 

 

 ، الحكومةأن رئيس 

 باقتراح من وزير التربية ،

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511لسنة  ـدد  8التاسيس ي عـ  بعد إلاطالع على القانون 

 بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية،املتعلق 

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر 12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112عـوعلى القانون 

ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية، 

 23املؤرخ في  2511لسنة  66وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته وخاصة املرسوم عدد 

 ،2511سبتمبر 

املتعلق بالتربية  2552جويلية  23املؤرخ في  2552ـدد لسنة 65وعلى القانون التوجيهي عـ

فيفري  11املؤرخ في  2556لسنة  6تنقيحه واتمامه بالقانون عددد تمكما  والتعليم املدرس ي،

2556، 

املتعلق بضبط نظام العمل  1665جوان  10املؤرخ في  1665ـدد لسنة 636وعلى ألامر عـ

نصف الوقت باإلدارات العمومية والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

 الصبغة إلادارية،

املتعلق بضبط كيفية  1665أكتوبر  26املؤرخ في  1665ـدد لسنة 1053وعلى ألامر عـ

املؤرخ  2512لسنة  2630عدد كما وقع تنقيحه باالمر  تنظيم وتسيير اللجان إلادارية املتناصفة

 ،2512نوفمبر  20في 

بضبط إلاطار املتعلق  1663 نوفمبر 22املؤرخ في  1663ـدد لسنة 2333وعلى ألامر عـ

التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة ألاولى وألاستاذية في  العام لنظام الدراسات وشروط

نسانية والاجتماعية وألاساسية والتقنية كما املواد ألادبية والعلمية واملواد املتعلقة بالعلوم الا

 ، 2551ماي  26املؤرخ في  2551لسنة  1225وقع تنقيحه وأتمامه باألمر عدد 

 القوانبناملتعلق بمراجعة  1668مارس  25املؤرخ في  1668ـدد لسنة 516وعلى ألامر عـ

 املتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين، 

املتعلق بضبط املرتب  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660ـدد لسنة 1632وعلى ألامر عـ 

وعلى ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية

فيفري  12املؤرخ في  2550لسنة  286جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

2550، 
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املتعلق بضبط ألاصناف التي  1666جانفي  4في  املؤرخ 1666ـدد لسنة 12وعلى ألامر عـ 

تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 ،2553نوفمبر  11املؤرخ في  2553لسنة  2336إلادارية، كما وقع تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

مشموالت املتعلق بضبط  2552 وفمبرن 11املؤرخ في  2552ـدد لسنة 2655وعلى ألامر عـ

 ،وزارة التربية والتكوين

بضبط النظام املتعلق  2555أفريل  12املؤرخ في  2555ـدد لسنة 1186وعلى ألامر عـ 

 ،ألاساس ي الخاص بسلك أعوان املخابر التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي

املتعلق بضبط أحكام خاصة  2558افريل  13خ في املؤر  2558لسنة  1531وعلى ألامر عـ 

لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من املشاركة في 

 املناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول الى مراحل التكوين لالنتداب في القطاع العمومي،

الشهادات املتعلق بضبط  2556 أوت 5املؤرخ في  2556ـدد لسنة 2203وعلى ألامر عـ

الوطنية املستوجبة للمشاركة في املناظرات الخارجية لالنتداب أو الدخول الى مراحل التكوين 

 ،"2التي تنظمها الادارات العمومية بالنسبة الى الصنف الفرعي "أ

املتعلق بإحداث مشموالت  2515جانفي  25املؤرخ في  2515ـدد لسنة 64وعلى ألامر عـ

 وين املنهي والتشغيل،كالتربية والتكوين سابقا املتعلقة بالتكوين املنهي الى وزارة التوزارة 

املتعلق بتسمية أعضاء  2513مارس  15املؤرخ في  2513ـدد لسنة 1302وعلى ألامر عـ

 الحكومة،

 وعلى رأي وزير املالية,

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 رئيس الجمهورية.وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم 

 يصدر ألامر آلاتي نصه :

 

 العنــوان ألاول 

 أحكام عامة

يضبط هذا ألامر ألاحكام التنظيمية املنطيقة على سلك املرشدين  : الفصل ألاول 

 على الرتب التالية: التطبيقيين للتربية واملنتمين

 مرشد تطبيقي رئيس فوق الرتبة للتربية، -

 مرشد تطبيقي رئيس للتربية، -

 مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية، -

 مرشد تطبيقي أول للتربية، -

 مرشد تطبيقي للتربية، -

 مرشد تطبيقي مساعد  للتربية -
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توزع الرتب املشار إليها بالفصل ألاول من هذا ألامر حسب ألاصناف  : 1الفصل 

 وألاصناف الفرعية املنصوص عليها بالجدول التالي :

 صناف الفرعيةألا  ألاصنـاف الرتــب

 1أ أ مرشد تطبيقي رئيس فوق الرتبة للتربية

 1أ أ مرشد تطبيقي رئيس للتربية

 2أ أ مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية

 2أ أ مرشد تطبيقي أول للتربية

 3أ أ مرشد تطبيقي للتربية

  ب للتربية  مساعد مرشد تطبيقي

 

مرشد تطبيقي رئيس فوق الرتبة للتربية ومرشد تطبيقي رئيس  تاتشتمل رتب : 1الفصل 

 ( درجة.25على عشريـن  )للتربية 

 ( درجة.22وعشريـن  ) اثنتينعلى مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية  ةوتشتمل رتب

وتشتمل رتبة مرشد تطبيقي أول للتربية  و مرشد تطبيقي للتربية ومرشد تطبيقي 

 ( درجة.25وعشريـن  ) مساعد للتربية على خمس

مرشد تطبيقي تقدر املدة الواجب قضاؤها للتدرج بسنتين بالنسبة إلى رتبة  : 4الفصل 

 مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية و مرشد تطبيقي رئيس للتربية و رئيس فوق الرتبة للتربية 

مرشد تطبيقي أول وتقدر املدة الواجب قضاؤها للتدرج بسنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى رتب 

 4غير أنه وعمال بأحكام الفصلين للتربية ومرشد تطبيقي للتربية ومرشد تطبيقي مساعد  للتربية 

املشار إليه أعاله، يضبط نسق  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632من ألامر عدد  8و

لوغ العون إحدى التدرج الخاص برتب أعوان املخابر التابعين لوزارة التربية بسنتين عند ب

ألامر املتعلق بضبط املطابقة بين درجات رتب هذا السلك  بمقتض ى الدرجات التي تحدد

 ومستويات التأجير.

وزير يضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب سنويا بمقتض ى قرار من  : 5الفصل 

 .التربية

 إلى تربص غايته: املرشدون التطبيقييون للتربيةيخضع  : 2الفصل 

 إعدادهم ملمارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات املهنية الخاصة بهم، -

 استكمال تكوينهم ودعم مؤهالتهم املهنية. -

يطالب ألاعوان التابعون لهذا السلك املترسمون في رتبتهم والذين تقع تسميتهم في رتبة 

يتم  يمكن تمديده بسنة واحدةأعلى تخضع ألحكام هذا ألامر بقضاء مدة تربص تدوم سنة

بانتهائها إما إقرارهم في رتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبتهم السابقة واعتبارهم كأنهم لم 

 يغادرها وذلك بناء على تقرير يعده رئيسهم املباشر وبعد أخذ رأي اللجنة إلادارية املتناصفة.
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ي إحدى يطالب ألاعوان غير املترسمين في رتبة تابعة لهذا السلك والذين وقع انتدابهم ف

 يمكن تمديدها بسنة واحدة الرتب الخاضعة ألحكام هذا ألامر بقضاء مدة تربص تدوم ستنين

يتم بانتهائها إما ترسيمهم في رتبتهم أو إعفاؤهم وذلك بناء على تقرير يعده رئيسهم املباشر وبعد 

 أخذ رأي اللجنة إلادارية املتناصفة.

تب املشار إليها أعاله أن يعملوا بنظام يمكن لألعوان املنتمين إلحدى الر :  9الفصل 

 نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

 العنـوان الثـانـي

 رشد ون التطبيقيون الرؤساء فوق الرتبة للتربيةامل      

 الباب ألاول 

 املشموالت

إلاعدادية  املرشدون التطبيقيون الرؤساء فوق الرتبة للتربية باملدارس يعمل:  8الفصل 

 وهم مكلفون باملهام التالية: التربويةاملؤسسة تحت اشراف مدير واملعاهد التابعة لوزارة التربية 

 تنظيم املخبر، -

ووسائل إيضاح البيداغوجية وصيانتها  املواد وألادوات وألاجهزةتعهد مختلف  -

 ،وإصالحها بالتنسيق مع مراكز الصيانة عند الاقتضاء

والامتحانات التطبيقية من  تاذ في الدروس التطبيقيةسإعداد ما يحتاج إليه ألا  -

 ،أجهزة وأدوات ووسائل إيضاح بيداغوجية

اقتراح إلاجراءات الكفيلة بضمان سالمة املدرسين واملرشدين التطبيقيين للتربية  -

 داخل املخبر،

 مسك سجل جرد خاص باملخبر لكل املواد وألادوات وألاجهزة وتحيينها بالنتظام، -

 حاجيات املخابر من مواد وأدوات وأجهزة بالتعاون مع ألاساتذة،إعداد  -

واملساهمة في صنع للتجارب و ألاشغال التطبيقية املستعملة القيام بتركيب ألاجهزة  -

 ،املعينات البيداغوجية

 ،عند الاقتضاءمساعدة ألاساتذة على القيام بالتجارب خالل الحصص التطبيقية  -

الاستجابة الى كل دعوة ترمي الى تكوينهم ورسكلتهم ملواكبة تطور الوسائل التعليمية  -

 وإتقان التكنولوجيا الحديثة. 

برامج للتكوين،  كما يتولى املرشدون التطبيقييون الرؤساء فوق الرتبة للتربية اقتراح

حسن سير  وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل له عالقة بمشموالتهم من شأنه أن يضمن

 املؤسسة التربوية.
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 الباب الثاني

 التسمية

قرار من الرشدون التطبيقيون الرؤساء فوق الرتبة للتربية بمقتض ى يسمى :  8الفصل 

إثر النجاح في إجتياز مناظرة عن طريق الترقية في حدود املراكز املراد سد شغورها وزير التربية 

التطبيقيين الرؤساء للتربية املترسمين في رتبتهم واملتوفر فيهم داخلية بامللفات تفتح للمرشدين 

 ( سنوات على الاقل أقدمية في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.5خمس)

 وتضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار اليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير التربية.

 العنـوان الثـالـث

 لتربيةاملرشد ون التطبيقيون الرؤساء ل

 الباب ألاول 

 املشموالت

إلاعدادية واملعاهد املرشدون التطبيقيون الرؤساء للتربية باملدارس يعمل :  11الفصل 

 وهم مكلفون باملهام التالية: التربويةاملؤسسة مدير  تحت إشرافالتابعة لوزارة التربية 

 تنظيم املخبر، -

البيداغوجية وصيانتها تعهد مختلف املواد وألادوات وألاجهزة ووسائل إيضاح  -

 وإصالحها بالتنسيق مع مراكز الصيانة عند الاقتضاء،

إعداد ما يحتاج إليه ألاستاذ في الدروس التطبيقيةوالامتحانات التطبيقية من  -

 أجهزة وأدوات ووسائل إيضاح بيداغوجية،

اقتراح إلاجراءات الكفيلة بضمان سالمة املدرسين واملرشدين التطبيقيين للتربية  -

 خل املخبر،دا

 مسك سجل جرد خاص باملخبر لكل املواد وألادوات وألاجهزة وتحيينه بالنتظام، -

 إعداد حاجيات املخابر من مواد وأدوات وأجهزة بالتعاون مع ألاساتذة، -

القيام بتركيب ألاجهزة املستعملة للتجارب و ألاشغال التطبيقية واملساهمة في صنع  -

 املعينات البيداغوجية،

 ساتذة على القيام بالتجارب خالل الحصص التطبيقية عند الاقتضاء،مساعدة ألا  -

الاستجابة الى كل دعوة ترمي الى تكوينهم ورسكلتهم ملواكبة تطور الوسائل التعليمية  -

 وإتقان التكنولوجيا الحديثة. 

 برامج للتكوين،  كما يتولى املرشدون التطبيقييون الرؤساء للتربية اقتراح

تكليفهم بكل عمل له عالقة بمشموالتهم من شأنه أن يضمن وبصورة عامة يمكن 

 حسن سير املؤسسة التربوية.
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 الباب الثاني

 التسمية

املرشدون التطبيقيون الرؤساء للتربية بمقتض ى قرار من وزير التربية يسمى  : 11الفصل 

 التالية:سد شغورها وذلك حسب ألاساليب املراد عن طريق الترقية في الحدود املراكز 

إثر متابعة مرحلة تكوين بنجاح يتم تنظيمها من قبل الادارة لفائدة املرشدين  -1

الحاملين لشهادة الاجازة أو الاستاذية  التطبيقيين ألاولين للتربية املترسمين في رتبتهم

 سنوات أقدمية على ألاقل في رتبتهم. (3أو شهادة معادلة لها والذين لهم ثالث )

 التكوين املشار اليه أعاله بمقتض ى قرار من وزير التربية. وتضبط كيفية تنظيم

ألاولين  مناظرة داخلية بامللفات تفتح للمرشدين التطبيقيين ز تياجإثر النجاح في ا -2

للتربية املحرزين على شهادة الاجازة أو ألاستاذية اوعلى شهادة معادلة لها على الاقل 

سنوات أقدمية على الاقل في رتبتهم في ( 5واملترسمين في رتبتهم والذين لهم خمس)

 تاريخ ختم الترشحات.

 وتضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار اليها أعاله بقرار من وزير التربية.

 العنـوان الـرابـع

 الاولون فوق الرتبة للتربية املرشدون التطبيقيون 

 الباب ألاول 

 املشموالت

ألاولون فوق الرتبة للتربية باملدارس إلاعدادية  يعمل املرشدون التطبيقيون :  11الفصل 

 واملعاهد التابعة لوزارة التربية تحت إشراف مديراملؤسسة التربوية وهم مكلفون باملهام التالية:

 تنظيم املخبر، -

تعهد مختلف املواد وألادوات وألاجهزة ووسائل إيضاح البيداغوجية وصيانتها  -

 عند الاقتضاء، وإصالحها بالتنسيق مع مراكز الصيانة

إعداد ما يحتاج إليه ألاستاذ في الدروس التطبيقيةوالامتحانات التطبيقية من  -

 أجهزة وأدوات ووسائل إيضاح بيداغوجية،

اقتراح إلاجراءات الكفيلة بضمان سالمة املدرسين واملرشدين التطبيقيين للتربية  -

 داخل املخبر،

 وألاجهزة وتحيينه بالنتظام،مسك سجل جرد خاص باملخبر لكل املواد وألادوات  -

 إعداد حاجيات املخابر من مواد وأدوات وأجهزة بالتعاون مع ألاساتذة، -

القيام بتركيب ألاجهزة املستعملة للتجارب و ألاشغال التطبيقية واملساهمة في صنع  -

 املعينات البيداغوجية،

 تضاء،مساعدة ألاساتذة على القيام بالتجارب خالل الحصص التطبيقية عند الاق -
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الاستجابة الى كل دعوة ترمي الى تكوينهم ورسكلتهم ملواكبة تطور الوسائل التعليمية  -

 وإتقان التكنولوجيا الحديثة. 

 برامج للتكوين،  كما يتولى املرشدون التطبيقيون ألاولون فوق الرتبة للتربية اقتراح

أن يضمن وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل له عالقة بمشموالتهم من شأنه 

 حسن سير املؤسسة التربوية.

 الباب الثاني

 التسمية

من  بمقتض ى قرار  املرشدون التطبيقيون الاولون فوق الرتبة للتربيةيسمى  : 11الفصل 

إثر النجاح في إجتياز مناظرة في حدود املراكز املراد سد شغورها عن طريق الترقية التربية وزير 

التطبيقيين ألاولين للتربية املترسمين في رتبتهم من غير املحرزين داخلية بامللفات تفتح للمرشدين 

( سنوات 5على شهادة الاجازة او ألاستاذية أو شهادة معادلة لها واملتوفر فيهم شرط خمس )

 أقدمية على ألاقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

 ير التربية.وتضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بامللفات بقرار من وز 

 العنـوان الخـامس

 املرشدون التطبيقيون ألاولون للتربية

 الباب ألاول 

 املشموالت

يعمل املرشدون التطبيقيون ألاولون فوق الرتبة للتربية باملدارس إلاعدادية  : 41الفصل 

 التالية:املؤسسة التربوية وهم مكلفون باملهام  واملعاهد التابعة لوزارة التربية تحت إشراف مدير

 تنظيم املخبر، -

تعهد مختلف املواد وألادوات وألاجهزة ووسائل إيضاح البيداغوجية وصيانتها  -

 وإصالحها بالتنسيق مع مراكز الصيانة عند الاقتضاء،

إعداد ما يحتاج إليه ألاستاذ في الدروس التطبيقيةوالامتحانات التطبيقية من  -

 أجهزة وأدوات ووسائل إيضاح بيداغوجية،

اقتراح إلاجراءات الكفيلة بضمان سالمة املدرسين واملرشدين التطبيقيين للتربية  -

 داخل املخبر،

 مسك سجل جرد خاص باملخبر لكل املواد وألادوات وألاجهزة وتحيينه بالنتظام، -

 إعداد حاجيات املخابر من مواد وأدوات وأجهزة بالتعاون مع ألاساتذة، -

للتجارب و ألاشغال التطبيقية واملساهمة في صنع القيام بتركيب ألاجهزة املستعملة  -

 املعينات البيداغوجية،

 مساعدة ألاساتذة على القيام بالتجارب خالل الحصص التطبيقية عند الاقتضاء، -
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الاستجابة الى كل دعوة ترمي الى تكوينهم ورسكلتهم ملواكبة تطور الوسائل التعليمية  -

 وإتقان التكنولوجيا الحديثة. 

 برامج للتكوين،  املرشدون التطبيقيون ألاولون فوق الرتبة للتربية اقتراحكما يتولى 

وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل له عالقة بمشموالتهم من شأنه أن يضمن 

 حسن سير املؤسسة التربوية.

 الباب الثاني

 التسمية

قرار من شدون التطبيقيون ألاولون للتربية ويعينون بمقتض ى املر يسمى :  15الفصل 

  وزير التربية في حدود املراكز املراد سد شغورها وذلك حسب ألاساليب التالية:

 القسم ألاول 

 الانتداب

ينتدب املرشدون التطبيقيون ألاولون للتربية من بين املترشحين الخارجيين :  12الفصل 

للمترشحين املحرزين رة الخارجية باالختبارات أو بالشهائد أو بامللفات املفتوحة ظعن طريق املنا

على شهادة ألاستاذية أو الاجازة على ألاقل في إحدى الاختصاصات التقنية أو العلميةأو على 

 عناوين أو على شهادة معادلة لها.

 وتضبط كيفية تنظيم املناظرة الخارجية املشار اليها اعاله بمقتض ى قرار من وزير التربية.

 القسم الثاني

 الترقية

 الترقية الى رتبة مرشد تطبيقي أول للتربية الى املترشحين الداخليين: تسند:  19الفصل 

إثر متابعة مرحلة تكوين بنجاح يتم تنظيمها من قبل إلادارة لفائدة املرشدين  -1

( سنوات أقدمية في رتبتهم على 3ثالث) مالتطبيقيين للتربية املترسمين في رتبتهم وله

 ألاقل.

 املشار إليه أعاله بمقتض ى قرار من وزير التربية.وتضبط كيفية تنظيم التكوين 

إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بامللفات تفتح للمرشدين التطبيقيين للتربية  -2

( سنوات أقدمية على الاقل في هذه 5املترسمين في رتبتهم املتوفر فيهم شرط خمس )

 الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

 قرار من وزير التربية. الداخلية املشار اليها أعاله بمقتض ىوتضبط كيفية تنظيم املناظرة 
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 العنـوان السـاادس         

 املرشدون التطبيقييون للتربية

 الباب ألاول 

 املشموالت

يعمل املرشدون التطبيقيون للتربية باملدارس إلاعدادية واملعاهد التابعة  : 19الفصل 

 التربوية وهم مكلفون باملهام التالية: املؤسسة لوزارة التربية تحت إشراف مدير

 تنظيم املخبر، -

تعهد مختلف املواد وألادوات وألاجهزة ووسائل إيضاح البيداغوجية وصيانتها  -

 وإصالحها بالتنسيق مع مراكز الصيانة عند الاقتضاء،

إعداد ما يحتاج إليه ألاستاذ في الدروس التطبيقيةوالامتحانات التطبيقية من  -

 ووسائل إيضاح بيداغوجية،أجهزة وأدوات 

اقتراح إلاجراءات الكفيلة بضمان سالمة املدرسين واملرشدين التطبيقيين للتربية  -

 داخل املخبر،

 مسك سجل جرد خاص باملخبر لكل املواد وألادوات وألاجهزة وتحيينه بالنتظام، -

 إعداد حاجيات املخابر من مواد وأدوات وأجهزة بالتعاون مع ألاساتذة، -

تركيب ألاجهزة املستعملة للتجارب و ألاشغال التطبيقية واملساهمة في صنع القيام ب -

 املعينات البيداغوجية،

 مساعدة ألاساتذة على القيام بالتجارب خالل الحصص التطبيقية عند الاقتضاء، -

الاستجابة الى كل دعوة ترمي الى تكوينهم ورسكلتهم ملواكبة تطور الوسائل التعليمية  -

 جيا الحديثة. وإتقان التكنولو 

وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل له عالقة بمشموالتهم من شأنه أن يضمن 

 حسن سير املؤسسة التربوية.

 الباب الثاني

 ولانتداب التسمية        

يسمى املرشدون التطبيقيون للتربية ويعينون بمقتض ى قرار من وزير :  18الفصل 

أو باشهائد أو التربية في حدود املراكز املراد سد شغورها عن طريق املناظرة الخارجية باالختبارات 

امللفات املفتوحة للمترشحين الخارجيين الذين اتموا بنجاح سنتين تعليم عال على ألاقل في 

 تقنية أو العلمية أو على عناوين أوعلى شهادة معادلة لها.إحدى الاختصاصات ال

  وتضبط كيفية تنظيم املناظرة الخارجية املشار اليها اعاله بمقتض ى قرار من وزيرالتربية.
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 لسابعالعنـوان ا

 أحكام انتقالية

هذا في تاريخ صدور أعوان املخابر التابعين لوزارة التربية املباشرين يدمج :  11الفصل 

بوزارة التربية وباملؤسسات التابعة لها في الرتب املوازية بالنظام ألاساس ي الخاص بسلك  ألامر 

 للتربية طبقا للجدول التالي:املرشدين التطبيقيين 

 الرتبة الجديدة الرتبة القديمة

 مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية تقني اول فوق الرتبة للمخبر

 تطبيقي أول للتربيةمرشد  تقني أول للمخبر

 مرشد تطبيقي للتربية تقني مخبر

 بيقي مساعد للتربيةمرشد تط محضر

 

بنفس الاقدمية  ن ويرتب الاعوان املدمجون طبقا لهذا الفصل بنفس الدرجة ويحتفظو 

 املكتسبة ضمن رتبتهم السابقة في الصنف والرتبة والدرجة.

التطبيقيون املساعدون للتربية من بصفة استثنائية املرشدون يدمج :  11الفصل 

( دفعات متساوية ومتتالية 3( على ثالث )3الصنف الفرعي )ب( في رتبة مرشد تطبيقي للتربية )أ

وذلك بعد ترسيمهم بقائمة كفاءة اعتمادا على ألاقدمية في الرتبة  2513بداية من أول سبتمبر 

 وفي صورة التساوي تعطى ألاولوية ألكبرهم سنا.

يرتقي بصفة اسثنائية املرشدون التطبيقيون للتربية من الصنف الفرعي  : 11الفصل 

( دفعات متساوية ومتتالية بداية من أول 3( على ثالث)2( الى رتبة مرشد تطبيقي أول للتربية)ا3)أ

ءة اعتماد على ألاقدمية في الرتبة وفي صورة اوذلك بعد ترسيمهم بقائمة كف 2513سبتمبر 

 الاولوية الكبرهم سنا.التساوي تعطى 

غير ( 2يرتقي بصفة إستثنائية املرشدون التطبيقيون ألاولن للتربية )أ : 11الفصل 

حاملي شهادة إلاجازة أو ألاستاذية أو ما يعادلها إلى رتبة مرشد  تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية 

 .2513على دفعة واحدة في أول سبتمبر ( 2)أ

( واملرشدون التطبيقيون 2التطبيقيون ألاولون للتربية )أيرتقي املرشدون  : 14الفصل 

الى رتبة  ا( الحاملون لإلجازة أو لشهادة ألاستاذية أو ما يعادله2ألاولون فوق الرتبة للتربية )أ

 .2513( على دفعة واحدة في أول سبتمبر 1مرشد تطبيقي رئيس للتربية )أ

 الثامنالعنـوان 

 أحكام ختامية

وخاصة ألاحكام الخاصة  جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا ألامر تلغى:  51الفصل 

افريل  12املؤرخ في  2555لسنة  1186بأعوان املخابر التابعين لوزارة التربية الواردة باألمر عدد

 .املشار إليه أعاله. 2555
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، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ألامر الذي  مكلفان التربية ووزير املاليةوزر  : 21الفصل 

 ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 2514 جانفي 15تونس في : 

 

 

 رئيس الحكومة 

 علي لعريض   
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 يتعلق بضبط املطابقة بين ادرجات 1114 جانفي 11مؤرخ في  1114لسنة  52أمر عداد 

 لوزارة التربية ومستويات التأجير. التابعين التطبيقيين للتربيةاملرشدين رتب سلك 

 

 أن رئيس الحكومة، 

 باقتراح من وزير التربية ،

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511ـدد  لسنة  8التاسيس ي عـ  بعد إلاطالع على القانون 

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية،

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر 12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112وعلى القانون عـ

ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية، 

 23املؤرخ في  2511لسنة  66وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته وخاصة املرسوم عدد 

 ،2511سبتمبر 

املتعلق بضبط املرتب و  1660سبتمبر  18ؤرخ في امل 1660ـدد لسنة 1632وعلى ألامر عـ

كما وقع  ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية

 ،2550فيفري  12املؤرخ في  2550لسنة  286تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

تعلق بالغرامات املو  1660نوفمبر  15املؤرخ في  1660ـدد لسنة 2120وعلى ألامر عـ

املتعلق بضبط  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632التعويضية املحدثة باألمر عدد 

املرتب ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 إلادارية،

ط ألاصناف التي املتعلق بضب 1666جانفي  4املؤرخ في  1666ـدد لسنة 12وعلى ألامر عـ

تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 ،2553نوفمبر  11املؤرخ في  2553لسنة  2336إلادارية كما وقع تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

قة املتعلق بضبط املطاب 2555 أفريل 12املؤرخ في  2555ـدد لسنة 1105وعلى ألامر عـ

ولوزارة التعليم العالي ومستويات  و التكوين بين درجات رتب أعوان املخابر التابعين لوزارة التربية

 التأجير،

املتعلق بتسمية أعضاء  2513مارس  15املؤرخ في  2513ـدد لسنة 1302وعلى ألامر عـ

 الحكومة،

املتعلق بضبط النظام  2514 جانفي 15املؤرخ في  2514ـدد لسنة 55وعلى ألامر عـ

 ،التابعين لوزارة التربية للتربية املرشدين التطبيقيين ألاساس ي الخاص بسلك 

 وعلى رأي وزير املالية،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 وعلى مدولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية.
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 يصدر ألامر آلاتي نصه:

للتربية التابعين املرشدين التطبيقيين يضبط تطابق درجات رتب سلك  : الفصل ألاول 

 18املؤرخ في  1660لسنة  1632لوزارةالتربية ومستويات التأجير املنصوص عليه باألمر عدد 

 جدول التالي:ال بيانات املشار إليه أعاله وفق 1660سبتمبر 

 الصنف الصنف

 الفرعي

 مستوى التاجير الدرجة الرتبة

 املطابق

 مرشد تطبيقي رئيس 1أ أ

 فوق الرتبة للتربية

1 

2 

3 

4 

5 

8 

0 

6 

6 

15 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

10 

16 

16 

25 

8 

0 

6 

6 

15 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

10 

16 

16 

25 

21 

22 

23 

24 

25 

 1 مرشد تطبيقي رئيس للتربية 1أ أ

2 

3 

4 

5 

8 

8 

0 

6 

6 

15 

11 
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مرشد تطبيق أول فوق الرتبة  2أ أ

 للتربية
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16 

25 

21 

22 

22 

23 

24 

25 

 25إلى  1من  25إلى  1من  مرشد تطبيقي أول للتربية 2أ أ

 25إلى  1من  25إلى  1من  تطبيقي للتربيةمرشد  3أ أ

 25إلى  1من  25إلى  1من  مرشد تطبيقي مساعد للتربية  ب

 

 15املؤرخ في  1660لسنة  2120من ألامر عدد  2مع مراعاة أحكام الفصل  : 1الفصل 

املشار إليه أعاله يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية املحدثة باألمر  1660نوفمبر 

سلك املشار إليه أعاله بالنسبة إلى  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632عدد 

التابعين لوزارة التربية الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة ألاجور عند لتربية املرشدين التطبيقيين ل

 بلوغهم الدرجة املحددة بالجدول التالي:

 الدرجة املحدادة لزوال الانتفاع الرتب

 بالغرامة التعويضية

 مستوى التأجير املحداد لزوال

 الانتفاع بالغرامة التعويضية

مرشد تطبيقي أول 

 للتربية

15 

 

15 

 

مرشد تطبيقي 

 للتربية

 

11 11 

 

 18املؤرخ في  1660لسنة  1632من ألامر عدد  8و 4عمال بأحكام الفصلين :  1الفصل 

املرشدين التطبيقيين املشار إليه أعاله، يضبط نسق التدرج الخاص برتب سلك  1660سبتمبر 

 التابعين لوزارة التربية بسنتين عند بلوغ العون الدرجة املبينة بالجدول التالي: للتربية

 املقابل مستوى التأجير  فيها النسق الدرجة التي سيتغير  بالرت

 6 مرشد تطبيقي أول للتربية

 

6 

 

 مرشد تطبيقي للتربية

 

6 6 
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التربية الواردة باألمر تلغى ألاحكام الخاصة بأعوان املخابر التابعين لوزارة  : 4الفصل

 .املشار اليه اعاله. 2555افريل  12املؤرخ في  2555لسنة  1105عدد 

مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ألامر الذي  وزير التربية ووزير املالي : 5الفصل 

 ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2514 جانفي 15تونس في 

 

 رئيس الحكومة 

 عريضعلي ل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

596 

 

 يتعلق بضبط نظام 1114 جانفي 11مؤرخ في  1114لسنة  59أمر عداد 

 التابعين لوزارة التربية. للتربية التطبيقييناملرشدين سلك  تأجير 

 

 

 ،الحكومةإن رئيس 

 باقتراح من وزير التربية ،

 2511ديسمبر  18في  املؤرخ 2511ـدد  لسنة  8التاسيس ي عـ  بعد إلاطالع على القانون 

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية،

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر 12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112وعلى القانون عـ

ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية، 

 23املؤرخ في  2511لسنة  66وخاصة املرسوم عدد  وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته

 ،2511سبتمبر 

املتعلق بإحداث منحة إنتاج  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 125وعلى ألامر عـ

لبعض أصناف موظفي وزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 

 ،1665جوان  10املؤرخ في  1665لسنة  643ألامر عدد 

املتعلق بضبط مقادير منحة  1604أفريل  20املؤرخ في  1604ـدد لسنة 511وعلى ألامر عـ

إلانتاج املخولة لألعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  2126الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

 ،1660نوفمبر  15املؤرخ في  1660

املتعلق بإحداث منحة  1663جوان  10املؤرخ في  1663ـدد لسنة 506وعلى ألامر عـ

جملية كيلومترية لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

 الصبغة إلادارية،

املتعلق بتحديد مقادير  1666يفري ف 11املؤرخ في  1666ـدد لسنة 160وعلى ألامر عـ

وشروط إسناد منحة إلانتاج ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات ذات 

 الصبغة إلادارية،

منحة  بإحداثاملتعلق  1665 ديسمبر 20املؤرخ في  1665ـدد لسنة 1261وعلى ألامر عـ

 خطر العدوى ،

بضبط نظام تاجير املتعلق  2555 افريل 12في املؤرخ  2555ـدد لسنة 1186وعلى ألامر عـ

 ، سلك أعوان املخابر التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي

بتحويل جزء من املتعلق  2550 فيفري  12املؤرخ في  2550ـدد لسنة 280وعلى ألامرعـ

ساس ي املحدد بشبكة مقادير املنح الخصوصية املسندة الى ألاعوان العموميين الى املرتب ألا 

 ،ألاجور الخاصة بهم



 

 

597 

 

بإحداث منحة املتعلق  2556جويلية  4املؤرخ في  2556ـدد لسنة 661وعلى ألامر عـ

تكاليف خاصة للعمل باملخابر وبالهياكل التي تعرض العاملين بها وبصفةغير مباشرة الى مخاطر 

 وتفتح لهم الحق في الانتفاع بمنحة خطرالعدوى، العدوى 

في مقادير بالترفيع املتعلق  2512نوفمبر 26املؤرخ في  2512ـدد لسنة 2650ألامر عـوعلى 

 ،2512لفائدة ألاعوان املنتفعين بها بعنوان سنة منحة خطر العدوى 

بتسمية أعضاء املتعلق  2513 مارس 15املؤرخ في  2513ـدد لسنة 1302وعلى ألامر عـ

 ،الحكومة

املتعلق بضبط النظام  2514 جانفي 15املؤرخ في  2514ـدد لسنة 55وعلى ألامر عـ

 التابعين لوزارة التربية ، املرشدين التطبيقيين للتربيةألاساس ي الخاص بسلك 

 وعلى رأي وزير املالية، 

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 وعلى مداولت مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجههورية،

 يصـدر ألامـر آلاتـي نصـه:

 

املرشدين التطبيقيين تضبط أحكام هذا ألامر نظام التأجير املنطبق على  : ألاول الفصل 

 التابعين لوزارة التربية. للتربية

 سلك املرشدين التطبيقيين للتربيةعالوة على املرتب ألاساس ي تسند لفائدة  : 1الفصل 

 مر املنح التالية:املشار إليهم بالفصل ألاول من هذا ألا 

 ي،الدعم العلممنحة  -

 ،منحة كيلومترية -

 .منحة إنتاج -

واملنحة الكيلومترية املسندة لسلك  الدعم العلميحددت مقادير منحة  : 1الفصل 

 التابعين لوزارة التربية طبقا لبيانات الجدول التالي: املرشدين التطبيقيين

 املقدار الشهري بحساب الدينار الـرتـــب

 منحة الدعم العلمي الكيلومتريةمنحة 

 052.555 50.555 للتربيةفوق الرتبة  مرشد تطبيقي رئيس

 820.555 50.555 مرشد تطبيقي رئيس للتربية

 813.555 55.555 مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية

 583.555 55.555 مرشد تطبيقي أول للتربية

 458.555 45.555 مرشد تطبيقي للتربية

 450.555 35.555 مرشد تطبيقي مساعد للتربية
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 : 1112جانفي  14مؤرخ في  1112لسنة  999أمر عداد )مكرر( : 1الفصل 

تخضع منحة الدعم العلمي الى الضريبة على الدخل والى الحجز بعنوان املساهمة في 

 نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس املال عند الوفاة.

 .العلمي شهريا وبدخول الغايةالكيلومترية ومنحة الدعم نحة املتسند إلى  : 4الفصل 

ال يمكن الجمع بين املنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند  : 5الفصل 

 لألعوان املذكورين بعنوان رتبتهم أو خطتهم الوظيفية.

 املرشدين التطبيقيين للتربيةتضبط مقادير منحة إلانتاج املخولة لسلك  : 2الفصل 

 سنويا طبقا لبيانات الجدول التالي:التابعين لوزارة التربية 

 بحساب الدينار                                                                                  

 املقدار املتبقي الشهري  املرتباملقدار املدمج في  الـرتــب

 دينارا 265 دينارا 585 مرشد تطبيقي رئيس فوق الرتبة للتربية

 دينارا 265 دينارا 585 تطبيقي رئيس للتربيةمرشد 

 دينارا 245 دينارا 465 مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية

 دينارا 245 دينارا 465 مرشد تطبيقي أول للتربية

 دينارا 255 دينارا 455 مرشد تطبيقي للتربية

 دينارا 188 دينارا 334 مرشد تطبيقي مساعد للتربية

بصرف النظر عن ألاحكام املخالفة يقع اعتماد معيار التغيب عن العمل  : 9الفصل 

املرشدين عند إسناد عدد منحة إلانتاج الذي يعتمد لصرف املقدار املتبقي من املنحة إلى سلك 

عن كل يوم غياب غير  25وذلك بالحط بنصف نقطة من  التابعين لوزارة التربية التطبيقيين

خالل السداس ي بحيث يصبح العدد املسند إلى أحدهم صفرا  يسجل شرعي أو من أجل املرض

 ( يوما أو أكثر.45إذا ما بلغت غياباته أربعين )

ال  بوظائف من مشموالت رتبة أعلىإن ألاعوان املكلفين بالقيام بنيابة  : 9الفصل 

 التمتع إال بمنحة إلانتاج املتعلقة برتبتهم الخاصة. هميمكن

الخاصة بسلك أعوان املخابر التابعين لوزارة التربية ألاحكام تلغى جميع  : 8الفصل 

 املشار اليه اعاله. 2555افريل  12املؤرخ في  2555لسنة  1186الواردة باألمر عدد 

ن، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا ألامر الذي امكلف وزير التربية ووزير املالية:  11الفصل 

 ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2514جانفي  15تونس في 

 رئيس الحكومة

 علي لعريض   
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 يتعلق بإحداث  1114ماي  18مؤرخ في  1114لسنة  1915أمر عداد 

 لفائدة سلك املرشدين التطبيقيين التابعين لوزارة التربية. تعيين"ال"منحة 

 

 إن رئيس الحكومة،

 باقتراح من وزير التربية،

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511ـدد لسنة 8عـبعد الاطالع على القانون التأسيس ي 

 3املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون ألاساس ي عدد 

فيفري  5املؤرخ في  2514لسنة  4وبالقانون ألاساس ي عدد 2514فيفري  3املؤرخ في  2514لسنة 

2514. 

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12في  املؤرخ 1663ـدد لسنة 112على القانون عـ و 

ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية، 

 23املؤرخ في  2511لسنة  66وعلى جميع النصوص التي نقحته اوتممته وخاصة املرسوم عدد 

 .2511سبتمبر 

املتعلق  2552جويلية  23املؤرخ في  2552لسنة  65وعلى القانون التوجيهي عدد 

 11املؤرخ في  2556لسنة  6بالتربية والتعليم املدرس ي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 

 ، 2556فيفري 

، املتعلق بضبط 2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552ـدد لسنة 2655وعلى ألامر عـ 

 مشموالت وزارة التربية والتكوين،

املتعلق بإحالة مشموالت  2515جانفي  25املؤرخ في  2515ـدد لسنة 64وعلى الامر عـ

 وزارة التربية والتكوين سابقا املتعلقة بالتكوين املنهي الى وزارة التكوين املنهي والتشغيل، 

املتعلق بضبط النظام   2514جانفي  15املؤرخ في  2514ـدد لسنة 55وعلى ألامر عـ

 لك املرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية ، الاساس ي الخاص بس

املتعلق بتعيين  2514جانفي  26املؤرخ في  2514ـدد لسنة 32وعلى قرار الجمهوري عـ

 رئيس الحكومة،

املتعلق بتسمية أعضاء  2514فيفري  3املؤرخ في  2514ـدد لسنة 413وعلى الامر عـ

 الحكومة،

 ملالية،وعلى رأي وزير الاقتصااد وا

 وعلى راي املحكمة لاادارية.

 وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية.

 

 يصدر ألامر آلاتي نصه:
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منحة "أحدثت لفائدة سلك املرشدين التطبيقيين التابعين لوزارة التربية    : 1الفصل 

 تعيين" تصرف كما يلي:

 ،1115جانفي  11مؤرخ في  1115لسنة  111أمر عداد )املطة ألاولى والثانية )جديدتان(( 

 .2513 جانفيدينارا شهريا في   15 -

 .2514 جانفيشهريا في   دنانير 15-

تخضع هذه املنحة الى الضريبة على الدخل وال تخضع الى الحجز بعنوان : 1الفصل 

 .املساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية

وزير التربية ووزير الاقتصاد واملالية مكلفان، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا  : 1الفصل 

 ألامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2514ماي  16تونس في 

 

 رئيس الحكومة                                                                          

 مهدي جمعة                                                                           
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 كيفية يتعلق  بضبط 1114نوفمبر  19قرار من وزير التربية مؤرخ في 

 .مرشدين تطبيقيين للتربيةالنتداب  باالختباراتتنظيم املناظرات الخارجية 

 

 إن وزير التربية ،

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511ـدد لسنة 8التأسيس ي عـ بعد الاطالع على القانون 

 3املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الاساس ي عدد 

فيفري  5املؤرخ في  2514لسنة  4والقانون الاساس ي عدد  2514فيفري  3املؤرخ في  2514لسنة 

2514، 

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112وعلى القانون عـ 

ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية , 

 23املؤرخ في  2511لسنة  66وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة املرسوم عدد 

 .2511سبتمبر 

املتعلق بضبط الاطار  1663نوفمبر  22املؤرخ في  1663ـدد لسنة 2333وعلى ألامر عـ

العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة ألاولى وألاستاذية في 

املواد ألادبية والفنية واملواد املتعلقة بالعلوم الانسانية والاجتماعية والاساسية والتقنية وعلى 

ماي  26املؤرخ في  2551لسنة  1225مته وخاصة ألامر عدد جميع النصوص التي نقحته أو تم

2551. 

املتعلق بضبط أحكام  2558افريل  13املؤرخ في  2558ـدد لسنة 1531وعلى الامر عـ

خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من 

الى مراحل التكوين لالنتداب في القطاع  املشاركة في املناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول 

 العمومي،

املتعلق بضبط الاطار العام  2550مارس  8املؤرخ في  2550ـدد لسنة 426وعلى الامر عـ

للمناظرات الخارجية باالختبارات لالنتداب ومناظرات الدخول الى مراحل التكوين التي تنظمها 

 الادارات العمومية،

املتعلق بضبط الاطار  2556سبتمبر  22املؤرخ في  2556ـدد لسنة 3123وعلى ألامر عـ

العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لإلجازة في مختلف مجاالت 

لسنة  1232التكوين واملواد واملسالك والتخصصات في نظام "أمد" كما وقع اتمامه باألمر عدد 

 ،2512جويلية  20املؤرخ في  2512

املتعلق بضبط الشهادات  2556أوت  5املؤرخ في  2556ـدد لسنة 2203عـوعلى ألامر 

الوطنية املستوجبة للمشاركة في املناظرات الخارجية لالنتداب أو للدخول الى مراحل التكوين 

 ".2التي تنظمها الادارات العمومية بالنسبة الى الصنف الفرعي "أ
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لق بضبط النظام ألاساس ي يتع 2514جانفي  15مؤرخ في  2514لسنة  55أمر عدد 

 .الخاص بسلك املرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية

املتعلق بتسمية  2514جانفي  26املؤرخ في  2514ـدد لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عـ

 رئيس الحكومة،

املتعلق بتسمية ألعضاء  2514فيفري  3املؤرخ في  2514ـدد لسنة 413وعلى ألامر عـ

 الحكومة،

الخارجية  اتاملتعلق بضبط كيفية تنظيم املناظر  2555أكتوبر  0وعلى القرار املؤرخ في 

 .خبرامل يتقني إلنتداب بامللفات

املتعلق بتحديد مساهمة  2515سبتمبر  23وعلى قرار وزيري املالية والتربية املؤرخ في 

 مها وزارة التربية، املترشحين في مصاريف إجراء الامتحانات واملناظرات التي تنظ

 

 قرر ما يلي :

يضبط هذا القرار كيفية تنظيم املناظرة الخارجية باالختبارات النتداب :  الفصل ألاول 

 مرشدين تطبيقيين للتربية.

تفتح املناظرة الخارجية باالختبارات النتداب مرشدين تطبيقيين للتربية  : 1الفصل 

( سنة على ألاكثر تحتسب وفقا ألحكام ألامر 45للمترشحين الخارجيين البالغين من العمر أربعين )

املشار اليه أعاله  والذين أتموا بنجاح سنتين  2558افريل  13املؤرخ في  2558لسنة  1531عدد 

ى ألاقل في إحدى الاختصاصات التقنية أو العلمية أو على عناوين أو على شهادة تعليم عال عل

 معادلة لها.

: تفتح املناظرة الخارجية املشار اليها أعاله بقرار من وزير التربية ويضبط هذا  1الفصل  

 القرار:

املعروضة للتناظر وتوزيعها عند الاقتضاء على مختلف املندوبيات الجهوية  الخططعدد  -

 للتربية،

 تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد، -

 تاريخ تقديم ملفات الترشح، -

 تاريخ فتح املناظرة، -

يجب على كل مترشح للمناظر الخارجية املشار إليها أعاله أن يقوم بالتسجيل :  4الفصل 

عن بعد عن طريق الشبكة التربوية ثم يودع ملف ترشحه لدى املندوبية الجهوية للتربية بالوالية 

 التي ينتمي اليها حسب عنوانه املضمن ببطاقة التعريف الوطنية متضمنا الوثائق التالية:

 : أ ـ عند الترشح للمناظرة

مطلب ترشح يحسب من املوقع الالكتروني املعد خصيصا للمناظرة على الشبكة التربوية  -

 يثبت عليه طابع جبائي يحمل عبارة "امتحان"،
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 ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 نسخة مطابقة لألصل من شهادة البكالوريا أو ما يعادلها، -

التي تثبت إتمام املترشح لسنتين تعليم عال على نسخة مطابقة لألصل من الشهادة  -

 ألاقل بنجاح في إحدى الاختصاصات التقنية أو العلمية أو على شهادة معادلة لها،

إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة بالنسبة الى املترشح الذي تجاوز السن القصوى يجب  -

تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو شهادة تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل املستقل 

بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثرمن ثالثة أشهر في تاريخ ختم قائمة 

 ر.الترشحات لطرح مدة هذه الخدمات من السن القانونية القصوى للمعني باألم

 يجب على املترشح إضافة الوثائق التالية:ب ـ بعد النجاح في اختبار القبول ألاولي: 

مضمون من سجل السوابق العدلية ) ألاصل ( لم يمض على تاريخ تسليمه اكثر من  -

 ثالثة أشهر.

 ( والدة لم يمض على تاريخ تسليمهما اكثر من سنة.2مضموني) -

تاريخ تسليمها أكثر من ثالثة أشهر تثبت أن املترشح شهادة طبية )الاصل( لم يمض على  -

 تتوفر فيه املؤهالت البدنية والذهنية املفروضة ملباشرة مهامه بكامل تراب الجمهورية.

ال يخول للمترشح الذي لم يقدم إحدى الوثايق املذكورة بالفقرة "ب" أعاله اجتياز 

 اختباري القبول النهائي.

يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات عن  : 5الفصل 

 بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليال على ذلك .

كما يرفض كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح أو ال يتضمن 

 الفقرة "أ" أعاله. 4إحدى الوثائق املنصوص عليها بالفصل 

 جيل بمكتب الضبط دليال على ذلك.ويعتبر تاريخ التس

 : تشتمل املناظرة الخارجية املشار إليها أعاله على الاختبارات التالية: 2الفصل 

 اختبار كتابي يعتمد تقنية ألاسئلة متعددة الاختبارات، -

 اختبار كتابي، -

 اختبار شفوي. -

 : تجرى املناظرة على مرحلتين: 9الفصل 

 مرحلة القبول ألاولي: -أ

ارات" مدته ساعة يملرحلة على اختبار يعتمد تقنية "ألاسئلة متعددة الاختتشتمل هذه ا

 ( سؤالا.55واحدة ويتكون من مجموعة من ألاسئلة ال يقل عددها عن خمسين)

املشاركة  155من  65ويخول للمترشحين الحاصلين على مجموعة نقاط يساوي أو يفوق 

ة املناظرة عند الاقتضاء النزول في الاختبار الكتابي والاختبار الشفوي ويمكن للجن

 نقطة. 85بمجموع النقاط الى 
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 مرحلة القبول النهائي: -ب

تشتمل مرحلة القبول النهائي على اختبار كتابي واختبار شفوي يشارك فيه كل من تم 

 قبوله في املرحلة ألاولى.

 ا أعاله بامللحق املصاحب لهذا القرار.ماملشار إليه ينويضبط برنامج الاختبار 

: تشرف على املناظرة الخارجية املشار اليها أعاله لجنة تضبط تركيبتها بقرار  6الفصل 

 من رئيس الحكومة باقتراح من وزير التربية. 

وتنبثق عن هذه اللجنة لجنة فرعية بيداغوجية يسمى رئيسها وأعضاؤها بمقرر من وزير 

 ة.بوزارة التربي التفقد البيداغوجيالتربية من بين أعضاء سلك 

وتشرف هذه اللجنة الفرعية على إعداد مواضيع الاختبارات بمرحلتيها وعلى إصالحها 

املرحلة  ي ويتولى رئيسها قبل املداوالت النهائية للمناظرة التثبت في ألاعداد املسندة في اختبار 

 الثانية من املناظرة من حيث التطابق بين ألارقام السرية للمترشحين وأسماؤهم واملصادقة على

 صحة ذلك.

كما تحدث لجان جهوية تضبط تركيبتها بمقرر من وزير التربية وتتولى القيام بأعمال 

 الفرز والدراسة ألاولية مللفات املترشحين على املستوى الجهوي.

يقع ختم قائمة املترشحين املخول لهم حق املشاركة في املناظرة الخارجية  : 8الفصل   

 املشار إليها أعاله بصفة نهائية من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة املناظرة.

بعد إجراء الاختبار الكتابي تهيأ أوراق تحارير املترشحين بقطع طوالعها  : 11الفصل 

 على إلاصالح:وإعطائها أرقاما سرية قبل عرضها 

ارات باعتماد املعالجة آلالية عن طريق ييتم إصالح اختبار ألاسئلة املتعددة الاخت -

 إلاعالمية،

يتم تقييم إلاختبار الكتابي من قبل مصححين اثنين على الاقل، يسند كل واحد منهما الى  -

ي أو يقل ( وإذا كان الفرق بين العددين املسندين يساو 25( و)5الاختبار عددا يتراوح بين)

عن أربع نقاط فإن العدد النهائي يكون املعدل الحسابي للعددين املسندين أما إذا كان 

رق بين العددين املسندين يفوق الاربع نقاط فإنه يقع اللجوء الى إصالح ثالث يقوم االف

به مصحح واحد من غير املصححين السابقين ويكون العدد النهائي املعدل الحسابي 

 في إلاصالح الثالث وأكبر العددين املسندين في إلاصالح املزدوج.للعدد املسند 

تتمتع لجنة املناظرة بكامل الصالحيات في إسناد ألاعداد طبقا ملا ينص  : 11الفصل 

عليه هذا القرار. وال يمكن الطعن في ألاعداد املسندة وال املطالبة باالطالع على أوراق الاختبارات 

 إوال ب

 عادة الاصالح. 

ينجر عن كل غياب عن أحد إلاختبارات أو عدم إرجاع أوراق التحارير إسناد  :11الفصل 

 ( للمترشح.5صفر)
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ال يمكن أن يوجد تحت تصرف املترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات  : 11الفصل 

 كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة املناظرة خالف ذلك.

تعين بمقرر من وزير التربية لجنة تتولى البحث في كل غش أو محاولة غش  : 14 الفصل

 وفي كل سوء سلوك يتم ضبطه أثناء إجراء الاختبارات أو أثناء إصالحها.

أعاله الى املداولة في حاالت  14تدعى اللجنة املنصوص عليها بالفصل  : 15الفصل 

الكتروني أو وسيلة اتصال الى قاعة الغش أو محاولة الغش بما في ذلك اصطحاب جهاز 

الاختبارات أو سوء السلوك استنادا الى ملف يتضمن تقرير املراقبين وتقرير رئيس مركز 

الاختبارات والوثائق املحجوزة واستجواب املترشح وكل الوثائق التي من شأنها أن تساعد على 

 اتخاذ القرار املناسب.

سوء السلوك تقترح اللجنة على وزير التربية في حالة ثبوت الغش أو محاولة الغش أو 

 إلغاء مشاركة املعني باألمر في املناظرة.

كما يمكن للجنة باإلضافة إلى ذلك أن تقترح بالنظر الى ظروف حالة الغش أو محاولة 

الغش أو سوء السلوك ومدى خطورتها تحجير ترسيم املترشح في املناظرة ملدة تتراوح بين سنة 

 ات.واحدة وخمس سنو 

 ويمكن للجنة باإلضافة إلى ذلك أن تقترح إجراء تحقيق إداري.

رات، وبعد املداوالت، تعد اللجنة ياإثر إصالح اختبار ألاسئلة متعددة الاخت : 12الفصل 

 الفقرة "أ". 0املشرفة على املناظرة قائمة في املقبولين طبقا ألحكام الفصل 

 على الشبكة التربوية.يتم الاعالن عن نتائج هذا الاختبار بنشرها 

إثر إنجاز مرحلة القبول النهائي وبعد املداوالت، تتولى اللجنة ترتيب املترشحين ترتيبا 

نهائيا حسب الجدارة طبقا ملجموع ألاعداد املتحصل عليها في مرحلتي املناظرة وباعتماد 

( 2والضارب) ( لالختبار الكتابي2( الختبار ألاسئلة متعددة الاختيارات والضارب)1الضارب)

 لالختبار الشفوي.

إذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط تكون ألاولوية في القبول ألكبرهم سنا. 

 وعند التساوي ألقدمهم في سنة التخرج.

تقترح لجنة املناظرة على وزير التربية قائمتين في املترشحين الذين يمكن  : 19الفصل 

 قبولهم بصفة نهائية:

تشتمل على أسماء املترشحين املقبولين نهائيا في املناظرة حسب  قائمة أصلية: -أ

ترتيب الجدارة وطبقا ملجموع ألاعداد املتحصل عليها من قبل املترشحين في مجمل 

 الاختبارات وفي حدود املراكز املزمع تسديدها.

( %55يقع إعدادها حسب ترتيب الجدارة وتضم خمسين في املائة ) قائمة تكميلية: -ب

ص ى تقدير من عدد املترشحين املسجلين بالقائمة ألاصلية، وذلك لتمكين على أق
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إلادارة عند الاقتضاء من تعويض املترشحين املسجلين بالقائمة الاصلية الذين لم 

 من هذا القرار. 16يلتحقوا بمراكز عملهم طبقا لألحكام الواردة بالفصل 

ين نهائيا في املناظرة الخارجية تضبط القائمة ألاصلية للمترشحين املقبول : 19الفصل 

 باالختبارات املشار إليها أعاله وكذلك القائمة التكميلية من قبل وزير التربية.

تقوم إلادارة باإلعالن عن قائمة املترشحين القبولين نهائيا عن طريق  : 18الفصل 

ءهم لاللتحاق الشبكة التربوية وبتعليقها بمقرات املندوبيات الجهوية للتربية وتتولى استدعا

 بمراكز عملهم.

وبعد إنقضاء أجل شهر على أقص ى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة ألاصلية 

يوما أو يعتبرون  15يتعين التنبيه على املتخلفين بأن عليهم الاتصال باإلدارة في أجل أقصاه 

ل هذا التنبيه رافضين التسمية ويحذفون من قائمة املترشحين الناجحين في املناظرة ويرس

 ار بالتسليم.عبواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاش

ويتم التشطيب على أسماء املسجلين بالقائمة ألاصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم 

رغم التنبيه عليهم وتعويضهم باملترشحين املسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب 

 التفاضلي لهذه القائمة.

( أشهر على أقص ى تقدير بعد التصريح 8عمل بالقائمة التكميلية في أجل ستة )وينتهي ال

 بالقائمة الاصلية.

 املشار إليه أعاله.  2555أكتوبر  0تلغى أحكام القرار املؤرخ في  : 11الفصل 

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. : 11الفصل 

 .2514نوفمبر  20تونس في 

 

 وزير التربية               

 فتحي جراي         

  

 اطلع عليه

 رئيس الحكومة

 مهدي جمعة
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 قـــــــــــــــــملح

 برنامج املناظرة الخارجية باالختبارات النتداب مرشدين تطبيقيين للتربية

 

 

النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات  -1

 ذات الصبغ إلادارية.العمومية 

 القانون التوجيهي للتربية والتعليم املدرس ي. -2

 النظام ألاساس ي الخاص بسلك املرشدين التطبيقيين للتربية. -3

 الحياة املدرسية. -4

 النظام التأديبي املدرس ي. -5

 النظام الداخلي للمدارس إلاعدادية واملعاهد. -8
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يتعلق بضبط النظام ألاساس ي  1111جوان  1مؤرخ في 1111لسنة  1115أمر عداد 

 الخاص بسلك مدّرس ي التعليم الابتدائي العاملين باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.

 

 إن رئيس الحكومة،

 باقتراح من وزير التربية،

 2511ديســـمبر  18املــــؤرخ فــــي  2511 لسنــــة 8بعــــد إلاطـــالع علــــى القانــــون التأسيســـ ي عــــدد 

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للّسلط العمومية

املتعلـق بضـبط النظـام  1663ديسـمبر  12املـؤرخ فـي  1663لسـنة  112وعلى القانون عـدد 

ألاساســ ي العــام ألعـــوان الدولـــة والجماعــات املحليــة واملؤسســـات العموميــة ذات الصــبغة إلاداريـــة، 

 23املــؤرخ فــي  2511لســنة  66ي نقحتــه أو تممتـه وخاصـة املرســوم عـدد وعلـى جميـع النصــوص التـ

 .2511سبتمبر 

املتعلـــــــق  2552جويليـــــــة  23املــــــــؤّرخ فـــــــي  2552لســـــــنة  65وعلــــــى القـــــــانون التـــــــوجيهي عـــــــدد 

 11املـــؤرخ فـــي  2556لســـنة  6بالتربيـــة والتعلـــيم املدرســــي، كمـــا تـــم تنقيحـــه وإتمامـــه بالقـــانون عــــدد 

 .2556فيفري 

املتعلـــــق بإحـــــداث منحـــــة  1662مـــــارس  18املـــــؤرخ فـــــي  1662لســـــنة  520مـــــر عـــــدد وعلـــــى ألا 

 1668لســــنة  652الريــــف املخولــــة لــــبعض رجــــال التعلــــيم الابتــــدائي كمــــا وقــــع تنقيحــــه بــــاألمر عــــدد 

 .1668أفريل  22املؤرخ في 

املتعلـق بضـبط نظـام العمـل  1665جـوان  10املؤرخ في  1665لسنة  636وعلى ألامر عدد 

الوقــــــت بــــــاإلدارات العموميــــــة والجماعــــــات العموميــــــة املحليــــــة واملؤسســــــات العموميــــــة ذات نصـــــف 

 الصبغة إلادارية.

املتعلــــق بضــــبط كيفيــــة  1665أكتــــوبر  26املــــؤرخ فــــي  1665لســــنة  1053وعلــــى ألامــــر عــــدد 

 تنظيم وتسيير اللجان إلادارية املتناصفة.

املتعلــق بــالتنظيم إلاداري  1661ديســمبر  0املــؤرخ فــي  1661لســنة  1601وعلــى ألامــر عــدد 

التـــي نقحتـــه أو واملـــالي للمعاهـــد العليـــا لتكـــوين املعلمـــين ونظـــام التكـــوين بهـــا وعلـــى جميـــع النصـــوص 

 .2555نوفمبر  1املؤرخ في  2555لسنة  2636عدد تممته وخاصة ألامر 

املتعلــــق بضــــبط إلاطــــار  1663نــــوفمبر  22املــــؤرخ فــــي  1663لســــنة  2333وعلــــى ألامــــر عــــدد 

ام لنظــام الدراســات وشــروط التحصــيل علــى الشــهادات الوطنيــة للمرحلــة ألاولــى وألاســتاذية فــي العــ

املـــواد ألادبيـــة والعلميـــة واملـــواد املتعلقـــة بـــالعلوم إلانســـانية والاجتماعيـــة وألاساســـية والتقنيـــة كمـــا 

 . 2551ماي  26املؤرخ في  2551لسنة  1225وقع تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

املتعلــــق بضــــبط الشــــروط  1664أوت  15املــــؤرخ فــــي  1664لســــنة  1058عــــدد وعلــــى ألامــــر 

العامـــــة إلســـــناد العـــــدد املنهـــــي وعـــــدد منحـــــة إلانتـــــاج لفائـــــدة أعـــــوان الدولـــــة والجماعـــــات العموميـــــة  
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لســـنة  1568املحليـــة واملؤسســـات العموميـــة ذات الصـــبغة إلادارّيـــة كمـــا وقـــع تنقيحـــه  بـــاالمر عـــدد 

 .1665جوان  16املؤرخ  1665

املتعلــــق بضــــبط كيفّيــــة  1664نــــوفمبر  14املــــؤرخ فــــي  1664لســــنة  2322وعلــــى ألامــــر عــــدد 

تطبيـــق ألاحكـــام الخاّصـــة بالترقيـــة باالختيـــار لفائـــدة مـــوظفي الدولـــة والجماعـــات العموميـــة املحليـــة 

 واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارّية.

املتعلــق بمراجعــة القــوانين  1668مــارس  25املــؤرخ فــي  1668لســنة  516وعلــى ألامــر عــدد 

 املتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين.

املتعلـــق بضـــبط املرتـــب  1660ســـبتمبر  18املـــؤرخ فـــي  1660لســـنة  1632وعلـــى ألامـــر عـــدد 

وعلـــى  ألاساســـ ي ألعـــوان الدولـــة والجماعـــات املحليـــة واملؤسســـات العموميـــة ذات الصـــبغة إلاداريـــة

فيفــري  12املــؤرخ فــي  2550لســنة  286اّصــة ألامــر عــدد جميــع النصــوص التــي نقحتــه او تممتــه وخ

2550. 

املتعلــق بضـبط ألاصــناف التــي  1666جـانفي  4املـؤّرخ فــي  1666لســنة  12وعلـى ألامــر عـدد 

يـــــــة و املؤسســـــــات العموميـــــــة ذات 
ّ
في الدولـــــــة و الجماعـــــــات املحل

ّ
تنتمـــــــي إليهـــــــا  مختلـــــــف رتـــــــب مـــــــوظ

 .2553نوفمبر  11املؤرخ في  2553لسنة  2336الصبغة إلادارية كما وقع تنقيحه باألمر عدد 

املتعلـــــــــق بضـــــــــبط  2552نـــــــــوفمبر   11املـــــــــؤّرخ فـــــــــي  2552لســـــــــنة  2655وعلـــــــــى ألامـــــــــر عـــــــــدد 

 مشموالت وزارة التربية والتكوين.

املتعلـــق بضـــبط النظـــام  2553نـــوفمبر  24املـــؤرخ فـــي  2553لســـنة  2435وعلـــى ألامـــر عـــدد 

 ن باملــــــدارس الابتدائيــــــة التابعــــــة لــــــوزارة التربيــــــةألاساســــــ ي الخــــــاص بســــــلك رجــــــال التعلــــــيم العــــــاملي

 .2550جانفي  15املؤرخ في  2550لسنة  02عدد والتكوين كما وقع تنقيحه باألمر 

املتعلــــق بضــــبط أحكــــام  2558افريــــل  13املــــؤرخ فــــي  2558لســــنة  1531وعلــــى ألامــــر عــــدد 

ــــها
ّ

دات العليــــا مــــن خاّصــــة لتحديــــد الســــّن القصــــوى وضــــبط كيفّيــــة احتســــابها لتمكــــين حــــاملي الش

املشـــاركة فـــي املنـــاظرات الخارجيـــة أو منـــاظرات الــــدخول إلـــى مراحـــل التكـــوين لالنتـــداب فـــي القطــــاع 

 العمومي.

املتعلـــــق بإحـــــداث معاهـــــد  2550اوت  14املـــــؤرخ فـــــي  2550لســـــنة  2118وعلـــــى ألامـــــر عـــــدد 

لســـنة  331مهـــن التربيـــة والتكـــوين وبضـــبط تنظيمهـــا وطـــرق تســـييرها كمـــا وقـــع تنقيحـــه بـــاألمر عـــدد 

 .2511مارس  35املؤرخ في  2511

املتعلــــق بضــــبط إلاطــــار  2556ســــبتمبر  22املــــؤرخ فــــي  2556لســــنة  3123وعلــــى ألامــــر عــــدد 

العـــــاّم لنظـــــام الدراســـــة وشـــــروط التحصـــــيل علـــــى الشـــــهادة الوطنيـــــة لإلجـــــازة فـــــي مختلـــــف مجـــــاالت 

لســنة  1232بــاألمر عــدد  التكــوين واملــواد واملســالك والتخصّصــات فــي نظــام "أمــد" كمــا وقــع إتمامــه

 .2512جويلية  20املؤرخ في  2512
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املتعلـــق بضـــبط الشـــهادات  2556أوت  55املـــؤرخ فـــي  2556لســـنة  2203وعلـــى ألامـــر عـــدد 

الوطنيـــة املســـتوجبة للمشـــاركة فـــي املنـــاظرات الخارجّيـــة لالنتـــداب أو الـــدخول إلـــى مراحـــل التكـــوين 

 ".2الّصنف الفرعي "أالتي تنظمها إلادارات العمومية بالنسبة إلى 

املتعلــــق بإحالــــة مشــــموالت  2515جــــانفي  25املــــؤرخ فـــي  2515لســــنة  64وعلـــى ألامــــر عــــدد 

قة بالّتكوين املنهي إلى وزارة التكوين املنهي والتشغيل.
ّ
 وزارة التربية والتكوين سابقا املتعل

 وعلى رأي وزير املالية،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 الوزراء،وعلى مداولة مجلس 

 وعلى لاعالم املوجه إلى رئيس الجمهورية، 

 :يصدر ألامر آلاتي نصه

 

 العنوان ألاول 

 أحكام عامة

 .1115جوان  14مؤرخ في  1115لسنة  511أمر عداد : الفصل ألاول 

يشـــــتمل ســـــلك مدّرســـــ ي التعلـــــيم الابتـــــدائي العـــــاملين باملـــــدارس الابتدائيـــــة التابعـــــة لــــــوزارة 

 التالية :التربية على الرتب 

 أستاذ مميز للمدارس الابتدائية -

 أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية -

 أستاذ أول للمدارس الابتدائية -

 أستاذ فوق الرتبة مميزللمدارس الابتدائية -

 أستاذ فوق الرتبة للمدارس الابتدائية -

 أستاذ املدارس الابتدائية -

 معلم تطبيق أول فوق الرتبة -

 معلم تطبيق أول  -

 معلم تطبيق  -

 معلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية -

 معلم أول  -

 معلم -

 .معلم التربية اليدوية والتقنية -
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 .1115جوان  14مؤرخ في  1115لسنة  511أمر عداد  :1الفصل 

تـوزع الرتــب املشــار إليهـا بالفصــل ألاول أعــاله حســب ألاصـناف وحســب ألاصــناف الفرعيــة  

 املنصوص عليها بالجدول التالي:

 ألاصناف الفرعية ألاصناف الرتـب

 1أ أ أستاذ مميز للمدارس الابتدائية

 1أ أ أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية

 1أ أ أستاذ أول للمدارس الابتدائية

 2أ أ أستاذ فوق الرتبة مميزللمدارس الابتدائية

 2أ أ أستاذ فوق الرتبة للمدارس الابتدائية

 2أ أ الابتدائيةأستاذ املدارس 

 2أ أ معلم تطبيق أول فوق الرتبة

 2أ أ معلم تطبيق أول 

 3أ أ معلم تطبيق

 3أ أ معلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية

 3أ أ معلم أول 

 - ب معلم

 - ب معلم التربية اليدوية والتقنية

 

الابتدائيـــة و تشـــتمل رتـــب أســـتاذ أول للمـــدارس الابتدائيـــة وأســـتاذ املـــدارس  : 1الفصـــل 

 ( درجة.25معلم أول ومعلم  ومعلم التربية اليدوية والتقنية على خمس وعشرين )

وتشـــتمل رتبتـــا معلـــم تطبيـــق و معلـــم تطبيـــق للتربيـــة اليدويـــة والتقنيـــة علـــى أربـــع وعشـــرين 

 ( درجة.24)

 .1115جوان  14مؤرخ في  1115لسنة  511فقرة ثالثة )جديدة(: أمر عداد 

ممّيــز للمــدارس الابتدائّيــة و  فــوق الرتبــة للمــدارس الابتدائيــة وأســتاذ وتشــتمل رتــب أســتاذ

( 25و معلـــــم تطبيـــــق أول فـــــوق الرتبـــــة علـــــى عشـــــرين) أســـــتاذ أول فـــــوق الرتبـــــة للمـــــدارس الابتدائيـــــة

 ( درجة.16وتشتمل رتبة أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية على ثمانيةعشر ) درجة.

 ( درجة.22أول على اثنين وعشرين )و تشتمل رتبة معلم تطبيق 

 وتضبط بأمر املطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.
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تقع تسمية كافة مدّرس ي التعليم الخاضعين ألحكام هـذا ألامـر بقـرار مـن وزيـر  :  4الفصل 

 التربية.

مـن  تضبط عدد الترقيات إلى مختلف رتب هذا السـلك بعنـوان كـل سـنة بقـرار  :5الفصل 

 وزير التربية.

زمــة للتــدرج ســنة وتســعة أشــهر بالنســبة إلــى رتبــة معلــم ومعلــم :   2الفصــل 
ّ
تكــون املــدة الال

التربية اليدويـة والتقنيـة ومعلـم أول ومعلـم تطبيـق ومعلـم تطبيـق للتربيـة اليدويـة والتقنيـة غيـر أنـه 

املشـار إليـه  1660سـبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632من ألامر عدد  8وعمال بأحكام الفصل 

أعـــاله يضـــبط نســـق التـــدرج بســـنتين عنـــد بلـــوغ العـــون إحـــدى الـــدرجات التـــي تحـــدد بمقتضـــ ى ألامـــر 

 املتعلق بضبط املطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير.

 .1115جوان  14مؤرخ في  1115لسنة  511فقرة ثانية)جديدة(: أمر عداد 

املميــــزين للمــــدارس الابتدائيــــة  فــــوق الرتبــــة زمــــة لتــــدرج ألاســــاتذةوتحــــدد بســــنتين املــــدة الال 

فــــوق الرتبــــة للمــــدارس الابتدائيــــة والاســــاتذة املميــــزين  للمــــدارس الابتدائيــــة والاســــاتذة  وألاســــاتذة 

ألاول فــــــوق الرتبــــــة للمــــــدارس الابتدائيــــــة وألاســــــاتذة ألاول للمــــــدارس الابتدائيــــــة وأســــــاتذة املــــــدارس 

 طبيق ألاولين فوق الرتبة ومعلمي التطبيق ألاولين.الابتدائية ومعلمي الت

يطالب ألاعوان املترسمون في إحدى الرتـب املنصـوص عليهـا بهـذا ألامـر والـذين :  9الفصل 

تقع تسميتهم في رتبة أعلى تخضع ألحكام هذا ألامر بقضاء مـدة تـربص تـدوم عامـا يمكـن تجديـدها 

هم الجديــدة أو إرجـاعهم إلــى رتبــتهم الســابقة واعتبــارهم مـرة واحــدة يــتم بانتهائهــا إمـا إقــرارهم فــي رتبــت

 من حيث الترقية كأنهم لم يغادروها وذلك بعد أخذ رأي اللجنة إلادارية املتناصفة.

ويطالـــب ألاعـــوان غيـــر املترســـمين والـــذين وقـــع انتـــدابهم فـــي إحـــدى الرتـــب الخاضـــعة ألحكـــام 

يــتم بانتهائهــا إمــا ترســيمهم فــي رتبــتهم أو هــذا ألامــر بتــربص يــدوم ســنتين يمكــن تمديــده بســنة واحــدة 

إعفــاؤهم وذلــك بنــاء علــى تقريــر تفقــد بيــداغوجي وبعــد أخــذ رأي اللجنــة إلاداريــة املتناصــفة غيــر أن 

 املعلمين ألاولين يخضعون إلى فترة تربص تدوم سنة واحدة يمكن تمديدها بسنة واحدة. 

ذ ممّيــز للمــدارس الابتدائّيــة وأســتاذ ويقـع إقــرار املدرســين الــذين تقــع تســميتهم فـي رتبــة أســتا

 أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائّية وأستاذ أول للمدارس الابتدائّية ابتداء من تاريخ التسمية.

يــــتم تفقــــد مدّرســــ ي التعلــــيم الابتــــدائي العــــاملين باملــــدارس الابتدائيــــة التابعــــة  : 9الفصــــل 

 لوزارة التربية بصفة دورية مرة كل سنتين.

 .1115جوان  14مؤرخ في  1115لسنة  511أمر عداد  : 8الفصل 

الاســـاتذة الاول فـــوق الرتبـــة املميـــزون للمـــدارس الابتدائيـــة والاســـاتذة فـــوق الرتبـــة يطالـــب 

ألاساتذة املمّيزون للمدارس الابتدائّية وألاساتذة ألاول فـوق الرتبـة للمـدارس للمدارس الابتدائية و

بتدائّيــــــة وأســــــاتذة املـــــــدارس الابتدائيــــــة بــــــنفس التوقيـــــــت الابتدائيــــــة وألاســــــاتذة ألاول للمـــــــدارس الا 

 ألاسبوعي املطالب به نظرائهم في التعليم الثانوي.
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يــتّم تنظــيم حركــة نقــل دورّيــة كــل ســنتين خاّصــة بمدرســ ي التعلــيم الابتــدائي  :11الفصــل 

 العاملين باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.

 بقرار من وزير التربية. تضبط كيفية تنظيم هذه الحركة

بســنتين أقدميــة  يتمتــع خريجــو املعاهــد العليــا لتكــوين املعلمــين بطلــب مــنهم  : 11الفصــل 

 تحتسبان ضمن ألاقدمية العامة املعتمدة لضبط جراية التقاعد.

الحق النقابي مضمون لفائدة مدرسـ ي التعلـيم الابتـدائي علـى معنـى الفصـل   : 11الفصل 

 من قانون الوظيفة العمومّية وفقا لخصوصيات املؤسسة التربوية ويشمل : 4

الحـــق فـــي الاجتمـــاع بمدرســـ ي التعلـــيم إلابتـــدائي داخـــل املؤسســـات التربويـــة خـــارج أوقـــات -أ

 العمل.

 ابية الرسمية في املؤسسات التربوية.الحق في توزيع وتعليق البيانات النق-ب

 تخصيص سبورات نقابية بكل املؤسسات التربوية.-ج

يمكـــن لألعـــوان املنتمـــين إلحـــدى الرتــب املشـــار إليهـــا أعـــاله أن يعملـــوا بنظـــام   : 11الفصــل 

 نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

 

 العنوان الثاني

 ألاساتذة املميزون للمدارس الابتدائية

 الباب ألاول 

 املشموالت

يقــوم ألاســاتذة املمّيــزون باملــدارس الابتدائيــة بالتــدريس باملــدارس الابتدائيــة  : 14الفصــل 

وباملشــــاركة فــــي تكــــوين املدرســــين باملرحلــــة الابتدائيــــة ومســــاعدتهم بيــــداغوجيا وباإلضــــافة إلــــى ذلــــك 

 فإنهم مطالبون :

 .باملشاركة في مجالس ألاقسام وفي سير الامتحانات -

 باملشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية. -

باملشـــاركة فـــي ألاشـــغال والدراســـات وامللتقيـــات والـــدروس النموذجيـــة الراميـــة إلـــى تحســـين  -

 مستوى التعليم.

 باملساهمة في تنشيط الحياة املدرسية حسب رغبتهم. -

 غبة من املدرسين.بالقيام بتعويض أحد املدرسين ويكون ذلك بطلب من إلادارة و بر  -

 و تضبط أحكام التعويض بقرار من وزير التربية.

 كما يمكن تكليفهم بمهّمة مساعد مدير وتتوزع مهامهم الى مجالين اثنين:
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 املجال إلاداري والتربوي: -أ

يقوم املدّرس املكلف بمساعدة املـدير فـي كنـف التعـاون والتكامـل مـع مـدير املدرسـة وتحـت 

 أّن مســــؤولية إمضــــاء الوثــــائق  إشــــرافه باملســــاعدة علــــى
ّ
انجــــاز مختلــــف املهــــام إلاداريــــة والتربويــــة إال

 وختمها ترجع إلى املدير وحده.

 املجال البيداغوجي: -ب

يتــولى املــدّرس املكلــف بمســاعد املــدير باملســاهمة فــي تفعيــل الجانــب البيــداغوجي باملدرســة 

 التي يعمل بها.

 بمساعد املدير بقرار من وزير التربية.تضبط ألاحكام و التراتيب املتعلقة بالتكليف 

 

 الباب الثاني

 الترقيـة

 .1112جوزيلية  91املؤرخ في  1112لسنة  811امر حكومي عداد  : 15الفصل 

 يسمى ألاساتذة املميزون للمدارس الابتدائية:

I –  الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بامللّفـات تفـتح سـنويا لألسـاتذة عن طريق

( ســنوات 5ألاول فـوق الرتبـة للمـدارس الابتدائيـة املترسـمين فــي رتبـتهم والـذين لهـم أقدمّيـة خمـس )

حات  واملتحصلين:
ّ

 على ألاقّل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترش

بالنســـبة الـــى  25مــن 16فــي آخـــر تفّقـــد بيــداغوجي علـــى عـــدد بيــداغوجي  يســـاوي أو يفـــوق  -أ

 املباشرين للتدريس.

من عشرين كمعّدل حسابي آلخـر عـدد بيـداغوجي وعـدد  15يساوي أو يفوق  على عدد -ب

سبة إلى القائمين بعمل إداري أو امللحقين .
ّ
 إداري بالن

(  15املعـــدل الحســـابي آلخـــر عـــدد إداري وعشـــرة )-فـــي حالـــة عـــدم تـــوفر عـــدد بيـــداغوجي–ويحتســـب 

 من عشرين كعدد بيداغوجي.

 املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير التربية. و تضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية

باملائـــة مـــن مجمـــوع ألاســـاتذة ألاول  فـــوق  35تفـــتح املراكـــز املعروضـــة للتنـــاظر ســـنوّيا بنســـبة     

ر فـــيهم الشـــروط املنصـــوص عليهـــا أعـــاله  وتـــتّم الترقيـــة إلـــى 
ّ
الرتبـــة للمـــدارس الابتدائيـــة الـــذين تتـــوف

 ة.باملائة من عدد املترشحين للمناظر  35رتبة أستاذ ممّيز  للمدارس الابتدائّية بنسبة 

   II -  عــــــن طريــــــق الترقيــــــة وذلــــــك إثــــــر النجــــــاح فــــــي اجتيــــــاز منــــــاظرة داخليــــــة بالشــــــهائد مفتوحــــــة

لألســـــاتذة الاول فـــــوق الرتبـــــة للمـــــدارس الابتدائيـــــة واملتحّصـــــلين علـــــى شـــــهادة املاجســـــتير أو شـــــهادة 

ر فـــيهم شـــرط أربـــع )
ّ
ات ( ســــنو 54الدراســـات املعّمقـــة أو الـــدكتوراه أو مــــا يعادلهـــا علـــى ألاقـــّل املتــــوف

 أقدمية على ألاقّل في رتبتهم  .

 رقية في غّرة أكتوبر من كّل سنة.وتتّم الت  
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 العنوان الثالث

 ألاساتذة ألاول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية

 الباب ألاول 

 املشموالت

يقــــوم ألاســــاتذة ألاول فــــوق الرتبــــة للمــــدارس الابتدائيــــة بالتــــدريس باملــــدارس  :12الفصــــل 

الابتدائية وباملشاركة في تكوين املدرسين باملرحلة الابتدائية ومساعدتهم بيـداغوجيا وباإلضـافة إلـى 

 ذلك فإنهم مطالبون :

 باملشاركة في مجالس ألاقسام وفي سير الامتحانات. -

 ت ذات الصبغة البيداغوجية.باملشاركة في الاجتماعا -

باملشـــاركة فـــي ألاشـــغال والدراســـات وامللتقيـــات والـــدروس النموذجيـــة الراميـــة إلـــى تحســـين  -

 مستوى التعليم.

 باملساهمة في تنشيط الحياة املدرسية حسب رغبتهم. -

 بالقيام بتعويض أحد املدرسين ويكون ذلك بطلب من إلادارة و برغبة من املدرسين. -

 احكام التعويض بقرار من وزير التربية.و تضبط 

 كما يمكن تكليفهم بمهّمة مساعد مدير وتتوزع مهامهم الى مجالين اثنين:

 املجال لااداري والتربوي: -أ

يقوم املدّرس املكلف بمساعدة املـدير فـي كنـف التعـاون والتكامـل مـع مـدير املدرسـة وتحـت 

 أّن مســــؤولية إمضــــاء الوثــــائق إشــــرافه باملســــاعدة علــــى انجــــاز مختلــــف املهــــام 
ّ
إلاداريــــة والتربويــــة إال

 وختمها ترجع إلى املدير وحده.

 املجال البيداغوجي: -ب

يتــولى املــدّرس املكلــف بمســاعدة املــدير املســاهمة فــي تفعيــل الجانــب البيــداغوجي باملدرســة 

 التي يعمل بها.

 من وزير التربية.تضبط ألاحكام و التراتيب املتعلقة بالتكليف بمساعد املدير بقرار 

 

 الباب الثاني

 الترقيـة

 .1112جويلية  19مؤرخ في  1112لسنة 811:أمر حكومي عداد 19الفصل 

 ألاساتذة ألاول فوق الرتبة للمدارس الابتدائّية: يسمى

 I -  عـــن طريـــق الترقيـــة وذلـــك إثـــر النجـــاح فـــي اجتيـــاز منـــاظرة داخليـــة بامللفـــات تفـــتح ســـنويا

لألسـاتذة ألاول للمــدارس الابتدائيــة املترســمين فــي رتبــتهم و لألســاتذة فــوق الرتبــة املميــّزين للمــدارس 

ة او مـــــا الابتدائيـــــة املترّســـــمين فـــــي رتبـــــتهم  واملتحصـــــلين علـــــى الشـــــهادة الوطنيـــــة لإلجـــــازة أو الاســـــتاذي
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( ســــــنوات علــــــى ألاقــــــّل فــــــي هــــــذه الرتبــــــة فــــــي تــــــاريخ خــــــتم 5يعادلهمــــــا  والــــــذين لهــــــم أقدميــــــة خمــــــس )

حات واملتحصلين:
ّ

 الترش

بالنســــبة إلــــى  25مــــن 18فــــي آخــــر تفّقــــد بيــــداغوجي علــــى عــــدد بيــــداغوجي  يســــاوي أو يفــــوق  -أ   

 املباشرين للتدريس.

ســـابي آلخـــر عـــدد بيـــداغوجي وعـــدد مـــن عشـــرين كمعـــّدل ح 15علـــى عـــدد يســـاوي أو يفـــوق  -ب  

سبة إلى القائمين بعمل إداري أو امللحقين .
ّ
 إداري بالن

(  15املعـــدل الحســـابي آلخـــر عـــدد إداري وعشـــرة )-فـــي حالـــة عـــدم تـــوفر عـــدد بيـــداغوجي–ويحتســـب 

 من عشرين كعدد بيداغوجي.

 وزير التربية.و تضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من 

باملائــــــــة مــــــــن مجمــــــــوع ألاســــــــاتذة ألاول   35تفــــــــتح املراكــــــــز املعروضــــــــة للتنــــــــاظر ســــــــنوّيا بنســــــــبة     

ين تتــــــوفر فــــــيهم 
ّ
للمــــــدارس الابتدائيــــــة و ألاســــــاتذة فــــــوق الرتبــــــة املميــــــّزين للمــــــدارس الابتدائيــــــة الــــــذ

ة  للمـدارس الابتدائّيـة الشروط املنصوص عليها أعاله  وتتّم الترقية إلى رتبـة أسـتاذ أّول فـوق الرتبـ

 باملائة من عدد املترشحين للمناظرة. 35بنسبة 

II -  هائد مفتوحة
ّ

عن طريق الترقية وذلك إثر الّنجاح في اجتياز مناظرة داخلّية بالش

لألساتذة ألاول  للمدارس الابتـدائية واملتحّصـلين على شهادة املاجستير أو شهادة الدراسات 

ر فيهم شرط أربع )املعّمقة أو الدكتوراه 
ّ
( سنوات أقدمّية على 54أو ما يعادلها على ألاقل  املتوف

 ألاقّل في رتبتهم.

 ترقية في غّرة أكتوبر من كل سنة.وتتّم ال 

 

 العنوان الرابع

 ألاساتذة ألاول للمدارس الابتدائية

 الباب ألاول 

 املشموالت

بالتــــــدريس باملــــــدارس الابتدائيــــــة يقــــــوم ألاســــــاتذة ألاول باملــــــدارس الابتدائيــــــة : 19الفصــــــل 

وباملشــــاركة فــــي تكــــوين املدرســــين باملرحلــــة الابتدائيــــة ومســــاعدتهم بيــــداغوجيا وباإلضــــافة إلــــى ذلــــك 

 فإنهم مطالبون:

 باملشاركة في مجالس ألاقسام وفي سير الامتحانات. -

 باملشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية. -

دراســـات وامللتقيـــات والـــدروس النموذجيـــة الراميـــة إلـــى تحســـين باملشـــاركة فـــي ألاشـــغال وال -

 مستوى التعليم.

 باملساهمة في تنشيط الحياة املدرسية حسب رغبتهم. -

 بالقيام بتعويض أحد املدرسين ويكون ذلك بطلب من إلادارة و برغبة من املدرسين. -
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 و تضبط أحكام التعويض بقرار من وزير التربية.

 بمهّمة مساعد مدير وتتوزع مهامهم الى مجالين اثنين:كما يمكن تكليفهم 

 املجال لااداري والتربوي: -أ

يقوم املدّرس املكلف بمساعدة املـدير فـي كنـف التعـاون والتكامـل مـع مـدير املدرسـة وتحـت 

 أّن مســــؤولية إمضــــاء الوثــــائق 
ّ
إشــــرافه باملســــاعدة علــــى انجــــاز مختلــــف املهــــام إلاداريــــة والتربويــــة إال

 إلى املدير وحده. وختمها ترجع

 املجال البيداغوجي: -ب

يتــولى املــدّرس املكلــف بمســاعدة املــدير املســاهمة فــي تفعيــل الجانــب البيــداغوجي باملدرســة 

 التي يعمل بها.

 .تضبط ألاحكام و التراتيب املتعلقة بالتكليف بمساعد املدير بقرار من وزير التربية

 

 الباب الثاني      

 الترقيـة       

 .1112جوزيلية  91املؤرخ في  1112لسنة  811امر حكومي عداد  : 18لفصل ا

 يسمى ألاساتذة ألاول للمدارس الابتدائّية:

I-  عــن طريــق الترقيــة إثــر النجــاح فــي اجتيــاز منــاظرة داخليــة بامللّفــات تفــتح ســنوّيا ألســاتذة

ـــهادة الوطنّيـــة لإلجـــازة أو ألاســـتاذّية أو 
ّ

مـــا يعادلهمـــا املترســـمين فـــي املـــدارس الابتدائّيـــة الحـــاملين للش

( ســنوات علــى ألاقــّل فــي هــذه الرتبــة فــي تــاريخ خــتم الترشــحات  5رتبــتهم والــذين لهــم أقدميــة خمــس )

لألساتذة فوق الرتبة للمـدارس الابتدائيـة املترّسـمين فـي رتبـتهم واملتحصـلين علـى الشـهادة الوطنيـة و 

( ســــنوات علــــى ألاقــــّل فــــي هــــذه 5أقدميــــة خمــــس )والــــذين لهــــم لإلجــــازة أو ألاســــتاذية او مــــا يعادلهمــــا 

 الرتبة في تاريخ ختم الترشحات  منذ تسميتهم في رتبة استاذ املدارس الابتدائّية واملتحصلين:

بالنســبة الــى  25مــن  14فــي آخــر تفقــد بيــداغوجي علــى عــدد بيــداغوجي  يســاوي أو يفــوق  -أ

 املباشرين للتدريس.

رين كمعدل حسـابي آلخـر عـدد بيـداغوجي وعـدد من عش 15على عدد يساوي أو يفوق  -ب

سبة إلى القائمين بعمل إداري أو امللحقين .
ّ
 إداري بالن

(  15املعـــدل الحســـابي آلخـــر عـــدد إداري وعشـــرة )-فـــي حالـــة عـــدم تـــوفر عـــدد بيـــداغوجي–ويحتســـب 

 من عشرين كعدد بيداغوجي.

 ض ى قرار من وزير التربية.و تضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بمقت

باملائـــــة مـــــن مجمـــــوع أســـــاتذة املـــــدارس  35تفـــــتح املراكـــــز املعروضـــــة للتنـــــاظر ســـــنوّيا بنســـــبة 

الـذين تتــوفر فـيهم الشــروط املنصـوص عليهــا ألاسـاتذة فــوق الرتبـة للمــدارس الابتدائيـة الابتدائيـة و

باملائــة مـن عــدد املترشــحين  35بة أعـاله  وتــتّم الترقيـة إلــى رتبــة أسـتاذ أّول للمــدارس الابتدائّيـة بنســ

 للمناظرة.
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II- عـــــن طريـــــق الترقيـــــة وذلـــــك إثـــــر النجـــــاح فـــــي اجتيـــــاز منـــــاظرة داخليـــــة بالشـــــهائد مفتوحـــــة

شــــهادة الدراســــات املعّمقــــة أو أو  ألســــاتذة املــــدارس الابتدائيــــة واملتحصــــلين علــــى شــــهادة املاجســــتير 

ر فـيهم 
ّ
( سـنوات أقدميـة علـى ألاقـّل فـي 54شـرط أربـع )الدكتوراه أو ما يعادلهمـا علـى ألاقـّل و املتـوف

 رتبتهم.

 ترقية في غّرة أكتوبر من كل سنة.وتتّم ال 

 

   .(1115جوان  14مؤرخ في  1115لسنة  511)أمر عداد 

 العنوان الرابع )مكرر(

 ألاساتذة فوق الرتبة املميزون للمدارس الابتدائية

 الباب ألاول 

 املشموالت

ألاســاتذة فــوق الرتبــة املميــزون املــدارس الابتدائيــة بالتــدريس يقــوم :  )مكــرر( 18الفصــل 

باملــــدارس الابتدائيــــة وباملشــــاركة فــــي تكــــوين املدرســــين باملرحلــــة الابتدائيــــة ومســــاعدتهم بيــــداغوجيا 

 وباإلضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون :

 باملشاركة في مجالس ألاقسام وفي سير الامتحانات. -

 ات الصبغة البيداغوجية.باملشاركة في الاجتماعات ذ -

باملشـــاركة فـــي ألاشـــغال والدراســـات وامللتقيـــات والـــدروس النموذجيـــة الراميـــة إلـــى تحســـين  -

 مستوى التعليم.

 باملساهمة في تنشيط الحياة املدرسية حسب رغبتهم. -

 بالقيام بتعويض أحد املدرسين ويكون ذلك بطلب من إلادارة و برغبة من املدرسين. -

 التعويض بقرار من وزير التربية. و تضبط احكام

 كما يمكن تكليفهم بمهّمة مساعد مدير وتتوزع مهامهم الى مجالين اثنين:

 املجال لااداري والتربوي: -أ

يقوم املدّرس املكلف بمساعدة املـدير فـي كنـف التعـاون والتكامـل مـع مـدير املدرسـة وتحـت 

 أّن مســــؤولية إمضــــاء الوثــــائق إشــــرافه باملســــاعدة علــــى انجــــاز مختلــــف املهــــام إلاداريــــة 
ّ
والتربويــــة إال

 وختمها ترجع إلى املدير وحده.

 املجال البيداغوجي: -ب

يتــولى املــدّرس املكلــف بمســاعدة املــدير املســاهمة فــي تفعيــل الجانــب البيــداغوجي باملدرســة 

 التي يعمل بها.

 لتربية.تضبط ألاحكام و التراتيب املتعلقة بالتكليف بمساعد املدير بقرار من وزير ا
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 الباب الثاني

 الترقية

عـن طريـق  مـدارس الابتدائّيـة فـوق الرتبـة املميـزون للسـاتذة ألا يسـّمى :)ثالثا(  18الفصل 

الترقية إثر النجـاح فـي اجتيـاز منـاظرة داخليـة بامللفـات تفـتح سـنويا لألسـاتذة فـوق الرتبـة للمـدارس 

مـــا يعادلهمـــا املترســـمين فـــي و الابتدائيـــة غيـــر املتحصـــلين علـــى الشـــهادة الوطنيـــة لإلجـــازة أو ألاســـاتذة أ

ي تـاريخ خـتم الترشـحات و ( سنوات على الاقل في هذه الرتبـة فـ5رتبتهم والذين لهم أقدمية خمس )

 املتحصلين :

بالنســبة الــى  25مـن  18تفقـد بيــداغوجي علـى عــدد بيــداغوجي يسـاوي أو يفــوق فـي آخــر  -أ

 املباشرين للتدريس.

باملائــة مــن مجمــوع ألاســاتذة فــوق الرتبــة  35تفــتح املراكــز املعروضــة للتنــاظر ســنويا بنســبة 

املنصـــوص عليهـــا أعـــاله وتـــتم الترقيـــة الـــى للمـــدارس الابتدائيـــة الـــذين تتـــوفر فـــيهم الشـــروط 

باملائـــة مـــن عـــدد املترشـــحين  35رتبـــة أســـتاذ مميـــز فـــوق الرتبـــة للمـــدارس الابتدائيـــة بنســـبة 

 للمناظرة.

مــــن عشــــرين كمعــــدل حســــابي آلخــــر عــــدد بيــــداغوجي  15علــــى عــــدد يســــاوي أو يفــــوق   -ب

 وعدد إداري بالنسبة الى القائمين بمعدل إداري أو امللحقين.

املعـدل الحسـابي آلخـر عـدد إداري وعشـرة  -في حلة عدم تـوفر عـدد بيـداغوجي –ويحتسب 

 ( من عشرين كعدد بيداغوجي.15)

 وتضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير التربية.

الرتبــة فــوق  باملائــة مــن مجمــوع ألاســاتذة 35تفــتح املراكــز املعروضــة للتنــاظر ســنويا بنســبة 

للمــــــــدارس الابتدائيــــــــة القــــــــائمين بعمــــــــل إداري أو امللحقــــــــين الــــــــذين تتــــــــوفر فــــــــيهم الشــــــــروط 

املنصــوص عليهــا أعــاله وتــتم الترقيــة الــى رتبــة أســتاذ فــوق الرتبــة مميــز للمــدارس الابتدائيــة 

 باملائة من عدد املترشحين للمناظرة. 35بنسبة 

 

   .(1115جوان  14مؤرخ في  1115لسنة  511)أمر عداد  

 العنوان الرابع )ثالثا(

 ألاساتذة فوق الرتبة للمدارس الابتدائية

 الباب ألاول 

 املشموالت

يقــوم ألاســاتذة فــوق الرتبــة للمــدارس الابتدائيــة بالتــدريس باملــدارس :  )رابعــا( 18الفصــل 

وباإلضـافة إلـى الابتدائية وباملشاركة في تكوين املدرسين باملرحلة الابتدائية ومساعدتهم بيـداغوجيا 

 ذلك فإنهم مطالبون :
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 باملشاركة في مجالس ألاقسام وفي سير الامتحانات. -

 باملشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية. -

باملشـــاركة فـــي ألاشـــغال والدراســـات وامللتقيـــات والـــدروس النموذجيـــة الراميـــة إلـــى تحســـين  -

 مستوى التعليم.

 املدرسية حسب رغبتهم. باملساهمة في تنشيط الحياة -

 بالقيام بتعويض أحد املدرسين ويكون ذلك بطلب من إلادارة و برغبة من املدرسين. -

 و تضبط احكام التعويض بقرار من وزير التربية.

 كما يمكن تكليفهم بمهّمة مساعد مدير وتتوزع مهامهم الى مجالين اثنين:

 املجال لااداري والتربوي: -أ

بمساعدة املـدير فـي كنـف التعـاون والتكامـل مـع مـدير املدرسـة وتحـت يقوم املدّرس املكلف 

 أّن مســــؤولية إمضــــاء الوثــــائق 
ّ
إشــــرافه باملســــاعدة علــــى انجــــاز مختلــــف املهــــام إلاداريــــة والتربويــــة إال

 وختمها ترجع إلى املدير وحده.

 املجال البيداغوجي: -ب

نــب البيــداغوجي باملدرســة يتــولى املــدّرس املكلــف بمســاعدة املــدير املســاهمة فــي تفعيــل الجا

 التي يعمل بها.

 تضبط ألاحكام و التراتيب املتعلقة بالتكليف بمساعد املدير بقرار من وزير التربية.

 

 الباب الثاني

 الترقية

ــــــة  عــــــن طريــــــق :)خامســــــا(  18الفصــــــل  يســــــّمى ألاســــــاتذة فــــــوق الرتبــــــة للمــــــدارس الابتدائّي

بامللفات تفتح سنويا لألساتذة املـدارس الابتدائيـة غيـر الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية 

الحــــاملين للشــــهادة الوطنيــــة لإلجــــازة أو ألاســــاتذة أومــــا يعادلهمــــا املترســــمين فــــي رتبــــتهم والــــذين لهــــم 

 ( سنوات على الاقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات و املتحصلين :5أقدمية خمس )

بالنســبة الــى  25مـن  14غوجي يسـاوي أو يفــوق فـي آخــر تفقـد بيــداغوجي علـى عــدد بيــدا -أ

 املباشرين للتدريس.

باملائـــــة مـــــن مجمـــــوع أســـــاتذة املـــــدارس  35تفـــــتح املراكـــــز املعروضـــــة للتنـــــاظر ســـــنويا بنســـــبة 

اتذة الابتدائية الذين تتوفر فيهم الشروط املنصوص عليهـا أعـاله وتـتم الترقيـة الـى رتبـة أسـ

 باملائة من عدد املترشحين للمناظرة. 35املدارس الابتدئية فوق الرتبة بنسبة 

مــــن عشــــرين كمعــــدل حســــابي آلخــــر عــــدد بيــــداغوجي  15علــــى عــــدد يســــاوي أو يفــــوق   -ب

 وعدد إداري بالنسبة الى القائمين بمعدل إداري أو امللحقين.

املعـدل الحسـابي آلخـر عـدد إداري وعشـرة  -في حلة عدم تـوفر عـدد بيـداغوجي –ويحتسب 

 ( كعدد بيداغوجي.15)
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 ضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير التربية.وت

باملائـــــة مـــــن مجمـــــوع أســـــاتذة املـــــدارس  35تفـــــتح املراكـــــز املعروضـــــة للتنـــــاظر ســـــنويا بنســـــبة 

الابتدائيــة القــائمين بعمــل إداري أو امللحقــين الــذين تتــوفر فــيهم الشــروط املنصــوص عليهــا 

باملائـــة مـــن  35بتدائيـــة فـــوق الرتبـــة بنســـبة يـــة الـــى رتبـــة أســـتاذ املـــدارس إلا أعـــاله وتـــتم الترق

 عدد املترشحين للمناظرة.

 

 العنوان الخامس

 أساتذة املدارس الابتدائية

 الباب ألاول 

 املشموالت

يقـــوم أســـاتذة املـــدارس الابتدائيـــة بالتـــدريس باملـــدارس الابتدائيـــة وباملشـــاركة : 11الفصـــل 

باملرحلـــــــة الابتدائيـــــــة ومســـــــاعدتهم بيـــــــداغوجيا وباإلضـــــــافة إلـــــــى ذلـــــــك فـــــــإنهم فـــــــي تكـــــــوين املدرســـــــين 

   :مطالبون 

 باملشاركة في مجالس ألاقسام وفي سير الامتحانات. -

 باملشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية. -

باملشـــاركة فـــي ألاشـــغال والدراســـات وامللتقيـــات والـــدروس النموذجيـــة الراميـــة إلـــى تحســـين  -

 وى التعليم.مست

 باملساهمة في تنشيط الحياة املدرسية حسب رغبتهم. -

 بالقيام بتعويض أحد املدرسين ويكون ذلك بطلب من إلادارة و برغبة من املدرسين. -

 و تضبط احكام التعويض بقرار من وزير التربية.

 كما يمكن تكليفهم بمهّمة مساعد مدير وتتوزع مهامهم الى مجالين اثنين:

 املجال لااداري والتربوي:-أ 

يقوم املدّرس املكلف بمساعدة املـدير فـي كنـف التعـاون والتكامـل مـع مـدير املدرسـة وتحـت 

 أّن مســــؤولية إمضــــاء الوثــــائق 
ّ
إشــــرافه باملســــاعدة علــــى انجــــاز مختلــــف املهــــام إلاداريــــة والتربويــــة إال

 وختمها ترجع إلى املدير وحده.

 املجال البيداغوجي:-ب 

ّرس املكلــف بمســاعدة املــدير املســاهمة فــي تفعيــل الجانــب البيــداغوجي باملدرســة يتــولى املــد

 التي يعمل بها.

 تضبط ألاحكام و التراتيب املتعلقة بالتكليف بمساعد املدير بقرار من وزير التربية.
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 الباب الثاني

 التسمية

التربيـــة فـــي حـــدود يســـّمى أســـاتذة املـــدارس الابتدائّيـــة ويعّينـــون بقـــرار مـــن وزيـــر :11الفصـــل 

 الخطط املراد سّد شغورها حسب ألاساليب التالية:

 القسم ألاول 

 الانتداب

 ينتدب أساتذة املدارس الابتدائية في حدود املراكز املراد سّد شغورها:: 11الفصل 

 من بين خريجي مدارس مختّصة محدثة للغرض.- 1

أو الشــــــهائد أو امللفــــــات أو،عنــــــد الاقتضــــــاء، عــــــن طريــــــق منــــــاظرة خارجيــــــة باالختبــــــارات  -2

 املفتوحة للمترشحين املحرزين على الشهادة الوطنّية لإلجازة أو ألاستاذية .

 وتضبط كيفية تنظيم املناظرة الخارجية املشار إليها أعاله بقرار من وزير التربية. 

 القسم الثاني

 الترقية

ارس الابتدائيـة معلمـو يرتقي فـي غـّرة أكتـوبر مـن كـّل سـنة  إلـى رتبـة أسـتاذ املـد: 11الفصل 

التطبيــــق ومعلــــــمو التطـــــــبيق  للتربــــــية اليدويـــــة و التقنيـــــة ومعلمـــــو التطبيـــــق ألاول ومعلمـــــو التطبيـــــق 

 .ألاول فوق الرتبة  اثر حصولهم على شهادة إلاجازة أو ألاستاذية أو ما يعادلهما

 .وتضبط إجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتض ى قرار من وزير التربية

 

 العنوان الساادس

 معلمو التطبيق ألاول فوق الرتبة

 الباب ألاول 

 املشموالت

يقــــــوم معلمــــــو التطبيــــــق ألاول فــــــوق الرتبــــــة للمــــــدارس الابتدائيــــــة بالتــــــدريس : 14الفصــــــل 

باملــــدارس الابتدائيــــة وباملشــــاركة فــــي تكــــوين املدرســــين باملرحلــــة الابتدائيــــة ومســــاعدتهم بيــــداغوجيا 

 طالبون :وباإلضافة إلى ذلك فإنهم م

 باملشاركة في مجالس ألاقسام وفي سير الامتحانات. -

 باملشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية. -

باملشـــاركة فـــي ألاشـــغال والدراســـات وامللتقيـــات والـــدروس النموذجيـــة الراميـــة إلـــى تحســـين  -

 مستوى التعليم.

 باملساهمة في تنشيط الحياة املدرسية حسب رغبتهم. -

 بالقيام بتعويض أحد املدرسين ويكون ذلك بطلب من إلادارة و برغبة من املدرسين. -
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 و تضبط احكام التعويض بقرار من وزير التربية.

 كما يمكن تكليفهم بمهّمة مساعد مدير وتتوزع مهامهم الى مجالين اثنين:

 املجال لااداري والتربوي: -أ

التعـاون والتكامـل مـع مـدير املدرسـة وتحـت يقوم املدّرس املكلف بمساعدة املـدير فـي كنـف 

 أّن مســــؤولية إمضــــاء الوثــــائق 
ّ
إشــــرافه باملســــاعدة علــــى انجــــاز مختلــــف املهــــام إلاداريــــة والتربويــــة إال

 وختمها ترجع إلى املدير وحده.

 املجال البيداغوجي: -ب

 يتــولى املــدّرس املكلــف بمســاعدة املــدير املســاهمة فــي تفعيــل الجانــب البيــداغوجي باملدرســة

 التي يعمل بها.

 تضبط ألاحكام و التراتيب املتعلقة بالتكليف بمساعد املدير بقرار من وزير التربية.

 

 الباب الثاني

 الترقية

عـن طريـق الترقيـة وذلـك إثـر النجـاح  معلمو التطبيق ألاول فـوق الرتبـةيسمى  :15الفصل 

 في اجتياز مناظرة داخلية بامللفات تفتح سنويا:

( ســنوات أقدميــة علــى 3ملعلمــي التطبيــق ألاول املترســمين فــي رتبــتهم والــذين  لهــم ثــالث  ) -أ

الاقـــل فـــي هـــذه الرتبـــة فـــي تـــاريخ خـــتم الترشـــحات  واملتحصـــلين فـــي آخـــر تفقـــد بيـــداغوجي علـــى عـــدد 

 . 25من  16بيداغوجي يساوي أو يفوق 

 بمقتض ى قرار من وزير التربية.و تضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله 

باملائـة مـن مجمـوع معلمـي التطبيـق ألاول  35تفتح املراكز املعروضة للتنـاظر سـنويا بنسـبة 

وتــتّم الترقيــة إلــى رتبــة معلــم تطبيــق  أول فــوق  الــذين تتــوفر فــيهم الشــروط املنصــوص عليهــا أعــاله

 .باملائة من عدد املترشحين للمناظرة 35الرتبة  بنسبة 

ر مـــي التطبيـــق ألاول املكلفـــين بعمـــل إداري  أو امللحقـــين ملعل-ب
ّ
املترســـمين فـــي رتبـــتهم واملتـــوف

(ســــنوات عمــــال 5و خمــــس ) ( ســــنوات أقدميــــة علــــى ألاقــــل  فــــي هــــذه الرتبــــة 3فــــيهم شــــرط  ثــــالث  )

 . في تاريخ ختم الترشحاتباإلدارة أو إلحاقا 

ن مجمـوع معلمـي التطبيـق ألاول باملائـة مـ 35تفتح املراكز املعروضة للتنـاظر سـنويا بنسـبة 

وتــتّم الترقيــة املكلفــين بعمــل إداري أو امللحقــين الــذين تتــوفر فــيهم الشــروط املنصــوص عليهــا أعــاله 

 .باملائة من عدد املترشحين للمناظرة 35إلى رتبة معلم تطبيق  أول فوق الرتبة بنسبة 
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 العنوان السابع

 معلمو التطبيق ألاولون 

 الباب ألاول 

 املشموالت

يقـــــــــوم معلمـــــــــو التطبيـــــــــق الاول باملـــــــــدارس الابتدائيـــــــــة بالتـــــــــدريس باملـــــــــدارس : 12الفصـــــــــل 

الابتدائية وباملشاركة في تكوين املدرسين باملرحلة الابتدائية ومساعدتهم بيـداغوجيا وباإلضـافة إلـى 

 ذلك فإنهم مطالبون :

 باملشاركة في مجالس ألاقسام وفي سير الامتحانات. -

 باملشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية. -

باملشـــاركة فـــي ألاشـــغال والدراســـات وامللتقيـــات والـــدروس النموذجيـــة الراميـــة إلـــى تحســـين  -

 مستوى التعليم.

 باملساهمة في تنشيط الحياة املدرسية حسب رغبتهم. -

 من املدرسين.بالقيام بتعويض أحد املدرسين ويكون ذلك بطلب من إلادارة و برغبة  -

 و تضبط احكام التعويض بقرار من وزير التربية.

 كما يمكن تكليفهم بمهّمة مساعد مدير وتتوزع مهامهم الى مجالين اثنين:

 املجال لااداري والتربوي: -أ

يقوم املدّرس املكلف بمساعدة املـدير فـي كنـف التعـاون والتكامـل مـع مـدير املدرسـة وتحـت 

 أّن مســــؤولية إمضــــاء الوثــــائق إشــــرافه باملســــاعدة علــــى انجــــاز 
ّ
مختلــــف املهــــام إلاداريــــة والتربويــــة إال

 وختمها ترجع إلى املدير وحده.

 املجال البيداغوجي: -ب

يتــولى املــدّرس املكلــف بمســاعدة املــدير املســاهمة فــي تفعيــل الجانــب البيــداغوجي باملدرســة 

 التي يعمل بها.

 املدير بقرار من وزير التربية.تضبط ألاحكام و التراتيب املتعلقة بالتكليف بمساعد 

 الباب الثاني

 الترقية

عــن طريــق الترقيــة وذلــك إثــر النجــاح فــي اجتيــاز معلمــو التطبيــق ألاول يســمى  :19الفصــل 

 مناظرة داخلية بامللفات تفتح سنويا:

معلمــي التطبيــق للتربيــة اليدويــة و التقنيــة املترســمين فــي رتبــتهم الــذين  ملعلمــي التطبيــق و -أ

علـــى ألاقـــل فـــي هـــذه الرتبـــة فـــي تـــاريخ خـــتم الترشـــحات واملتحصـــلين فـــي اخـــر اقدميـــة ســـنوات  6لهـــم 

 .25من  18تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق 
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باملائــــة مــــن مجمــــوع معلمــــي التطبيــــق  35تفــــتح املراكــــز املعروضــــة للتنــــاظر ســــنويا بنســــبة   

وتـتّم الترقيـة إلـى رتبـة معلـم تطبيـق  أول  بنسـبة  الذين تتوفر فيهم الشروط املنصوص عليها أعـاله

 باملائة من عدد املترشحين للمناظرة. 35

 6والـــذين لهـــم ملعلمـــي التطبيـــق املكلفـــين بعمـــل إداري أو امللحقـــين املترســـمين فـــي رتبـــتهم  -ب

(سـنوات عمـال بـاإلدارة أو إلحاقـا فـي تـاريخ 5على ألاقـل فـي هـذه الرتبـة ولهـم خمـس )اقدمية سنوات 

 ختم الترشحات.

باملائـــــة مـــــن مجمـــــوع معلمـــــي التطبيـــــق  45تفـــــتح املراكـــــز املعروضـــــة للتنـــــاظر ســـــنويا بنســـــبة 

املكلفــين بعمــل إداري أو امللحقــين الــذين تتــوفر فــيهم الشــروط املنصــوص عليهــا أعــاله وتــتّم الترقيــة 

 باملائة من عدد املترشحين للمناظرة. 45إلى رتبة معلم تطبيق  أول  بنسبة 

 كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير التربية. و تضبط

 

 العنوان الثامن

 معلمو التطبيق

 الباب ألاول 

 املشموالت

يقـــــوم معلمـــــو التطبيـــــق باملـــــدارس الابتدائيـــــة بالتـــــدريس باملـــــدارس الابتدائيـــــة  : 19الفصـــــل 

الابتدائيــــة ومســــاعدتهم بيــــداغوجيا وباإلضــــافة إلــــى ذلــــك وباملشــــاركة فــــي تكــــوين املدرســــين باملرحلــــة 

 فإنهم مطالبون :

 باملشاركة في مجالس ألاقسام وفي سير الامتحانات. -

 باملشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية. -

باملشـــاركة فـــي ألاشـــغال والدراســـات وامللتقيـــات والـــدروس النموذجيـــة الراميـــة إلـــى تحســـين  -

 م.مستوى التعلي

 باملساهمة في تنشيط الحياة املدرسية حسب رغبتهم. -

 بالقيام بتعويض أحد املدرسين ويكون ذلك بطلب من إلادارة و برغبة من املدرسين. -

 و تضبط أحكام التعويض بقرار من وزير التربية.

 كما يمكن تكليفهم بمهّمة مساعد مدير وتتوزع مهامهم الى مجالين اثنين:

 والتربوي:املجال إلاداري  -أ

يقوم املدّرس املكلف بمساعدة املـدير فـي كنـف التعـاون والتكامـل مـع مـدير املدرسـة وتحـت 

 أّن مســــؤولية إمضــــاء الوثــــائق 
ّ
إشــــرافه باملســــاعدة علــــى انجــــاز مختلــــف املهــــام إلاداريــــة والتربويــــة إال

 وختمها ترجع إلى املدير وحده.
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 املجال البيداغوجي: -ب

بمســاعدة املــدير املســاهمة فــي تفعيــل الجانــب البيــداغوجي باملدرســة يتــولى املــدّرس املكلــف 

 التي يعمل بها.

 تضبط ألاحكام و التراتيب املتعلقة بالتكليف بمساعد املدير بقرار من وزير التربية.

 الباب الثاني

 الترقيـة

 يسّمى معلمو التطبيق عن طريق الترقية باالختيار من بين:: 18الفصل 

املترســــــمين فــــــي رتبــــــتهم املتحصــــــلين فــــــي آخــــــر تفقــــــد بيــــــداغوجي علــــــى عــــــدد  املعلمــــــين ألاول -أ

 (.14/25بيداغوجي يساوي أو يفوق أربعة عشر من عشرين )

( ســـــــّت ســـــــنوات اقدمّيـــــــة علـــــــى ألاقـــــــل 8املعلمـــــــين املترســـــــمين فـــــــي رتبـــــــتهم الـــــــذين لهـــــــم ) -ب

 (.14/25واملتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق )

ـــه 
ّ
وفــي صــورة تكليــف ألاعــوان املنصــوص علــيهم بــالفقرتين"أ" و "ب" أعــاله بعمــل إداري فان

ر
ّ
روط التالية: باإلضافة إلى الترسيم وألاقدمية املشار إليهما أعاله يجب أن تتوف

ّ
 فيهم الش

 .25من  12الحصول في آخر تفقد على عدد بيداغوجي يساوي او يفوق  -

 في آخر عدد إداري. على ألاقّل  25من  16الحصول على  -

 اقدمية ال تقّل عن الثالث سنوات بالعمل إلاداري. -

( ســنة علــى الاقــّل واجتــازوا 25املعلمــين املترســمين البــالغين مــن العمــر خمــس وعشــرين) -ج

 بنجاح السنة ألاولى من املرحلة ألاولى من التعليم العالي أو الحاملين لعناوين أو شهادات معادلة.

من مجموع املعلمين ألاولـين الـذين  %45وتتم الترقية الى رتبة معلم تطبيق سنويا بنسبة  

مـــن املعلمـــين الـــذين تتـــوفر فـــيهم  %45تتـــوفر فـــيهم الشـــروط املنصـــوص عليهـــا بـــالفقرة "أ" وبنســـبة 

 وذلك في أّول أكتوبر من كل سنة." ج "و "ب "الشروط املنصوص عليها بالفقرتين 

 

 العنوان التاسع

 معلمو التطبيق للتربية اليدوية والتقنية

 الباب ألاول 

 املشموالت

يقوم معلمو التطبيق للتربية اليدويـة والتقنيـة بالتـدريس باملـدارس الابتدائيـة   :11الفصل 

وباملشــــاركة فــــي تكــــوين املدرســــين باملرحلــــة الابتدائيــــة ومســــاعدتهم بيــــداغوجيا وباإلضــــافة إلــــى ذلــــك 

 فإنهم مطالبون :

 ركة في مجالس ألاقسام وفي سير الامتحانات.باملشا -

 باملشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية. -
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باملشـــاركة فـــي ألاشـــغال والدراســـات وامللتقيـــات والـــدروس النموذجيـــة الراميـــة إلـــى تحســـين  -

 مستوى التعليم.

 باملساهمة في تنشيط الحياة املدرسية حسب رغبتهم. -

 املدرسين ويكون ذلك بطلب من إلادارة و برغبة من املدرسين.بالقيام بتعويض أحد  -

 و تضبط احكام التعويض بقرار من وزير التربية.

 كما يمكن تكليفهم بمهّمة مساعد مدير وتتوزع مهامهم الى مجالين اثنين:

 املجال لااداري والتربوي: -أ

مـدير املدرسـة وتحـت يقوم املدّرس املكلف بمساعدة املـدير فـي كنـف التعـاون والتكامـل مـع 

 أّن مســــؤولية إمضــــاء الوثــــائق 
ّ
إشــــرافه باملســــاعدة علــــى انجــــاز مختلــــف املهــــام إلاداريــــة والتربويــــة إال

 وختمها ترجع إلى املدير وحده.

 املجال البيداغوجي: -ب

بيــداغوجي باملدرســة يتــولى املــدّرس املكلــف بمســاعدة املــدير املســاهمة فــي تفعيــل الجانــب ال

 التي يعمل بها.

 ألاحكام و التراتيب املتعلقة بالتكليف بمساعد املدير بقرار من وزير التربية. تضبط

 الباب الثاني

 الترقيـة

يســمى معلمــو التطبيــق للتربيــة اليدويــة والتقنيــة عــن طريــق الترقيــة باالختيــار : 11الفصــل 

 من بين:

سـنوات اقدميـة  (8معلمي التربية اليدوّية والتقنية املترسمين في رتبـتهم الـذين لهـم سـّت) -أ

علــــى ألاقــــل فــــي هــــذه الرتبــــة واملتحصــــلين فــــي آخــــر تفقــــد بيــــداغوجي علــــى عــــدد بيــــداغوجي يســــاوي أو 

 (.25من  14يفوق أربعة عشر من عشرين)

وفـــــي صـــــورة تكلـــــيفهم بعمـــــل إداري فانـــــه باإلضـــــافة إلـــــى الترســـــيم والاقدميـــــة املشـــــار إليهمـــــا 

 أعاله، يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية:

عشــرة  يل فــي آخــر تفّقــد بيــداغوجي علــى آخــر عــدد بيــداغوجي يســاوي أو يفــوق اثنــالحصــو -

 (.25(من عشرين )12)

 على ألاقل في آخر عدد إداري. 25من  16الحصول على  -

 اقدمية ال تقّل عن الثالث سنوات عمال باإلدارة.-

خمســـــــا معلمـــــــي التربيـــــــة اليدويـــــــة والتقنيـــــــة املترســـــــمين فـــــــي رتبـــــــتهم البـــــــالغين مـــــــن العمـــــــر -ب

( ســنة علــى ألاقــل واجتــازوا بنجــاح الســنة ألاولــى مــن املرحلــة ألاولــى مــن التعلــيم العــالي 25وعشــرين)

 أو الحاملين لعناوين او لشهادات معادلة.
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مـــــن  %45وتـــــتم الترقيـــــة إلـــــى رتبـــــة معلـــــم تطبيـــــق للتربيـــــة اليدويـــــة والتقنيـــــة ســـــنوّيا بنســـــبة 

وفر فــيهم الشـــروط املنصــوص عليهـــا بـــالفقرة "أ" مجمــوع معلمـــي التربيــة اليدويـــة والتقنيــة الـــذين تتـــ

 و"ب" وذلك في أّول أكتوبر من كل سنة.

 

 العنوان العاشر

 املعلمون ألاول 

 الباب ألاول 

 املشموالت

يقـــــوم املعلمـــــون ألاول بالتـــــدريس باملـــــدارس الابتدائيـــــة وباملشـــــاركة فـــــي تكـــــوين : 11الفصـــــل 

 بيداغوجيا وباإلضافة إلى ذلك فانهم مطالبون:املدرسين باملرحلة الابتدائية ومساعدتهم 

 باملشاركة في مجالس ألاقسام وفي سير الامتحانات. -

 باملشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية. -

باملشـــاركة فـــي ألاشـــغال والدراســـات وامللتقيـــات والـــدروس النموذجيـــة الراميـــة إلـــى تحســـين  -

 مستوى التعليم.

 تنشيط الحياة املدرسية حسب رغبتهم.باملساهمة في  -

 بالقيام بتعويض أحد املدرسين ويكون ذلك بطلب من إلادارة و برغبة من املدرسين. -

 و تضبط أحكام التعويض بقرار من وزير التربية.

 كما يمكن تكليفهم بمهّمة مساعد مدير وتتوزع مهامهم الى مجالين اثنين:

 املجال لااداري والتربوي: -أ

ّرس املكلف بمساعدة املـدير فـي كنـف التعـاون والتكامـل مـع مـدير املدرسـة وتحـت يقوم املد

 أّن مســــؤولية إمضــــاء الوثــــائق 
ّ
إشــــرافه باملســــاعدة علــــى انجــــاز مختلــــف املهــــام إلاداريــــة والتربويــــة إال

 وختمها ترجع إلى املدير وحده.

 املجال البيداغوجي: -ب

تفعيــل الجانــب البيــداغوجي باملدرســة  يتــولى املــدّرس املكلــف بمســاعدة املــدير املســاهمة فــي

 التي يعمل بها.

 تضبط ألاحكام و التراتيب املتعلقة بالتكليف بمساعد املدير بقرار من وزير التربية.

 

 الباب الثاني

 التسمية و الانتداب

 مدرسة مختّصة محدثة للغرض. ينتدب املعلمون ألاولون  من بين خّريجي : 11الفصل 
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 العنوان الحاادي عشر

 املعلمون 

 الباب ألاول 

 املشموالت

يقـوم املعلمـون بالتـدريس باملـدارس الابتدائيـة وباملشـاركة فـي تكـوين املدرسـين : 14الفصل 

 باملرحلة الابتدائية ومساعدتهم بيداغوجيا وباإلضافة إلى ذلك فانهم مطالبون:

 باملشاركة في مجالس ألاقسام وفي سير الامتحانات. -

 الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية.باملشاركة في  -

باملشـــاركة فـــي ألاشـــغال والدراســـات وامللتقيـــات والـــدروس النموذجيـــة الراميـــة إلـــى تحســـين  -

 مستوى التعليم.

 باملساهمة في تنشيط الحياة املدرسية حسب رغبتهم. -

 بالقيام بتعويض أحد املدرسين ويكون ذلك بطلب من إلادارة و برغبة من املدرسين. -

 ة.و تضبط أحكام التعويض بقرار من وزير التربي

 كما يمكن تكليفهم بمهّمة مساعد مدير وتتوزع مهامهم إلى مجالين اثنين:

 املجال لااداري والتربوي: -أ

يقوم املدّرس املكلف بمساعدة املـدير فـي كنـف التعـاون والتكامـل مـع مـدير املدرسـة وتحـت 

 أّن مســــؤولية إمضــــاء الوثــــائق إشــــرافه باملســــاعدة علــــى انجــــاز مختلــــف املهــــام 
ّ
إلاداريــــة والتربويــــة إال

 وختمها ترجع إلى املدير وحده.

 املجال البيداغوجي: -ب

يتــولى املــدّرس املكلــف بمســاعدة املــدير املســاهمة فــي تفعيــل الجانــب البيــداغوجي باملدرســة 

 التي يعمل بها.

 من وزير التربية.تضبط ألاحكام و التراتيب املتعلقة بالتكليف بمساعد املدير بقرار 

 العنوان الثاني عشر

 معلمو التربية اليدوية والتقنية

 الباب ألاول 

 املشموالت

يقــــــــوم معلمــــــــو التربيــــــــة اليدويــــــــة والتقنيــــــــة بالتــــــــدريس باملــــــــدارس الابتدائيــــــــة : 15الفصــــــــل 

وباملشــــاركة فــــي تكــــوين املدرســــين باملرحلــــة الابتدائيــــة ومســــاعدتهم بيــــداغوجيا وباإلضــــافة إلــــى ذلــــك 

 مطالبون: فانهم

 باملشاركة في مجالس ألاقسام وفي سير الامتحانات. -

 باملشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية. -
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باملشـــاركة فـــي ألاشـــغال والدراســـات وامللتقيـــات والـــدروس النموذجيـــة الراميـــة إلـــى تحســـين  -

 مستوى التعليم.

 باملساهمة في تنشيط الحياة املدرسية حسب رغبتهم. -

 القيام بتعويض أحد املدرسين ويكون ذلك بطلب من إلادارة و برغبة من املدرسين.ب -

 و تضبط أحكام التعويض بقرار من وزير التربية.

 كما يمكن تكليفهم بمهّمة مساعد مدير وتتوزع مهامهم الى مجالين اثنين:

 املجال إلاداري والتربوي: -أ

التعـاون والتكامـل مـع مـدير املدرسـة وتحـت يقوم املدّرس املكلف بمساعدة املـدير فـي كنـف 

 أّن مســــؤولية إمضــــاء الوثــــائق 
ّ
إشــــرافه باملســــاعدة علــــى انجــــاز مختلــــف املهــــام إلاداريــــة والتربويــــة إال

 وختمها ترجع إلى املدير وحده.

 املجال البيداغوجي: -ب

 يتــولى املــدّرس املكلــف بمســاعدة املــدير املســاهمة فــي تفعيــل الجانــب البيــداغوجي باملدرســة

 التي يعمل بها.

 تضبط ألاحكام و التراتيب املتعلقة بالتكليف بمساعد املدير بقرار من وزير التربية.

 العنوان الثالث عشر

 أحكام انتقالية

يرتقـــي أســــاتذة املـــدارس الابتدائيـــة املترســــمون فـــي رتبـــتهم اســــتثنائيا إلـــى رتبــــة  : 12الفصـــل 

 . 2512أستاذ أول للمدارس الابتدائية وذلك في غرة أكتوبر 

الخاضـــعون يرتقـــي معلمـــو التطبيـــق خريجـــو املعاهـــد العليـــا لتكـــوين املعلمـــين  : 19الفصـــل 

قـراض رتبـتهم وذلـك فـي حـدود املراكـز املـراد والـى حـين ان إلـى رتبـة معلـم تطبيـق أول ألحكام هذا ألامـر 

وذلـك بعـد ترسـيمهم حسـب الجـدارة بقائمـة كفـاءة اعتمـادا  2514سّد شغورها وتنتهي فـي سـبتمبر 

 :على الاقدمية في الرتبة وآخر عدد بيداغوجي تحصلوا عليه وذلك على دفعتين

 .%  55بنسبة 2513ترقية الدفعة ألاولى في سبتمبر  -1

 .%  55بنسبة 2514الدفعة الثانية في سبتمبر ترقية  -2

 .وفي صورة التساوي تعطى ألاولوية ألكبرهم سّنا

 .1112جويلية  19املؤرخ في  1112لسنة  811أمر حكومي عداد   )مكرر(: 19الفصل 

يرتقـــــــي معلّمـــــــو التطبيـــــــق  ألاول خّريجـــــــو املعاهـــــــد العليـــــــا لتكـــــــوين املعلمـــــــين أو مـــــــا يعادلهـــــــا 

إلـــى رتبـــة أســـتاذ املـــدارس الابتدائيـــة وذلـــك بعـــد ترســـيمهم  الحكـــومي هـــذا ألامـــر الخاضـــعون ألحكـــام 

حســب الجــدارة بقائمــة كفــاءة اعتمــادا علــى ألاقدمّيــة العاّمــة وآخــر عــدد بيــداغوجي تحّصــلوا عليــه 

ســبة إلــى املباشــرين للتــدريس، وألاقدميــة العاّمــة واملعــّدل الحســابي آلخــر عــدد بيــداغوجي وعــدد 
ّ
بالن

فـــــــي حالـــــــة عـــــــدم تـــــــوفر عـــــــدد –عمـــــــل إداري أو امللحقـــــــين ويحتســـــــب إداري بالنســـــــبة إلـــــــى القـــــــائمين ب
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(  مـــن عشـــرين كعـــدد بيـــداغوجي وذلـــك 15املعـــدل الحســـابي آلخـــر عـــدد إداري وعشـــرة )-بيـــداغوجي

 على مرحلتين:

 .%  55بنسبة 2515ترقية الدفعة ألاولى في جانفي  -1

 . 2518ترقية البقية في جانفي  -2

كبــرهم ســّنا.  ثــم يرتقــون إلــى رتبــة أســتاذ فــوق الرتبــة وفــي صــورة التســاوي تعطــى ألاولويــة أل

للمـــدارس الابتدائيــــة وذلــــك بعـــد ترســــيمهم حســــب الجـــدارة بقائمــــة كفــــاءة اعتمـــادا علــــى ألاقدميــــة 

ســـبة إلـــى املباشـــرين للتـــدريس، والاقدميـــة العامـــة 
ّ
العاّمـــة وآخـــر عـــدد بيـــداغوجي تحصـــلوا عليـــه بالن

د إداري بالنسـبة إلـى القـائمين بعمـل إداري أو امللحقـين واملعدل الحسابي آلخر عـدد بيـداغوجي وعـد

(  15املعـــدل الحســـابي آلخـــر عـــدد إداري وعشـــرة )-فـــي حالـــة عـــدم تـــوفر عـــدد بيـــداغوجي–ويحتســـب 

 من عشرين كعدد بيداغوجي وذلك على دفعتين:

 .%   55بنسبة 2510ترقية الدفعة ألاولى في جانفي  -1

 . 2516ترقية البقية في جانفي  -2

 ي صورة التساوي تعطى ألاولوية ألكبرهم سّنا.وف

 .1115جوان  14مؤرخ في  1115لسنة  511أمر عداد  :)ثالثا( 19الفصل 

يرتقي معلمو التطبيق ألاول من غير خريجي املعاهد العليا لتكـوين املعلمـين الـى رتبـة أسـتاذ 

دا علــــــى املـــــدارس الابتدائيـــــة وذلـــــك بعــــــد ترســـــيمهم حســـــب الجـــــدارة بقائمــــــة كفـــــاءة اعتمـــــا

الاقدميـــــــة العامـــــــة وآخـــــــر عـــــــدد بيـــــــداغوجي تحصـــــــلوا عليـــــــه بالنســـــــبة املباشـــــــرين للتـــــــدريس 

ــــــى  والاقدميــــــة العامــــــة واملعــــــدل الحســــــابي آلخــــــر عــــــدد بيــــــداخوجي وعــــــدد إداري بالنســــــبة ال

املعــدل  -فــي حالــة عــدم تــوفر عــدد بيــداغوجي -القــائمين بعمــل إداري أو امللحقــين ويحتســب

 ( من عشرين كعدد بيداغوجي وذلك على دفعتين:15شرة)الحسابي ألخر عدد إداري وع

 .%55بنسبة  2515ولى في سبتمبر ترقية الدفعة ألا  -1

 .2518ترقية البقية في سبتمبر   -2

 وفي صورة التساوي تعطى الاولوية ألكبرهم سنا.

 (1112جويلية  19املؤرخ في  1112لسنة  811)أمر حكومي عداد  )رابعا( : 19الفصل 

التطبيــــق إلــــى رتبــــة معلــــم تطبيــــق أّول وذلــــك بعــــد ترســــيمهم حســــب الجــــدارة يرتقــــي معلمــــو 

ســــبة إلــــى 
ّ
بقائمــــة كفــــاءة اعتمــــادا علــــى الاقدميــــة العاّمــــة وآخــــر عــــدد بيــــداغوجي تحصــــلوا عليــــه بالن

املباشــــــرين للتــــــدريس، وألاقدمّيــــــة العاّمــــــة واملعــــــّدل الحســــــابي آلخــــــر عــــــدد بيــــــداغوجي وعــــــدد إداري 

ســـبة إلـــى القـــائمين بعمـــ
ّ
ر عـــدد بيــــداغوجي–ل إداري أو امللحقـــين ويحتســـب بالن

ّ
-فـــي حالـــة عـــدم تـــوف

 (  من عشرين كعدد بيداغوجي وذلك على دفعتين:15املعّدل الحسابي آلخر عدد إداري وعشرة )

 .%  55بنسبة 2515ترقية الدفعة ألاولى في   سبتمبر  -1

 .2518ترقية البقية في سبتمبر  -2
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ألكبــــرهم ســـّنا. ثــــم يرتقـــون  إلــــى رتبـــة أســــتاذ املــــدارس  وفـــي صــــورة التســـاوي تعطــــى ألاولويـــة

الابتدائيــة وذلــك بعــد ترســيمهم حســب الجــدارة بقائمــة كفــاءة اعتمــادا علــى ألاقدميــة العاّمــة وآخــر 

ســبة إلــى املباشــرين للّتــدريس، وألاقدمّيــة العاّمــة واملعــّدل الحســابي آلخــر عـــدد 
ّ
عــدد بيــداغوجي بالن

ســـبة 
ّ
فـــي حالـــة عـــدم –إلـــى القـــائمين بعمـــل إداري أو امللحقـــين ويحتســـب بيـــداغوجي وعـــدد إداري بالن

(  مــــــــن عشــــــــرين كعــــــــدد 15املعــــــــدل الحســــــــابي آلخــــــــر عــــــــدد إداري وعشــــــــرة )-تــــــــوفر عــــــــدد بيــــــــداغوجي

 بيداغوجي تحصلوا عليه  على ثالث دفعات:

 2510الثلث ألاّول: في سبتمبر -1

 2516الثلث الثاني:في سبتمبر -2

 .2516بر البقّية:         في  سبتم-3

 اوي تعطى ألاولوية ألكبرهم سّنا.وفي صورة التس

يرتقــــي املعلمــــون ألاول خريجــــو املعاهــــد العليــــا لتكــــوين املعلمــــين املتحصــــلون  : 19الفصــــل 

مباشــرة إلــى رتبــة معلــم تطبيــق أول علــى دفعتــين  25مــن  14علــى عــدد بيــداغوجي يســاوي أو يفــوق 

 العامة : باالعتماد على  العدد البيداغوجي وألاقدمية

 .2513في سبتمبر  55% -

 .2514في سبتمبر  % 50 -

 .1115جوان  14مؤرخ في  1115لسنة  511أمر عداد  :)مكرر( 19الفصل 

حكـومي )أمر أو مـا يعاادلهـا يدمج بقية املعلمين ألاول خريجي املعاهد العليا لتكـوين املعلمـين

 .2514في رتبة معلم تطبيق أول في سبتمبر  (1112جويلية  12املؤرخ في  1112لسنة  811عداد 

إلاجــازة أو ألاســتاذّية أو مــا  الوطنيــة يــدمج املعلمــون ألاول مــن حامـــلي شــهادة- :18الفصــل 

 . 2512يعادلهما في رتبة أستاذ املدارس الابتدائية وذلك في سبتمبر 

 ين :على أن يصرف على دفعت 2512يحتسب املفعول املالي لهذا إلادماج من سبتمبر 

والدفعـــة الثانيـــة فـــي اجـــل أقصـــاه  2513فـــي اجـــل أقصـــاه نهايـــة ســـنة  %55الدفعـــة ألاولـــى : 

 .    2514الثالثي ألاول لسنة 

إلاجــازة أو ألاســتاذّية أو  الوطنيــة مــن املعلمــين مــن حــاملي شــهادة %55يرتقــي  :41الفصــل 

رتبـــــة أســـــتاذ املـــــدارس ثـــــّم يرتقـــــون إلـــــى  2512مـــــا يعادلهمـــــا إلـــــى رتبـــــة معلـــــم أول وذلـــــك فـــــي ســـــبتمبر 

 .2513الابتدائّية في سبتمبر 

إلاجـــازة أو ألاســـتاذّية او مـــا  الوطنيـــة يرتقـــي بقيـــة املعلمـــين مـــن حـــاملي شـــهادة :41الفصـــل 

ثـّم يرتقـون إلــى رتبـة أســتاذ املـدارس الابتدائّيــة  2513وذلــك فـي ســبتمبر  يعادلهمـا إلـى رتبــة معلـم أول 

 .2514في سبتمبر 

 .1115جوان  14مؤرخ في  1115لسنة  511أمر عداد  :)مكرر( 41الفصل 

يدمج املعلمون غير الحاملين للشهادة الوطنيـة لإلجـازة أو ألاسـتاذية أو مـا يعادلهمـا فـي رتبـة 

 .2515معلم تطبيق في سبتمبر 
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   .1112جويلية  19مؤرخ في  1112لسنة 811امر حكومي عداد  (:جديدة فقرة ثانية)

كما يدمج املعلمون غير حاملي الشهادة الوطنية لإلجازة أو الاسـتاذية أو مـا يعادلهمـا املنتـدبين قبـل  

 .2518في رتبة معلم تطبيق في جانفي  2518غّرة جانفي 

 .1115جوان  14مؤرخ في  1115لسنة  511أمر عداد  :)ثالثا( 41الفصل 

ألاســـتاذية أو مـــا يعادلهمـــا فـــي رتبـــة  يـــدمج املعلمـــون الحـــاملون للشـــهادة الوطنيـــة لإلجـــازة أو 

 .2515ثم في رتبة أستاذ املدارس الابتدائية في سبتمبر  2514في سبتمبر  أول معلم 

    .1112جويلية  19مؤرخ في   1112لسنة  811امر حكومي عداد  (:جديدة )فقرة ثانية

يعادلهــا فـــي رتبــة معلـــم أّول ويــدمج املعلمــون الحـــاملون للشــهادة الوطنيـــة لإلجــازة أو ألاســتاذية أو مـــا 

 .2515ثم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية في ديسمبر  2514في ديسمبر 

    (.1112جويلية  19مؤرخ في   1112لسنة  811امر حكومي عداد  : (جديدة )فقرة ثالثة

اسـتاذ يدمج املعلمون ألاول الحاملون للشهادة الوطنية لإلجازة أو ألاسـتاذية أو مـا يعادلهمـا فـي رتبـة 

 .2515املدارس الابتدائية في سبتمبر 

 .1112جويلية  19املؤرخ في  1112لسنة  811أمر حكومي عداد  )رابعا(: 41الفصل 

ــــــة والّتقنيــــــة  مــــــون و املعلّمــــــون ألاول ومعلّمــــــو الّتطبيــــــق ومعلمــــــو الّتطبيــــــق للتربيــــــة اليدوّي
ّ
يــــــدمج املعل

ســنوات تعلــيم عــال بنجــاح أو حــاملو الشــهادة  ومعلّمــو الّتطبيــق ألاول حــاملو الباكالوريــا زائــد ثــالث

الوطنيــــــة  لإلجــــــازة التطبيقيــــــة خــــــارج نظــــــام "إمــــــد" أو حــــــاملو الشــــــهادة الجامعّيــــــة للتكنولوجيــــــا فــــــي 

الاختصاصـــات التقنيـــة والتكنولوجيـــة خـــارج نظـــام "إمـــد" فـــي رتبـــة أســـتاذ املـــدارس الابتدائّيـــة بدايـــة 

 تنظّم في الغرض.بعد متابعة دورة تكوينية  2515من أّول جانفي 

الخاضـعون ألحكـام هـذا  3يدمج معلمو التطبيـق ألاول مـن الصـنف الفرعـي أ:  41الفصل 

وذلــك فــي حــدود املراكــز املــراد ســّد شــغورها  2والــى حــين انقــراض رتبــتهم فــي الصــنف الفرعــي أ ألامــر

يـداغوجي اعتمادا علـى الاقدميـة فـي الرتبـة وآخـر عـدد ب بعد ترسيمهم حسب الجدارة بقائمة كفاءة

 إلادماج على النحو التالي:  ويتّم  تحصلوا عليه وفي صورة التساوي تعطى ألاولوية ألكبرهم سّنا

 .2512في غّرة جانفي   % 65 -أ

ألّيـــــا بالنســـــبة ملعلمـــــي التطبيـــــق الاول مـــــن  2يصـــــبح إلادمـــــاج فـــــي الصـــــنف الفرعـــــي أ -ب

 .  2513بداية من غّرة اكتوبر 3الّصنف الفرعي أ

 .1115جوان  14مؤرخ في  1115لسنة  511أمر عداد : )مكرر( 41الفصل 

يــدمج كــل معلمــي التطبيــق ألاول قــوق الرتبــة فــي رتبــة أســتاذ املــدارس الابتدائيــة وذلــك بعــد 

ترســـــيمهم حســـــب الجـــــدارة بقائمـــــة كفـــــاءة اعتمـــــادا علـــــى الاقدميـــــة العامـــــة وآخـــــر عـــــدد بيـــــداغوجي 

العامــــة واملعــــدل الحســــابي آلخــــر عــــدد تحصــــلوا عليــــه بالنســــبة الــــى املباشــــرين للتــــدريس والاقدميــــة 

فـــي حالـــة عـــدم  -بيـــداغوجي وعـــدد إداري بالنســـبة الـــى القـــائمين بعمـــل إداري أو امللحقـــين ويحتســـب

( مـن عشـرين كعـدد بيـداغوجي 15املعدل الحسابي آلخـر عـدد إداري وعشـرة) -توفر عدد بيداغوجي

 .2515ة وذلك في سبتمبر ارس الابتدائيثم يعاد ترتيبهم في رتبة أستاذ فوق الرتبة للمد
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 1112جويلية  19املؤرخ في  1112لسنة  811أمر حكومي عداد : )ثالثا(41الفصل 

باستثناء رتبة أستاذ ممّيز للمدارس الابتدائّية، يتمتع سلك مدرس ي التعليم الابتدائي بمختلف 

بداية من  غّرة رتبهم الذين تابعوا دورة تكوينية بيداغوجية تنظم في الغرض بترقية على دفعات 

على أن ال تقل الفترة الفاصلة بين آخر ترقية والترقية عن طريق الدورة التكوينية  2510جانفي 

 البيداغوجية عن سنتين وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:

 الرتبة ألاصلّية

   1115)أمرعداد

 (1111لسنة 

الرتبة حسب ألامر  

 عداد   الحكومي

 1115لسنة  511

 متابعةالرتبة بعد 

ادورة تكوينية 

 بيداغوجّية

1119 1119 1118 1111 1111 

أستاذ أول 

للمدارس 

 الابتدائّية

أستاذ أّول فوق  

الّرتبة للمدارس 

 الابتدائّية

155%     

أستاذ املدارس 

 الابتدائّية

أستاذ أّول  

 للمدارس الابتدائّية

  البقّية 25% 55% 

معلم تطبيق أّول 

 فوق الّرتبة

أستاذ فوق 

الرتبة للمدارس 

 الابتدائّية

أستاذ فوق الرتبة 

ممّيز للمدارس 

 الابتدائّية 

155%     

معلم تطبيق 

أّول)من غير 

خريجي املعاهد 

 العليا

 لتكوين املعلمين( 

أستاذ املدارس 

 الابتدائّية

أستاذ فوق الرتبة 

للمدارس 

 الابتدائّية

   البقّية 55% 

معلم تطبيق 

أّول)خريج املعاهد 

العليا لتكوين 

 املعلمين(

أستاذ فوق 

الرتبة للمدارس 

 الابتدائّية

أستاذ فوق الرتبة 

ممّيز للمدارس 

 الابتدائّية

  البقّية 55%  

 تطبيقمعلم 

م
ّ
 +معل

أستاذ املدارس 

 الابتدائّية

أستاذ فوق الرتبة 

 للمدارس الابتدائّية

 البقّية 33% 33%  

 

سبة إلى املباشرين للّتدريس ويرتب املترشحون حسب ألاقدمّية 
ّ
العاّمة وآخر عدد بيداغوجي بالن

سبة إلى القائمين بعمل 
ّ
وألاقدمّية العاّمة واملعّدل الحسابي آلخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالن

املعدل الحسابي آلخر عدد إداري -في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي–إداري أو امللحقين ويحتسب 

 كعدد بيداغوجي . (  من عشرين15وعشرة )

 .واذا تساوت أقدميتهم فحسب التقدم في السّن 

 سنة فأكثر.   50و تعطى ألاولوّية في الترتيب، عند كّل ترقية، للبالغين من العمر 
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 1112جويلية  19املؤرخ في  1112لسنة  811أمر حكومي عداد  :)رابعا( 41الفصل 

يحافظ ألاساتذة ألاول للمدارس الابتدائّية وأساتذة املدارس الابتدائية الذين تمتعوا بالترقية 

)ثالثا(  من هذا ألامر  42عن طريق الدورة التكوينية البيداغوجية املنصوص عليها بالفصل 

عند  باألقدمّية املكتسبة في الرتبة قبل تمتعهم بهذه الترقية. وتحتسب هذه ألاقدمّيةالحكومي 

املؤرخ في  2513لسنة  2225إجراء  مناظرات الارتقاء وفق الشروط املنصوص عليها باألمر عدد 

 .املذكور أعاله  2513جوان  3

 1112جويلية  19املؤرخ في  1112لسنة  811أمر حكومي عداد  :)خامسا( 41الفصل 

بالتنفيل الخاص بالشهادات ال يتمّتع مدرسو التعليم الابتدائي العاملون باملدارس الابتدائية 

 16)جديد( و  10)جديد(     و 15العلمية املفضية إلى الترقية بالشهائد املنصوص عليه بالفصول 

 مر 
ّ
 ة واحدة لكّل شهادة في الارتقاء.)جديد( إال

ـــــر أســـــاتذة املـــــدارس الابتدائّيـــــة املباشـــــر : 41الفصـــــل 
ّ
  2512جـــــوان  18ن قبـــــل تـــــاريخ و ينظ

العــاملين باملــدارس إلاعداديــة واملعاهــد علــى مســتوى ســاعات التــدريس بدايــة مــن بســلك املدرســين 

 .2512سبتمبر 

يواصــــل املعلمــــون املتحصــــلون علــــى شــــهادة إلاجــــازة أو ألاســــتاذية و املعلمــــون : 44الفصــــل 

العمــل طبقــا لعــدد ســاعات  2512ألاولــون املرتقــون إلــى رتبــة أســتاذ املــدارس الابتدائّيــة فــي ســبتمبر 

لعادّيـــــة ويحتســـــب الفـــــارق كســـــاعات اضـــــافّية علـــــى ان يـــــتّم تنظيـــــرهم مـــــع ســـــلك املدرســـــين العمـــــل ا

 .2513ت التدريس بداية من سبتمبر العاملين باملدارس الاعدادية واملعاهد على مستوى ساعا

التعلـــــــيم الابتـــــــدائي  و املطالـــــــب بهـــــــا مدرســـــــ يصـــــــبح تنظيـــــــر ســـــــاعات التـــــــدريس: 45الفصـــــــل 

بســـاعات التـــدريس املطالـــب بهـــا نظـــرائهم فـــي الصـــنف بســـلك مدرســـ ي العـــاملين باملـــدارس الابتدائيـــة 

 .2515ن باملدارس إلاعدادية واملعاهد آلّيا بداية من سبتمبر و التعليم العامل

 العنوان الرابع عشر

 أحكام ختامّية

ن باملـدارس الابتدائيـة التابعـة لـوزارة و التعليم الابتدائي العـامل يتمّتع مدرسو :42لفصل ا

املباشــرون للتــدريس بمنحـة تســّمى منحــة املسـتلزمات املدرســية تصــرف فـي شــهر ســبتمبر مــن التربيـة 

 املشار إليه أعاله. 2550سبتمبر  11املؤرخ في  2550لسنة  2356كّل سنة على معنى ألامر عدد 

يتمّتـــع بمنحـــة الريــف مدرســـو التعلـــيم الابتــدائي العـــاملون باملـــدارس الريفيـــة  : 49الفصــل 

 .املشار إليه أعاله 1662مارس  18املؤرخ في  1662لسنة  520ر عدد على معنى ألام

 .1115جوان  14مؤرخ في  1115لسنة  511: أمر عداد )مكرر( 49الفصل 

التعلــيم الابتــدائي العــاملين باملــدارس الابتدائيــة التابعــة لــوزارة التربيــة علــى  يتمّتــع مدرســو

املشــــار إليــــه أعــــاله بمنحــــة  2514أكتــــوبر  6املــــؤرخ فــــي  2514لســــنة  3004معنــــى أحكــــام ألامــــر عــــدد 

 شهرية خاصة.
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تحتســـب الّســـنوات املقضـــاة بمـــدارس الترشـــيح ضـــمن الاقدمّيـــة فـــي التقاعـــد   :49الفصـــل 

طبقـــا للقـــانون الجـــاري بـــه العمـــل وذلـــك ابتـــداء مـــن بلـــوغ ســـّن الثامنـــة عشـــرة بالنســـبة إلـــى ألاعـــوان 

املنتــــــدبين مـــــــن بــــــين املترشـــــــحين املحــــــرزين علـــــــى شـــــــهادة خــــــتم الـــــــدروس ملــــــدارس ترشـــــــيح املعلمـــــــين 

 واملعلمات.

 2435جميــع ألاحكــام الســابقة واملخالفــة لهــذا ألامــر وخاّصــة ألامــر عــدد تلغــى  :48الفصــل 

ي  25أحكـــــام الفصـــــل  ااملشـــــار إليـــــه أعـــــاله عـــــد 2553نـــــوفمبر  24املـــــؤرخ فـــــي  2553لســــنة 
ّ
منـــــه الـــــذ

ى سنة 
ّ
 .2515يتواصل العمل بأحكامه إلى موف

وزير التربية ووزير املالية مكلفان ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا ألامر الذي  : 51الفصل 

 .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 .2513جوان  3تونس في 

 رئيس الحكومة        

 علي العريض         

 

 

 

 

 

 

 

  مالحظة :

 على: 1112جويلية  19املؤرخ في  1112لسنة  811من ألامر عداد  1( ينص الفصل 1

)مكرر(  19عبارة "أو مايعاادلها" إثر عبارة" خرجي املعاهد العليا لتكوين املعلمين" الوارادة بالفصل  تضاف

 املشار إليه أعاله. 1111جوان  1املؤرخ في  1111لسنة  1115من ألامر عداد 

 على: 1112جويلية  19املؤرخ في  1112لسنة  811من ألامر عداد  5( ( ينص الفصل 1

املشار  1111جوان  1املؤرخ في  1111لسنة  1115عبارة "الاجازة" الوارادة بمختلف فصول ألامر عداد  تلغى

 إليه أعاله وتعوض بعبارة "الشهاادة الوطنية لالجازة"..
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 يتعلق بضبط  1111جوان  1مؤرخ في  1111لسنة  1112أمر عداد 

 العاملين مدرس ي التعليم الابتدائياملطابقة بين ادرجات رتب سلك 

 التابعة لوزارة التربية ومستويات التأجير. باملدارس الابتدائية

 

 

 ,الحكومةإن رئيس 

 باقتراح من وزير التربية,

 

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511ـدد لسنة 8بعد إلاطالع على القانون التاسيس ي عـ

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية.

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد إلاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  66املرسوم عدد الصبغة إلادارية, وعلى جميع النصـوص التي نقحـته أو تممتـه وخاصـة 

 .2511سبتمبر  23املؤرخ في  2511

املتعلق بضبط املرتب  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660ـدد لسنة 1632وعلى ألامر عـ

ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 . 2550فيفيري  12املؤرخ في  2550لسنة  286كما وقع تنقيحه باالمر عدد  إلادارية

املتعلق بالغرامات  1660نوفمبر  15املؤرخ في  1660ـدد لسنة 2120وعلى ألامر عـ

املتعلق بضبط و  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632التعويضية املحدثة باألمر عدد 

 املرتب ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية.

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552ـدد لسنة 2655عـوعلى الامر 

 وزارة التربية والتكوين.

املتعلق بضبط املطابقة  2553 نوفمبر 24املؤرخ في  2553ـدد لسنة 2432وعلى ألامر عـ

بين درجات رتب سلك رجال التعليم العاملين باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية 

 .2555 مارس 24املؤرخ في  2555لسنة   1558يات التأجير كما وقع تنقيحه باألمر عدد ومستو 

املتعلق باحالة مشموالت  2515جانفي  25املؤرخ في  2515ـدد لسنة 64وعلى ألامر عـ

 والتكوين سابقا املتعلقة بالتكوين املنهي الى وزارة التكوين املنهي والتشغيل. ةوزارة التربي

املتعلق بضبط النظام  2513 جوان 3املؤرخ في  2513ـدد لسنة 2225وعلى ألامر عـ

العاملين باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة الابتدائي التعليم  مدرس يألاساس ي الخاص بسلك 

 التربية.
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 وعلى رأي وزير املالية,

 وعلى رأي املحكمة لاادارية,

 الجمهورية.وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد اعالم رئيس 

 

 يصـدر ألامـر آلاتـي نصـه:

 

التعليم العاملين باملدارس الابتدائية  مدرس ييضبط تطابق درجات رتب  :الفصل ألاول 

املؤرخ  1660لسنة  1632التابعة لوزارة التربية مع مستويات التأجير املنصوص عليها باألمر عدد 

 للجدول التالي : بيانات املشار إليه أعاله, وفق 1660سبتمبر  18في 

 

مستوى التأجير  الدرجة الرتبة الصنف الفرعي الصنف

 املطابق

أستاذ مميز للمدارس  1أ أ

 الابتدائية
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25 
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أستاذ أول فوق الرتبة  1أ أ

 الابتدائيةللمدارس 
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أستاذ أول للمدارس  1أ أ

 الابتدائية

 25إلى  1من  25إلى  1من 

أستاذ فوق الرتبة مميز  2أ أ

 للمدارس إلابتدائية

 1115لسنة  511أمر عداد)

 (1115جوان  14مؤرخ في 
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أستاذ فوق الرتبة  2أ أ

 للمدارس إلابتدائية

 1115لسنة  511أمر عداد)

 (1115جوان  14مؤرخ في 
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 25إلى  1من  25إلى  1من  أستاذ املدارس إلابتدائية 2أ أ
 

معلم تطبيق أول فوق  2أ أ

 الرتبة
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2 

8 

0 
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 1 تطبيق أول معلم  2أ أ
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 1 معلم تطبيق 3أ أ
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معلم تطبيق للتربية  3أ أ

 اليدوية والتقنية
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 25إلى  1من  25إلى  1من  معلم أول  3أ أ

 25إلى  1من  25إلى  1من  معلم  ب

معلم التربية اليدوية   ب

 والتقنية

 

 25إلى  1من  25إلى  1من 
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 15املؤرخ في  1660لسنة  2120من ألامر عدد  2مع مراعاة أحكام الفصل  :1الفصل 

املشار إليه أعاله, يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية املحدثة باألمر  1660نوفمبر 

مدرس ي املشار إليه أعاله بالنسبة إلى رتب  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632عدد 

العاملين باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية الذين تمت إعادة ترتيبهم ائي إلابتدالتعليم 

 بشبكة ألاجور عند بلوغ العون الدرجة املحددة بالجدول التالي:

 الدرجة املحدادة لزوال الانتفاع الرتبة

 بالغرامة التعويضية

 مستوى التأجير املحداد لزوال

 الانتفاع بالغرامة التعويضية

 13 12 تطبيقمعلم 

 معلم تطبيق للتربية

 اليدوية والتقنية

12 13 

 13 13 معلم أول 

 15 15 معلم

 معلم التربية اليدوية

 والتقنية

15 15 

 

جوان  3املؤرخ في  3125لسنة  2225من ألامر عدد  3طبقا ألحكام الفصل  :1الفصل 

 مدرس يتحدد الدرجات التي يتغير فيها نسق التدرج الخاص برتب  ،املشار إليه أعاله 2513

العاملين باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية عند بلوغ العون الدرجة  إلابتدائي التعليم

 املبينة بالجدول التالي:

 مستوى التأجير املقابل الدرجة التي سيتغير فيها النسق الرتبـة

 15 6 معلم تطبيق 

معلم تطبيق للتربية 

 اليدوية والتقنية

6 15 

 6 6 معلم أول 

 15 15 معلم 

معلم التربية اليدوية 

 والتقنية

15 15 

 

 2432: تلغى جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا ألامر وخاصة ألامرعدد4الفصل 

 املشار إليها أعاله.  2553نوفمبر  24املؤرخ في  2553لسنة 
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 2432عدد األمرالواردة ب 3ألاحكام الخاصة برتبة معلم تطبيق صنف أتبفى : 5الفصل 

سارية املفعول الى حين انقراض هذه  هاملشار إليه أعال   2553نوفمبر  24املؤرخ في  2553لسنة 

 الرتبة.

وزير التربية واملالية مكلفان, كل فيما يخصه, بتنفيذ هذا ألامر الذي ينشر  : 2الفصل 

 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2513جوان  3تونس في 

 

 رئيس الحكومة

 علي لعريض  
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 يتعلق بضبط نظام تأجير 1111 جوان 1مؤرخ في  1111لسنة  1119أمر عداد 

 التابعة لوزارة التربية. العاملين باملدارس الابتدائيةالابتدائي التعليم  مدرس يسلك 

 

 ، الحكومةإن رئيس 

 باقتراح من وزير التربية ،

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511ـدد لسنة 8بعد الاطالع على القانون التأسيس ي عـ

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد الاطالع على القانون عـ 

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  66عدد  املرسومالصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 

 ،2511 بتمبرس 23املؤرخ في  2511

املتعلق بإحداث منحة إنتاج  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 125وعلى ألامر عـ

لبعض أصناف موظفي وزارة التربية القومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته 

 ،1665 جوان 10املؤرخ في  1665لسنة  643وخاصة ألامر عدد 

املتعلق بضبط مقادير منحة  1604افريل  20رخ في املؤ  1604ـدد لسنة 511وعلى ألامر عـ

إلانتاج املخولة لألعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

 1665لسنة  645الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

 ،1665جوان  10املؤرخ في 

املتعلق بضبط مقادير املنحة  1664جانفي  18املؤرخ في  1664ـدد لسنة 28وعلى ألامر عـ

الخصوصية )منحة التكاليف البيداغوجية( املخولة لرجال التعليم الابتدائي التابعين لوزارة 

 التربية القومية،

املتعلق بإسناد منحة  1665ديسمبر  3املؤرخ في  1665ـدد لسنة 1465وعلى ألامر عـ

ية لفائدة رجال التعليم الثانوي والابتدائي والقيمين لوزارة التربية القومية كما كيلومترية جمل

 ،1665ديسمبر  3املؤرخ في  1665لسنة  2522وقع تنقيحه باألمر عدد 

املتعلق بتحديد مقادير  1666فيفري  11املؤرخ في  1666ـدد لسنة 160وعلى ألامر عـ

الجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية وشروط إسناد منحة إلانتاج ألعوان الدولة و 

لسنة  1581ذات الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

 ،1665جوان  16املؤرخ في  1665

املتعلق بضبط شروط  1661افريل  25املؤرخ في  1661ـدد لسنة 554وعلى ألامر عـ

 اف موظفي وزارة التربية والعلوم،إسناد منحة إلانتاج لبعض أصن

املتعلق بضبط شروط  1662فيفري  10املؤرخ في  1662ـدد لسنة 350وعلى ألامر عـ

 إسناد منحة إلانتاج لفائدة رجال التعليم العاملين باملدارس الابتدائية،
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املتعلق بضبط الشروط  1664أوت  15املؤرخ في  1664ـدد لسنة 1058وعلى ألامر عـ

ناد العدد املنهي وعدد منحة إلانتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات املحلية العامة إلس

 1665لسنة  1568واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية كما وقع تنقيحه باألمر عدد 

 ،1665جوان  16املؤرخ في 

املتعلق بضبط املرتب  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660ـدد لسنة 1632وعلى ألامر عـ

وعلى  ساس ي ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلاداريةألا 

فيفري  12املؤرخ في  2550لسنة  286جميع النصوص التي نقحته او تممته وخاصة الامر عدد 

2550 ، 

مشموالت املتعلق بضبط  2552 نوفمبر 11املؤرخ في  2552ـدد لسنة 2655وعلى ألامر عـ

 ،بية والتكوينوزارة التر 

املتعلق بضبط نظام  2553نوفمبر  24املؤرخ في  2553لسنة  2431وعلى ألامر عدد 

 تاجيرسلك رجال التعليم العاملين باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية والتكوين،

بتحويل جزء من املتعلق  2550 فيفري  12املؤرخ في  2550ـدد لسنة 280وعلى ألامر عـ

املنح الخصوصية املسندة الى الاعوان العموميين الى املرتب الاساس ي املحدد بشبكة مقادير 

 ،الاجور الخاصة بهم

املتعلق بضبط الزيادة  2556ديسمبر  35املؤرخ في  2556ـدد لسنة 415وعلى ألامر عـ

 الجملية في مقادير منحة التكاليف البيداغوجية املخولة العوان سلك رجال التعليم العاملين

واسناد القسط  2515-2556بتدائية التابعة لوزارة التربية والتكوين طيلة الفترة باملدارس إلا 

 ،الاول لفائدة الاعوان املنتفعين بهذه املنحة

باحالة مشموالت املتعلق  2515 جانفي 25املؤرخ في  2515دد  لسنة ـ64ـوعلى ألامر ع

 ،املنهي الى وزارة التكوين املنهي والتشغيلوزارة التربية والتكوين سابقا املتعلقة بالتكوين 

املتعلق بالترفيع في مقادير  2511اكتوبر  20املؤرخ في  2511ـدد  لسنة 3316وعلى ألامر عـ

منحة التكاليف البيداغوجية املسندة لفائدة سلك رجال التعليم العاملين باملدارس الابتدائية 

 ،2511التابعين لوزارة التربية بعنوان 

املتعلق بضبط النظام  2513جوان  3املؤرخ في  2513ـدد  لسنة 2225ألامر عـوعلى 

ألاساس ي الخاص بسلك مدرس ي التعليم الابتدائي العاملين باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة 

 التربية ،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية.

 وعلى رأي وزير املالية،

 الجمهورية وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد اعالم رئيس

 يصدر ألامر آلاتي نصه:
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مدرس ي التعليم تضبط أحكام هذا ألامر نظام التأجير املنطبق على سلك  : الفصل ألاول 

 العاملين باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية. الابتدائي

العاملين  مدرس ي التعليم تسند لفائدة سلك  ،عالوة على املرتب ألاساس ي : 1الفصل 

 باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية املشار إليهم بالفصل ألاول من هذا ألامر املنح التالية:

 منحة تكاليف بيداغوجية، -

 منحة كيلومترية، -

 منحة إنتاج. -

حددت مقادير منحة التكاليف البيداغوجية واملنحة الكيلومترية املسندة إلى  : 1الفصل 

العاملين باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية طبقا  الابتدائي تعليمال مدرس يأعوان سلك 

 لبيانات الجدول التالي:

 املقدار الشهري بحساب الدينار الرتـب

 املنحة الكيلومترية منحة التكاليف البيداغوجية

 50.555 062.555 أستاذ مميزللمدارس الابتدائية

أستاذ اول فوق الرتبة للمدارس 

 الابتدائية

010.555 50.555 

 50.555 842.555 أستاذ اول للمدارس الابتدائية

أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس 

لسنة  511أمر عداد)الابتدائية

 (1115جوان  14مؤرخ في  1115

863.555 55.555 

أستاذ فوق الرتبة للمدارس 

لسنة  511)أمر عداد  الابتدائية

 (1115جوان  14في  مؤرخ 1115

823.555 55.555 

 55.555 503.555 أستاذ املدارس الابتدائية

 55.555 556.555 معلم تطبيق أول فوق الرتبة

 55.555 541.555 معلم تطبيق أول 

 45.555 401.555 معلم تطبيق

معلم تطبيق للتربية اليدوية 

 والتقنية

401.555 45.555 

 30.5555 456.555 معلم أول 

 35.555 422.555 معلم

 35.555 422.555 معلم التربية اليدوية والتقنية
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تسند املنحة الكيلومترية ومنحة التكاليف البيداغوجية شهريا وبدخول  : 4الفصل 

 الغاية.

ال يمكن الجمع بين املنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند إلى  : 5الفصل 

 ألاعوان املذكورين بعنوان رتبتهم أو خطتهم الوظيفية.

الابتدائي التعليم  مدرس يتضبط مقادير منحة إلانتاج املخولة ألعوان سلك  : 2الفصل 

    طبقا للجدول التالي:العاملين باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية 

املدمج  السنوي املقدار  الرتب

 في املرتب الشهري 

 املقدار املتبقي

 265.555 585.555 أستاذ مميز

 265.555 585.555 أستاذ اول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية

 265.555 585.555  أستاذ اول للمدارس الابتدائية

الابتدائية أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس 

جوان  14مؤرخ في  1115لسنة  511)أمر عداد

1115) 

465.555 245.555 

 أستاذ فوق الرتبة للمدارس الابتدائية

جوان  14مؤرخ في  1115لسنة  511)أمر عداد 

1115) 

465.555 245.555 

 245.555 465.555 أستاذ املدارس الابتدائية

 245.555 465.555 معلم تطبيق اول فوق الرتبة

 245.555 465.555 معلم تطبيق اول 

 255.555 455.555 معلم تطبيق

 255.555 455.555 معلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية

 255.555 455.555 معلم اول 

 180.555 333.555 معلم

 180.555 333.555 معلم التربية اليدوية والتقنية

 

بصرف النظر عن ألاحكام املخالفة يقع اعتماد معيار التغيب عن العمل  : 9الفصل 

 مدرس يعند إسناد عدد منحة إلانتاج الذي يعتمد لصرف املقدار املتبقي من املنحة إلى سلك 

 25التعليم العاملين باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية ، وذلك بالحط بنصف نقطة من 

عن كل يوم غياب غير شرعي أو من اجل املرض يسجل خالل السداس ي بحيث يصبح العدد 

 يوما أو اكثر. 45حدهم صفرا إذا ما بلغت غياباته أاملسند إلى 
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قيام بالنيابة بوظائف من مشموالت رتبة أعلى ال إن ألاعوان املكلفين بال : 9الفصل 

 يمكنهم التمتع إال بمنحة إلانتاج املتعلقة برتبتهم الخاصة.

 2431تلغى جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا ألامر وخاصة ألامر عدد  : 8الفصل 

 املشار إليه أعاله. 2553 نوفمبر 24املؤرخ في  2553لسنة 

املالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ألامر الذي وزير و  وزيرالتربية : 11الفصل 

 ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2513 جوان 3تونس في 

 

 رئيس الحكومة           

 علي لعريض            
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شهريةخاصة يتعلق بإحداث منحة  1114أكتوبر  8مؤرخ في  1114لسنة  1994أمر عداد 

 .التابعة لوزارة التربية لفائدة سلك مدرس ي التعليم الابتدائي العاملين باملدارس الابتدائية

 

 ،الحكومةإن رئيس 

 باقتراح من وزير التربية ،

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511ـدد  لسنة 8بعد إلاطالع على القانون التأسيس ي عـ

 3كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون ألاساس ي عدد  املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية

فيفري  5املؤرخ في  2514لسنة  4والقانون ألاساس ي عدد  2514فيفري  3املؤرخ في  2514لسنة 

2514، 

املتعلق بضبط  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد  لسنة 112على القانون عـ و 

حلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات امل

 2511لسنة  66عدد  املرسومإلادارية،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 

 ،2511سبتمبر  23املؤرخ في 

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552ـدد لسنة 2655وعلى ألامر عـ

 وزارة التربية والتكوين،

املتعلق بإحالة مشموالت  2515جانفي  25املؤرخ في  2515د لسنة ـد64وعلى ألامر عـ

 وزارة التربية والتكوين سابقا املتعلقة بالتكوين املنهي وإلى وزارة التكوين املنهي والتشغيل،

املتعلق بضبط النظام  2513 جوان 3املؤرخ في  2513ـدد لسنة 2225وعلى ألامر عـ

العاملين باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة بتدائي إلا التعليم  مدرس يألاساس ي الخاص بسلك 

 ،التربية 

املتعلق بتعيين  2514جانفي  26املؤرخ في  2514ـدد لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عـ

 رئيس الحكومة،

املتعلق بتسمية أعضاء  2514فيفري  3املؤرخ في  2514ـدد لسنة 413وعلى الامر عـ

 الحكومة،

 املالية،الاقتصااد و وعلى رأي وزير 

 وعلى رأي املحكمة لاادارية.

 وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية.

 يصدر ألامر آلاتي نصه:

 

باملدارس  سلك مدرس ي التعليم الابتدائي العاملينأحدثت لفائدة  : الفصل ألاول 

 3املؤرخ في  2513لسنة  2225التابعة لوزارة التربية الخاضعين ألحكام الامر عدد  الابتدائية

  املشار اليه اعاله منحة شهرية خاصة. 2513جوان 
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دفعات على  3دينارا تصرف على  65حدد مقدار املنحة الشهرية الخاصة بـ : 1الفصل 

 النحو التالي:

 ،2515دينارا شهريا في جانفي  35-

 ،2518دينارا شهريا في جانفي  35-

 ،2510دينارا شهريا في جانفي  35-

 

تخضع هذه املنحة إلى الضريبة على الدخل وال تخضع إلى الحجز بعنوان  : 1الفصل 

 املساهمة في نظام التقاعد و الحيطة الاجتماعية.

وزيرالتربية ووزيرالاقتصاد واملالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا  : 4الفصل 

 ألامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2514اكتوبر  6ي تونس ف

 

 رئيس الحكومة        

 مهدي جمعة            
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يتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة  1119سبتمبر  11مؤرخ في  1119لسنة  1119أمر عداد 

املدرسين املباشرين للتدريس باملدارس الابتدائية تسمى "منحة خاصة ملصاريف املستلزمات 

 .1119املبلغ الجملي لهذه املنحة وإسنااد القسط ألاول منها بعنوان سنة املدرسية" وضبط 

 

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير التربية والتكوين،

 

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد  لسنة 112بعد إلاطالع على القانون عـ

املحلية واملؤسسات العمومية ذات بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات 

لسنة  25الصبغة إلادارية،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ،2553مارس  10املؤرخ في  2553

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552ـدد لسنة 2655وعلى ألامر عـ

 وزارة التربية والتكوين،

املتعلق بضبط النظام  2553نوفمبر  24املؤرخ في  2553ـدد لسنة 2435وعلى ألامر عـ

ألاساس ي الخاص بسلك رجال التعليم العاملين باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية 

 ،2550جانفي  15املؤرخ في  2550لسنة  02والتكوين، كما وقع تنقيحه باألمر عدد 

 وعلى رأي وزير املالية،

 ة لاادارية.وعلى رأي املحكم

 يصدر ألامر آلاتي نصه:

 

أحدثت بمقتض ى أحكام هذا ألامر ، منحة خاصة لفائدة املدرسين  : الفصل ألاول 

 املباشرين للتدريس باملدارس الابتدائية تسمى "منحة خاصة ملصاريف املستلزمات املدرسية".

تضبط القيمة الجملية الخام للمنحة املشار إليها بالفصل ألاول أعاله بمائة  : 1الفصل 

 ( دينارا وتصرف على ثالثة أقساط في مفتتح كل سنة دراسية.165وثمانين)

القسط ألاول من املنحة املنصوص عليها  2550يسند ابتداء من سبتمبر  : 1الفصل 

 دينارا. 85بالفصل ألاول أعاله واملقدر بـ

تخضع هذه املنحة إلى الضريبة على الدخل وال تخضع إلى الحجز بعنوان  : 4 الفصل

 املساهمة في نظام التقاعد و الحيطة الاجتماعية.
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وزير التربية والتكوين ووزير املالية مكلفان ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا  : 5الفصل 

 ألامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2550ديسمبر  11 تونس في

 زين العابدين بن علي    

 

 

 

 

 

 

 : الترفيع في مقاادير هذه املنحة :  مالحظة

 .    1112ماي  12مؤرخ في   1119لسنة  1141أمر عداد             

 .   1118مارس  1مؤرخ في   1118لسنة  212أمر عداد            

 .   1111سبتمبر  12مؤرخ في   1111لسنة  1951أمر عداد                
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 يتعلق بإحداث منحة الريف 1891مارس  12مؤرخ في  1891لسنة  519أمر عداد 

 .عة لوزارة التربيةبالعاملين باملدارس الابتدائية التا التعليم الابتدائي مدرس ياملخولة لبعض 

 

 التونسية،نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية 

املتعلق بضبط  1686جوان  3املؤرخ في  1686ـدد لسنة 12بعد اطالعنا على القانون عـ

القانون ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

 الصبغة إلادارية،

القانون  واملتعلق بضبط 1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 118وعلى ألامر عـ

ألاساس ي الخاص برجال التعليم العاملين بمدارس ترشيح املعلمين ومدارس التطبيق واملدارس 

 الابتدائية وعلى جميع النصوص التي تقحته أو تممته،

 وباقتراح من وزير التربية القومية،

 وعلى راي وزير التخطيط واملالية،

 وعلى راي املحكمة لاادارية.

 يأتي:أصدرنا أمرنا هذا بما 

 

 ةاملعينين باملدارس الريفية املنعزلأحدثت لفائدة  رجال التعليم إلابتدائي : الفصل ألاول 

 دنانير تصرف شهريا.( 15)منحة تسمى "منحة الريف" يضبط مقدارها بعشرة 

تضبط قائمة املدارس  املشار إليها بالفصل ألاول أعاله بقرار من وزير التربية  : 1الفصل 

 ذ رأي وزير التخطيط واملالية.القومية بعد أخ

وزيرا التخطيط واملالية والتربية القومية مكلفان كل فيما يخصه يتنفيذ  : 1الفصل 

وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية  1662هذا ألامر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 

 التونسية.

 . 1662مارس  18تونس في 

 

 1114أفريل  11املؤرخ في  1114لسنة  1421من ألامر عداد  1: الفصل  مالحظة

  ينص على:

في مقدار الشهري ملنحة الريف املحدثة لفائدة مدرس ي التعليم الابتدائي  عـــــــــرفــتي

 519املعينين باملدارس الريفية املنعزلة طبقا ألحكام الفصل ألاول من الامر عداد 

 -املشار إليه كما يلي: 1891مارس  12املؤرخ في  1891لسنة 

 1111ادينارا ابتداء من سنة  21 -

 1111ادينار ابتداء من سنة   91 -
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 1881اديسمبر  12قرار من وزير التربية والعلوم مؤرخ في 

 يتعلق بتعريف املدارس الريفية املنعزلة.

 

 إن وزير التربية والعلوم،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد إلاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية 

 ذات الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ،

واملتعلق بإحداث منحة  1662مارس  18املؤرخ في  1662ـدد لسنة 520وعلى ألامر عـ

 1663لسنة  053عض رجال التعليم الابتدائي، كما وقع تنقيحه باألمر عدد الريف املخولة لب

 ،1663جويلية  28املؤرخ في 

املتعلق بضبط النظام  1665جوان  10املؤرخ في  1665ـدد لسنة 641وعلى ألامر عـ

ألاساس ي الخاص برجال التعليم العاملين بمدارس ترشيح املعلمين ومدارس التطبيق واملدارس 

 644وعدد  1666جانفي  15املؤرخ في  1666لسنة  158ئية كما وقع إتمامه باألمرين عدد الابتدا

 ،1665جوان  4املؤرخ في  1665لسنة 

 وعلى رأي وزير املالية،

 قرر ما يأتي :

 

لسنة  520تعتبر " مدرسة ريفية منعزلة " خاضعة ألحكام ألامر عدد  : فصل وحيد

إليه أعاله، كل مدرسة توجد خارج املنطقة البلدية  املشار  1662مارس  18املؤرخ في  1662

 وينعدم فيها أحد املرافق التالية:

 التيار الكهربائي -

 املاء الصالح للشراب -

الطريق املعبد، ويعتبر هذا املرفق منعدما كلما كانت املسافة الفاصلة بين املدرسة وبين  -

 متر. 555أقرب طريق معبد ال تقل عن 

 .1663ديسمبر  18تونس في 

 

 وزير التربية والعلوم

 محمد الشرفي    

 

 اطلع عليه 

 الوزير ألاول 

 حامد القروي



 

 

658 

 

 بالخطط الوظيفية يتعلق 1891مارس  12مؤرخ في  1891لسنة  114أمر عداد 

 ملدارس الترشيح و مدارس التطبيق واملدارس الابتدائية.

 

 نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

املتعلق بضبط  1686جوان  3املؤرخ في  1686ـدد لسنة 12القانون عـ بعد اطالعنا على

القانون ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

 الصبغة إلادارية،

املتعلق بضبط القانون  1603مارس  10املؤرخ في  1603ـدد لسنة 118وعلى ألامر عـ

ال التعليم العاملين بمدارس الترشيح وبمدارس التطبيق وباملدارس ألاساس ي الخاص برج

 الابتدائية،

 وعلى رأي وزير املالية،

 وباقتراح من وزير التربية القومية،

 أصدرنا امرنا هذا بما يأتي:

 الباب ألاول 

 أحكام عامة

من هذا ألامر الخطط الوظيفية التي يمكن إحداثها  3تضبط بالفصل  : 1الفصل 

بمدارس ترشيح املعلمين واملعلمات وبمدارس التطبيق وباملدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية 

 القومية.

يتمادى املوظفون املعينون بإحدى الخطط الوظيفية املشار إليها بهذا ألامر  : 1الفصل 

راية املتعلقة برتبهم ويتقاضون منحة وظيفية تدفع كل شهر بانتهائه  حسب في التمتع بالج

 املوالي: 3املقادير املثبتة بالفصل 

 الباب الثاني

 الخطط الوظيفية ملدارس الترشيح ومدارس التطبيق واملدارس الابتدائية

تضبط حسب الجدول التالي الخطط الوظيفية ملدارس الترشيح ومدارس  : 1الفصل 

يق واملدارس الابتدائية واختصاصات ألاعوان املعينين في هذه الخطط وشروط تعيينهم بها التطب

 ومقدار املنحة الوظيفية املناسبة.

 شروط التعيين نوع الخطط ولاختصاصات

 مديرو مدارس الترشيح

يكلف مديرو مدارس الترشيح باإلشراف على مدارس 

 الترشيح وبادارتها:

 ويكلفون خاصة:

 على املدرسين العاملين بمعهدهم وارشادهم.باالشراف 

 

يقع تعيين مديري مدارس الترشيح من 

بين ألاساتذة القائمين بخطة ناظر 

 مدرسة ترشيح مدة عام على ألاقل.

سنة  35ألاساتذة البالغين من العمر 
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 وبرئاسة مجالس ألاقسام.

وبتنظيم التربص البيداغوجي املقرر لفائدة املعلمين 

 املتربصين وبمراقبته.

وبتنضيم مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية 

في معهدهم وتسيير أعمالها ومراقبة النتائج التي يمكن 

إعداد نشريات استعمالها لتشريك معهدهم في 

 بيداغوجية.

وباملشاركة في جميع الاعمال الرامية الى تحسين الطرق 

 التعليمية وفي التجارب املنظمة لهذا الغرض.

وبالقيام بمسؤولية نظام التالميذ وعملهم وبصفة 

عامة بحسن تسيير معهدهم وكذلك بمدارس التطبيق 

 التابعة له.

هدهم وهم وبالقيام بالتصرف الاقتصادي واملالي ملع

 الاذنون بالدفع اذا كان معهدهم يتمتع بالذاتية املدنية.

ويعملون على وضع اتصال مفيد مع بقية مدارس 

 الترشيح.

 وباالضافة الى ذلك يمكن ان يكلفوا:

بتنظيم ملتقيات واملحاضرات واملناقشات ذات الصبغة 

 البيداغوجية.

وباملساهمة في وضع برامج مدارس الترشيح ومعاهد 

 عيم الثانوي واملدارس الابتدائية.الت

على الاقل والذين لهم أقدمية أدناها 

منها  3سنوات بصفة أستاذ ، 0

 قضيت بمدرسة ترشيح.

 الترشيح نظار مدارس

يكلف نظار مدارس الترشيح بمساعدة مديري هذه 

 املدارس على القيام بمهامهم.

ولهذا الغرض فهم مكلفون على الاخص تحت سلطة 

 املدير :

بتحقيق التنظيم البيداغوجي للمعهد وخاصة باعداد 

 جداول املدرسين والتالميذ.

وبمراقبة تطبيق البرامج وباقتراح كل اجراء من شانه 

 يحقق العمل الحسن للمدرسين والتالميذ.ان 

وباعداد مجالس الاقسام وباملشاركة في تنظيم 

معهدهم بمجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية 

 

نظار مدارس الترشيح من  تعيين يقع

 35بين الاساتذة البالغين من العمر 

سنة على الاقل والذين باشروا 

 5التدريس بهذه الصفة ما ال يقل عن 

 ترشيح. منها بمدرسة 4سنوات 
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وفي اشغال هذه املجموعات وبالسهر على تنفيذ كل 

 املقرارات الناتجة عن ذلك.

 وبمراقبة عمل التالميذونظامهم.

 عليه الحضور.وبنيابة املدير أن تغيب أو تعذر 

 (1600ديسمبر  6مؤرخ في  1600لسنة  026)أمر عدد 

 وبكل مهمة تعهد اليهم من طرف وزير التربية القومية

 

 

 

 

 

من بين القيمين العامين من الصنف 

سنوات اقدمية  15الاول الذين لهم 

 سنوات في رتبة قيم عام. 5عامة منها

ومن بين القيمين العامين من الصنف 

سنوات اقدمية في  0الثاني الذين لهم 

 رتبتهم.

ومن بين أساتذة التعليم الثانوي 

سنوات  0للمرحلة الاولى الذين لهم 

 اقدمية في رتبتهم.

 مديرو مدارس التطبيق

يكلف مديرو مدارس التطبيق بادارة مدارس التطبيق 

بتحقيق التنظيم البيداغوجي واملراقبة البيداغوجية 

 لهذه املدارس.

كما يشاركون في تنظيم ومراقبة التربصات 

 البيداغوجية تالميذ مدارس الترشيح املتربصين.

ريس التي هم ويمكن اعفاؤهم من ساعات التد

مطالبون بها عفاء كليا او جزئيا بقرار  داخلي من وزير 

 التربية القومية.

 

يقع تعيين مديري مدارس التطبيق 

بط بقرار داخلي ضحسب شروط ت

 من وزير التربية القومية من بين :

 35معلمي التطبيق البالغين من العمر 

سنة  على الاقل والذين باشروا 

مدة اناها صفة التدريس بهذه ال

 خمس سنوات.

الذين قاموا بمهام مساعد املعلمين 

 سنوات على الاقل. 3بيداغوجي مدة 

املعلمين الذين باشروا مهام مدير 

 15مدرسة ابتدائية تعد على أكثر من 

 سنوات على الاقل. 3قسما مدة 

 مديرو املدارس الابتدائية

يكلف مديرو املدارس الابتدائية بادارة املدرسة التي 

عهدت إليهم وبتنظيمها من الناحية البيداغوجية كما 

 انهم مسؤولون عن الادوات املوجودة بها.

ويسهرون على تطبيق التراتيب والتعليمات 

 

يقع تعيين مديري املدارس الابتدائية 

من بين رجال التعليم الابتدائي 

 املترسمين.
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البيداغوجية الادارية ويحفظون النظام داخل املدرسة 

ويراقبون عمل التالميذ وهم بصفة عامة مكلفون 

 بالسهر على حسن سير املدرسة.

مسؤولون عن التصرف الاقتصادي واملالي اذا كم أنهم 

كانت املدرسة مشتملة على قسم للمبيت أو على مطعم 

 مدرس ي.

يمكن اعفاء مديري املدارس الابتدائية من بعض 

ليتمكنوا من  ساعات التعليم التي هم مطالبون بها

 القيام بمهمة الادارة واملراقبة.

ر وتضبط شروط هذا الاعفاء بقرار داخلي من وزي

 التربية القومية.

 قسما فأكثر 15مدير مدرسة ابتدائية ذات 

 قسما 14اقسام الى  15مدير مدرسة ابتدائية ذات 

 اقسام 6اقسام الى  5مدير مدرسة ابتدائية ذات 

 اقسام 4مدير مدرسة ابتدائية ذات 

 اقسام 3مدير مدرسة ابتدائية ذات 

 مدير مدرسة ابتدائية ذات قسمين

 ابتدائية ذات قسم واحدمدير مدرسة 

 املساعدون البيداغوجيون 

أصبحت هذه الخطة الوظيفية تنظم طبقا الحكام 

 2554ماي  25مؤرخ في  2554لسنة  1216ألامر عدد

يتعلق بضبط إسناد الخطة الوظيفية ملساعد 

 .التربية والتكوين وشروط إلاعفاء منها بوزارة بيداغوجي

 

 

يتمتع ألاعوان الذين وقع تعيينهم في خطة وظيفية والذين لهم أقدمية  : 4الفصل 

سنتين في هذه الخطة بالتنفيل بدرجة زائدة في رتبتهم على أن هذا إلاجراء ال يقع إال مرة واحدة 

 طوال قيام املعنيين باألمر بوظيفهم التعليمي أو إلاداري.

يرتب ألاعوان الذين وقع تعيينهم في إحدى الخطط الوظيفية املنصوص  -1 : 5الفصل 

سنوات في هذه الخطط في تاريخ صدور هذا  3عليها في هذا ألامر والذين لهم أقدمية ال تقل عن 

 ألامر بالخطط الوظيفية الجديدة حسب الجدول التالي كما يقع إقرارهم في خطتهم الجديدة.

 



 

 

662 

 

 3وقع تعيينهم في خطة وظيفية والذين لم تكن لهم أقدمية اما ألاعوان الذين  -2

سنوات على ألاقل بتاريخ صدور هذا ألامر فانه يقع إما إدراجهم بالجدول التالي و إقرارهم أو 

وص عليها بالفصل السادس إعفاؤهم من خطتهم وذلك بعد اخذ رأي اللجنة الاستشارية املنص

 املوالي:

 الخطة الجديدة الخطة القديمة

 رئيس معهد مبرز أو مجاز معين بمدرسة ترشيح

 مدير أو مديرة مدرسة ترشيح

 مدير مدرسة تطبيق

 مدير مدرسة ابتدائية

 مرشد بيداغوجي للتعليم الابتدائي

 مدير مدرسة ترشيح

 مدير مدرسة ترشيح

 مدير مدرسة تطبيق

 مدير مدرسة ابتدائية

 مساعد بيداعوجي

 

 الباب الثالث

 أحكام مختلفة

تؤخذ قرارات وزير التربية القومية املتعلقة بالتسميات أو بإنهاء  -1 : 2الفصل 

التسميات بالخطط الوظيفية املضبوطة بمقتض ى هذا ألامر بعد اخذ رأي لجنة استشارية 

 يضبط تكوينها بقرار من وزير التربية القومية.

ضبوطة بمقتض ى يخضع املوظفون الذين وقع تعيينهم في إحدى الخطط الوظيفية امل -2

 هذا ألامر لقضاء مدة تأهل تدوم سنتين يقع إثرها إما إقرارهم في هذه الخطة أو إعفاؤهم منها.

ألغيت جميع ألاحكام السابقة املخالفة لهذا ألامر وخصوصا أحكام ألامر  : 9الفصل 

 ه.أعال  3في خصوص الخطط املذكورة بالفصل  1656أكتوبر  6املؤرخ في  1656لسنة  256عدد 

وزير التربية القومية مكلف بتنفيذ هذا ألامر الذي يجري العمل به ابتداء  : 9الفصل 

 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 1603من أول جانفي 

 .1603مارس  10تونس في 
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 يتعلق بضبط شروط إسنااد 1114ماي  15مؤرخ في  1114لسنة  1119أمر عداد 

 بوزارة التربية والتكوين وشروط لاعفاء منها. ملساعد بيداغوجيالخطة الوظيفية 

 

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير التربية والتكوين،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد الاطالع على القانون عـ

واملؤسسات العمومية ذات بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية 

لسنة  25الصبغة إلادارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ،2553مارس  10املؤرخ في  2553

املتعلق بالتربية  2552جويلية  23املؤرخ في  2552ـدد لسنة 65وعلى القانون التوجيهي عـ

 والتعليم املدرس ي،

املتعلق بالخطط الوظيفية  1603مارس  10املؤرخ في  1603 ـدد لسنة124وعلى ألامر عـ

لسنة  026ملدارس الترشيح ومدارس التطبيق واملدارس الابتدائية، كما وقع إتمامه باألمر عدد 

 ،1600سبتمبر  6املؤرخ في  1600

املتعلق بضبط النظام  2551اكتوبر 2املؤرخ في  2551ـدد لسنة 2346وعلى ألامر عـ

 بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية، ألاساس ي الخاص

املتعلق بضبط املنحة  2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551ـدد لسنة 2350وعلى ألامر عـ

 الوظيفية باملدارس الابتدائية،

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552ـدد لسنة 2655وعلى ألامر عـ

 وزارة التربية والتكوين،

املتعلق بضبط النظام  2553نوفمبر  24املؤرخ في  2553ـدد لسنة 2435عـ وعلى ألامر 

ألاساس ي الخاص بسلك رجال التعليم العاملين باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية 

 والتكوين،

 وعلى رأي وزير املالية،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 يصدر ألامر آلاتي نصه:

 

ألامر شروط إسناد الخطة الوظيفية ملساعد بيداغوجي يضبط هذا  : الفصل ألاول 

 بوزارة التربية والتكوين وشروط إلاعفاء منها.
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يمكن أن تسند الخطة الوظيفية ملساعد بيداغوجي بوزارة التربية والتكوين  : 1الفصل 

 ( سنوات5إلى معلمي التطبيق املترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية تساوي على ألاقل خمس)

 في هذه الرتبة والى معلمي التطبيق ألاولين و إلى أساتذة  املدارس الابتدائية.

ويجب على املترشحين لهذه الخطة ، عالوة على ذلك، أن يكونوا بالغين من العمر 

سبتمبر من سنة التعيين ومحرزين في آخر تفقد بيداغوجي  15خمسين سنة على أقص ى تقدير في 

على ألاقل في اللغة الخاصة بالخطة املعلن  25من  18جي يساوي اجري عليهم على عدد بيداغو 

 عنها.

 .1112ماي  1مؤرخ في  1112لسنة  548)جديدة( أمر عداد  1فقرة ال

كما يمكن أن تسند الخطة الوظيفية ملساعد بيداغوجي ألساتذة املدارس الابتدائية 

املتحصلين على الشهادة الوطنية لإلجازة في اللغة الانقليزية او شهادة الاستاذية في اللغة 

في سلك سنوات على ألاقل  5والذين لهم أقدمية على الاقل الانقليزية أو شهادة معادلة لها 

يم الابتدائي العاملين باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية واملتحصلين في آخر مدرس ي التعل

 على ألاقل. 25من  14يساوي أو يفوق  على عدد بيداغوجيتفقد بيداغوجي

يكلف ألاعوان الذين تسند إليهم الخطة الوظيفية ملساعد بيداغوجي تحت  : 1الفصل 

الابتدائية من التعليم ألاساس ي بمساعدة املدرسين على  إشراف املتفقدين العاملين  باملرحلة

 القيام بعملهم على افضل وجه وفق مخططات العمل املبرمجة وذلك بـ : 

 القيام بزيارات ميدانية تهدف إلى : -1

  تاطير التالمذة املعلمين املتربصين وتدريبهم على اكتساب  الخبرات ألاساسية

 ملهنة التدريس.

  املتربصين واملدرسين املترسمين بمختلف رتبهم على تجاوز مساعدة املدرسين

 الصعوبات التي تعترضهم وعلى تطوير ممارساتهم البيداغوجية.

  التعريف باملستجدات التربوية لدى املدرسين ومتابعة توظيفها ورصد

 نتائجها.

 .متابعة تقييم مكتسبات التالميذ 

  بالتجديد البيداغوجي والتعريف رعاية املبادرات الفردية والجماعية املتعلقة

 بها لدى املدرسين.

املساهمة في تنشيط ورشات عمل والقيام بأشغال تطبيقية النتاج وثائق  -2

 بيداغوجية و املشاركة في اللجان التربوية املحلية والجهوية والوطنية.

تسند الخطة الوظيفية ملساعد بيداغوجي بوزارة التربية والتكوين ويتم : 4الفصل 

 فاء منها بقرار من وزير التربية والتكوين بناء على اقتراح لجنة استشارية.إلاع

أعاله بقرار من  4تضبط تركيبة اللجنة الاستشارية املنصوص عليها بالفصل  : 5الفصل 

 وزير التربية والتكوين.
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يتمادى ألاعوان املكلفون بالخطة الوظيفية ملساعد بيداغوجي بوزارة التربية  : 2الفصل 

تكوين املنصوص عليها بهذا ألامر في الانتفاع باألجر املتأتي من رتبتهم، وعالوة على ذلك ينتفع وال

 2املؤرخ في  2551لسنة  2350املعنيون باألمر باملنحة الوظيفية املنصوص عليها باألمر عدد 

 املشار إليه أعاله. 2551أكتوبر 

 نحة الوظيفية.وينجر عن إلاعفاء من هذه الخطة الحرمان الفوري من امل

من هذا ألامر على املساعدين  2ال تنطبق ألاحكام الواردة بالفصل  : 9الفصل 

البيداغوجيين املباشرين لخططهم في تاريخ صدور هذا ألامر والذين تمت تسميتهم طبقا الحكام 

 املشار إليه أعاله. 1603مارس  10املؤرخ في  1603لسنة  124ألامر عدد 

 124كام املتعلقة باملساعدين البيداغوجيين الواردة باألمـر عدد تلغى ألاح : 9الفصل 

 املشار إليه أعاله. 1603مارس  10املؤرخ في  1603لسنة 

وزيرا التربية والتكوين واملالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ألامر  : 8الفصل 

 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2554ماي  25تونس في 

 

 زين العابدين بن علي
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 1111أكتوبر  1مؤرخ في  1111لسنة  1159أمر عداد 

 يتعلق بضبط املنحة الوظيفية باملدارس الابتدائية.

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير التربية،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد الاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  63الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ،1660ديسمبر  25املؤرخ في  1660

علق بالخطط الوظيفية املت 1603مارس  18املؤرخ في  1603ـدد لسنة 124وعلى ألامر عـ

لسنة  026ملدارس الترشيح ومدارس التطبيق واملدارس الابتدائية كما وقع إتمامه باألمر عدد 

 ،1600سبتمبر  6املؤرخ في  1600

املتعلق بضبط املنحة  1668افريل  22املؤرخ في  1668ـدد لسنة 651وعلى ألامر عـ 

 الوظيفية بمدارس التطبيق واملدارس الابتدائية،

 على رأي وزير املالية،و 

 وعلى رأي املحكمة لاادارية.

 يصدر ألامر آلاتي نصه:

 

 .1111جويلية  11مؤرخ في  1111لسنة  2908أمر عداد  : الفصل ألاول 

تضبط كما يلي  املقادير السنوية للمنحة الوظيفية املخولة ملديري مدارس التطبيق 

 واملدارس الابتدائية واملساعدين البيداغوجيين.

 املقاادير السنوية للمنحة بحساب الدينار الخطة الوظيفية

 1445 مديرو مدارس التطبيق

 025 املساعدون البيداغوجيون 

 (1115جانفي  11مؤرخ في  1115اسنة119)أمر عداد   

 مديرو املدارس الابتدائية:

 قسما فاكثر 15من  -

 قسما 14الى  15من  -

 اقسام 15اقل من -

1445 

1565 

655 
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 .2551يجري العمل بأحكام هذا ألامر بداية من أول أكتوبر  : 1الفصل 

 651تلغى جميع ألاحكام السابقة املخالفة لهذا ألامر و خاصة ألامر  عدد  : 1الفصل 

 املشار إليه أعاله. 1668افريل  22املؤرخ في  1668لسنة 

وزيرا املالية والتربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ألامر الذي ينشر  : 4الفصل 

 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2551أكتوبر  2تونس في 

 

 زين العابدين بن علي 
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 يتعلق بإحداث منحة 1111سبتمبر  12مؤرخ في  1111لسنة  1959أمر عداد 

 املديرين املتفرغين ومساعدي املديرين املتفرغين واملساعدين لفائدةالتعيين 

 .املكلفين بعمل إاداري بوزارة التربية البيداغوجيين واملدرسين

 

 

 رئيس الحكومة،         
ّ
 إن

 وزير التربية، باقتراح من

 2511ديسمبر  16 املؤرخ في 2511لسنة  8بعد الاطالع على القانون التأسيس ي عدد 

ت للسلط العمومّية،
ّ
 املتعلق بالتنظيم املؤق

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112 وعلى القانون عدد

الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية،  ألاساس ي العام ألعوان

 23املؤرخ في  2511لسنة  66دد النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة املرسوم ع وعلى جميع

 ،2011 سبتمبر

أعضاء  املتعلق بتسمية 2513مارس  15املؤرخ في  2513لسنة  1302وعلى ألامر عدد 

 الحكومة،

بضبط النظام  املتعلق 2513جوان 3املؤرخ في  2513لسنة  2225وعلى ألامر عدد           

الابتدائية التابعة لوزارة  لين باملدارسألاساســي الخاص بسلك مدرس ي التعليم الابتدائي العام

 التربية،

  وعلى رأي وزير املالية،          

 رأي املحكمة لاادارية، وعلى

  .الجمهورّية وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس

 

 : يصدر ألامر آلاتي نصه                                    

 

منحة التعيين" تسند لفائدة املديرين املتفرغين ومساعدي  "أحدثت منحة تسمى :الفصل ألاول 

  .واملساعدين البيداغوجيين واملدرسين املكلفين بعمل إداري بوزارة التربية املديرين املتفرغين

دينارا شهريا تصرف  25حدد مقدار "منحة التعيين" املذكورة بالفصل ألاول أعاله بـ  : 1الفصل 

 : كما يلي

 .2513  من سبتمبر سنة دينارا ابتداء 15

 .2514دنانير ابتداء من سبتمبر سنة  10
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املنحة إلى الضريبة على الدخل وال تخضع إلى الحجز بعنوان  تخضع هذه : 1الفصل          

 .والحيطة الاجتماعية املساهمة في نظام التقاعد

هذا ألامر الذي يخصه، بتنفيذ  وزير التربية ووزير املالية مكلفان، كل فيما : 4الفصل 

 .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 .2513سبتمبر  18في  تونس

 

 

 رئيس الحكومة                                                                                        

 علي لعرّيض                                                                                          
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 1882أوت  12مؤرخ في  1882لسنة  1491أمر عداد 

 1891ماي  11املؤرخ في  1891لسنة  188يتعلق بتنقيح ألامر عداد  

 املتعلق بضبط نظام إسكان املوظفين املدنيين التابعين للدولة.

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير التربية،و 

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد إلاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية 

لسنة  60ن عدد ذات الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانو 

 ،1662أكتوبر  28املؤرخ في  1662

املتعلق بضبط نظام إسكان  1602ماي  31املؤرخ في  1602ـدد لسنة 166وعلى ألامر عـ

املوظفين املدنيين التابعين للدولة،  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر 

 ،1665املؤرخ في أول أوت  1665لسنة  1201عدد 

املتعلق بالخطط الوظيفية  1603مارس  18املؤرخ في  1603ـدد لسنة 124مر عـوعلى ألا 

ملدارس الترشيح ومدارس التطبيق واملدارس الابتدائية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو 

 ،1662فيفري  2املؤرخ في  1662لسنة  163تممته وخاصة ألامر عدد 

 وعلى رأي وزير املالية،

 ارية.وعلى رأي املحكمة لااد 

 يصدر ألامر آلاتي نصه :

 

لسنة  166نقح الجدول الذي تضمنه الفصل الثاني من ألامر عدد  : الفصل ألاول 

املشار إليه أعاله والضابط لقائمة الخطط املخولة لالمتيازات  1602ماي  31املؤرخ في  1602

مدير مدرسة  املنصوص عليها بالفصل ألاول من هذا ألامر فيما يخص ألاعوان املكلفين بخطة

 ابتدائية العاملين بوزارة التربية كما يلي:

 مالحظات مبلغ الغرامة الخطط أو الرتب الوزارات

  د 20 أقسام فأكثر15مدير مدرسة ابتدائية ذات  وزارة التربية

 د 24 أقسام 6أقسام الى 5مديرمدرسة ابتدائية ذات

 د 21 أقسام 4مدير مدرسة ابتدائية ذات 

 د 16 أقسام 3مدرسة ابتدائية ذات مدير 

 د 18.555 مدير مدرسة ابتدائية ذات قسمين

 د 15 مدير مدرسة ابتدائية ذات قسم واحد
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وزيرا املالية والتربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ألامر الذي يجري  : 1الفصل 

 و ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 1668به العمل ابتداء من غرة جانفي 

 .1668أوت  28تونس في 

     

 زين العابدين بن علي    
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يتعلق بضبط التوقيت ألاسبوعي  1111نوفمبر  14مؤرخ في  1111لسنة  1411أمر عداد 

 باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية والتكوين. لسلك رجال التعليم العاملين

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير التربية والتكوين،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد إلاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  25الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ، 2553رس ما 10املؤرخ في  2553

املتعلق بضبط التوقيت  1668جويلية  16املؤرخ في  1668ـدد لسنة 056وعلى ألامر عـ

 2362ألاسبوعي لبعض أصناف رجال التعليم الابتدائي والثانوي كما وقع تنقيحه باألمر عدد 

 ،2555أكتوبر  10املؤرخ في  2555لسنة 

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552ـدد لسنة 2655وعلى ألامر عـ

 وزارة التربية والتكوين،

املتعلق بضبط النظام  2553نوفمبر  24املؤرخ في  2553ـدد لسنة 2435وعلى ألامر عـ

ألاساس ي الخاص بسلك رجال التعليم العاملين باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية 

 والتكوين،

 وعلى رأي وزير املالية،

 كمة لاادارية،وعلى رأي املح

 يصدر ألامر آلاتي نصه:

 

يضبط هذا ألامر التوقيت ألاسبوعي املطالب به رجال التعليم العاملين  : الفصل ألاول 

 باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية والتكوين آلاتي ذكرهم حسب الجدول التالي:

 التوقيت ألاسبوعي الرتب

 ساعة ونصف تدريس فعلي 22ة:ألاقدمية دون عشرين سن أستاذ املدارس الابتدائية -

 : الاختيار ما بين :ألاقدمية عشرون سنة فما فوق 

 ساعة ونصف تدريس فعلي. 22 -أ

 ساعة تدريس فعلي وساعتان ونصف للتنشيط 25 -ب

 الثقافي أو ملساعدة مدير املدرسة.     
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 تدريس فعلي ساعة ونصف 22: ألاقدمية دون عشرين سنة معلم تطبيق أول  -

 : ألاخيار ما بين :ألاقدمية عشرون سنة فما فوق 

 ساعة ونصف تدريس فعلي. 22 -أ

 ساعة تدريس فعلي وساعتان ونصف للتنشيط 25 -ب

 الثقافي أو ملساعدة مدير املدرسة.     

 معلم تطبيق -

 اليدويةمعلم تطبيق للتربية  -

 والتقنية

 تدريس فعليساعة ونصف  22: ألاقدمية دون عشرين سنة

 : ألاخيار ما بين :ألاقدمية عشرون سنة فما فوق 

 ساعة ونصف تدريس فعلي. 22 -أ

 ساعة تدريس فعلي وساعتان ونصف للتنشيط 25 -ب

 الثقافي أو ملساعدة مدير املدرسة.     

 ساعة تدريس فعلي 25 معلم أول  -

 معلم -

 التقنية و معلم التربية اليدوية -

 ساعة تدريس فعلي 25

 

 056تلغى ألاحكام الخاصة برجال التعليم الابتدائي الواردة باألمـر  عدد  : 1الفصل 

املتعلق بضبط التوقيت ألاسبوعي لبعض أصناف رجال  1668جويلية  16املؤرخ في  1668لسنة 

 التعليم الابتدائي والثانوي املشار إليه أعاله.

وزير التربية والتكوين مكلف بتنفيذ هذا ألامر الذي ينشر بالرائد الرسمي  : 1الفصل 

 للجمهورية التونسية.

 .2553نوفمبر  24تونس في 

 

 زين العابدين بن علي
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 يتعلق بضبط 1114سبتمبر  8مؤرخ في  1114لسنة  1111أمر عداد 

 دائيلاضافية املخصصة ملدرس ي التعليم الابت مقدار منحة الساعات

 .لوزارة التربية العاملين باملدارس الابتدائية التابعة

 

 إن رئيس الحكومة،        

 التربية، باقتراح من وزير

ديسمبر  18املؤرخ في  2511لسنة  8بعد الاطالع على القانون التأسيس ي عدد           

بالقانون ألاساس ي عدد  املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه 2511

 5املؤرخ في  2514لسنة  4وبالقانون ألاساس ي عدد  2514فيفري  3املؤرخ في  2514لسنة  3

 .2514فيفري 

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12في  املؤرخ 1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

ذات الصبغة إلادارية، املحلية واملؤسسات العمومية  ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات

 23املؤرخ في  2511لسنة  66تممته وخاصة املرسوم عدد  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو

 ،2511سبتمبر 

املتعلق  2552جويلية  23املؤرخ في  2552لسنة  65القانون التوجيهي عدد  وعلى

 11املؤرخ في  2556لسنة  6والتعليم املدرس ي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد  بالتربية

 ،2556فيفري 

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤّرخ في  2552لسنة  2655وعلى ألامر عدد 

 وزارة التربية والتكوين،

املتعلق بضبط مقادير  2553نوفمبر  24املؤرخ في  2003 لسنة 2434وعلى ألامر عدد 

التعليم العاملين باملدارس الابتدائية إلاضافية املخصصة لسلك رجال  املنحة السنوية للساعات

 التربية والتكوين، التابعة لوزارة

املتعلق بإحالة مشموالت  2515جانفي  25املؤرخ في  2515لسنة  64وعلى ألامر عدد 

قة بالّتكوين املنهي
ّ
 إلى وزارة التكوين املنهي والتشغيل، وزارة التربية والتكوين سابقا املتعل

املتعلق بضبط الّنظام  2513جوان  3في  املؤرخ 2513لسنة  2225وعلى ألامر عدد 

العاملين باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة  ألاساس ي الخاّص بسلك مدّرس ي التعليم الابتدائي

 التربية،

املتلعق بتعيين  2514جانفي  26املؤرخ في  2514لسنة  32عدد  وعلى القرار الجمهوري

 الحكومة، رئيس

بتسمية أعضاء  املتعلق 2514فيفري  3املؤرخ في  2514لسنة  413 وعلى ألامر عدد

 الحكومة،
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 وعلى رأي وزير الاقتصااد واملالية،

 املحكمة لاادارية، وعلى رأي

 .الجمهورية وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس

 

 :يصدر ألامر آلاتي نصه

 

إلاضافية املخصصة ملدرس ي الخام للساعات  ضبطت مقادير املنحة :الفصل ألاول 

 :الابتدائية التابعة لوزارة التربية كما يلي التعليم الابتدائي العاملين باملدارس

 ارـــبالدين                                                                              

 الساعة مقدار بـــــالرت

 14.555 أستاذ مميز للمدارس الابتدائية

 13.544 للمدارس الابتدائية أستاذ أول فوق الرتبة

 13.044 أستاذ أول للمدارس الابتدائية

 12.415 أستاذ مدارس ابتدائية

 11.420 معلم تطبيق أول فوق الرتبة

 11.425 معلم تطبيق أول 

 11.425 معلم تطبيق

 11.425 للتربية اليدوية والتقنية معلم تطبيق

 11.160 معلم أول 

 11.000 معلم

 11.555 معلم التربية اليدوية والتقنية

 

ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا ألامر وخاصة أحكام ألامر عدد  تلغى جميع : 1الفصل 

  .املشار إليه أعاله 2553نوفمبر  24في  املؤرخ 2553لسنة  2434

بتنفيذ هذا الاقتصاد واملالية مكلفان، كل فيما يخصه،  وزير التربية ووزير : 1الفصل 

 .الرسمي للجمهورية التونسية ألامر الذي ينشر بالرائد

 .2514سبتمبر  6تونس في 

 

 الحكومة رئيس     

 مهدي جمعة
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 يتعلق بإسنااد تنفيل بمقابل 1882أفريل  11مؤرخ في  1882لسنة  911أمر عداد 

 .مقاادير ساعات إضافية لفائدة رجال التعليم الابتدائي العاملين بفصول مكتضة

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير التربية،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد إلاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية 

 نقحته أو تممته،ذات الصبغة إلادارية، وعلى جميع النصوص التي 

املتعلق بضبط النظام  1665جوان  10املؤرخ في  1665ـدد لسنة 641وعلى ألامر عـ

ألاساس ي الخاص برجال التعليم العاملين بمدارس ترشيح املعلمين ومدارس التطبيق واملدارس 

 1665لسنة  644الابتدائية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

 ،1665جوان  4في  املؤرخ

املتعلق بضبط النظام  1661ديسمبر  0املؤرخ في  1661ـدد لسنة 1602وعلى ألامر عـ

 ألاساس ي الخاص باملعلمين ألاولين التابعين لوزارة التربية والعلوم،

املتعلق بضبط مقدار  1662فيفري  10املؤرخ في  1662ـدد لسنة 358وعلى ألامر عـ

 ضافية  املخصصة لرجال التعليم باملدارس الابتدائية،املنحة السنوية للساعات إلا 

املتعلق بضبط مقدار  1662افريل  20املؤرخ في  1662ـدد لسنة 003وعلى ألامر عـ 

 املنحة السنوية للساعات إلاضافية املخصصة للمعلمين ألاولين التابعين لوزارة التربية والعلوم،

 وعلى رأي وزير املالية،

 ادارية،وعلى رأي املحكمة لا 

 يصدر ألامر آلاتي نصه:

 

يسند تنفيل بمقابل مقادير الساعات إلاضافية املنصوص عليها باألمرين  : الفصل ألاول 

املشار  1662افريل  20املؤرخ في  003وعدد  1662فيفري  10املؤرخ في  1662لسنة  358عدد 

إليهما أعاله لفائدة رجال التعليم الابتدائي العاملين بأقسام مكتظة وذلك طبقا للمقاييس املبينة 

 بالجدول التالي: 

عداد التالميذ 

 املكتظة بالفصول 

 عداد ساعات العمل ألاسبوعية بالفصول املكتظة

 ساعة على ألاقل 25 ساعات على ألاقل 15

 التمتع بمقابل ساعتين إضافيتين التمتع بمقابل ساعة إضافية تلميذا على ألاقل 30

 إضافيتين التمتع بمقابل ساعتين تلميذا على ألاقل 42

 

 إضافية ثالث ساعاتالتمتع بمقابل 
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وزيرا املالية والتربية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا ألامر الذي يجري  : 1الفصل 

 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 1668العمل به ابتداء من غرة جانفي 

 .1668افريل  22تونس في 

 

 زين العابدين بن علي 
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يتعلق بضبط الوضع لااداري  1119أفريل  11مـؤرخ في  1119لسنـة   1911داد ـأمر ع

 ألبناء الجالية التونسية املقيمين بالخارج. واملالي لألعوان املكلفين بتدريس اللغة العربية

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير التربية والتكوين،

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد إلاطالع على القانون عـ

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  86الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاّصة القانون عدد 

 .2550ديسمبر  20املؤرخ في  2550

املتعلق بضبط التأجير واملنح  1603افريل  8املؤرخ في  1603ـدد لسنة 180وعلى ألامر عـ

الخاّصة وتحّمل إلادارة بالنفقات املختلفة املمنوحة للسفراء وأعوان وزارة الشؤون الخارجية 

املباشرين بالخارج وكذلك بنظامهم الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته 

  2554جويلية  20ؤرخ في امل 2554لسنة  1002وخاّصة ألامر عدد 

املتعلق بضبط الوضع  1662جويلية  0املؤرخ في  1662ـدد لسنة 1205وعلى ألامر عـ

إلاداري واملالي لألعوان املكلفين بتدريس اللغة العربية البناء الجالية التونسّية املقيمين بالخارج 

 16املؤرخ في  2558لسنة  1053وعلى جميع النصوص التي نقحته اوتممته وخاصة ألامر عدد 

 .2558جوان 

املتعلق بضبط ألاصناف التي  1666جانفي  4املؤرخ في  1666ـدد لسنة 12وعلى ألامر عـ

تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 .2553نوفمبر  11 املؤرخ في 2553لسنة  2336إلادارية كما وقع تنقيحه واتمامه باألمر عدد 

املتعلق بضبط نظام  2551ماي  22املؤرخ في  2551ـدد لسنة 1142وعلى  ألامر عـ

مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات 

العمومية ذات الصبغة إلادارية واملؤسسات واملنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات املنجّرة 

املؤرخ في  2555لسنة  1033ها وإسناد الامتيازات املخولة بعنوانها كما وقع تنقيحه باألمر عدد عن

 .2555جوان  13

املتعلق بضبط النظام  2551أكتوبر  52املؤرخ في  2551ـدد  لسنة 2346وعلى ألامر عـ

 ألاساس ي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية.

املتعلق بضبط النظام  2553نوفمبر  24املؤرخ في  2553نة ـدد لس2435وعلى ألامر عـ

ألاساس ي الخاص بسلك رجال التعليم العاملين باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية 

 .2550جانفي  15املؤرخ في  2550لسنة  02والتكوين كما وقع تنقيحه باألمر عدد 
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املتعلق بضبط نظام اسناد  2550في جان 15املؤرخ في  2550ـدد لسنة 05وعلى ألامر عـ

منحة التنقل العوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية 

 21املؤرخ في  2550لسنة  1251وتحديد مقاديرها اليومية كما وقع تنقيحه واتمامه باألمر عدد 

 .2550ماي 

 وعلى رأي وزيـــر املالية,

 ادارية.وعلى رأي املحكمة لا 

 يصدر ألامر آلاتي نصه:

 

يعين ألاعوان املكلفون بتدريس اللغة العربية ألبناء الجالية التونسية : الفصل ألاول 

املقيمين بالخارج ملدة أقصاها أربع سنوات غير قابلة للتجديد بقرار من الوزير املكلف بالتربية 

ومعلمي التطبيق واملعلمين ألاولين من بين أساتذة املدارس الابتدائية ومعلمي التطبيق ألاول 

 واملعلمين املترسمين واملباشرين بتونس.

  :1الفصل 

 .1111اديسمبر  1مؤرخ في  1111ـداد لسنة 1191أمر عـ)فقرة أولى جديدة(:

يتقاض ى ألاعوان املنصوص عليهم بالفصل ألاّول اعاله  منحة شهرية جملية مقدارها 

 تونس.أورو مع الاحتفاظ بمرتباتهم في  1250

تخضع املرتبات املحتفظ بها في تونس إلى الضريبة على الدخل والى الحجز بعنوان  

 املساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية وراس املال عند الوفاة.

يتمتع ألاعوان املكلفون بتدريس اللغة العربية البناء الجالية التونسية :  1الفصل 

بالفصل ألاّول من هذا ألامر بتكاليف السفر لهم ولعائالتهم  املقيمين بالخارج املنصوص عليهم

املشار إليه  1603أفريل   8املؤرخ في  1603لسنة  180من ألامر عدد  30وفق أحكام الفصل 

 اعاله.

يعتبر رجال التعليم املنصوص عليهم بالفصل ألاول من هذا ألامر في حالة :  4الفصل 

 اس ي املنطبق عليهم.مباشرة، ويبقون خاضعين للنظام ألاس

يخضع ألاعوان املكلفون بتدريس اللغة العربية البناء الجالية التونسّية  :5الفصل 

املقيمين بالخارج إلى تفقّدات بيداغوجية دورية يشرف عليها متفقدون أولون للمدارس الابتدائية 

لسنة  1142د ومتفقدون للمدارس الابتدائية في إطار تكليف بمأمورية طبقا الحكام ألامر عد

 املشار إليه اعاله. 2551ماي  22املؤرخ في  2551
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: حدّد املقدار اليومي ملنحة التنّقل للمدرسين املنصوص عليهم بالفصول ألاّول 2الفصل 

 من هذا ألامر والذين يدعون إلى التنقل للتدريس خارج املدينة التي يقطنون بها كما يلي: 6و  6و 

ل الفرعيةألاصناف وألاصناف 
ّ
ل مع لاقامة بدون إقامة التنق

ّ
 التنق

املدّرسون املنتمون الى الصنف الفرعي  

 "2"أ

 أورو 6

 

 أورو 21

 

املدّرسون املنتمون إلى  الصنف الفرعي 

 " والصنف "ب"3"أ

 أورو 8

 

 وأور  15

 

أو ويخضع كّل تنقل إلذن كتابي مسبق من رئيس إلادارة التي يرجع إليها املدّرس بالنظر 

 من قبل العون املؤّهل لذلك.

وتصرف منحة التنّقل بعد انتهاء التنقل أو شهرّيا بعد استكمال املّدة على أساس 

رات مصادق عليها ومدعّمة بالوثائق املحاسبّية املؤّيدة تبرز املسالك املتّبعة وفترة الّتنقل أو 
ّ
مذك

 داري والرجوع إليه.مّدة إلاقامة بكّل منطقة وكذلك ساعة مغادرة مقّر العمل إلا 

)جديد(  0و 3تنسحب شروط اسناد منحة التنقل املنصوص عليها بالفصول  :9الفصل 

املشار اليه أعاله على  2550جانفي  15املؤرخ في  2550لسنة  05من ألامر عدد  15و 6و 

 املدرسين الذين يدعون إلى التنقل للتدريس خارج املدينة التي يقطنون بها.

استثنائّية، يمكن تكليف أساتذة املدارس الابتدائية ومعلمي التطبيق  :  بصفة9الفصل 

ألاّولين ومعلمي التطبيق واملعلمين ألاّولين واملعلمين املترسمين واملوضوعين في حالة عدم مباشرة 

خاّصة والذين يكون قرينهم املوظف قد دعي من قبل الّدولة للعمل بالخارج،بتدريس اللغة 

لجالية التونسّية بالخارج طبقا للتراتيب الجاري بها العمل ويصبحون في حالة العربّية البناء ا

مباشرة شريطة حاجة إلادارة إلى خدماتهم  على أن يتقدموا بطلب في وضع حّد الحالتهم على 

 عدم املباشرة وان ينتهي تكليفهم بالتدريس بانتهاء مهام قرينهم بالخارج.

فقرة ألاولى اعاله بحقوقهم في الترقية والتدرج ويتمتع ألاعوان املنصوص عليهم بال

 والتقاعد والحيطة الاجتماعّية.

: بصفة انتقالّية،  يتمادى أساتذة املدارس الابتدائية ومعلمو التطبيق ألاولون 8لفصل ا

ومعلمو التطبيق واملعلمون ألاولون واملعلمون املقيمون بالخارج واملكلفون بتدريس اللغة العربية 

لجالية التونسية قبل تاريخ صدور هذا ألامر في القيام بمهامهم ويتمتعون بحقوقهم في البناء ا

 الترقية والتدرج والتقاعد والحيطة الاجتماعية.

  :11الفصل  

 .1111اديسمبر  1مؤرخ في  1111ـداد لسنة 1191أمر عـ)فقرة أولى جديدة(:

أورو   1250اعاله مرتبا شهريا جمليا يساوي  6و6يتقاض ى ألاعوان املشار إليهم بالفصلين 

 دون أي مرتب أو منحة أخرى.



 

 

681 

 

ويخضع هذا املرتب إلى الحجز بعنوان املساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية 

ورأس املال عند الوفاة على أساس املرتبات التي يتقاضاها نظراؤهم من نفس الرتبة والدرجة 

ريس في ألاسبوع وتحدد املساهمات طبقا للتشريع الجاري به ساعة تد 22.5بتونس باعتبار 

 العمل.

ألغيت جميع ألاحكام السابقة املخالفة لهذا ألامر وخاصة أحكام ألامر  : 11الفصل 

 املشار إليه أعاله. 1662جويلية  0املؤرخ في  1662لسنة  1205عدد

وزيرا املالية والتربية والتكوين مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ألامر  : 11الفصل 

 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2556أفريل  22تونس في : 

 زين العابدين بن علي       
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 بضبط يتعلق 1881مارس  15مـؤرخ في  1881لسنـة   215أمر عداد 

 الوضع لااداري واملالي لرجال التعليم العاملين باملدارس التونسية بليبيا .

 

 

 إن رئيس الجمهورية,

 باقتراح من وزير التربية والعلوم,

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد لسنة 112بعد إلاطالع على القانون عـ

العمومية املحلية واملؤسسات العمومية  بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات

 ذات الصبغة إلادارية.

املتعلق بضبط الوضع املالي  1665ماي  0املؤرخ في  1985ـدد لسنة 719وعلى ألامر عـ

 لرجال التعليم التونسيين العاملين باملدرسة التونسية بطرابلس.

بضبط التأجير املتعلق  1603افريل  8املؤرخ في  1603ـدد لسنة 180وعلى ألامر عـ

واملنح الخاصة وتحمل إلادارة بالنفقات املختلفة املمنوحة للسفراء وأعوان وزارة الشؤون 

 الخارجية وكذلك بنظامهم الاجتماعي وعلى جميع  النصوص التي نقحته أو تممته.

املتعلق بضبط النظام  1665جوان  10املؤرخ في  1665ـدد لسنة 641وعلى ألامر عـ

رجال التعليم العاملين بمدارس ترشيح املعلمين ومدارس التطبيق واملدارس ألاساس ي الخاص ب

 . 1665جوان  4املؤرخ في  1665لسنة  644إلابتدائية، كما وقع إتمامه باألمر عدد 

املتعلق بضبط النظام  1661ديسمبر  0املؤرخ في  1661ـدد لسنة 1602وعلى ألامر عـ

  عين لوزارة التربية والعلوم.ألاساس ي الخاص باملعلمين ألاولين التاب
 وعلى رأي وزيـــر املالية,

 وعلى رأي املحكمة لاادارية.

 يصدر ألامر آلاتي نصه:

 

يعين ألاعوان املكلفون بالتدريس باملدارس التونسية بليبيا بقرار من وزير : الفصل ألاول 

م العام املترسمين التربية والعلوم من بين معلمي التطبيق واملعلمين ألاولين ومعلمي التعلي

 واملباشرين بتونس.

يتقاض ى ألاعوان املشار إليهم بالفصل ألاول أعاله منحة جملية شهرية  : 1الفصل 

 تساوي مرتبهم بتونس مضاعفا مرة ونصف مع الاحتفاظ بمرتبهم في تونس. 

يخضع املرتب املحتفظ به في تونس إلى الضريبة على الدخل وإلى الحجز :  1الفصل 

 املساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس املال من أجل الوفاة.بعنوان 
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ال تخضع املنحة املصروفة في ليبيا واملنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا ألامر إلى 

الضريبة على الدخل وال إلى الحجز بعنوان املساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية. وال 

 ن الاعتبار عند تصفية جراية التقاعد ورأس املال من أجل الوفاة.تؤخذ هذه املنحة بعي

يبقى رجال التعليم املنصوص عليهم بالفصل ألاول من هذا ألامر في حالة  : 4الفصل 

 مباشرة، ويبقون خاضعين لألنظمة ألاساسية املنطبقة عليهم.

سفر لهم ولعائالتهم تتعهد إلادارة لألعوان املذكورين بهذا ألامر بتكاليف ال : 5الفصل  

 . 1603أفريل  8املؤرخ في  1603لسنة  180طبقا ألحكام ألامر املشار إليه أعاله عدد 

 س( مدة إقامة رجال التعليم املذكورين بهذا ألامر.4تحدد بأربع سنوات) : 2الفصل  

 016ألغيت جميع ألاحكام السابقة املخالفة لهذا ألامر وخاصة ألامر عدد :  9الفصل 

 املشار إليه أعاله. 1665ماي  0املؤرخ في  1665 لسنة

وزيرا املالية والتربية والعلوم مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا ألامر الذي  : 9الفصل 

 ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

  1663مارس  15تونس في : 

 

 زين العابدين بن علي                                                                      
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 يتعلق بضبط كيفية 2007 نوفمبر 14قرار من وزير التربية مؤرخ في 

 تنظيم املناظرة  الخارجية باالختبارات لاللتحاق بمرحلة تكوين

 .بمعاهد مهن التربية والتكوين مدرسين للمرحلة الابتدائية

 

 إن وزير التربية ،

 

املتعلق  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد  لسنة 112على القانون عـبعد إلاطالع 

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

لسنة  25الصبغة إلادارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ،2553مارس  10املؤرخ في  2553

مشموالت املتعلق بضبط  2552 نوفمبر 11املؤرخ في  2552ـدد لسنة 2655على ألامر عـو 

 ،وزارة التربية والتكوين

أحكام املتعلق بضبط  2558 افريل 13املؤرخ في  2558ـدد لسنة 1531وعلى ألامر عـ

خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من 

كة في املناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول الى مرحلة التكوين لالنتداب في القطاع املشار 

 ،العمومي

 املتعلق بضبط الاطار العام 2550مارس  8املؤرخ في  2550ـدد لسنة 426وعلى ألامر عـ

 ،للمناظرات الخارجية باالختبارات لالنتداب ومناظرات الدخول الى مراحل التكوين

باحداث معاهد مهن املتعلق  2550 اوت 14املؤرخ في  2550ـدد لسنة 2118وعلى ألامر عـ

 منه. 28التربية والتكوين وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها وخاصة الفصل 

 

 ي:لقـرر مـا يـ

 

يضبط هذا القرار كيفية تنظيم املناظرة الخارجية باالختبارات لاللتحاق  :الفصل ألاول 

 الابتدائية بمعاهد مهن التربية.بمرحلة تكوين مدرسين للمرحلة 

 .   1118أوت  9قرار مؤرخ في  : 1الفصل 

املناظرة الخارجية باالختبارات لاللتحاق بمرحلة تكوين مدرسين للمرحلة الابتدائية  تفتح

 بمعاهد مهن التربية للمترشحين الذين يتوفر فيهم الشرطان آلاتيان معا: 

ث سنوات بنجاح بالتعليم العالي على الاقل او على الاحراز على شهادة البكالوريا زائد ثال  -

يتم شهادة معادلة في احد الاختصاصات التي تضبط بمقتض ى قرار من وزير التربية 

 تعليق نسخة منه بمقر وزارة التربية وبمقرات الادادرات الجهوية للتربية ،
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املؤرخ في  2558لسنة  1531بلوغ اربعين سنة على الاكثر تحتسب وفقا الحكام الامر عدد  -

 املشار اليه اعاله.  2558افريل  13

 .   1111جانفي  11قرار مؤرخ في  ) فقرة اولى( : 1الفصل 

في مختلف مراحلها لجنة يسمى رئيسها واعضاؤها بقرار من املناظرة  سير على تشرف 

ن بين اعضاء سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية وسلك املدرسين الباحثين وزير التربية م

برزين او املدرسين باملرحلة التابعين للجامعات وعند الاقتضاء من بين اعضاء سلك املدرسين امل

 الاعدادية وبالعليم الثانوي املترسمين. 

املترشحين املخول لهم لب الترشح واقتراح قائمة في امطة ستتولى هذه اللجنة درا

 .في املناظرة، كما تتولى اقتراح قائمة املقبولين في مختلف مراحل املناظرة املشاركة

ولرئيس اللجنة ان يعين لجانا فنية يعهد اليها باعداد الاختبارات واصالحها واجراء 

 الاختبار الشفوي .

 .   1118أوت  9قرار مؤرخ في  : 4الفصل 

 من وزيرالتربية ، ويضبط هذا القرار :تفتح املناظرة بقرار 

 عدد املراكز املفتوحة للتناظر، -

 ايداع ملفات الترشح،مكان  -

 تارخ غلق قائمة الترشحات، -

 تاريخ اجراء املناظرة. -

يجب على كل مترشح للمناظرة املذكورة اعاله ان يقوم بالتسجيل عن بعد  :5الفصل 

املندوبية الجهوية للتربية بالوالية التي ى عن طريق الشبكة التربوية ثم يودع ملف ترشحه لد

  ينتمي اليها حسب عنوانه املضمن ببطاقة التعريف الوطنية متضمنا الوثائق التالية:

 .1111جانفي  11قرار مؤرخ في  جديدة( :أ  فقرة )عند الترشح :  -أ

التربوية، يثبت املعدخصيصا للمناظرة على الشبكة  مطلب ترشح يسحب من املوقع الالكتروني -

 عليه طابع جبائي يحمل عبارة امتحان،

 نسخة من شهادة البكالوريا،-

 مطابقة لالصل من بيانات الاعداد الخاصة بالسنوات الثالثة من التعليم العالي، نسخة -

 يف الوطنية،ر نسخة مصورة من بطاقة التع -

 ظرفان خالصا معلوم البريد يحمالن عنوان املترشح،

املترشح الذي تجاوز السن القصوى يجب ارفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت وبالنسبةالى 

انجاز خدمات مدنية فعلية او الترسيم بمكتب التشغيل والعمل املستقل لطرح مدة هذه 

 للمعني باالمر. الخدمات من السن القانونية القصوى 
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 بعد النجاح في اختبارات القبول الاولي: -ب 

 شح اضافة الوثائق التالية:يجب على املتر -

 مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسلمه اكثر من سنة، -

 مضموني والدة لم يمض على تاريخ تسلمهما اكثر من سنة،-

شهادة طبية لم يمض على تاريخ تسلمها اكثر من ثالثة اشهر تثبت ان املترشح تتوفر فيه  -

 ملباشرة مهنة التدريس بكامل تراب الجمهورية.املؤهالت البدنية والذهنية 

املذكورة بالفقرة "ب" اعاله اجتياز   ال يخول للمترشح الذي لم يقدم احدى الوثائق

 اختبار القبول النهائي.

يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات او ال  : 2الفصل 

اعاله ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد  5من الفصل يتضمن احدى الوثائق املذكورة بالفقرة "أ" 

 بالشبكة التربوية دليال على معرفة تاريخ ايداع ملف الترشح.

تضبط قائمة املترشحين املخول لهم حق املشاركة في املناظرة بصفة نهائية  : 9الفصل 

 قبل وزير التربية. نم

 .1111جانفي  11قرار مؤرخ في  : 9الفصل 

 على الاختبارات الثالثية التالية:تشتمل املناظرة  

 اختبار كتابي يعتمد تقنية الاسئلة متعددة الاختبارات، -

 اختبار كتابي تحريري يجتازه املقبولون في اجتياز الاسئلة متعددة الاختبارات، -

 اختبار شفوي يجتازه املقبولون في اختبار الكتابي التحريري يتضمن: -

  نفسية.–محادثة تقنية 

  باملواد املدرسة باملرحلة الابتدائية.اسئلة تتعلق 

 .1111جانفي  11قرار مؤرخ في :  8الفصل 

 تجرى املناظرة على مرحلتين:

 : وتتضمن: مرحلة القبول الاولي -أ

( اختباراكتابيا يعتمد تقنية " الاسئلة املتعددة الاختبارات" يتكون من عدد من الاسئلة 1

 تعلق بـ :ت( سؤالا 55ال يقل عن خمسين )

الثقافة العامة في محوري القانون التوجيهي للتربيةوالتعليم املدرس ي وعلم نفس الطفل -

 واملراهقة.

 مؤهالت املترشحين ومكتسباتهم في اللغات والعلوم.-

في هذا  155من  65يخول للمترشحين الحاصلين على مجموع نقاط يساوي او يفوق 

 الاختبار الكتابي التحريري.

 نقطة. 85، عند الاقتضاء، النزول بمجموع النقاط الى ويكون للجنة املناظرة
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العربية والفرنسية والانقليزية والعلوم يشارك فيه املصرح  اللغة فيتحريريا  اختبارا كتابيا ( 2

دف هذا الاختبار الى التاكيد من امتالك املترشح هبقبولهم في اختبار الاسئلةمتعددة الاختيارات. وي

 وبقدرته على الانتاج الكتابي وفق منهجية واضحة. املعنية ملوادللمفاهيم الاساسية في ا

 الجدول التالي: ومدتها ولغة تحريرها وفقا لبيانات طبيعة الاختباراتوتحدد 

 املدة لغة تحرير الاختبار طبيعة الاختبار املاادة

 ساعتان عربية دراسة نص أو مقال عربية

 ساعتان فرنسية دراسة نص أو مقال فرنسية

 ساعتان انقليزية دراسة نص أو مقال انقليزية

 ساعتان عربية اسئلة، تمارين، مسائل علوم

 

 في احدى املواد املذكورة اقصاء املترشح. 25من  8ينجر عن الحصول على عدد دون 

في  25من  15يخول هذا الاختبار للمترشحين الحاصلين على معدل حسابي يساوي او يفوق 

°/° 125املشاركة في اختبار مرحلة القبول النهائي، شرط ان ال يتجاوز عددهم مجمل الاختبارات 

 من عدد املراكز املفتوحة للمناظرة، ما لم تقرر لجنة املناظرة خالف ذلك.

نفسية -تشتمل هذه املرحلة على اختبار شفوي يتضمن محادثة تقنية مرحلة القبول النهائي:-ب

واسئلة تتعلق باملواد املدرسة باملرحلة الابتدائية تجريها لجنة مع املقبولين في الاختبار الكتابي 

 التحريري وفق ما يلي:

 دقيقة. 15عداد : مدة إلا 

 دقيقة.15مدة العرض والنقاش: 

 قصاء املترشح.إ في الاختبار الشفوي  25من  8وينجر عن الحصول على عدد دون 

لعها وابعد اجراء كل اختبار كتابي،تهيأ أوراق تحارير املترشحين بقطع ط : 11الفصل 

 رقاما سرية قبل عرضها على الاصالح.أعطائها إو 

 يتم اصالح اختبار الاسئلة املتعددة الاختيارات باعتماد املعالجة آلاليةعن طريق الاعالمية،

 .1118اوت  9جديدة( : قرار مؤرخ في  1 )فقرة

يتم اصالح الاختبار الكتابي التحريري من قبل مصححين اثنين على الاقل، يسند كل واحد منهما 

( ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين 25( و)5الى الاختبار عددا يتراوح بين)

 املسندين من قبل املصححين.

بكامل الصالحيات في اسناد الاعداد طبقا ملا ينص عليه هذا القرار. وال  تتمتع لجان الاصالح-

تمكن املطالبة باالطالع على اوراق الاختبارات وال يمكن الطعن في الاعداد املسندة، كما ال 

 باعادة الاصالح.

ر ريينجر عن كل غياب عن احد الاختبارات او عدم ارجاع اوراق التحا : 11الفصل 

 ترشح.اسناد صفر للم
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كتب ال يمكن ان يوجد تحت تصرف املترشحين طيلة مدة اجراء الاختبارات  :11الفصل 

او نشريات او مذكرات او أي مستند مهما كان نوعه ما لم تحدد لجنة الاشراف على سير 

 املناظرة اجراء مخالفا لذلك.

تعين لجنة بقرار من وزير التربية تتولى البحث في كل غش او محاولة غش  : 11الفصل 

 يتم ضبطه اثناء اجراء الاختبارات او اثناء اصالحها. وفي كل سوء سلوك

اعاله الى املداولة في حاالت  13تدعى اللجنة املنصوص عليها بالفصل  : 14الفصل 

قبين وتقرير رئيس امن تقرير املر الغش او محاولة الغش او سوء السلوك في ضوء ملف يتض

مركز الامتحان والوثائق املحجوزة واستجواب املترشح. وكل وثائق التي من شانها ان تساعد على 

 اتخاذ القرار املناسب.

في حالة ثبوت الغش او محاولة الغش او سوء السلوك، تقترح اللجنة على وزير التربية الغاء 

كما يمكن للجنة باالضافة الى ذلك ان تقترح، بالنظر الى . مشاركة املعني باالمر في املناظرة

 ظروف املناظرة ملدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات.

 ويمكن للجنة، باالضافة الى ذلك كله، ان تقترح اجراء تحقيق اداري.

 .1111جانفي  11: قرار مؤرخ في  15الفصل 

املداولة، تعد اللجنة املشرفة على املناظرة  اثر اصالح اختبار الاسئلة متعددة الاختيارات، وبع

 الفقرة أ. 6قائمة في املترشحين املقبولين طبقا الحكام الفصل

ويتم الاعالن عن نتائج هذا الاختبار بتعليق قائمة املقبولين بمقرات املندوبيات الجهوية للتربية 

 .ةوبنشرها على الشبكة التربوية وباعالنها باالرساليات القصير 

اصالح الاختبار الكتابي التحريري في الاختصاص وبعد املداولة، تتولى اللجنة ترتيب اثر 

حسب الجدارة طبقا لالعداد املتحصل عليها في هذا الاختبار وتعد قائمة في  املترشحين

املترشحين املؤهلين الجتياز الاختبار الشفوي، ويتم الاعالن عن نتائج هذا الاختبار بتعليق قائمة 

ين بمقرات املندوبيات الجهوية للتربية وبنشرها على الشبكة التربوية وباعالنها املقبول

 باالرساليات القصيرة.

ب ساثر اجراء الاختبار الشفوي، وبعد املداولة، تتولى اللجنة ترتيب املترشحين ترتيبا نهائيا ح

تبار الاسئلة ( الخ1الجدارة، طبقا ملجموع الاعداد في مجمل الاختبارات، وباعتماد الضارب)

 ( لالختبار الشفوي.1( لالختبار الكتابي التحريري والضارب)2متعددة الاختيارات والضارب)

ينجر عن الغياب عن الاختبار الشفوي عدم قبول املترشح مهما كان مجموعه في الاختبارين 

 الكتابيين.

 ول الكثرهم سنا.اذا تحصل مترشحان او اكثر على مجموع النقاط نفسه تكون الاولوية في القب

تضم اسماء املترشحين املقبولين وفي ضوء الترتيب النهائي، تقترح اللجنة على وزير التربية قائمة 

 نهائيا حسب الجدارة وذلك في حدود عدد املراكز املفتوحة للمناظرة.
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 .1111جانفي  11: قرار مؤرخ في  12فصل ال

 املناظرة واملؤهلين لاللتحاق بمرحلة تكوين.يضبط وزير التربية قائمة املقبولين نهائيا في 

تتولى الادارة الاعالن عن نتائج املناظرة بتعليق قائمة املقبولين نهائيا  : 19الفصل 

 بمقرات املندوبيات الجهوية للتربية وبنشرها على الشبكة التربوية.

 .1111جانفي  11: قرار مؤرخ في  19الفصل 

مهن التربية، وفي  نتائج املناظرة، تتولى الادارة دعوة املقبولين لالتحاق باحد معاهد ناثر اعال 

صورة عدم التحاق مترشح في الاجال املحددة من قبل الادارة يتم شطبه من قائمة املقبولين 

 نهائيا.

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. :18الفصل 

 .2550نوفمبر  14تونس في 

        

 وزير التربية والتكوين                                                                             

 الصادق القربي                                                                                

 اطلع عليه

 الوزير الاول 

 محمد الغنوش ي
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 يتعلق بضبط 1111جوان  12قرار من وزير التربية مؤرخ في 

 اجراءات تنظيم الترقية بالشهائد الى رتبة استاذ املدارس الابتدائية.

 

 إن وزير التربية ،

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511ـدد  لسنة 8بعد إلاطالع على القانون التاسيس ي عـ

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية،

املتعلق بضبط  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663ـدد  لسنة 112على القانون عـو 

النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 2511لسنة  66إلادارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة املرسوم عدد 

 ،2511سبتمبر  23املؤرخ في 

املتعلق بضبط النظام  2513جوان  3املؤرخ في  2513ـدد لسنة 2225وعلى ألامر عـ

الاساس ي الخاص بسلك مدرس ي التعليم الابتدائي العاملين باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة 

 .،23التربية وخاصة الفصل 

 قـرر مـا يـلي:

 

تظبط اجراءات تنظيم الترقية بالشهائد الى رتبة استاذ املدارس  :الفصل ألاول 

 الابتدائية وفقا الحكام هذا القرار.

تفتح الترقية بالشهائد املشار اليها بالفصل الاول اعاله بمقرر من وزير  : 1الفصل 

 التربية. 

 ويضبط هذا املقرر:

 تاريخ غلق قائمة الترشحات،-

 الب الترشح.تاريخ اجتماع لجنة دراسة مط -

يمكن ان يترشح الى رتبة استاذ املدارس الابتدائية معلمو التطبيق ومعلمو  : 1الفصل 

التطبيق للتربية اليدوية والتقنية ومعلمو الاتطبيق الاول ومعلمو التطبيق الاول فوق الرتبة اثر 

 حصولهم على شهادة الاجازة او الاستاذية او ما يعادلهما.

جراءات تنظيم الترقية بالشهائد الى رتبة استاذ املدارس تشرف على ا : 4الفصل 

 الابتدائية املشار اليها بالفصل الاول اعاله لجنة يتم تعيين اعضائها بقرار من رئيس الحكومة.

 وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

 فات الترشح،لدراسة م -

 اقتراح قائمات اسمية في املترشحين املتوفر فيهم شرط الترقية. -
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يجب على املترشحين للمناظرة املشار اليها اعاله ان يقوموا بالتسجيل عبر  : 5الفصل 

داري وتسجل هذه املطالب إلا الشبكة التربوية وان يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل 

 وجوبا بمكتب الضبط لالدارة التي ينتمي اليها املترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:

 في الرتبة الحالية.نسخة من قرار التسمية  -1

 نسخة مطابقة لالصل من شهادة الاجازة او الاستاذية او ما يعادلهما. -2

 اعاله. 5يرفض كل مطلب ترشح يخالف احكام الفصل  : 2الفصل 

تضبط قائمة املترشحين املخول لهم املشاركة في الترقية من قبل وزير التربية  : 9الفصل 

 باقتراح من اللجنة املشار اليها اعاله.

تضبط قائمة املترشحين املرتقين بالشهائد الى رتبة استاذ املدارس الابتدائية  : 9الفصل 

 لجنة املشار اليها اعاله.لمن قبل وزير التربية باقتراح من ا

 اعتماد اول اكتوبر من كل سنة كتاريخ لترقية املترشحين. ويتم

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.: 8الفصل 

 .2513جوان  28تونس في 

 

 وزير التربية 

 سالم لبيض         

 اطلع عليه

 رئيس الحكومة

 علي لعريض
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 يتعلق بضبط كيفية تنظيم 1111سبتمبر  1قرار من وزير التربية مؤرخ في 

 .الداخلية بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للمدارس الابتدائية املناظرة

 

 

 .التربية إن وزير

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511لسنة  8بعد الاطالع على القانون التأسيس ي عدد 

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية،

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية  ألاساس ي العام ألعوان

 23املؤرخ في  2511لسنة  66التي نقحته أو تممته وخاصة املرسوم عدد  وعلى جميع النصوص

 ،2011 سبتمبر

النظام  املتعلق بضبط 2513جوان  3املؤرخ في  2513نة لس 2225وعلى ألامر عدد 

التابعة لوزارة  ألاساس ي الخاص بسلك مدرس ي التعليم الابتدائي العاملين باملدارس الابتدائية

 .التربية

 

  :قرر ما يأتي                                           

 

بامللفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للمدارس الداخلية  تنظم املناظرة : الفصل ألاول           

 .القرار الابتدائية وفقا ألحكام هذا

ألاول أعاله بمقرر من  تفتح املناظرة الداخلية بامللفات املشار إليها بالفصل : 1الفصل 

 .وزير التربية

 :ويضبط هذا املقرر 

 .املعروضة للتناظر عدد الخطط -

 .دتاريخ غلق قائمة الترشحات عن بع -

 .ملف الترشح تاريخ تقديم -

 .تاريخ اجتماع لجنة املناظرة -

املناظرة املشار إليها بالفصل ألاول أعاله لجنة يتم تعيين  تشرف على : 1الفصل 

 .الحكومة أعضائها بقرار من رئيس

  :وتتولى هذه اللجنة بالخصوص

 .املخول لهم حق املشاركة في املناظرة اقتراح قائمة املترشحين -

 .الجدارة ترتيب املترشحين حسب -

 .اقتراح قائمة في املترشحين الذين يمكن قبولهم -
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 يمكــن أن يترشح للمناظــرة املشار إليها أعاله أساتــذة املــدارس الابتدائية : 4الفصل 

تاريخ ختم  ( سنوات على ألاقل في هذه الرتبة في5املترسمون في رتبتهم الذين لهم أقدمية خمس )

 :الترشحات واملتحصلون 

( 25( من عشرين )14يساوي أو يفوق أربعة عشر ) أ ـ في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي

 .للتدريس بالنسبة إلى املباشرين

حسابي آلخر  ( كمعدل25( من عشرين )15ب ـ على عدد يساوي أو يفوق خمسة عشر ) 

 .امللحقين مل إداري أوعدد بيداغوجي وعدد إداري بالنسبة إلى القائمين بع

عدد إداري  املعدل الحسابي آلخر –في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي  -ويحتسب 

 .( كعدد بيداغوجي25( من عشرين )15وعشرة )

مترشح للمناظرة املشار إليها أعاله أن يقوم بالتسجيل عبر  يجب على كل : 5الفصل 

مكتب الضبط لإلدارة التي ينتمي إليها ويكون ملف ترشحه وجوبا إلى  الشبكة التربوية وأن يقدم

 : التالية مصحوبا بالوثائق

 .ـ قائمة في الخدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس إلادارة 1

 .ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية ممض ى من قبل رئيس إلادارة 2

 .نسخة من قرار الانتداب للمترشح ـ 3

 .داغوجيبي ـ نسخة من تقرير آخر تفقد 4

 .امللحقين ـ نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو 5

 .إلادارة ـ نسخة من قرار ترسيم املترشح ممضاة من قبل رئيس 6

 .أعاله 5يرفض كل مطلب ترشح يخالف أحكام الفصل  :2الفصل 

من قبل وزير  تضبط قائمة املترشحين املخول لهم حق املشاركة في املناظرة : 9الفصل 

 .التربية باقتراح من لجنة املناظرة

املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله تقييم امللفات املعروضة  تتولى لجنة : 9الفصل 

 : القرار وتسند عددا طبقا للمقاييس التالية طبقا ألحكام هذا

 : املباشرين للتدريس أ ـ بالنسبة إلى املترشحين

 .سنة ( عن كل5.5نقطة )ألاقدمية العامة : نصف  -

 .( عن كل سنة1ألاقدمية في الرتبة : نقطة ) -

 .1ضارب  : العدد البيداغوجي -

 :ب ـ بالنسبة إلى املترشحين املكلفين بعمل إداري أو امللحقين

 .( عن كل سنة5.5ألاقدمية العامة : نصف نقطة ) - 

 .( عن كل سنة1الرتبة : نقطة ) ألاقدمية في -

( وفي صورة عدم توفر 1البيداغوجي )ضارب  الحسابي للعدد إلاداري والعدداملعدل  -

 .( كعدد بيداغوجي15إداري وعشرة ) عدد بيداغوجي يعتبر املعدل الحسابي آلخر عدد
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املجموع من النقاط تكون ألاولوية  وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس

 .ألكبرهم سنا

ين الناجحين في املناظرة الداخلية بامللفات للترقية إلى املترشح تضبط قائمة : 8الفصل 

 .للمدارس الابتدائية من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة املناظرة رتبة أستاذ أول 

 .ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية : 11الفصل 

 .2513 سبتمبر 2 :تونس في

 

 

 وزير التربية       

 لبيضسالم         

 

 

 اطلع عليه         

 الحكومة رئيس       

 علي لعرّيض       
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 يتعلق بضبط كيفية تنظيم 1111سبتمبر  1قرار من وزير التربية مؤرخ في 

 .الداخلية بامللفات للترقية إلى رتبة معلم تطبيق أول فوق الرتبة املناظرة

 

 

 التربية، إن وزير

الع على
ّ
 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511لسنة  8القانون التأسيس ي عدد  بعد الاط

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية،

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر   12املؤرخ في 1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

 رية، ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادا ألاساس ي العام

 23املؤرخ في  2511لسنة  66جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة املرسوم عدد  وعلى

 ،2511سبتمبر 

بضبط النظام  املتعلق 2513جوان  3املؤرخ في  2513لسنة  2225وعلى ألامر عدد 

ارة الابتدائية التابعة لوز  ألاساس ي الخاص بسلك مدرس ي التعليم الابتدائي العاملين باملدارس

 .التربية

 :قّرر ما يأتي                                           

 

تنظم املناظرة الداخلية بامللفات للترقية إلى رتبة معلم تطبيق أول فوق  الفصل ألاول :

 .ألحكام هذا القرار الرتبة وفقا

أعاله بمقرر من بالفصل ألاول  تفتح املناظرة الداخلية بامللفات املشار إليها : 1الفصل 

  :وزير التربية ويضبط هذا املقرر 

 املعروضة للتناظر، ـ عدد الخطط

 ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات عن بعد،

 ملف الترشح، ـ تاريخ تقديم

 .ـ تاريخ اجتماع لجنة املناظرة

املناظرة املشار إليها بالفصل ألاول أعاله لجنة يتم تعيين  تشرف على : 1الفصل 

 .الحكومة من رئيس أعضائها بقرار 

 : وتتولى هذه اللجنة بالخصوص

 املخول لهم حق املشاركة في املناظرة، ـ اقتراح قائمة املترشحين

 الجدارة، ـ ترتيب املترشحين حسب

 .ـ اقتراح قائمة في املترشحين الذين يمكن قبولهم
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  :يمكن أن يترشح للمناظرة املشار إليها أعاله : 4الفصل 

سنوات أقدمية على  (3ثالث)املترسمون في رتبتهم والذين لهم  ألاول يق أ ـ معلمو التطب

تاريخ ختم الترشحات واملتحصلون في آخر تفقد بيداغوجي على عدد  ألاقل في هذه الرتبة في

 .25من  16يفوق  بيداغوجي يساوي أو

واملتوفر فيهم املترسمون في رتبتهم  املكلفون بعمل إداري أو امللحقون ألاول ب ـ معلمو التطبيق 

( سنوات عمال باإلدارة أو 5خمس ) الرتبة و سنوات أقدمية على ألاقل في هذه (3شرط ثالث)

 .الترشحات إلحاقا في تاريخ ختم

بالتسجيل عبر  يجب على كل مترشح للمناظرة املشار إليها أعاله أن يقوم : 5الفصل 

التي ينتمي إليها ويكون  ط لإلدارةالشبكة التربوية وأن يقدم ملف ترشحه وجوبا إلى مكتب الضب

 : مصحوبا بالوثائق التالية

 .مؤشرة وممضاة من قبل رئيس إلادارة ـ قائمة في الخدمات 1

 .الحالية ممض ى من قبل رئيس إلادارة ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة 2

 .للمترشح ـ نسخة من قرار الانتداب 3

 .ـ نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي 4

 .إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو امللحقين ـ نسخة من آخر عدد 5

 .ممضاة من قبل رئيس إلادارة ترسيم ال ـ نسخة من قرار  6

 .أعاله 5أحكام الفصل  يرفض كل مطلب ترشح يخالف : 2الفصل 

 املشاركة في املناظرة من قبل وزير  تضبط قائمة املترشحين املخول لهم حق : 9الفصل 

 .التربية باقتراح من لجنة املناظرة

 تتولى لجنة املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله تقييم امللفات املعروضة طبقا :  8الفصل

 :ألحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية

 :بالنسبة إلى املترشحين املباشرين للتدريس أ ـ 

 عن كل سنة، (0.5) نقطةـ ألاقدمية العامة : نصف 

 ( عن كل سنة،1ـ ألاقدمية في الرتبة : نقطة )

 .1العدد البيداغوجي : ضارب  ـ

 : أو امللحقين ب ـ بالنسبة إلى املترشحين املكلفين بعمل إداري 

 ( عن كل سنة،5.5ـ ألاقدمية العامة : نصف نقطة )

 .( عن كل سنة1ألاقدمية في الرتبة : نقطة ) ـ

( وفي صورة عدم توفر عدد 1والعدد البيداغوجي )ضارب  ابي للعدد إلاداري ـ املعدل الحس

 .( كعدد بيداغوجي15آلخر عدد إداري وعشرة ) بيداغوجي يعتبر املعدل الحسابي

على نفس املجموع من النقاط تكون ألاولوية ألكبرهم  وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين

  .سنا
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الناجحين في املناظرة الداخلية بامللفات للترقية إلى قائمة املترشحين  تضبط : 8الفصل 

 .من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة املناظرة فوق الرتبة تطبيق أول  رتبة معلم

 .ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية :  10الفصل

 .2513 سبتمبر 2تونس في 

 

 وزير التربية    

 سالم لبيض   

 

 

 ع عليهاطل       

 الحكومة رئيس     

 علي لعرّيض     
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 يتعلق بضبط كيفية تنظيم 1111سبتمبر  1قرار من وزير التربية مؤرخ في 

 .الداخلية بامللفات للترقية إلى رتبة معلم تطبيق أول  املناظرة

 

 التربية، إن وزير          

الع على القانون التأسيس ي عدد
ّ
 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511لسنة  8 بعد الاط

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية،

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر   12املؤرخ في 1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية،  ألاساس ي العام

 23املؤرخ في  2511لسنة  66التي نقحته أو تممته، وخاصة املرسوم عدد  جميع النصوص وعلى

 ،2511سبتمبر 

بضبط النظام  املتعلق 2513جوان  3املؤرخ في  2513لسنة  2225وعلى ألامر عدد 

الابتدائية التابعة لوزارة  ألاساس ي الخاص بسلك مدرس ي التعليم الابتدائي العاملين باملدارس

 .التربية

 : أتيقّرر ما ي

 

 تنظم املناظرة الداخلية بامللفات للترقية إلى رتبة معلم تطبيق أول وفقا : الفصل ألاول           

 .ألحكام هذا القرار

بالفصل ألاول أعاله بمقرر من  تفتح املناظرة الداخلية بامللفات املشار إليها : 1الفصل 

  :وزير التربية ويضبط هذا املقرر 

 للتناظر،املعروضة  ـ عدد الخطط

 ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات عن بعد،

 ملف الترشح، ـ تاريخ تقديم

 .ـ تاريخ اجتماع لجنة املناظرة

املناظرة املشار إليها بالفصل ألاول أعاله لجنة يتم تعيين  تشرف على : 1الفصل 

 .الحكومة أعضائها بقرار من رئيس

 : وتتولى هذه اللجنة بالخصوص

 املخول لهم حق املشاركة في املناظرة، ينـ اقتراح قائمة املترشح

 الجدارة، ـ ترتيب املترشحين حسب

 .ـ اقتراح قائمة في املترشحين الذين يمكن قبولهم
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 :يمكن أن يترشح للمناظرة املشار إليها أعاله : 4الفصل 

 6والذين لهم املترسمون في رتبتهم  أ ـ معلمو التطبيق ومعلمو التطبيق للتربية اليدوية والتقنية

تاريخ ختم الترشحات واملتحصلون في آخر تفقد  سنوات أقدمية على ألاقل في هذه الرتبة في

 .25من  18يفوق  بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي أو

سنوات  6و الذين لهم املترسمون في رتبتهم  ب ـ معلمو التطبيق املكلفون بعمل إداري أو امللحقون 

 ( سنوات عمال باإلدارة أو إلحاقا في تاريخ ختم5الرتبة وخمس ) أقدمية على ألاقل في هذه

 .الترشحات

بالتسجيل عبر  يجب على كل مترشح للمناظرة املشار إليها أعاله أن يقوم : 5الفصل 

ويكون  التي ينتمي إليها الشبكة التربوية وأن يقدم ملف ترشحه وجوبا إلى مكتب الضبط لإلدارة

 : مصحوبا بالوثائق التالية

 .مؤشرة وممضاة من قبل رئيس إلادارة ـ قائمة في الخدمات 1

 .الحالية ممض ى من قبل رئيس إلادارة ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة 2

 .للمترشح ـ نسخة من قرار الانتداب 3

 .ـ نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي 4

 .بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو امللحقينإداري  ـ نسخة من آخر عدد 5

 .ممضاة من قبل رئيس إلادارةاملترشح  ترسيم  ـ نسخة من قرار 6

 .أعاله 5أحكام الفصل  يرفض كل مطلب ترشح يخالف : 2الفصل 

املشاركة في املناظرة من قبل وزير  تضبط قائمة املترشحين املخول لهم حق : 9الفصل 

 .لجنة املناظرةالتربية باقتراح من 

 تتولى لجنة املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله تقييم امللفات املعروضة طبقا :  8الفصل

 :ألحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية

  :بالنسبة إلى املترشحين املباشرين للتدريس أ ـ

 عن كل سنة، (0.5) ـ ألاقدمية العامة : نصف نقطة

 ( عن كل سنة،1ألاقدمية في الرتبة : نقطة ) ـ

 .1العدد البيداغوجي : ضارب  ـ

 : أو امللحقين ب ـ بالنسبة إلى املترشحين املكلفين بعمل إداري 

 ( عن كل سنة،5.5ـ ألاقدمية العامة : نصف نقطة )

 .( عن كل سنة1ألاقدمية في الرتبة : نقطة ) ـ

( وفي صورة عدم توفر عدد 1د البيداغوجي )ضارب والعد ـ املعدل الحسابي للعدد إلاداري 

 .( كعدد بيداغوجي15آلخر عدد إداري وعشرة ) بيداغوجي يعتبر املعدل الحسابي

على نفس املجموع من النقاط تكون ألاولوية ألكبرهم  وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين

  .سنا
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الداخلية بامللفات للترقية إلى قائمة املترشحين الناجحين في املناظرة  تضبط : 8الفصل 

 .تطبيق أول من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة املناظرة رتبة معلم

 .ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية :  10الفصل

 .2513 سبتمبر 2تونس في 

 وزير التربية

 سالم لبيض

 
 اطلع عليه       

 الحكومة رئيس     

 علي لعرّيض     
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 يتعلق 1111سبتمبر  12قرار من وزير التربية مؤرخ في 

 بضبط كيفية تنظيم الترقية باالختيار الى رتبة معلم تطبيق.

 

 

 التربية، إن وزير         

الع على القانون التأسيس ي عدد 
ّ
 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511لسنة  8بعد الاط

 للسلط العمومية،املتعلق بالتنظيم املؤقت 

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر   12املؤرخ في 1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية،  ألاساس ي العام

 23 املؤرخ في 2511لسنة  66جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة املرسوم عدد  وعلى

 ،2511سبتمبر 

بضبط النظام  املتعلق 2513جوان  3املؤرخ في  2513لسنة  2225وعلى ألامر عدد 

الابتدائية التابعة لوزارة  ألاساس ي الخاص بسلك مدرس ي التعليم الابتدائي العاملين باملدارس

 .التربية

 :قّرر ما يأتي

 

 .ألحكام هذا القرار وفقاتنظم الترقية باالختيارإلى رتبة معلم تطبيق  الفصل ألاول :

 بالفصل ألاول أعاله بمقرر من وزير التربية.  تفتح الترقية باالختياراملشار إليها : 1الفصل           

  ويضبط هذا املقرر 

 املعروضة للترقية باالختيار، ـ نسبة الخطط

 ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات عن بعد،

 ملف الترشح، ـ تاريخ تقديم

 .لجنة الترقية باالختيار ـ تاريخ اجتماع

تشرف على الترقية باالختيار املشار إليها بالفصل ألاول أعاله لجنة يتم تعيين :  1الفصل 

 .الحكومة أعضائها بقرار من رئيس

  وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

 املخول لهم حق املشاركة في املناظرة، ـ اقتراح قائمة املترشحين

 رة،الجدا ـ ترتيب املترشحين حسب

 .ـ اقتراح قائمة في املترشحين الذين يمكن قبولهم

  يمكن أن يترشح للترقية باالختيار: : 4الفصل 

املترسمون في رتبتهم املتحصلون في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي  أ ـ املعلمون الاول 

 (.25من  14يفوق أربعة عشر من عشرين) يساوي أو
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( ست سنوات اقدمية على الاقل واملتحصلون في 8رتبتهم الذين لهم )ب ـ املعلمون املترسمون في 

 (.14/25آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق )

وفي صورة تكليف الاعوان املنصوص عليهم بالفقرتين "أ"و "ب" أعاله بعمل اداري فانه باالضافة 

 تتوفر فيهم الشروط التالية:الى الترسيم والاقدمية املشار اليهما أعاله، يجب ان 

 (.25( من )12خر تفقد على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق )آالحصول في  -

 على الاقل في آخرعدد اداري. 25من  16الحصول على  -

 أقدمية ال تقل عن الثالث سنوات بالعمل الاداري. -

( سنة على الاقل واجتازوا 25املعلمون املترسمون البالغون من العمر خمس وعشرين) –ج 

بنجاح السنة الاولى من املرحلة الاولى من التعليم العالي أو الحاملين لعناوين أو شهادات 

 معادلة.  

بالتسجيل عبر  يجب على كل مترشح للمناظرة املشار إليها أعاله أن يقوم : 5الفصل 

التي ينتمي إليها ويكون  التربوية ثم يقدم ملف ترشحه وجوبا إلى مكتب الضبط لإلدارة الشبكة

 : مصحوبا بالوثائق التالية

 مؤشرة وممضاة من قبل رئيس إلادارة أو من ينوبه. ـ قائمة في الخدمات 1

 .الحالية ممض ى من قبل رئيس إلادارة ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة 2

 .للمترشح ار الانتدابـ نسخة من قر  3

 .ـ نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي 4

 .إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري  ـ نسخة من آخر عدد 5

 .ترسيم املترشح ممضاة من قبل رئيس إلادارة ـ نسخة من قرار 6

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. -0 

 .أعاله 5أحكام الفصل  يرفض كل مطلب ترشح يخالف : 2الفصل 

تضبط قائمة املترشحين املخول لهم املشاركة في الترقية باالختيار من قبل  : 9الفصل 

 وزير التربية باقتراح من لجنة الترقية باالختيار.

 . 1111اديسمبر  1قرار مؤرخ في )جديد( :  9الفصل 

ا ألحكام هذا القرار املعروضة طبق تتولى لجنة الترقية باالختيار املشار إليها أعاله تقييم امللفات

  وتسند عددا طبقا للمقاييس التالية:

  بالنسبة إلى املترشحين املباشرين للتدريس: أ ـ

 .عن كل سنة (0.5) ـ ألاقدمية العامة : نصف نقطة

 .( عن كل سنة1ـ ألاقدمية في الرتبة : نقطة )

 1العدد البيداغوجي : ضارب  ـ

 : من هذا القرار بـ 4 من الفصل وينفل املعلمون املنصوص عليهم بالفقرة ج

 .العالي ( نقاط للناجحين في السنة ألاولى من التعليم3ـ ثالث )
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 .العالي ( نقاط للناجحين في السنة الثانية من التعليم4ـ أربع )

 .فوق  ( نقاط للناجحين في السنة الثالثة من التعليم العالي فما5ـ خمس )

 : عمل إداري ب ـ بالنسبة إلى املترشحين املكلفين ب

 .( عن كل سنة5.5العامة : نصف نقطة ) ـ ألاقدمية

 .سنة ( عن كل1ـ ألاقدمية في الرتبة : نقطة )

عدم توفر عدد  ( وفي صورة1ـ املعدل الحسابي للعدد إلاداري والعدد البيداغوجي )ضارب 

 .بيداغوجيكعدد  (20) ( من عشرين15بيداغوجي يعتبر املعدل الحسابي آلخر عدد إداري وعشرة )

 : هذا القرار بـ من 4وينفل املعلمون املنصوص عليهم بالفقرة ج من الفصل 

 العالي، ( نقاط للناجحين في السنة ألاولى من التعليم3ـ ثالث )

 العالي، ( نقاط للناجحين في السنة الثانية من التعليم4ـ أربع )

 .فوق  لي فما( نقاط للناجحين في السنة الثالثة من التعليم العا5ـ خمس )

ألاولوية ألكبرهم  وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس املجموع من النقاط تكون 

 سنا.

تطبيق  قائمة املترشحين الناجحين في الترقية باالختيار إلى رتبة معلم تضبط : 8الفصل 

 .من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة املناظرة

 ل سنة.وتتم الترقية في أول أكتوبر من ك

 .ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية :  10الفصل

  .2513سبتمبر 18تونس في 

 

 وزير التربية                                                                                                 

 سالم لبيض                                                                                             

 

 اطلع عليه     

 الحكومة رئيس    

 علي لعرّيض   
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 يتعلق بضبط كيفية 1111سبتمبر  12قرار من وزير التربية مؤرخ في 

 للتربية اليدوية والتقنية. تطبيقالترقية باالختيار الى رتبة معلم تنظيم 

 

 التربية، إن وزير          

الع على القانون التأسيس ي عدد 
ّ
 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511لسنة  8بعد الاط

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية،

املتعلق بضبط النظام  1663ر ديسمب  12املؤرخ في 1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية،  ألاساس ي العام

 23املؤرخ في  2511لسنة  66جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة املرسوم عدد  وعلى

 ،2511سبتمبر 

بضبط النظام  املتعلق 2513جوان  3املؤرخ في  2513لسنة  2225وعلى ألامر عدد 

الابتدائية التابعة لوزارة  ألاساس ي الخاص بسلك مدرس ي التعليم الابتدائي العاملين باملدارس

 .التربية

 : قّرر ما يأتي                                             

 

 وفقا اليدوية والتقنيةللتربية إلى رتبة معلم تطبيق باالختيار ترقية التنظم  الفصل ألاول :          

 .ألحكام هذا القرار

 .بالفصل ألاول أعاله بمقرر من وزير التربية  ملشار إليهاالترقية باالختياراتفتح  : 1الفصل 

 : ويضبط هذا املقرر 

 ،للترقية باالختياراملعروضة  الخطط نسبةـ 

 ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات عن بعد،

 ملف الترشح، ـ تاريخ تقديم

 .الترقية باالختيارـ تاريخ اجتماع لجنة 

املشار إليها بالفصل ألاول أعاله لجنة يتم تعيين  على الترقية باالختيار تشرف :  1الفصل 

 .الحكومة أعضائها بقرار من رئيس

 : وتتولى هذه اللجنة بالخصوص

 املخول لهم حق املشاركة في املناظرة، ـ اقتراح قائمة املترشحين

 الجدارة، املترشحين حسبـ ترتيب 

 .ـ اقتراح قائمة في املترشحين الذين يمكن قبولهم
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 :للترقية باالختياريمكن أن يترشح  : 4الفصل 

سنوات أقدمية على  (8)ستاملترسمون في رتبتهم والذين لهم  لتربية اليدوية والتقنيةاأ ـ معلمو 

يفوق  على عدد بيداغوجي يساوي أو ألاقل في هذه الرتبة واملتحصلون في آخر تفقد بيداغوجي

 (.25من  14أربعة عشر من عشرين)

وفي صورة تكليفهم بعمل اداري فانه باالضافة الى الترسيم والاقدمية املشار اليهما أعاله، يجب 

 ان تتوفر فيهم الشروط التالية:

( من 12الحصول في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق اثنى عشر) -

 (.25عشرين)

 على الاقل في آخر عدد اداري. 25من  16الحصول على  -

 .أقدمية ال تقل عن الثالث سنوات عمال باالدارة -

التربية اليدوية والتقنية املترسمون في رتبتهم البالغون من العمر خمسا ب ـ معلمو 

التعليم ( سنة على الاقل واجتازوا بنجاح السنة الاولى من املرحلة الاولى من 25وعشرين)

 .او الحاملين لعناوين او لشهادات معادلة العالي

بالتسجيل  املشار إليها أعاله أن يقومللترقية باالختيار يجب على كل مترشح  : 5الفصل 

التي ينتمي إليها  يقدم ملف ترشحه وجوبا إلى مكتب الضبط لإلدارة ثمعبر الشبكة التربوية 

 :ويكون مصحوبا بالوثائق التالية

 أو من ينوبه. مؤشرة وممضاة من قبل رئيس إلادارة قائمة في الخدماتـ  1 

 .الحالية ممض ى من قبل رئيس إلادارة ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة 2

 .للمترشح ـ نسخة من قرار الانتداب 3

 .ـ نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي 4

 .إداري إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل  ـ نسخة من آخر عدد 5

 .ممضاة من قبل رئيس إلادارةاملترشح ترسيم  ـ نسخة من قرار 6

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. -0

 .أعاله 5أحكام الفصل  يرفض كل مطلب ترشح يخالف : 2الفصل 

من  الترقية باالختيار املشاركة في  تضبط قائمة املترشحين املخول لهم حق : 9الفصل 

 .قبل وزير التربية باقتراح من لجنة املناظرة

 . 1111اديسمبر  1قرار مؤرخ في : )جديد(  9الفصل 

املعروضة طبقا ألحكام هذا القرار  تتولى لجنة الترقية باالختيار املشار إليها أعاله تقييم امللفات

  :وتسند عددا طبقا للمقاييس التالية

 : املباشرين للتدريسبالنسبة إلى املترشحين  أ ـ

 .عن كل سنة (0.5) ـ ألاقدمية العامة : نصف نقطة

 .( عن كل سنة1ـ ألاقدمية في الرتبة : نقطة )
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 1العدد البيداغوجي : ضارب  ـ

 :من هذا القرار بـ 4 وينفل املعلمون املنصوص عليهم بالفقرة ب من الفصل

 .العالي ( نقاط للناجحين في السنة ألاولى من التعليم3ـ ثالث )

 .العالي ( نقاط للناجحين في السنة الثانية من التعليم4ـ أربع )

 .فوق  ( نقاط للناجحين في السنة الثالثة من التعليم العالي فما5ـ خمس )

  :ب ـ بالنسبة إلى املترشحين املكلفين بعمل إداري 

 .( عن كل سنة5.5العامة : نصف نقطة ) ـ ألاقدمية

 .سنة ( عن كل1نقطة )ـ ألاقدمية في الرتبة : 

عدم توفر عدد  ( وفي صورة1ـ املعدل الحسابي للعدد إلاداري والعدد البيداغوجي )ضارب 

 .كعدد بيداغوجي (20) ( من عشرين15بيداغوجي يعتبر املعدل الحسابي آلخر عدد إداري وعشرة )

 : هذا القرار بـ من 4وينفل املعلمون املنصوص عليهم بالفقرة ب من الفصل 

 العالي، ( نقاط للناجحين في السنة ألاولى من التعليم3ثالث )ـ 

 العالي، ( نقاط للناجحين في السنة الثانية من التعليم4ـ أربع )

 .فوق  ( نقاط للناجحين في السنة الثالثة من التعليم العالي فما5ـ خمس )

وية ألكبرهم ألاول وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس املجموع من النقاط تكون 

 .سنا

تطبيق  إلى رتبة معلم الترقية باالختيار قائمة املترشحين الناجحين في  تضبط : 8الفصل 

 .من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة املناظرة للتربية اليدوية والتقنية

 وتتم الترقية في أول أكتوبر من كل سنة.

 .ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية :  10الفصل

 .2513 سبتمبر 18تونس في 

 

 وزير التربية                                                                                           

 سالم لبيض                                                                                          

 

 اطلع عليه    

 الحكومة رئيس   

 علي لعرّيض   
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ق بضبط كيفية 1114مارس  11قرار من وزير التربية مؤّرخ في 
ّ
 يتعل

 .الخارجية باالختبارات النتداب أساتذة املدارس الابتدائية تنظيم املناظرة

 

 

 وزير          
ّ
 التربية، إن

 2511ديسمبر  18فـي  املـؤرخ 2511لسنـة  8القانـون التأسيس ي عـدد بعـد الاطالع علـى 

 3بالقانون ألاساس ي عدد  املتعلق بالتنظيم املؤقت للّسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه

 5املؤرخ في  2514لسنة  4وبالقانون ألاساس ي عدد  2514فيفري  3املؤرخ في  2514لسنة 

 ،2514فيفري 

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر 12في  املؤرخ 1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

املحلية، واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية،  ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات

 23املؤرخ في  2511لسنة  66تـّممته، وخاصة املرسوم عدد  وعلى جميع النصوص التي نّقحته أو

 ،2511سبتمبر 

املتعلق بضبط أحكام  2558أفريل  13املؤرخ في  2558لسنة  1531د ألامر عد وعلى

السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من  خاصة لتحديد

 املناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين لالنتداب في القطاع املشاركة في

 العمومي،

الشهادات  املتعلق بضبط 2556أوت  5املؤرخ في  2556لسنة  2203وعلى ألامر عدد           

مراحل التكوين  الوطنية املستوجبة للمشاركة في املناظرات الخارجية لالنتداب أو للدخول إلى

 ،2أ التي تنظمها إلادارات العمومية بالنسبة إلى الّصنف الفرعي

النظام  املتعلق بضبط 2513جوان  3املؤرخ في  2513لسنة  2225وعلى ألامر عدد 

التابعة لوزارة  ألاساس ي الخاص بسلك مدرس ي التعليم الابتدائي العاملين باملدارس الابتدائية

 التربية،

املتعلق بضبط إلاطار العام  2514جانفي  18املؤرخ في  2514لسنة 56وعلى ألامر عدد          

املدارس الابتدائية وأساتذة املدارس  لتنظيم املناظرات الخارجية باالختـبارات النتداب أساتذة

ملدرس ي اللغة إلانقليزية وإلاعالمية التي تنظمها وزارة  إلاعدادية واملعاهد وأساتذة السلك املشترك

 التربية،

املتعلق بتعيين  2514جانفي  26املؤرخ في  2514لسنة  32الجمهوري عدد  وعلى القرار         

 الحكومة، رئيس

بتسمية أعضاء  املتعلق 2514فيفري  3املؤرخ في  2514لسنة  413وعلى ألامر عدد 

 الحكومة،
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املتعلق بتحديد مساهمة  2515سبتمبر  23وعلى قرار وزيري املالية والتربية املؤرخ في           

 .واملناظرات التي تنظمها وزارة التربية املترشحين في مصاريف إجراء الامتحانات

 

 : قـّرر مـا يلـي

 

ـ يضبط هذا القرار كيفية تنظيم املناظرة الخارجية باالختبارات النتداب  الفصل ألاول           

 .املدارس الابتدائية أساتذة

فتح املناظرة الخارجية باالختبارات النتداب 1الفصل 
ُ
أساتذة املدارس الابتدائية  ـ ت

الوطنية لإلجازة أو على شهادة  للمترشحين املحرزين على شهادة ألاستاذية أو على الشهادة

 .معادلة

  :وزير التربية، ويضبط هذا القرار ـ تفتح املناظرة بقرار من 1الفصل           

 ـ عدد املراكز املفتوحة للتناظر،

 تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد، ـ

 .ـ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح

 .تاريخ فتح املناظرة ـ

عن طريق الشبكة  مترشح أن يقوم بالتسجيل عن بعدـ يتعين على كل  4الفصل 

بالنظر إلى الوالية التي  التربوية ثم يودع ملف ترشحه لدى املندوبية الجهوية للتربية الراجعة

الوطنية ويتضمن مطلب الترشح  ينتمي إليها املترشح حسب عنوانه املذكور ببطاقة التعريف

 : الوثائق التالية

 : عند الترشح -أ 

بكة التربوية، مطلب -
ّ

 الترشح املستخرج من املوقع املعّد لذلك على الش

 ،"جبائيا يحمل عبارة "امتحان طابعا -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنّية، -

ة املعروضة للتناظر -
ّ
 نسخة من الشهادة العلمية املوافقة للمستوى العلمي املطلوب للخط

 .ن شهادة املعادلةمصحوبة بالنسبة إلى الشهائد ألاجنبية بنسخة م

كر  وبالنسبة إلى
ّ
ح الذي تجاوز السنَّ القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذ

ّ
املترش

إنجاز خدمات مدنية فعلية أو شهادة تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل  بشهادة تثبت

طالب شغل لم يمض ي على تاريخ تسليمها أكثر من ثالثة أشهر في تاريخ ختم  املستقل بصفة

  .الترشحات لطرح مدة هذه الخدمات من السّن القانونية القصوى للمعني باألمر قائمة

 .أعاله ويرفض وجوبا كّل مطلب ترشح ال يتضّمن الوثائق املنصوص عليها
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 :بعد النجاح في مرحلة القبول ألاّوليّ  -ب 

 : إضافة الوثائق آلاتية يجب على املترشح

مه أكثر من ثالثة أشهر، ية لم يمض على تاريخمضمون من سجّل السوابق العدل -
ّ
  تسل

مهما أكثر -
ّ
  من سنة، مضموني والدة لم يمض على تاريخ تسل

مها أكثر من ثالثة أشهر تثبت -
ّ
أّن املترشح في صحة جيدة  شهادة طبية لم يمض على تاريخ تسل

 الجمهورية، وبإمكانه مباشرة مهنة التدريس بكامل تراب

املعادلة بالنسبة الى الشهادة  بمطابقتها لألصل من شهادة البكالوريا أو من قرارنسخة مشهود  -

 ألاجنبية،

ة  نسخة مشهود بمطابقتها لألصل من -
ّ
الشهادة العلمية املوافقة للمستوى العلمي املطلوب للخط

 بالنسبة إلى الشهائد ألاجنبية بنسخة من شهادة املعادلة مطابقة املعروضة للتناظر مصحوبة

 .لألصل

ح الذي لم يقّدم إحدى الوثائق املذكورة بالفقرة "ب" أعاله اجتياز ال
ّ

 اختبارْي  يخّول للمترش

 .القبول النهائي

ح يرد بعد تاريخ 5الفصل 
ّ

غلق قائمة الترشحات ويعتبر  ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترش

سجيل عن بعد دليال على ذلك
ّ
 .تاريخ الت

أجل إليداع ملفات الترشح ويعتبر تاريخ  كل ملف ترشح يرد بعد آخر  كما يرفض

 .دليال على ذلك التسجيل بمكتب الضبط

املناظرة بصفة نهائية  ـ تضبط قائمة املترشحين املخّول لهم حّق املشاركة في 2الفصل 

 من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة املناظرة

 :ـ تشتمل املناظرة على الاختبارات الثالثة آلاتية 9الفصل 

 تقنية ألاسئلة متعّددة الاختيارات، اختبارا كتابيا يعتمد ـ 

 ـ اختبارا كتابيا تحريريا،

  .اختبارا شفاهيا أو تطبيقيا أو محادثة ـ

 :ـ تجرى املناظرة على مرحلتين 9الفصل 

 مرحلة القبول ألاولي: -أ

ألاقل  ( سؤالا على35وتتضمن اختبارا كتابيا في جزأين إثنين يتكون كل منهما من ثالثين )

 يعتمدان تقنية" ألاسئلة متعددة الاختيارات" ويجرى كل منهما على امتداد ساعة واحدة.
 .2302أفريل  33)جديدتان( قرار مؤرخ في  3و 2مطة " أ" فقرتان 

باملحتويات املعرفية املدرجة بالبرامج الرسمية ملرحلة التعليم ألاول من الاختبار  يتعلق الجزء

 للغة العربية و اللغة الفرنسية.الابتدائي في مجالي ا
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باملحتويات املعرفية املدرجة بالبرامج الرسمية ملرحلة التعليم ويتعلق الجزء الثاني من الاختبار 

 .مجاالت العلوم والتكنولوجيات والتنشئة إلاجتماعية والتنشئة الفنيةالابتدائي في 

دهم على ألاقل مرة ونصف عدد ويدعى املترشحون املقبولون في هذه املرحلة والذين يكون عد

املراكز املعروضة للتناظر إلجراء اختبارات املرلحة الثانية وفي حالة التساوي بين مترشحيناو اكثر 

 تعطى ألاولوية ألكبرهم سنا.

 :وتتضمن مرحلة القبول النهائي، -ب 

الرسمية للمرحلة في البرامج  اختبارا كتابّيا تحريريا في املعارف واملهارات ألاساسية املدرجة -

ساعات. ويشارك في هذا الاختبار كل  (3الابتدائية في مختلف مجاالت التعلم تدوم مدته ثالث )

  من تّم قبوله في مرحلة القبول ألاّولي،

مّدة  اختبارا شفاهيا أو تطبيقيا أو محادثة يجرى وجوبا باللغتين العربية والفرنسية، وتدوم -

  .( دقيقة25ومدة العرض والنقاش عشرون )( دقيقة، 35إعداده ثالثين )

وتنبثق عن  ـ تحدث لجنة للمناظرة وتضبط تركيبتها بقرار من رئيس الحكومة، 8الفصل 

التربية من بين  هذه اللجنة لجنة فرعية بيداغوجية يّسمى رئيُسها وأعضاؤها بمقرر من وزير

الباحثين الّتابعين لوزارة التعليم  ينأعضاء سلك التفّقد البيداغوجّي بوزارة التربية وسلك املدّرس

والاتصال، وعند الاقتضاء من بين أعضاء سلك  العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات

 .الثانوية املترّسمين املدّرسين املبّرزين أو مدّرس ي املرحلة

مواضيع الاختبارات بمرحلتيها  وتشرف هذه اللجنة الفرعية البيداغوجية على إعداد

للمناظرة التثبت في ألاعداد املسندة في  لى إصالحها ويتولى رئيسها قبل املداوالت النهائيةوع

التطابق بين ألارقام السرية للمترشحين وأسمائهم  اختباري املرحلة الثانية من املناظرة من حيث

 .واملصادقة على صحة ذلك

ولية مللفات املترشحين تحدث لجان جهوية مهمتها القيام بأعمال الفرز والدراسة ألا  كما

 .املستوى الجهوي وتضبط تركيبة هذه اللجان بمقرر من وزير التربية على

بعد إجراء كّل اختبار كتابّي، تهّيأ أوراق تحارير املترشحين بقطع طوالعها  ـ 15الفصل 

 .أرقاما سّرية قبل عرضها على إلاصالح وإعطائها

 .الاختيارات باعتماد املعالجة آلالية يتم إصالح اختبار ألاسئلة متعّددة

من قبل مصّححْين إثنْين على ألاقّل، يسند كلُّ  يتم إصالح الاختبار الكتابي التحريرّي 

(، وإذا كان الفارق بين العددين املسندين 25( و)5بين ) واحد منهما إلى الاختبار عددا يتراوح

يكون املعّدل الحسابي للعددين املسندين. نقاط، فإن العدد النهائي  (4يساوي أو يقّل عن أربع )

  .الفارق بين العددين املسنديـن أّما إذا كان

إصالح ثالث يقوم به مصّحح واحد من غير  ( نقاط فإنه يقع اللجوء إلى4يفوق ألاربع )

املعدل الحسابي للعدد املسند في إلاصالح الثالث وأكبر  املصححين السابقين ويكون العدد النهائي

 .املزدوج ين املسندين في إلاصالحالعدد
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ينّص عليه هذا القرار.  تتمّتع لجان إلاصالح بكامل الصالحيات في إسناد ألاعداد طبقا ملا

عن في ألاعداد املسندة كما ال يمكن املطالبة
ّ
الع على أوراق الاختبارات وال  وال يمكن الط

ّ
باالط

 .بإعادة إلاصالح

حد الاختبارات أو عدم إرجاع أوراق التحارير كّل غياب عن أ ـ ينجّر عن 11الفصل 

  .املترشح التصريح بعدم نجاح

الاختبارات كتب  ـ ال يمكن أن توجد تحت تصّرف املترشحين طيلة مّدة إجراء 12الفصل 

رات أو أّي مستند مهما كان نوعه ما لم تحّدد لجنة
ّ
إلاشراف على سير املناظرة  أو نشريات أو مذك

 .إجراء مخالفا لذلك

ى البحث في كّل غّش أو  ـ تعّين لجنة مختصة 11الفصل 
ّ
بقرار من وزير التربية تتول

 .يتّم ضبطه أثناء إجراء الاختبارات أو أثناء إصالحها محاولة غّش وفي كّل سوء سلوك

أعاله إلى املداوالت في حاالت  13املنصوص عليها بالفصل  ـ تدعى اللجنة 14الفصل 

 يتضّمن تقرير املراقبْين وتقرير رئيس  أوالغّش أو محاولة الغّش 
ّ

سوء السلوك في استنادا إلى ملف

والوثائق املحجوزة واستجواب املترشح، وكّل الوثائق والوسائل التي من شأنها أن  مركز الامتحان

خاذ القرار املناسب تساعد
ّ
 .على ات

على وزير التربية السلوك، تقترح اللجنة  وفي حالة ثبوت الغّش أو محاولة الغّش أو سوء

  .إلغاء مشاركة املعني باألمر في املناظرة

بالنظر إلى ظروف  كما يمكن للجنة، باإلضافة إلى إلغاء املشاركة في املناظرة، أن تقترح،

في املناظرة ملّدة تتراوح  حالة الغّش أو سوء السلوك ومدى خطورتها، حرمان املترشح من الترسيم

 .بين سنة واحدة وخمس سنوات

ه، أن تقترح إجراء تحقيق إدارّي  ويمكن للجنة، باإلضافة
ّ
 .إلى ذلك كل

ألاسئلة متعددة الاختيارات، وبعد املداوالت، تعّد اللجنة  ـ إثر إصالح اختبار 15الفصل 

الفقرة "أ" وذلك في  6قائمة في املترشحين املقبولين طبقا ألحكام الفصل  املشرفة على املناظرة

 .قل من عدد املراكز املفتوحة للتناظرونصف على ألا حدود مرة

  .الاختبار بنشرها على الشبكة التربوية يتّم إلاعالن عن نتائج هذا

ى اللجنة ترتيب املترشحين ترتيبا  إثر إنجاز املرحلة الثانية من
ّ
املناظرة وبعد املداوالت، تتول

املناظرة وباعتماد الضارب  طبقا ملجموع ألاعداد املتحّصل عليها في مرحلتي نهائيا حسب الجدارة

 (1) ( لالختبار الكتابي التحريري والضارب2الختبار ألاسئلة متعددة الاختيارات والضارب ) (1)

 .لالختبار الشفاهي أو التطبيقي أو املحادثة

في مجموع النقاط تكون ألاولوية في القبول ألكبرهم سّنا.  إذا تساوى مترشحان أو أكثر

 .ألقدمهم في سنة التخّرج ولويةوعند التساوي تكون ألا 

وزير التربية قائمة في املترشحين  على 6تقترح لجنة املناظرة املنصوص عليها بالفصل 

  .الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية حسب ترتيب الجدارة
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 .املناظرة ـ يضبط وزير التربية قائمة املقبولين نهائيا في 12الفصل 

ى إلادارة إلاعالن عن نتائج املناظرة بتعليق 19الفصل           
ّ
قائمة املقبولين نهائيا  ـ تتول

 .التربوية بمقرات املندوبيات الجهوية للتربية وبنشرها على الشبكة

ى إلادارة تعيين 19الفصل 
ّ
املقبولين نهائيا وفي صورة عدم  ـ إثر إعالن نتائج املناظرة، تتول

ن به بعد عشرةالتحاق مترشح أو رفضه املقر املع أيام من إعالمه عن طريق رسالة  (10) يَّ

ه يشطب
ّ
 .من قائمة املقبولين نهائيا مضمونة الوصول مع إلاشعار بالبلوغ، فإن

 .للجمهورية التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي 18الفصل 

 .2514مارس  21تونس في 

 

 وزير التربية

 الجراي فتحي

 

 عليه اطلع       

 رئيس الحكومة      

 مهدي جمعة      
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 1111سبتمبر  11مؤرخ في  1111لسنة  1948أمر عداد 

 .التربوي  يتعلق بتنظيم خطة مساعد في التخطيط

 

 إن رئيس الحكومة،

 باقتراح من وزير التربية،

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511لسنة  8الاطالع على القانون التأسيس ي عدد  بعد

 بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية، املتعلق

واملتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12 املؤرخ في 1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية،  ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات

 23املؤرخ في  2511لسنة  66وم عدد تممته وخاصة املرس وعلى جميع النصوص التي نقحته أو

 ،2511سبتمبر 

املتعلق بالخطط الوظيفية  1603مارس  10املؤرخ في  1603لسنة  124عدد  وعلى ألامر

ومدارس التطبيق واملدارس الابتدائية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو  ملدارس الترشيح

 ،2554 ماي 25املؤرخ في  2554لسنة  1216ألامر عدد  تممته وخاصة

املتعلق بإحداث خطة مساعد  1664أوت  20املؤرخ في  1984 لسنة 660وعلى ألامر عدد 

 التربوي، في التخطيط

بضبط املنحة  املتعلق 2551أكتوبر 2املؤرخ في  2551لسنة  2350وعلى ألامر عدد 

 الوظيفية باملدارس الابتدائية،

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552لسنة  2655وعلى ألامر عدد 

 والتكوين، وزارة التربية

بضبط النظام  املتعلق 2553نوفمبر  24املؤرخ في  2553لسنة  2435وعلى ألامر عدد 

لوزارة التربية  ألاساس ي الخاص بسلك رجال التعليم العاملين باملدارس الابتدائية التابعة

 ،2550جانفي  15املؤرخ في  2550لسنة  02والتكوين كما وقع تنقيحه باألمر عدد 

بتصنيف املؤسسات  املتعلق 2550ماي  21املؤرخ في  2550لسنة  1250وعلى ألامر عدد 

الوظيفية بها وعلى جميع النصوص  التربوية باملرحلة إلاعدادية وبالتعليم الثانوي وضبط الخطط

 ،2515ديسمبر  1املؤرخ في  2515لسنة  3158التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد 

املتعلق بتنظيم وزارة  2556ديسمبر  21املؤرخ في  2556لسنة  3006وعلى ألامر عدد 

 ،2511أكتوبر  0املؤرخ في  2511لسنة  2656التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

املتعلق بإحالة مشموالت  2515جانفي  20 املؤرخ في 2515لسنة  64وعلى ألامر عدد 

 بالتكوين املنهي إلى وزارة التكوين املنهي والتشغيل، بية والتكوين سابقا املتعلقةوزارة التر 
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املتعلق بإلحاق هياكل من  2515جانفي  25املؤرخ في  2010 لسنة 65وعلى ألامر عدد           

 ين املنهي والتشغيل،سابقا إلى وزارة التكو  وزارة التربية والتكوين

املتعلق بإحداث املندوبيات  2515سبتمبر  8املؤرخ في  2515لسنة  2255وعلى ألامر عدد 

إلاداري واملالي ومشموالتها وطرق تسييرها كما وقع تنقيحه  الجهوية للتربية وبضبط تنظيمها

 ،2511جويلية  21املؤرخ في  2511لسنة  1555باألمر عدد 

املتعلق بتسمية أعضاء  2013 مارس 15املؤرخ في  2513لسنة  1302وعلى ألامر عدد 

 الحكومة،

 وعلى رأي وزير املالية،

 املحكمة لاادارية، وعلى رأي

 .الجمهورية وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس

 

 يصدر ألامر آلاتي نصه  

 

 .التربوي تنظيم خطة مساعد في التخطيط  ـ يضبط هذا ألامر الفصل ألاول          

 : التربوي بـ ـ يكلف املساعدون في التخطيط 1الفصل 

 الاستقصاء امليداني، ـ زيارة املؤسسات التربوية والتجمعات السكنية واستغالل نتائج 

والبنية ألاساسية واملؤسسات الخاضعة  ـ إعداد إلاحصائيات الدورية حول التالميذ وألاعوان

 إلشراف املندوبية الجهوية للتربية،

 إعداد إحصائيات حول تطور مؤشرات املنظومة التربوية بالجهة، ـ

 الخارطة املدرسية على املستوى الجهوي واملحلي، ـ إعداد وتحيين

 لتطوير املنظومة التربوية بالجهة، ـ املساهمة في وضع تصورات

 القطاع التربوي، ـ املساهمة في إعداد املخطط الجهوي لتنمية

وإلاداري والعملة بالتنسيق مع  إطارات التدريس وإلاشراف التربوي ـ ضبط حاجيات الجهة من 

 إلادارات املختصة،

 ميزانية القطاع التربوي بالجهة، ـ املساهمة في إعداد

 .سنويا ـ املساهمة في تحضير العودة املدرسية

 .وبكل مهمة أخرى تعهد إليهم من طرف وزير التربية

خطيط التربوي من بين ألاعوان املترسمين يقع تعيين املساعدين في الت ـ 1الفصل 

 ."3ألاقل إلى رتبة من صنف "أ واملنتمين على

دينارا سنويا،  545بمنحة تقدر بـ  ـ يتمتع املساعد في التخطيط التربوي  4الفصل 

في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية  وتخضع للضريبة على الدخل والحجز بعنوان املساهمة

 .بها العمل اة، طبقا للتراتيب الجاري ورأس املال عند الوف
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املشار إليها بهذا ألامر  ـ تؤخذ قرارات وزير التربية املتعلقة بالتسميات بالخطة 5الفصل 

املعلومات وفي حدود املراكز املتوفرة بعد  باقتراح من إلادارة العامة للدراسات والتخطيط ونظم

 .ير التربيةمن وز  أخذ رأي لجنة استشارية يضبط تكوينها بقرار

طبقا للشروط املنصوص  ـ يخضع ألاعوان الذين وقع تعيينهم في هذه الخطة 2الفصل 

شهرا  12باإلحصاء والتخطيط ملدة  أعاله لتربص تطبيقي باملصلحة املكلفة 5و 3عليها بالفصلين 

وذلك بعد إعفاؤهم منها بقرار من وزير التربية  وفي نهاية هذا التربص يقع إقرارهم في الخطة أو

 .إليها أعاله أخذ رأي اللجنة الاستشارية املشار

إليها بالفصل ألاول أعاله  ـ يتمتع ألاعوان الذين وقع تعيينهم في الخطة املشار 9الفصل 

زائدة في رتبتهم على أن ال يقع هذا  والذين لهم أقدمية سنتين في هذه الخطة بالتنفيل بدرجة

 .باألمر بوظيفهم التعليمي أو إلاداري  املعنيينإلاجراء إال مرة واحدة طوال قيام 

ألاعوان املكلفون بخطة مساعد في التخطيط  ـ بصفة استثنائية، يواصل 9الفصل 

الاضطالع بمهامهم والانتفاع باملنحة املخولة لألعوان  التربوي املعينون قبل صدور هذا ألامر

 .التخطيط التربوي  املكلفين بخطة مساعد في

املؤرخ في  1664لسنة  660من ألامر عدد  5و 4و 3و 2تلغى أحكام الفصول ـ  8الفصل 

 .املشار إليه أعاله 1664أوت  20

التربية ووزير املالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ألامر الذي  ـ وزير 11الفصل 

 .الرسمي للجمهورية التونسية ينشر بالرائد

 .2513سبتمبر  12تونس في 

 

 

 الحكومة رئيس                                                                                    

 علي لعرّيض                                                                                     
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 يتعلق 1111جوان  11املؤرخ في  1111لسنة  1519عدادأمر 

 . بضبط النظام ألاساس ي الخاص بالسلك لااداري للتربية

 

 رئيس 
ّ
 الحكومة،إن

 باقتراح من وزير التربية،

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511لسنة  8بعد الاطالع على القانون التأسيس ي عدد 

ت للسلط العمومّية
ّ
 .املتعلق بالتنظيم املؤق

املتعلق بضبط  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112وعلى القانون عدد   

النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة 

املؤرخ  2511لسنة  66إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة املرسوم عدد 

 .2511سبتمبر  23في 

املتعلق  2552جويلية  23املؤرخ في  2002لسنة  65وعلى القانون التوجيهي عدد 

 11املؤرخ في  2556لسنة  6بالتربية والتعليم املدرس ي كما وقع تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 

 . 2556فيفري 

املتعلق بأحكام  1662سبتمبر  2املؤرخ في  1662لسنة  1226وعلى ألامر عدد 

 1662لسنة  1551باملشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية املتمم باألمر عدد  استثنائية خاصة

 .1662أوت  26املؤرخ في 

املتعلق بضبط نظام  1665جوان  10املؤرخ في  1665لسنة  636وعلى ألامر عدد 

العمل نصف الوقت باإلدارات العمومية والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية 

 ة إلادارية .ذات الصبغ

املتعلق بضبط كيفية  1665أكتوبر  26املؤرخ في  1665لسنة  1053وعلى ألامر عدد 

املؤرخ  2512لسنة  2630تنظيم وتسيير اللجان إلادارية املتناصفة كما وقع تنقيحه باألمر عدد 

 .2512نوفمبر  20في 

نظيم التكوين واملتعلق بت 1663جوان  0املؤرخ في  1663لسنة  1225وعلى ألامر عدد 

املستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

 . 1665فيفري  25املؤرخ في  1665لسنة  266الصبغة إلادارية كما وقع تنقيحه باألمر عدد 

املتعلق بضبط الشروط  1664أوت  15املؤرخ في  1664لسنة  1058وعلى ألامر عدد 

ة إلسناد العدد املنهي وعدد منحة إلانتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية العام

لسنة  1568املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية كما وقع تنقيحه باألمر عدد 

 . 1665جوان  16املؤرخ في  1665
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ضبط كيفية املتعلق ب 1664نوفمبر  14املؤرخ في  1664لسنة  2322وعلى ألامر عدد 

تطبيق ألاحكام الخاصة بالترقية باالختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية املحلية 

 واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية.

املتعلق بضبط املرتب  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632وعلى ألامر عدد 

حلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات العمومية امل

 .2550فيفري  12املؤرخ في  2550لسنة  286تّم تنقيحه باالمر عدد  إلادارية كما

املتعلق بالغرامات  1660نوفمبر  15املؤرخ في  1660لسنة  2120وعلى ألامر عدد 

لق بضبط املتع 1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632التعويضية املحدثة باألمر عدد 

املرتب ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 ..إلادارية

املتعلق بضبط النظام  1666افريل  13املؤرخ في  1666لسنة  634وعلى ألامر عدد 

قحته ألاساس ي الخاص بالسلك إلاداري املشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي ن

 . 2512أكتوبر  15املؤرخ في  2512لسنة  2382أو تممته وخاصة ألامر عدد 

املتعلق بضبط الاصناف  1666جانفي  4املؤرخ في  1666لسنة  12وعلى ألامر عدد 

التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

نوفمبر  11املؤرخ في  2553لسنة  2336وإتمامه باألمر عدد الصبغة إلادارية كما وقع تنقيحه 

2553 . 

املتعلق بضبط  2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552لسنة  2655وعلى ألامر عدد 

 مشموالت وزارة التربية والتكوين.

املتعلق بضبط أحكام  2558افريل  13املؤرخ في  2558لسنة  1531وعلى ألامر عدد 

وى وضبط كيفّية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من خاصة لتحديد السّن القص

املشاركة في املناظرات الخارجية او مناظرات الدخول الى مراحل التكوين لالنتداب في القطاع 

 العمومي.

املتعلق بضبط نظام  2558افريل  24املؤرخ في  2558لسنة  1245وعلى ألامر عدد 

 ركزية وإلاعفاء منها.إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة امل

املتعلق بإحالة مشموالت  2515جانفي  25املؤرخ في  2515لسنة  64وعلى ألامر عدد 

 وزارة التربية والتكوين سابقا املتعلقة بالتكوين املنهي إلى وزارة التكوين املنهي والتشغيل.

اء املتعلق بتسمية أعض 2513مارس  15املؤرخ في  2513لسنة  1302وعلى ألامر عدد 

 الحكومة.

 وعلى رأي وزير املالية،  

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 رئيس الجمهورّية  وبعد إعالموعلى مداولة مجلس الوزراء،
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 يصدر ألامر آلاتي نصه :

 العنوان ألاول 

 أحكام عامــــة

 يشتمل السلك إلاداري للتربية على الرتب التالية ::   الفصل ألاول 

 متصرف عام للتربية  -

 متصرف رئيس للتربية  -

 متصرف مستشار للتربية  -

 متصرف للتربية  -

 متصرف مساعد للتربية  -

 كاتب تصرف للتربية  -

 مستكتب إدارة للتربية -

 عون استقبال للتربية  -

يمكن لألعوان املنتمين إلحدى الرتب املشار إليها أعاله أن يعملوا بنظام  : 1الفصل 

 العمل .نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها 

توزع الرتب املشار إليها بالفصل ألاول من هذا ألامر حسب ألاصناف :  1الفصل 

 وألاصناف الفرعية املنصوص عليها بالجدول التالي :

 ألاصناف الفرعية ألاصناف الرتب

 1أ أ متصرف عام للتربية 

 1أ أ متصرف رئيس للتربية 

 1أ أ متصرف مستشار للتربية 

 2أ أ متصرف للتربية 

 3أ أ متصرف مساعد للتربية 

  ب كاتب تصرف للتربية 

  ج مستكتب إدارة للتربية 

  د عون استقبال للتربية 

يوزع ألاعوان املنتمون للسلك إلاداري للتربية حسب رتبهم على ألاصناف :  4الفصل 

 وألاصناف الفرعية املنصوص عليها بالفصل الثالث أعاله .

 ( درجة .25السلك إلاداري للتربية على خمس وعشرين )وتشتمل كل رتبة من رتب 

 الا انه بالنسبة الى الرتبتين التاليتين حدد عدد الدرجات على النحو التالي :

 ( درجة .18متصرف عام للتربية : ست عشرة )

 ( درجة .25متصرف رئيس للتربية : عشرون )
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املوالية بسنة واحدة  تقدر املدة الواجب قضاؤها لالرتقاء الى الدرجة:  5الفصل 

 وبسنتين بالنسبة الى بقية الدرجات .  4و3و2بالنسبة الى الدرجات 

غير انه بالنسبة الى رتبتي متصرف عام للتربية ومتصرف رئيس للتربية ضبطت مدة التدرج 

 بسنتين . 

 يضبط عدد الترقيات الى مختلف الرتب سنويا بقرار من وزير التربية.:  2الفصل 

 يخضع أعوان السلك إلاداري للتربية لتربص غايته ::  9الفصل 

 إعدادهم ملمارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات املهنية الخاصة بهم.  -

 استكمال تكوينهم ودعم مؤهالتهم املهنية . -

يؤطر العون خالل مدة التربص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعينه 

الغرض يشترط فيه ان يكون منتميا الى رتبة تساوي او تفوق رتبة العون رئيس إلادارة لهذا 

 املتربص .

ويتعين على املوظف املؤطر متابعة انجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة اجراء بعض مراحله 

 بمصلحة او بمصالح غير خاضعة الشرافه .

هاية فترة التربص يتعين على رئيس وعند تعذر مواصلة املوظف املؤطر املهام املوكولة اليه قبل ن

الادارة تعيين معوض له طبقا لنفس الشروط املذكورة اعاله على ان يواصل املؤطر الجديد 

 العمل بنفس البرنامج الذي اعـده سلفه دون ان يجري عليه أي تغيير حتى نهاية التربص .

يجب على العون املعني تقديم ويتعين على املؤطر تقديم تقرير نهائي عند نهاية فترة التربص كما 

 . تقرير ختم التربص يضمنه مالحظاته وآراءه حول جميع مراحل التربص

وتبدي اللجنة الادارية املتناصفة رأيها في ترسيم العون املتربص على ضوء تقرير التربص النهائي 

ملعني ويبت مذيال بمالحظات الرئيس املباشر ومرفوقا بتقرير ختم التربص املعد من قبل العون ا

 رئيس الادارة في الترسيم .

 ويدوم التربص :

 سنة واحدة : –أ 

 بالنسبة الى املوظفين املتخرجين من مدرسة تكوين مصادق عليها من قبل إلادارة  -

بالنسبة الى املوظفين الذين تمت تسميتهم برتبة معينة ملدة عامين على الاقل بصفة عون وقتي  -

 او بنفس الخطة . او عون متعاقد بنفس الصنف

 سنتين : –ب 

بالنسبة الى املوظفين الذين تمت تسميتهم عن طريق مناظرة خارجية باالختبارات او الشهائد او  -

 امللفات .

بالنسبة إلى املوظفين الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة عليا مباشرة اثر متابعة مرحلة تكوين او اثر  -

 اجتياز مناظرة داخلية.

 بالنسبة إلى املوظفين الذين تمت ترقيتهم عن طريق الاختيار  -
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وفي كّل الحاالت يمكن تمديد مّدة التربص بسنة واحدة يتّم بانتهائها إّما ترسيم املوظفين 

املتربصين أو وضع حد النتدابهم إذا كانــوا غير تابعين لإلدارة او إرجاعهم إلى رتبتهم ألاصلية 

 .ويعتبـــرون كأنهم لم 
ّ
 يغادروها قط

( سنوات من تاريخ الانتداب 4وإذا لم يتم البت في ترسيم املوظف املتربص بعد انتهاء اجل اربع )

 او الترقية فان املوظف يعتبر مترسما وجوبا . 

 وال يخضع املوظف ملدة تربص عند الترقية الى رتبة ليست في متنــاول املترشحين الخارجيين .

 العنوان الثاني

 ون  العامون للتربيةاملتصرف

 الباب الاول 

 املشموالت

 يكلف املتصرفون العامون للتربية بـ::  9الفصل 

التأطير والتصور والتنسيق والتصرف في املوارد البشرية واملالية ويمكن تكليفهم أعمال  -

 بمهام الدراسات والبحوث أو بالتفقد العام .

 املساهمة في حسن سير املنظومة التربوّية. -

يمكن تكليفهم بأية مهمة ادارية او تصرف تربوي لها عالقة بمشموالت إلادارات أو املصالح كما 

 املعينين بها .

 الباب الثاني

 التسمية

يسمى املتصرفون العامون للتربية عن طريق الترقية من بين املتصرفين :  8الفصل 

طط املراد سد شغورها الرؤساء للتربية بمقتض ى امر باقتراح من وزير التربية وفي حدود الخ

 حسب ألاساليب التالية : 

 اثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل إلادارة والنجاح فيها .  –أ 

اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بامللفات مفتوحة للمتصرفين الرؤساء للتربية املتوفر  –ب 

 في تاريخ ختم الترشحات . ( سنوات اقدمية على ألاقل في هذه الرتبة5فيهم شرط خمس )

 تضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير التربية.

على الاكثر من مجموع املتصرفين الرؤساء   %35تفتح املراكز املعروضة للتناظر سنوّيا بنسبة 

ر فيهم الشروط املنصوص عليها أعاله وتتم التر 
ّ
قية إلى رتبة متصرف عاّم للتربية الذين تتوف

 على الاكثر من عدد املترشحين للمناظرة.  %35للتربية بنسبة  

( سنوات على 56باالختيار من بين املتصرفين الرؤساء للتربية الذين لهم اقدمية ثماني ) –ج 

 ألاقل بهذه الرتبة واملرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة .
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 العنوان الثالث

 للتربية املتصرفون الرؤساء

 الباب ألاّول 

 املشموالت

 يكلف املتصرفون الرؤساء للتربية بـ:: 11الفصل 

أعمال التأطير والتصور والتنسيق والتصرف في املوارد البشرية واملالية ويمكن تكليفهم بمهام  -

 الدراسات والبحوث أو بالتفقد العام .

 املساهمة في حسن سير املنظومة التربوّية. -

يفهم بأية مهمة ادارية او تصرف تربوي لها عالقة بمشموالت إلادارات أو املصالح كما يمكن تكل

 املعينين بها .

 الباب الثاني

 التسمية

يسمى املتصرفون الرؤساء للتربية عن طريق الترقية من بين املتصرفين :  11الفصل 

د الخطط املراد سد املستشارين للتربية املترسمين بمقتض ى امر باقتراح من وزير التربية في حدو 

 شغورها حسب الاساليب التالية :

 اثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الادارة والنجاح فيها.  –أ 

اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بامللفات مفتوحة للمتصرفين املستشارين للتربية  –ب 

الرتبة في تاريخ ختم الترشحات  ( سنوات على ألاقل اقدمية في هذه55املتوفر فيهم شرط خمس )

 تضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير التربية .

على الاكثر من مجموع املتصرفين املستشارين   %35تفتح املراكز املعروضة للتناظر سنوّيا بنسبة 

ر فيهم الشروط املنصوص عليها أعاله وتتم الترقية إلى رتبة متصرف رئيس 
ّ
للتربية الذين تتوف

 على الاكثر من عدد املترشحين للمناظرة.  %35للتربية بنسبة  

( سنوات على 6ي )باالختيار من بين املتصرفين املستشارين للتربية الذين لهم اقدمية ثمان -ج

 الاقل بهذه الرتبة واملرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة .

 العنوان الرابع

 املتصرفون املستشارون للتربية

 الباب ألاول 

 املشموالت

 يكلف املتصرفون املستشارون للتربية بـ: : 11الفصل 

ويمكن تكليفهم بمهام أعمال التأطير والتصور والتنسيق والتصرف في املوارد البشرية واملالية  -

 الدراسات والبحوث أو بالتفقد العام .

 املساهمة في حسن سير املنظومة التربوّية. -
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كما يمكن تكليفهم بأية مهمة ادارية او تصرف تربوي لها عالقة بمشموالت إلادارات أو املصالح 

 . املعينين بها

 الباب الثاني

 التسمية

املستشارون للتربية ويعينون بقرار من وزير التربية في يسمى املتصرفون  : 11الفصل 

 د شغورها حسب ألاساليب التالية :حدود الخطط املراد س

 القسم ألاول 

 الانتداب

 ينتدب املتصرفون املستشارون للتربية من بين املترشحين الخارجيين ::  14الفصل 

و مصادق عليها من عن طريق التسمية املباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أ (أ

 قبل إلادارة لهذا الغرض والّناجحين طبقا للنظام ألاساس ي للمدرسة املعنية.

عن طريق املناظرة الخارجية باالختبارات أو الشهائد أو امللفات املفتوحة للمترشحين  (ب

املحرزين على شهادة الدراسات املعّمقة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة 

 بغة قانونية أو اقتصادية .معادلة ذات ص

 ه بمقتض ى قرار من وزير التربية.وتضبط كيفية تنظيم املناظرة الخارجية املشار إليها أعال 

 القسم الثاني

 الترقية

 :للتربية إلى املترشحين الداخليينتسند الترقية إلى رتبة متصرف مستشار :  15الفصل 

إلادارة لفائدة املتصرفين للتربية املترسمين اثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل  (أ

 في رتبتهم والنجاح فيها .

اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بامللفات مفتوحة للمتصرفين للتربية املترسمين  (ب

( سنوات اقدمية على الاقل في الرتبة في تاريخ ختم 55املتوفر فيهم شرط خمس )

 الترشحات .

 تضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير التربية.    

على الاكثر من مجموع املتصرفين للتربية   %35تفتح املراكز املعروضة للتناظر سنوّيا بنسبة 

ر فيهم الشروط املنصوص عليها أعاله وتتم الترقية إلى رتبة متصرف مستشار للت
ّ
ربية الذين تتوف

 على الاكثر من عدد املترشحين للمناظرة.  %35بنسبة  

عشرة باملائة من بين املتصرفين للتربية املترسمين الذين لهم  %  )15ج( باالختيار في حدود )  

( سنة على 45( سنوات اقدمية على ألاقل بهذه الرتبة والبالغين من العمر أربعين )15عشرة )

 . بقائمة كفاءةألاقل واملرسمين حسب الجدارة 
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 العنوان الخامس

 املتصرفون للتربية

 الباب ألاول 

 املشموالت

 يكلف متصرفو التربية تحت إشراف رؤسائهم املباشرين بـ: : 12الفصل 

 إعداد مشاريع القوانين وألاوامر والتراتيب والقرارات وضبط إلاجراءات الالزمة لتنفيذها.-

 التربوّية.املساهمة في حسن سير املنظومة  -

 تامين التصرف إلاداري أو املالي وإعداد امللفات املعروضة للدرس من قبل رؤسائهم املباشرين . -

دارات أو املصالح كما يمكن تكليفهم بأية مهمة ادارية او تصرف تربوي لها عالقة بمشموالت إلا 

 املعينين بها .

 الباب الثاني

 التسمية

ة ويعينون بقرار من وزير التربية في حدود الخطط للتربي : يسمى املتصرفون  19الفصل 

 املراد سد شغورها حسب ألاساليب التالية :

 القسم ألاول 

 الانتداب

 ينتدب املتصرفون للتربية من بين املترشحين الخارجيين : : 19الفصل 

عن طريق التسمية املباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة او مصادق عليها من  (أ

 طبقا للنظام ألاساس ي للمدرسة املعنية . والّناجحينقبل إلادارة لهذا الغرض 

عن طريق املناظرة الخارجية باالختبارات أو الشهائد أو امللفات املفتوحة للمترشحين   (ب

إلجازة أو شهادة ألاستاذية في الحقوق والعلوم املحرزين على الشهادة الوطنية ل

 الاقتصادية أو شهادة معادلة .

 وتضبط كيفية تنظيم املناظرة الخارجية املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير التربية.

 القسم الثاني

 الترقية

 تسند الترقية إلى رتبة متصرف للتربية إلى املترشحين الداخليين :  : 18الفصل 

املتصرفين املساعدين اثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل إلادارة لفائدة  (أ

 املترسمين في رتبتهم والنجاح فيها .للتربية 

للمتصرفين املساعدين للتربية اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بامللفات مفتوحة  (ب

في هذه الرتبة في  ( سنوات اقدمية على ألاقل5املترسمين املتوفر فيهم شرط خمس )

 تاريخ ختم الترشحات .

 وتضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير التربية .
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املتصرفين املساعدين على الاكثر من مجموع   %35تفتح املراكز املعروضة للتناظر سنوّيا بنسبة 

ر فيهم الشروط املنصوص عليها أعاله وتتم الترقية إلى رتبة متصرف للتربية للتربية 
ّ
الذين تتوف

 على الاكثر من عدد املترشحين للمناظرة.  %35 بنسبة 

املترسمين املتصرفين املساعدين للتربية ( من بين % 15ج ( باالختيار في حدود عشرة باملائة )    

( سنة على 45لى ألاقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون )( سنوات اقدمية ع15الذين لهم عشرة )

 ألاقل واملرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة .

 العنوان الساادس

 املتصرفون املساعدون للتربية

 الباب ألاول 

 املشموالت

 بـ:  يكلف املتصرفون املساعدون للتربية تحت إشراف رؤسائهم املباشرين:  11الفصل 

 مالي أو إداري له صلة بشؤون  التالميذ  انجاز ومتابعة كل عمل -

 املساهمة في حسن سير الامتحانات املدرسية على مستوى املؤسسات التربوية. -

املساهمة في انجاز و تنفيذ مختلف ألاعمال املكتبّية وخاصة أعمال ترتيب الوثائق   -

 واملراسالت إلادارية ومعالجة النصوص. 

او تصرف تربوي لها عالقة بمشموالت إلادارات أو املصالح كما يمكن تكليفهم بأية مهمة ادارية 

 املعينين بها .

 الباب الثاني

 التسمية

يسمى املتصرفون املساعدون للتربية ويعينون بمختلف املصالح وإلادارات :  11الفصل 

 بقرار من وزير التربية في حدود الخطط املراد سد شغورها حسب ألاساليب التالية :

 القسم ألاول 

 الانتداب

 ينتدب املتصرفون املساعدون للتربية من بين املترشحين الخارجيين ::  11الفصل 

عن طريق التسمية املباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة او مصادق عليها من  (أ

 طبقا للنظام ألاساس ي للمدرسة املعنية . والّناجحينقبل إلادارة لهذا الغرض 

 االختبارات أو الشهائد أو امللفات واملحرزين على : عن طريق املناظرة الخارجية ب (ب

 ( الشهادة الجامعية للمرحلة ألاولى أو شهادة معادلة 1

 ( أو شهادة تكوينية منظرة باملستوى املشار إليه بالفقرة ألاولى أعاله 2

 وتضبط كيفية تنظيم املناظرة الخارجية املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير التربية.
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 القسم الثاني

 الترقية

 تسند الترقية إلى رتبة متصرف مساعد للتربية إلى املترشحين الداخليين ::  11الفصل 

اثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل إلادارة لفائدة كتبة التصرف للتربية  (أ

 املترسمين برتبتهم والنجاح فيها .

فتوحة لكتبة التصرف للتربية املترسمين اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بامللفات م (ب

( سنوات اقدمية على ألاقل في هذه الرتبة في تاريخ 5برتبتهم املتوفر فيهم شرط خمس )

 ختم الترشحات .

 تضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير التربية .

على الاكثر من مجموع كتبة التصرف للتربية   %35بنسبة تفتح املراكز املعروضة للتناظر سنوّيا 

ر فيهم الشروط املنصوص عليها أعاله وتتم الترقية إلى رتبة متصرف مساعد للتربية 
ّ
الذين تتوف

 على الاكثر من عدد املترشحين للمناظرة.  %35 بنسبة 

املترسمين برتبهم الذين من بين كتبة التصرف للتربية ) %15ج( باالختيار في حدود عشرة باملائة )

( سنة على ألاقل 45( سنوات اقدمية على ألاقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون )15لهم عشر )

 واملرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة .

 

 العنوان السابع

 كتبة التصرف للتربية

 الباب الاول 

 املشموالت

 بـ:  املباشرين يكلف كتبة التصرف للتربية تحت إشراف رؤسائهم  : 14الفصل 

 انجاز ومتابعة كل عمل مالي أو إداري له صلة بشؤون  التالميذ  -

 املساهمة في حسن سير الامتحانات املدرسية على مستوى املؤسسات التربوية. -

املساهمة في انجاز و تنفيذ مختلف ألاعمال املكتبّية وخاصة أعمال ترتيب الوثائق   -

 واملراسالت إلادارية ومعالجة النصوص . 

كما يمكن تكليفهم بأية مهمة ادارية او تصرف تربوي لها عالقة بمشموالت إلادارات أو املصالح 

 املعينين بها .

 الباب الثاني

 التسمية

بة التصرف للتربية ويعينون بقرار من وزير التربية وذلك في حدود يسمى كت:  15الفصل 

 الخطط املراد سد شغورها حسب ألاساليب التالية :
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 القسم ألاّول 

 الانتداب

 ينتدب كتبة التصرف للتربية من بين املترشحين الخارجيين ::  12الفصل 

مصادق عليها من عن طريق التسمية املباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة او  (أ

 قبل إلادارة لهذا الغرض والناجحين طبقا للنظام ألاساس ي للمدرسة املعنية .

ب(عن طريق املناظرة الخارجية باالختبارات أو الشهائد أو امللفات املفتوحة للمترشحين    

 املحرزين على :

 .(شهادة الباكالوريا او شهادة معادلة 1

 (أو شهادة تكوينية منظرة باملستوى املشار إليه بالفقرة ألاولى أعاله. 2

 وتضبط كيفية تنظيم املناظرة الخارجية املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير التربية .

 

 القسم الثاني

 الترقية

 تسند الترقية إلى رتبة كاتب تصرف للتربية إلى املترشحين الداخليين ::  19الفصل 

متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل إلادارة لفائدة مستكتبي إلادارة للتربية  اثر  (أ

 املترسمين في رتبتهم والنجاح فيها .

اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بامللفات مفتوحة ملستكتبي إلادارة للتربية  املترسمين  (ب

لرتبة في تاريخ ختم ( سنوات اقدمية على ألاقل في هذه ا5املتوفر فيهم شرط خمس )

 الترشحات .

 تضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير التربية .

 على ألاكثر من مجموع مستكتبي إلادارة للتربية  %35تفتح املراكز املعروضة للتناظر سنوّيا بنسبة 

ر فيهم الشروط املنصوص عليها أعاله وتتم الترقية إلى رتبة كاتب تصرف للتربية 
ّ
الذين تتوف

 على ألاكثر من عدد املترشحين للمناظرة.  %35 بنسبة 

عشرة باملائة من بين مستكتبي إلادارة للتربية املترسمين الذين ) %15ج( باالختيار في حدود )   

( سنة على ألاقل 45قل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون )( سنوات اقدمية على ألا15لهم عشر )

 واملرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة .

 العنوان الثامن

 مستكتبو لاادارة للتربية

 الباب ألاول 

 املشموالت

 بـ:  يكلف مستكتبو إلادارة للتربية تحت إشراف رؤسائهم املباشرين:  19الفصل 

 انجاز ومتابعة كل عمل مالي أو إداري له صلة بشؤون  التالميذ  -
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 املساهمة في حسن سير الامتحانات املدرسية على مستوى املؤسسات التربوية. -

املساهمة في انجاز و تنفيذ مختلف ألاعمال املكتبّية وأعمال ترتيب الوثائق واملراسالت   -

 إلادارية ومعالجة النصوص. 

بأية مهمة ادارية او تصرف تربوي لها عالقة بمشموالت إلادارات أو املصالح كما يمكن تكليفهم 

 املعينين بها .

 الباب الثاني

 التسمية

يسمى مستكتبو إلادارة للتربية ويعينون بمختلف املصالح وإلادارات بقرار :  18الفصل 

 ة :من وزير التربية وذلك في حدود الخطط املراد سد شغورها حسب ألاساليب التالي

 

 القسم ألاول 

 الانتداب

 ينتدب مستكتب إلادارة للتربية من بين املترشحين الخارجيين : :  11الفصل 

عن طريق التسمية املباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل -أ

 ية .إلادارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام ألاساس ي للمدرسة املعن

 عن طريق املناظرة الخارجية باالختبارات أو الشهائد او امللفات املفتوحة للمترشحين الذين :-ب

 ( تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وتابعوا تعليمهم بالسنة السادسة من التعليم الثانوي 1

 من التعليم الثانوي أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم ألاساس ي وتابعوا تعليمهم بالسنة الثالثة 

 ( أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة باملستوى املشار إليه بالفقرة ألاولى أعاله .2

 تضبط كيفية تنظيم املناظرة الخارجية املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير التربية .

 

 القسم الثاني

 الترقية

 تسند الترقية إلى رتبة مستكتب إدارة للتربية إلى املترشحين الداخليين : : 11الفصل 

اثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل إلادارة لفائدة أعوان الاستقبال للتربية  -أ

 املترسمين في رتبتهم والنجاح فيها .

تربية اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بامللفات مفتوحة ألعوان الاستقبال لل -ب

( سنوات اقدمية على ألاقل في هذه 5املترسمين برتبتهم املتوفر فيهم شرط خمس )

 الرتبة وذلك في تاريخ ختم الترشحات .

 تضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله بمقتض ى قرار من وزير التربية .
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ثر من مجموع أعوان على ألاك  %35تفتح املراكز املعروضة للتناظر سنوّيا بنسبة  

ر فيهم الشروط املنصوص عليها أعاله وتتم الترقية إلى رتبة 
ّ
الاستقبال للتربية الذين تتوف

 على ألاكثر من عدد املترشحين للمناظرة.  %35 مستكتب إدارة للتربية بنسبة 

ين الذين من بين أعوان الاستقبال للتربية املترسم) %15باالختيار في حدود عشرة باملائة ) -ج    

( سنة على ألاقل 45( سنوات اقدمية على ألاقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون )15لهم عشر )

 واملرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة .

 

 العنوان التاسع

 أعوان الاستقبال للتربية

 الباب ألاول 

 املشموالت

 يكلف أعوان الاستقبال للتربية باألعمال التالية : : 11الفصل 

  السهر على توفير أحسن قبول للمتعاملين مع إلادارة. 

  القيام بتوجيه هؤالء املتعاملين مع إلادارة ومصاحبتهم عند الاقتضاء إلى مكاتب

 املوظفين وألاعوان املعنيين بقضاء مصالحهم داخل إلادارة .

  املصالح القيام بمهام الربط وتأمين نقل الوثائق وامللفات إلادارية بين مختلف املكاتب و

 بطلب من املوظفين وألاعوان العاملين باإلدارة .

 كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع ملشموالت الادارة أو املصالح املعينين بها .

ويتعين على عون الاستقبال أن يكون حسن املظهر والهندام وان يرتدي اثناء ممارسته وظيفته 

 الزي الخاص الذي تحدده له إلادارة .

 

 الثاني الباب

 التسمية والانتداب

يسمى أعوان الاستقبال للتربية ويعينون بمختلف املصالح والادارات بقرار :  11الفصل 

 من وزير التربية وذلك في حدود الخطط املراد سد شغورها حسب ألاساليب التالية :

ينتدب أعوان الاستقبال للتربية من بين املترشحين الخارجيين عن طريق :  14الفصل 

 مناظرة خارجية باالختبارات أو الشهائد أو امللفات مفتوحة للمترشحين الذين :

( سنوات على ألاقل من التعليم الثانوي  أو 3( تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وثالث )1

 تحصلوا على شهادة ختم التعليم ألاساس ي على ألاقّل .

 ى املشار إليها بالفقرة ألاولى أعاله .( أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة باملستو 2
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 العنوان العاشر

 أحكام انتقالية 

يدمج ألاعوان املنتمون للسلك إلاداري املشترك لإلدارات العمومية :  15الفصل 

املباشرون في تاريخ صدور هذا ألامر بوزارة التربية وباملؤسسات التابعة لها في الرتب املوازية 

 بسلك ألاعوان إلاداريين للتربية طبقا للجدول التالي : بالنظام ألاساس ي الخاص 

 الرتبة الجديدة الرتبة القديمة

 متصرف عام للتربية  متصرف عام 

 متصرف رئيس للتربية  متصرف رئيس

 متصرف مستشار للتربية  متصرف مستشار 

 متصرف للتربية متصرف 

 متصرف مساعد للتربية ملحق ادارة 

 كاتب تصرف للتربية  كاتب تصرف+كاتب راقن  

 مستكتب ادارة للتربية  مستكتب ادارة +راقن  

 عون استقبال للتربية عون استقبال

  

ب ألاعوان املدمجون طبقا لهذا الفصل بنفس الدرجة ويحتفظون بنفس ألاقدمّية املكتسبة 
ّ
ويرت

 رتبتهم السابقة في الّصنف والرتبة والدرجة. ضمن

: يرتقي بصفة استثنائية إلى الرتبة املوالية عن طريق التناظر كل ألاعوان  12ل الفص

( سنوات على 54اعاله عند بلوغهم اقدمية اربع ) 35إلاداريين املدمجين طبقا ألحكام الفصل 

 ألاقل في رتبتهم. 

 مرة واحدة طيلة الحياة املهنية للعون . 
ّ
 وال تتم هذه الترقية الاستثنائية إال

 بط مقاييس وكيفية التناظر بمقرر من وزير التربية.وتض

 

 العنوان الحاادي عشر

 أحكام ختامّية

وزير املالية و وزير التربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ألامر الذي : 19الفصل 

 ينشر بالّرائد الرسمي للجمهورية التونسّية. 

 .2513جوان  15تونس في

 

 رئيس الحكومة

 علي لعريض
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 يتعلق بضبط 1111جوان  11مؤرخ في 1111لسنة 1518عداد أمر 

 املطابقة بين ادرجات رتب السلك لااداري للتربية ومستويات التأجير.

        

 

 إن رئيس الحكومة، 

 باقتراح من وزير التربية، 

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511لسنة  8بعد الاطالع على القانون التأسيس ي عدد  

 املؤقت للّسلط العمومية . املتعلق بالتنظيم

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112وعلى القانون عدد  

ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية 

 23املؤرخ في  2511لسنة  66وعلى جميع النصوص التي نّقحته أو تممته وخاصة املرسوم عدد 

 .2511سبتمبر 

واملتعلق بضبط املرتب  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632وعلى ألامر عدد  

ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 .2550ري فيف 12املؤرخ في  2550لسنة  286إلادارية كما وقع تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

واملتعلق بالغرامات  1660نوفمبر  15املؤرخ في  1660لسنة  2120وعلى ألامر عدد  

واملتعلق بضبط  1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632التعويضية املحدثة باألمر عدد 

ب ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤّسسات العمومية ذات الصبغة 
ّ
املرت

 دارية .إلا 

واملتعلق بضبط  2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552لسنة  2655وعلى ألامر عدد  

 مشموالت وزارة التربية والتكوين.

املتعلق بإحالة مشموالت  2515جانفي  25املؤرخ في  2515لسنة  64وعلى ألامر عدد         

 وزارة التربية والتكوين سابقا املتعلقة بالتكوين املنهي إلى وزارة التكوين املنهي والتشغيل.

 املتعلق  بضبط النظام 2513جوان  15املؤرخ في 2513لسنة 2526وعلى ألامر عدد              

 منه . 4ألاساس ي الخاص بالسلك إلاداري للتربية وخاصة الفصل 

 وعلى رأي وزير املالية ، 

 وعلى رأي املحكمة لاادارية ، 

 رئيس الجمهورية ، وبعد إعالموعلى مداولة مجلس الوزراء ، 

 

 يصدر ألامر آلاتي نصـه:
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مستويات التأجير يضبط تطابق درجات رتب السلك إلاداري للتربية مع : الفصل ألاول 

 1660سبتمبر  18املؤرخ في  1660لسنة  1632املنصوص عليها بشبكة ألاجور الواردة باألمر عدد 

 املشار إليه أعاله وفق بيانات الجدول التالي:

الصنف  الصنف

 الفرعي

مستوى التأجير  الدرجة الرتب

 املطابق

 1 متصرف عام للتربية 1أ أ

2 

3 

4 

5 

8 

0 

6 

6 

15 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

15 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

10 

16 

16 

25 

21 

22 

23 

24 

25 

 1 متصرف رئيس للتربية 1أ أ

2 

3 

4 

5 

8 

0 

6 

6 

15 

11 

8 

0 

6 

6 

15 

11 

12 

13 

14 

15 

18 
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12 

13 

14 

15 

18 

10 

16 

16 

25 

10 

16 

16 

25 

21 

22 

23 

24 

25 

 25الى  1من  25الى1من متصرف مستشار للتربية 1أ أ

 25الى  1من  25الى1من متصرف للتربية 2أ أ

 25الى  1من  25الى1من متصرف مساعد للتربية 3أ أ

 25الى  1من  25الى1من كاتب تصرف  ب

 25الى  1من  25الى1من مستكتب إدارة للتربية  ج

 25الى  1من  25الى1من عون إستقبال للتربية  د

ألاجور بالدرجة املوافقة يتم ترتيب الاعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة :  1الفصل 

 ملستوى تأجيرهم حسب جدول املطابقة املنصوص عليه بالفصل ألاول من هذا الامر .

لسنة  2120من ألامر املشار اليه أعاله عدد 2:  مع مراعاة أحكام الفصل 1 الفصل

باألمر ، يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية املحدثة  1660نوفمبر15املؤرخ في 1660

املشار اليه أعاله بالنسبة الى ألاعوان الذين 1660سبتمبر 18املؤرخ في 1660لسنة  1632عدد 

 تمت إعادة ترتيبهم بشبكة ألاجور عند بلوغ العون الدرجة املحددة بالجدول التالي :

الدرجة املحدادة لزوال الانتفاع  الرتب

 بالغرامة التعويضية

مستوى التأجير املحداد لزوال 

 تفاع بالغرامة التعويضيةالان

 12 3 للتربية عاممتصرف 

 15 5 للتربية رئيسمتصرف 

 15 15 متصرف مستشار للتربية

 11 11 متصرف للتربية

 12 12 للتربيةمساعدمتصرف 

 13 13 كاتب تصرف للتربية

 12 12 مستكتب إدارة للتربية

 15 15 عون إستقبال للتربية
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الانتفاع بغرامة تعويض املساهمات في نظام التقاعد املنصوص : يزول نهائيا 4 الفصل

واملشار اليه اعاله عند بلوغ  1660نوفمبر  15املؤرخ في  1660لسنة  2120عليها باالمر عدد 

 العون املعني باألمر الدرجة املحددة بالجدول التالي:

الدرجة املحدادة لزوال  الرتب

الانتفاع بغرامة تعويض 

 ام التقاعد املساهمات في نظ

مستوى التأجير املحداد لزوال 

الانتفاع بغرامة تعويض 

 املساهمات في نظام التقاعد

 5 مستكتب إدارة للتربية 

 

5 

 

 6 6 عون استقبال للتربية 

 

 

: وزيرا املالية والتربية مكلفان, كل فيما يخصه, بتنفيذ هذا ألامر الذي ينشر  5لفصل ا

 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2513جوان  15تونـــس في :         

 رئيس الحكومة      

 علي لعريض         
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 1111جوان  11مؤرخ في  1111لسنة  1511أمر عداد 

 يتعلق بضبط نظام تأجير السلك لااداري للتربية.

 

 

 إن رئيس الجكومة،

 ،باقتراح من وزير التربية

 2511ديسمبر  18املؤرخ في  2511دد  لسنة ـ8ـطالع على القانون التأسيس ي عبعد الا 

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية،

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663دد  لسنة ـ112ـوعلى القانون ع

ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية 

 23املؤرخ في  2511لسنة  66وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة املرسوم عدد 

 ،2511سبتمبر 

املتعلق بضبط مقادير  1604فريل أ 20املؤرخ في  1604دد  لسنة ـ511ـوعلى ألامر ع

منحة إلانتاج املخولة لألعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات 

وخاصة ألامر عدد  هذات الصبغةإلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممت العمومية

 ،1665جوان  10املؤرخ في  1665لسنة  645

املتعلق بإحداث منحة  1662مارس  18املؤرخ في  1662دد  لسنة ـ555ـوعلى ألامر ع

خصوصية تسمى منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية 

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة  العمومية ذات الصبغة إلاداريةواملؤسسات 

 ،1668نوفمبر  8املؤرخ في  1668لسنة  2156ألامر عدد 

املتعلق بإحداث منحة  1663جوان  0املؤرخ في  1663دد  لسنة ـ506ـوعلى ألامر ع

جملية كيلومترية لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

 الصبغة إلادارية ،

ديد مقادير املتعلق بتح 1666فيفري  11املؤرخ في  1666دد  لسنة ـ160ـوعلى ألامر ع

وشروط إسناد منحة الانتاج ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية 

لسنة  1581ذات الصبغة إلادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته وخاصة ألامر عدد 

 ،1665جوان  16املؤرخ في  1665

املتعلق بالترفيع في مقادير  1663بر أكتو  11املؤرخ في  1663دد  لسنة ـ2582ـوعلى ألامر ع

لفائدة  1662مارس  18املؤرخ في  1662لسنة  555منحة التصرف والتنفيذ املحدثة باألمر عدد 

 أعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية،

املتعلق بالترفيع في مقادير  1668أكتوبر  18املؤرخ في  1668دد  لسنة ـ1650ـوعلى ألامر ع

لفائدة  1662مارس  18املؤرخ في  1662لسنة  555منحة التصرف والتنفيذ املحدثة باالمر عدد 
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أعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية وبضبط 

 ن املنتفعين بهذه املنح،لفائدة ألاعوا 1666-1668الزيادة الجملية في ألاجر طيلة الفترة 

بضبط النظام  املتعلق 1666أفريل  13املؤرخ في  1666دد  لسنة ـ634ـوعلى ألامر ع

ألاساس ي الخاص بالسلك إلاداري املشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته 

 ،2556مارس  4املؤرخ في  2556لسنة  556أو تممته وخاصة ألامر عدد 

املتعلق بضبط الزيادة  1666سبتمبر  13املؤرخ في  1666دد  لسنة ـ2515ـوعلى الامر ع

وإسناد القسط ألاول  2551-1666الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 

 لفائدة ألاعوان املتمتعين بهذه املنحة،

زيادة املتعلق بضبط ال 2552أكتوبر  22املؤرخ في  2552دد  لسنة ـ2802ـوعلى ألامر ع

وإسناد القسط ألاول  2554-2552الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 

 لفائدة ألاعوان املنتفعين بهذه املنحة،

املتعلق بضبط الزيادة  2555ديسمبر  8املؤرخ في  2555دد  لسنة ـ3130ـوعلى ألامر ع

إسناد القسط ألاول لفائدة و  2550-2555الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة 

 ألاعوان املنتفعين بهذه املنحة،

املتعلق بتحويل جزء من  2550فيفري  12املؤرخ في  2550دد  لسنة ـ280ـوعلى ألامر ع

إلى املرتب ألاساس ي املحدد بشبكة  مقادير املنح الخصوصية املسندة الى ألاعوان العموميين

 ألاجور الخاصة بهم،

املتعلق بضبط الزيادة  2556ديسمبر  35املؤرخ في  2556لسنة   ددـ4540ـوعلى ألامر ع

وإسناد القسط ألاول منها  2515-2556الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 

 لفائدة ألاعوان النتفعين بها،

املتعلق بالترفيع في  2511ديسمبر  21املؤرخ في  2511دد  لسنة ـ2261ـعالامر وعلى 

 ،2511نحة التصرف والتنفيذ لفائدة ألاعوان املنتفعين بها بعنوان سنة مقادير م

املتعلق بضبط النظام  2513جوان  15املؤرخ في  2513دد  لسنة ـ2526ـوعلى ألامر ع

 ألاساس ي الخاص بالسلك إلاداري للتربية،

 وعلى رأي وزير املالية ،

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 وبعد إعالم رئيس الجمهورية.وعلى مدولة مجلس الوزراء 

 

 يصدر ألامر آلاتي نصه:

 

 .تضبط أحكام هذا ألامر نظام التأجير املنطبق على السلك إلاداري للتربية :الفصل ألاول 
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عالوة على املرتب ألاساس ي تسند لفائدة ألاعوان إلاداريين للتربية املشار إليهم  : 1الفصل 

 بالفصل ألاول من هذا ألامر املنح التالية:

 منحة التصرف والتنفيذ، -

 منحة كيلومترية، -

 منحة إنتاج.-

حددت مقادير منحة التصرف التربوي واملنحة الكيلومترية املسندة للسلك  : 1الفصل 

 للتربية التابع لوزارة التربية طبقا لبيانات الجدول التالي: الاداري 

 بـالرت

 املقدار الشهري بحساب الدينار

 منحة التصرف التربوي 

 (1114ماي  18مؤرخ في  1114لسنة  1991أمرعداد)
 املنحة الكيلومترية

بداية من جانفي 

1115 

بداية من جانفي 

1112 

 25.555 650.555 053.255 متصرف عام للتربية

 25.555 010.555 886.555 متصرف رئيس للتربية

 25.555 842.555 561.555 متصرف مستشارللتربية

 25.555 503.555 552.255 متصرف للتربية

 22.555 456.555 422.555 متصرف مساعد للتربية

 25.555 422.555 302.555 كاتب تصرف للتربية

 10.255 - 331.555 مستكتب إدارة للتربية

 10.255 - 358.055 عون إستقبال للتربية

  

 .1112مارس  12مؤرخ في  1112لسنة  189أمر حكومي عداد  )مكرر(: 1الفصل

تخضع منحة التصرف التربوي الى الضريبة على الدخل والى الحجز بعنوان املساهمة في نظام 

 التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس مال عند الوفاة.

 .1112 نوفمبر1مؤرخ في  1112لسنة  1151أمر حكومي عداد  (:ثالثا) 1الفصل

يتمتع أعوان السلك إلاداري للتربية املكلفين بإحدى الخطط الوظيفية باإلدارة املركزية أو بخطة 

وظيفية معادلة بمنحة تكميلية ملنحة التصرف والتنفيذ طبقا ملا هو منصوص عليه بالفصلين 

 16املشار إليه أعاله ابتداء من  1660جويلية  0املؤرخ في  1660لسنة  1321من ألامر عدد  8و3

 .2514ماي 

 تسند املنحة الكيلومترية ومنحة التصرف والتنفيذ شهريا بدخول الغاية. : 4الفصل 

ال يمكن الجمع بين املنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند  : 5الفصل 

 و خطتهم الوظيفية.لألعوان املذكورين بعنوان رتبتهم أ
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تضبط مقادير منحة الانتاج املخولة للسلك الاداري للتربية سنويا طبقا  : 2الفصل 

 لبيانات الجدول التالي:

 بحساب الدينار                                                                                 

 املقدار السنوي املدمج  الرتب

 الشهري في املرتب 

 املقدار السنوي املتبقي

 533 1580 متصرف عام للتربية

 455 655 متصرف رئيس للتربية

 333 880 متصرف مستشار للتربية

 245 465 متصرف للتربية

 255 455 متصرف مساعد للتربية

 188 334 كاتب تصرف للتربية

 133 280 مستكتب إدارة للتربية

 155 255 عون إستقبال للتربية

 

بصرف النظر عن ألاحكام املخالفة يقع اعتماد معيار التغيب عن العمل  : 9الفصل 

عند إسناد عدد منحة الانتاج الذي يعتمد لصرف املقدار املتبقي من املنحة الى السلك الاداري 

ض خالل عن كل غياب غير شرعي أو من أجل املر  25وذلك بالحط بنصف نقطة من للتربية 

( يوما أو 45لى أحدهم صفرا إذا ما بلغت غياباته أربعين)إالعدد املسند السداس ي بحيث يصبح 

 أكثر.

وزيرا املالية والتربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ألامر الذي ينشر  : 9الفصل 

 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2513جوان  15تونس في : 

 

 رئيس الحكومة

 علي لعريض 
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 يتعلق 1111سبتمبر  12مؤرخ في  1111لسنة  1951أمر عداد 

 .السلك لااداري للتربية بإحداث "منحة التعيين" لفائدة

 

 

 إن رئيس الحكومة،         

  باقتراح من وزير التربية،

 2011 ديسمبر 18املؤرخ في  2511لسنة  8بعد الاطالع على القانون التأسيس ي عدد 

 العمومية،املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط 

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12املؤرخ في  1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية  ألاساس ي العام ألعـوان الدولة

 23املـؤرخ في  2511لسنة  66نقحته أو تممته وخاصة املرسوم عدد  وعلى جميع النصوص التي

 ،2011 تمبرسب

بضبط مشموالت  املتعلق 2552نوفمبر  11املؤّرخ في  2552لسنة  2655وعلى ألامر عدد           

 وزارة التربية والتكوين،

املتعلق بإحالة مشموالت  2515جانفي  25في  املؤرخ 2515لسنة  64وعلى ألامر عدد 

قة
ّ
 وزارة التكوين املنهي والتشغيل، بالّتكوين املنهي إلى وزارة التربية والتكوين سابقا املتعل

املتعلق بتسمية أعضاء  2513مارس  15املؤرخ في  2513لسنة  1302وعلى ألامر عدد 

 الحكومة،

املتعلق بضبط النظام  2513جوان  15املؤرخ في  2513لسنة  2526عدد  وعلى ألامر

 بالسلك إلاداري للتربية، ألاساس ي الخاّص 

 وعلى رأي وزير املالية،

 لاادارية، رأي املحكمةوعلى 

 .وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية

 

 :ألامر آلاتي نّصه يصدر

 

للتربية "منحة تعيين" تصرف  ـ أحدثت لفائدة مختلف رتب السلك إلاداري  الفصل ألاول         

 كما يلي:

 .2513 دينارا شهريا في سبتمبر 15 -

 .2514دنانير شهريا في سبتمبر  10 -
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إلى الضريبة على الدخل وال تخضع إلى الحجز بعنوان  ـ تخضع هذه املنحة 2 الفصل          

 .الاجتماعية املساهمة في نظام التقاعد والحيطة

بتنفيذ هذا ألامر الذي  ـ وزير التربية ووزير املالية مكلفان، كل فيما يخصه، 1الفصل 

 .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 .2513سبتمبر  18تونس في   

 

 

 رئيس الحكومة

 علي لعرّيض
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 يتعلق 1119أوت  14مؤرخ في  1119لسنة  1112أمر عداد 

 .والتكوين وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها بإحداث معاهد مهن التربية

 

 

 الجمهورية،إن رئيس          

 ،وزير التربية والتكوين باقتراح من

املتعلق  1680ديسمبر  8 املؤرخ في 1680لسنة  53بعد الاطالع على القانون عدد 

تممته وخاصة القانون  بالقانون ألاساس ي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو

 ،2554ماي  13املؤرخ في  2554لسنة  42ألاساس ي عدد 

 31املؤرخ في  1603لسنة  61ملحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد مجلة ا وعلى

لسنة  158، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 1973 ديسمبر

 ،2558املتعلق بقانون املالية لسنة  2555ديسمبر  16املؤرخ في  2555

املتعلق بضبط النظام  1663ر ديسمب 12املؤرخ في  1663لسنة  112عدد  وعلى القانون 

ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية،  ألاساس ي العام

 10املؤرخ في  2553لسنة  25جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد  وعلى

 ،2003 مارس

بالقانون  املتعلق 1663فيفري  10املؤرخ في  1663لسنة  15وعلى القانون عدد           

 1540ألامر عدد  التوجيهي للتكوين املنهي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة

 ،2552ماي  0املؤرخ في  2552لسنة 

املتعلق بمراصد ومراكز  1666ديسمبر  13املؤرخ في  1999 لسنة 155وعلى القانون عدد 

املؤرخ في  2551لسنة  84ات، كما تم تنقيحه بالقانون عدد والدراس إلاعالم والتكوين والتوثيق

 ،2001 جوان 25

املتعلق بالتربية  2552جويلية  23املؤرخ في  2552لسنة  65وعلى القانون التوجيهي عدد 

 والتعليم املدرس ي،

املتعلق بالتشجيع على تشغيل  1663ماي  3في  املؤرخ 1663لسنة  1546وعلى ألامر عدد 

 1666لسنة  1125تممته وخاصة ألامر عدد  وعلى جميع النصوص التي نقحته أوالشباب، 

 ،1666ماي  16املؤرخ في 

املتعلق بممارسة أعوان  1665جانفي  18املؤرخ في  1665لسنة  63عدد  وعلى ألامر

املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية واملنشآت العمومية  الدولة والجماعات

 5املؤرخ في  1660لسنة  005لنشاط خاص بمقابل، كما تم تنقيحه باألمر عدد  يبعنوان منه

 ،1660ماي 
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بإسناد منحة  املتعلق 2555جويلية  31املؤرخ في  2555لسنة  1068وعلى ألامر عدد           

العمومية ذات الصبغة  تكميلية للمتربصين باإلدارة العمومية والجمعيات املحلية واملؤسسات

 التعليم العالي، ارية في نطاق إلاعداد للحياة املهنية لفائدة حاملي شهاداتإلاد

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552لسنة  2655وعلى ألامر عدد 

 وزارة التربية والتكوين،

املتعلق بتنظيم  2552ديسمبر  10املؤرخ في  2002 لسنة 3156وعلى ألامر عدد 

لسنة  1326التي نقحته أو تممته وخاصة ألامر عدد  ية، وعلى جميع النصوصالصفقات العموم

 ،2007 جوان 4املؤرخ في  2550

نظام  املتعلق بضبط 2558أفريل  24املؤرخ في  2558لسنة  1245وعلى ألامر عدد 

 إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة املركزية وإلاعفاء منها،

 املالية، وعلى رأي وزير

 .املحكمة لااداريةوعلى رأي 

 :يصدر ألامر آلاتي نصه

 

 الباب ألاول     

 في لاحداث واملهام     

قربة وسوسة وصفاقس مؤسسات عمومية ذات صبغة  ـ أحدثت بكل منالفصل ألاول 

والاستقالل املالي وتخضع إلشراف وزارة التربية والتكوين يطلق  إدارية تتمتع بالشخصية املدنية

 ."مهن التربية والتكوين عليها تسمية "معاهد

ف معاهد مهن التربية والتكوين باملهام 1الفصل 
ّ
  :التالية ـ تكل

والتسيير إلاداري في التعليم  ـ إكساب املترشحين ملمارسة مهن التدريس والتأطير البيداغوجي

 املستوجبة في هذه املهن والوظائف، ألاساس ي والتعليم الثانوي والتكوين املنهي املؤهالت

 للمتكّونين في املجاالت ذات الصلة املباشرة باملهنة، استكمال التكوين املعرفي ألاساس يـ 

 البيداغوجي وتنمية التوثيق التربوي، ـ املساهمة في التجديد

 .البحث العلمي وامليداني والتجديد التربوي  ـ تمكين املتكّونين من تكوين في منهجية

 الباب الثاني

 لااداري  في التنظيم

  :الهياكل التالية ـ يشتمل التنظيم إلاداري ملعاهد مهن التربية والتكوين على 1 الفصل

 ـ املدير،

 ـ الكاتب العام،

 املساعد املكلف بالتكوين والتربصات، ـ املدير
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 والتجديد البيداغوجي والتوثيق، ـ املدير املساعد املكلف بالبحث

 .ـ املجلس إلاداري 

 ألاول  القسم

 املدير                                            

مدير تقع تسميته بأمر  ـ يسّير كل معهد من معاهد مهن التربية والتكوين 4الفصل           

لسنة  1245عليها باألمر عدد  باقتراح من وزير التربية والتكوين طبقا للشروط العامة املنصوص

للتسمية في خطة مدير عام أو مدير إدارة  املشار إليه أعاله 2558أفريل  24املؤرخ في  2558

 .مركزية

 .باملنح والامتيازات املخولة ملدير عام أو مدير إدارة مركزية ويتمتع املدير بصفته تلك

يتولى املدير إدارة املعهد ويمارس مشموالته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري  ـ 5الفصل 

فويتولى اتخاذ القرارات في جميع العمل، بها
ّ
 : بالخصوص املجاالت الداخلة ضمن مشموالته ويكل

 ـ برئاسة املجلس إلاداري واملجلس العلمي للمعهد،

 جدول أعمال املجلس العلمي واملجلس إلاداري، ـ بإعداد

العلمية وإلادارية واملالية حول نشاط املعهد وتقديمها إلى املجلس  ـ بإعداد التقارير السنوية

 وسلطة إلاشراف واملصالح املعنية، العلمي إلاداري واملجلس

 للمعهد، ـ بالتسيير إلاداري واملالي والعلمي

عليها بالتراتيب  ـ بإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط املنصوص

 الجاري بها العمل،

 باملقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ـ باإلذن بصرف الدفوعات والقيام

 الغير في كل ألاعمال املدنية وإلادارية والقضائية، بتمثيل املعهد لدى ـ

 .تتصل بنشاط املعهد يتم تكليفه بها من قبل سلطة إلاشراف ـ بتنفيذ كل مهمة أخرى 

املدير في مهامه إلادارية واملالية كاتب عام تتم تسميته بأمر باقتراح  ـ يساعد 2الفصل 

 2558لسنة  1245للشروط العامة املنصوص عليها باألمر عدد  التربية والتكوين طبقا من وزير

 .إدارة مركزية املشار إليه أعاله للتسمية في خطة مدير أو كاهية مدير 2558أفريل  24املؤرخ في 

ملدير أو لكاهية مدير إدارة  ويتمتع الكاتب العام بصفته تلك باملنح والامتيازات املخولة

 .مركزية

ف الكاتب العام
ّ
 : خاصة ويكل

 للمعهد، بالسهر على حسن تنفيذ املهام املوكولة إلى املصالح إلادارية واملالية ـ

املتعلقة باإلشراف إلاداري  ـ بالعمل تحت سلطة املدير على تنفيذ ألاحكام القانونية والترتيبية

 .املعهد واملالي والالتزامات املوضوعة على كاهل

إعدادها وتنفيذها  ـ يساعد املدير في تنظيم التكوين والتربصات وفي متابعة 9الفصل 

وزير التربية والتكوين طبقا  مدير مساعد مكلف بالتكوين والتربصات تتم تسميته بأمر باقتراح من
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املشار  2558أفريل  24املؤرخ في  2558لسنة  1245للشروط العامة املنصوص عليها باألمر عدد 

 .إدارة مركزية للتسمية في خطة مدير أو كاهية مديرإليه أعاله 

ملدير أو لكاهية مدير إدارة  ويتمتع املدير املساعد بصفته تلك باملنح والامتيازات املخولة

 .مركزية

املتعلقة بالدراسات والتجديد البيداغوجي والتوثيق  ـ يساعد املدير في مهامه 9الفصل          

البيداغوجي والتوثيق تتم تسميته بأمر باقتراح من وزير  لتجديدمدير مساعد مكلف بالبحث وا

املؤرخ في  2558لسنة  1245العامة املنصوص عليها باألمر عدد  التربية والتكوين طبقا للشروط

 .إليه أعاله للتسمية في خطة كاهية مدير إدارة مركزية املشار 2558أفريل  24

 والامتيازات املخولة ملدير أو لكاهية مدير إدارةبصفته تلك باملنح  ويتمتع املدير املساعد

 .مركزية

 القسم الثاني                                                

 املجلس لااداري 

  :إلاداري للمعهد دراسة املسائل التالية وإبداء الرأي فيها ـ يتولى املجلس 8الفصل 

 التقديرية للتصرف والاستثمار، ـ امليزانيات

 .املعهد الصفقات والعقود والاتفاقيات املبرمة من قبلـ 

 .املدير وبصفة عامة، كل مسألة أخرى متصلة بنشاط املعهد تعرض عليه من قبل

  :ذكرهم ـ يتركب املجلس إلاداري، برئاسة املدير، من ألاعضاء آلاتي 11الفصل 

 ـ ممثل عن الوزارة ألاولى،

 التكوين،بالتربية و  ـ ممثل عن الوزارة املكلفة

 .العلمي ـ ممثل عن الوزارة املكلفة بالتعليم العالي والبحث

واحدة بقرار من  يتم تعيين أعضاء املجلس إلاداري ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة

 .املعنيين وزير التربية والتكوين يتخذ باقتراح من الوزراء

رأيه مفيدا  شخص يعتبريمكن للمدير أن يستدعي لحضور اجتماع املجلس إلاداري كل 

 .ألعمال املجلس

مرة كل ثالثة أشهر على ألاقل  ـ يجتمع املجلس إلاداري بدعوة من املدير 11الفصل 

الداخلة في نطاق مشموالته واملدرجة  وكلما دعت الحاجة إلى ذلك إلبداء الرأي في املسائل

رئيس املجلس وأحد جلسات يوقع عليها  بجدول ألاعمال. وتضّمن مداوالت املجلس بمحاضر

 .ألاعضاء الحاضرين

جلسة في أجل شهر من تاريخ اجتماع املجلس إلى وزير التربية  توّجه نسخ من محضر كل

 .والتكوين

ـ ال تصّح اجتماعات املجلس إلاداري إال بحضور أغلبية أعضائه، وفي صورة   12الفصل          

ر
ّ
 بصفة قانونية في غضون الثمانية أيام النصاب بعد دعوة أولى فإن املجلس يجتمع عدم توف
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ألاعمال مهما  املوالية لالجتماع ألاول بناء على دعوة ثانية للتداول في املسائل املذكورة بجدول 

 .كان عدد ألاعضاء الحاضرين

بأغلبية أصوات ألاعضاء الحاضرين، وفي صورة  وفي كل الحاالت يبدي املجلس رأيه

 .مرّجحا التساوي يكون صوت الرئيس

 الباب الثالث

 في التنظيم املالي

مداخيل معاهد مهن التربية والتكوين من املنح التي تسندها الدولة  ـ تتكّون  11الفصل           

رها ألاشخاص الطبيعيون واملعنويون أو غيرهم من الهيئات  للتجهيز والتسيير
ّ
ومن املنح التي يوف

 .التسجيل والخدمات ومن املقابيض املتأتية من رسومالوصايا والهبات ومداخيل املمتلكات  ومن

 الباب الرابع

 في التنظيم العلمي

  :التنظيم العلمي ملعاهد مهن التربية والتكوين على ـ يشتمل 14الفصل           

 للمعهد، ـ املجلس العلمي

 .ـ أقسام مختصة للتكوين والدراسات والتوثيق

 ألاول  القسم

 املجلس العلمي للمعهد

التربية والتكوين مجلس علمي ذو صبغة  ـ يحدث بكل معهد من معاهد مهن 15الفصل 

ف خاصة
ّ
 : استشارية يكل

 املعهد، في البرامج واملناهج التكوينية الخاصة بكل مهنة من املهن التي يعّد لها ـ بإبداء الرأي

 ـ بمتابعة التربصات وتقييمها،

يبرمها املعهد في إطار التعاون مع املؤسسات الوطنية  الاتفاقيات التي ـ بإبداء الرأي في مشاريع

 العالقة بمشموالت املعهد ومجاالت نشاطه، والدولية ذات

الضرورية لتطوير أداء املعهد وبرامجه في مجاالت  ـ باقتراح الدراسات والبحوث

 .اختصاصه

ب 12الفصل           
ّ
  :املجلس العلمي من ألاعضاء آلاتي ذكرهم ـ يترك

  ضاء بصفتهم تلكأع *

 املعهد : رئيس املجلس، ـ مدير

 ـ رؤساء ألاقسام،

 .مقّرر  : ـ الكاتب العام

 : أعضاء معّينون بقرار من وزير التربية والتكوين *

 أعضاء يتم اختيارهم باعتبار خبرتهم في مجال التربية والتعليم، (3) ـ ثالثة
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إطار  العالي والبحث العلمي يتم اختيارهما من بينيمثالن الوزارة املكلفة بالتعليم  (2) ـ عضوان

 .العلمي التدريس والبحث بالجامعات باقتراح من الوزير املكلف بالتعليم العالي والبحث

رأيه مفيدا  يمكن للمدير أن يستدعي لحضور اجتماع املجلس العلمي كل شخص يعتبر

 .ألعمال املجلس

 .للتجديد مرة واحدة قابلةتدوم نيابة ألاعضاء املعّينين ثالث سنوات 

ما رأى مدير  يجتمع املجلس العلمي للمعهد بدعوة من رئيسه مرة على
ّ
ألاقل كل ستة أشهر وكل

 .املدرجة بجدول ألاعمال املعهد فائدة في ذلك للتداول حول املسائل

ر  ال تصّح اجتماعات املجلس العلمي إال بحضور أغلبية
ّ
أعضائه، وفي صورة عدم توف

غضون الثمانية أيام املوالية  بعد دعوة أولى فإن املجلس يجتمع بصفة قانونية فيالنصاب 

املسائل املذكورة بجدول ألاعمال مهما كان عدد  لالجتماع ألاول بناء على دعوة ثانية للتداول في

 .ألاعضاء الحاضرين

الحاالت يبدي املجلس رأيه بأغلبية أصوات ألاعضاء الحاضرين، وفي صورة  وفي كل

 .صوت الرئيس مرّجحا التساوي يكون 

 القسم الثاني

 والتوثيق ألاقسام املختصة للتكوين والدراسات

يختص كّل منها في  ـ تشتمل معاهد مهن التربية والتكوين على أقسام تكوينية 19الفصل 

 .إلاعداد ملهنة من مهن التربية والتكوين املنهي

 .البيداغوجي والتوثيق كل معهد على قسم للدراسات والتجديد كما يشتمل

 .بالنسبة إلى كل معهد بقرار من وزير التربية والتكوين تضبط قائمة ألاقسام

قسم من أقسام التكوين تنفيذ برامج التكوين وإلاشراف على  ـ يتولى كل 19الفصل 

على انسجام الطرق البيداغوجية، كما يقترح برامج البحث ويتابع  تقييم املتكّونين والسهر

الدراسات والتجديد البيداغوجي والتوثيق ويسهر على توظيف نتائجها في تطوير  ا مع قسمتنفيذه

 .التكوين ومناهجه محتوى 

املجلس العلمي للمعهد  ـ يمكن لكل قسم من أقسام التكوين أن يتقّدم إلى 18الفصل 

 .املجال من قبل املدير بكّل اقتراح ذي صبغة علمية وبيداغوجية، كما يستشار في هذا

املرصودة بميزانية املعهد، برامج استعمال  يقترح كل قسم على املدير، في إطار الاعتمادات

 .تصرفا وتجهيزا الاعتمادات الضرورية ألنشطته التكوينية

 .كما يضبط القسم حاجياته من إطار التكوين

ف رؤساء أقسام التكوين تحت سلطة املدير بتنظيم ألانشطة التكوينية  ـ 11الفصل 
ّ
يكل

 .التربصات وبرامج البحث وضمان حسن سير
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والتوثيق ضبط برامج البحث  يتولى قسم الدراسات والتجديد البيداغوجي ـ 11الفصل 

واملجلس العلمي للمعهد، كما  بالتنسيق مع رؤساء أقسام التكوين ويعرضها على مدير املعهد

 .يتولى السهر على تنفيذها وتقييم نتائجها

املدير في إطار الاعتمادات املرصودة بميزانية املعهد برامج رئيس القسم على  يقترح

 الاعتمادات الضرورية ألنشطته في البحث والتجديد البيداغوجي والتوثيق تصرفا استعمال

 .وتجهيزا

ف ـ 11الفصل           
ّ
تحت سلطة  رئيس قسم الدراسات والتجديد البيداغوجي والتوثيق مكل

البيداغوجي  أقسام التكوين بتنظيم أنشطة البحث والتجديداملدير وبالتنسيق مع رؤساء 

 .والتوثيق

رئيس للقسم يعّين بأمر  يسّير كل قسم من أقسام التكوين والدراسات ـ 11الفصل           

لسنة  1245املنصوص عليها باألمر عدد  باقتراح من وزير التربية والتكوين طبقا للشروط العامة

 .أعاله للتسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية املشار إليه 2558 أفريل 24املؤرخ في  2558

 .باملنح والامتيازات املخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية ويتمتع رئيس القسم بصفته تلك          

 الخامس الباب                                               

 في إطار التكوين

ى التكوين بمعاهد مهن 14الفصل 
ّ
 :التربية والتكوين ـ يتول

 إلالحاق، ـ إطار التدريس بالتعليم الثانوي والابتدائي، عن طريق 

 ـ إطار التفقد، عن طريق إلالحاق أو التعاقد،

 بالتعليم العالي، عن طريق إلالحاق أو التعاقد، ـ إطار التدريس

 .مومية أو غير املنتمين لها عن طريق التعاقداملنتمين لإلدارات الع ـ مختصون وخبراء من بين

 الساادس الباب

 في نظام التكوين

والتكوين في شكل مراحل تكوينية حسب  ـ ينظم التكوين بمعاهد مهن التربية 15الفصل 

  مجاالت الاختصاص

 :والتكوين أ ـ في مجال التدريس

 ـ مدّرس باملرحلة الابتدائية،

 والتعليم الثانوي، ـ مدّرس باملرحلة إلاعدادية

 .ـ مكّون في التكوين املنهي

 : ب ـ في مجال التأطير

 ـ متفقد بيداغوجي ومتفقد للحياة املدرسية،

 والتوجيه املدرس ي والجامعي، ـ مرشد في إلاعالم

 ـ مرشد تربوي،



 

 

749 

 

 .ـ قيم

  :التسيير ج ـ في مجال

 ـ مدير مدرسة ابتدائية،

 معهد، مدير مدرسة إعدادية أو ـ

 .مركز تكوين منهيـ مدير 

من مهن التربية والتكوين بمقرر من وزير  يمكن إحداث مراحل تكوين ألصناف أخرى 

 .التربية والتكوين

 .1111مارس  11مؤرخ في  1111لسنة 111أمر عداد(فقرة اولى جديدة )ـ  12الفصل 

 أعاله عن طريق مناظرة 25الالتحاق بمختلف مراحل التكوين املشار إليها بالفصل  يتم

 .أو بالشهائد أو بامللفات باالختبارات

لها بمقتض ى قرار من وزير  تضبط كيفية تنظيم املناظرة املنصوص عليها أعاله وشروط الترشح

 .التربية والتكوين

معاهد مهن التربية والتكوين والبرامج التكوينية  ـ تضبط كفايات خريجي 19الفصل 

التقييم وامتحان ختم التكوين بالنسبة إلى كل الدراسة ونظام  ومناهجها ومدة التكوين ونظام

 .وزير التربية والتكوين اختصاص بمقتض ى قرار من

والتكوين بشهادة تأهيل ملباشرة املهنة  ـ يختم التكوين بمعاهد مهن التربية 19الفصل 

 .التي تم إعداد املتكون لها

 التربية والتكوين غير الراجعينـ يعتبر املتكّونون املنتدبون الجدد بمعاهد مهن  18الفصل 

تكميلية  بالنظر لإلدارة في وضعية تربص إعداد للحياة املهنية، وتسند إليهم بهذه الصفة منحة

الاجتماعية والضريبة  شهرية لها صبغة املنحة الدراسية ال تخضع إلى الحجز بعنوان الاشتراكات

 .على دخل ألاشخاص الطبيعيين

أعاله إرجاع املبالغ  26تكونين الجدد املشار إليهم بالفصل امل ـ يتعّين على 11الفصل 

 : التالية املقبوضة في الحاالت

 أ ـ الرفت النهائي من املعهد خالل فترة التكوين،

 التخلي الاختياري عن التكوين باملعهد، ب ـ

 انتهاء فترة التكوين، ج ـ الامتناع عن مباشرة العمل بعد

 .د ـ الاستقالة

الراجعون بالنظر لإلدارة أثناء متابعتهم ملرحلة التكوين في  تبر املتكونون ـ يع 11الفصل 

طبقا لذلك بكامل مرتبهم بما في ذلك جميع املنح وبحقهم في التدرج. كما  حالة مباشرة وينتفعون 

 .التكوين يعين الاعتبار عند التقاعد تؤخذ مدة
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 الباب السابع

 التأاديب في مجلس

والتكوين في املسائل  ـ ينظر مجلس التأديب بكل معهد من معاهد مهن التربية 11الفصل 

 .تقرير كتابي من املدير املتعلقة باإلخالل بالنظام والواجبات داخل املعهد بناءا على

  :ألاعضاء آلاتي ذكرهم ـ يتركب مجلس التأديب برئاسة املدير من 11الفصل 

 انتخابهم من قبل نظرائهم، تكونين يتّم ـ ممثالن عن كّل من إطار التكوين وامل

 .ـ الكاتب العام : مقرر 

مجلس التأديب بدعوة من رئيسه وال تصح مداوالته إال بحضور ثلثي  ـ يجتمع 14الفصل 

 .ألاقل أعضائه على

كان عدد  أيام مهما 5وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف 

 .ألاعضاء الحاضرين

الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت  رات املجلس بأغلبية أصوات ألاعضاءوتتخذ قرا

 .الرئيس مرّجحا

ط على املتكونين العقوبات التالية ـ يمكن ملجلس 15الفصل 
ّ
  :التأديب أن يسل

 إلانذار، (1

 التوبيخ، (2

 الرفت من املعهد ملدة أقصاها شهر،(3

 املعهد، الرفت النهائي من(4

 والتكوين ملدة  املشاركة في مناظرات الدخول إلى معاهد مهن التربيةالحرمان من (5

 سنتان. أقصاها

ملصادقة وزير التربية والتكوين  5و 4و 3تخضع العقوبات املنصوص عليها بالفقرات 

 .أخرى  الذي له أن يقر العقوبة أو أن يتخذ عقوبة

الحاالت ينبغي  وفي كل ـ يمكن للمدير أن يسلط عقوبتي إلانذار أو التوبيخ، 12الفصل 

 .حضروا دعوة املعنيين باألمر قبل ذلك والاستماع إليهم إذا

 الباب الثامن                                         

 في إشراف الدولة

إشرافها على معاهد مهن التربية والتكوين طبقا للتشريع  تمارس الدولة ـ 19الفصل 

 .واملتعلقة باملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية والتراتيب الجاري بها العمل

ووزير التربية والتكوين مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا  ـ وزير املالية 19الفصل 

 .الرسمي للجمهورية التونسية ألامر الذي ينشر بالرائد

 .2550أوت  14تونس في   

 زين العابدين بن علي                                                                            
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 يتعلق بضبط 1119فيفري  11مؤرخ في  1119لسنة  492أمر عداد 

 شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها.

 

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير التربية والتكوين،

 1663لسنة  125الصادرة بالقانون عدد على مجلة تشجيع الاستثمارات  بعد الاطالع

، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 1663ديسمبر  20املؤرخ في 

ديسمبر  20املؤرخ في  2550لسنة  05والقانون عدد  2550ديسمبر  20املؤرخ في  2007 لسنة 86

 ،2556املتعلق بقانون املالية لسنة  2550

املتعلق بالتربية  2552جويلية  23املؤرخ في  2552لسنة  65توجيهي عدد وعلى القانون ال

فيفري  11املؤرخ في  2556لسنة  6وإتمامه بالقانون عدد  والتعليم املدرس ي، كما وقع تنقيحه

2556، 

 املتعلق بحفز املبادرة 2550ديسمبر  20املؤرخ في  2550لسنة  86عدد  وعلى القانون           

 الاقتصادية،

بتفويض بعض  املتعلق 1666مارس  24املؤرخ في  1666لسنة  450وعلى ألامر عدد           

وخاصة ألامر  سلطات أعضاء الحكومة إلى الوالة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته

 ،2555جوان  20املؤرخ في  2555لسنة  1641عدد 

املتعلق بضبط شروط  1662جوان  22املؤرخ في  1662لسنة  1187 وعلى ألامر عدد

 تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها، الترخيص في إحداث مؤسسات

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11 املؤرخ في 2552لسنة  2655وعلى ألامر عدد 

 وزارة التربية والتكوين،

 املتعلق بتنظيم الحياة 2554أكتوبر  16املؤرخ في  2554لسنة  2430عدد  وعلى ألامر

 درسية،امل

تنظيم  املتعلق بضبط 2550مارس  8املؤرخ في  2550لسنة  483وعلى ألامر عدد           

 ومشموالت إلادارات الجهوية للتربية والتكوين،

 املنافسة، وعلى رأي مجلس

 .وعلى رأي املحكمة لاادارية

 :يصدر ألامر آلاتي نصه
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 الباب ألاول 

 أحكام عامة

خاصة، على معنى أحكام هذا ألامر، املؤسسات  ـ تعتبر مؤسسات تربوية الفصل ألاول 

ألاشخاص الطبيعيين واملعنويين وإلانفاق عليها والتي  التربوية الخاصة التي يتم إحداثها من قبل

حضوريا أو عن بعد بمقابل وبصفة منتظمة أو دروس دعم  تسدي خدمات تربوية وتعليمية

 : وهي نهاوتدارك مع إمكانية الجمع بي

 ـ املؤسسات والفضاءات التي تعنى بالتربية قبل املدرسية،

 املدارس الابتدائية، ـ

 ـ املدارس إلاعدادية،

 ـ املعاهد،

 مؤسسات التربية والتكوين عن بعد، ـ

 .وتنظيمات خصوصية أو تعد الجتياز امتحانات أجنبية ـ املؤسسات التربوية التي تعتمد برامج

التابعة ملؤسسة تربوية خاصة كاملطعم واملبيت جزءا من املؤسسة  واملرافقوتعتبر املباني 

 .ألحكام هذا ألامر املذكورة وتكون خاضعة

أو التي تطبق برامج  تعفى املؤسسات التربوية التي تعتمد برامج وتنظيمات خصوصية

 .ذا ألامرمن ه 6بالفصل  تدريس أجنبية وتعد الجتياز امتحانات أجنبية من ألاحكام الواردة

املتعلقة بالبنية ألاساسية ومن ألاحكام  وتعفى مؤسسات التربية والتكوين عن بعد من ألاحكام

 .نشاطها التي ال تتالءم مع طبيعة

الاتفاقيات  وتبقى املؤسسات التربوية التابعة للبعثات الديبلوماسية خاضعة ملحتوى 

 .املبرمة في الغرض والتقيد بها

النموذجية إلى املدارس إلاعدادية واملعاهد الخاصة  ـ يمكن إسناد الصفة 1الفصل 

املكلف بالتربية إذا ما توفرت فيها الشروط املتوفرة باملؤسسات  وذلك بمقتض ى قرار من الوزير

 .النموذجية التربوية العمومية

إلى  ألاول أعاله ـ تخضع املؤسسات التربوية الخاصة املنصوص عليها بالفصل 1الفصل 

املشار إليه أعاله وإلى  2552جويلية  23املؤرخ في  2552لسنة  65أحكام القانون التوجيهي عدد 

 .الواردة بهذا ألامر التشريعات والتراتيب ذات العالقة ولألحكام والالتزامات

أنواعها الحصول على  ـ يستوجب إحداث املؤسسات التربوية الخاصة بجميع 4الفصل 

للتربية والتعليم املدرس ي  من القانون التوجيهي 45و 36كام الفصلين ترخيص مسبق حسب أح

أعاله ويعتبر الحصول على ترخيص  املشار إليه 2552جويلية  23املؤرخ في  2552لسنة  65عدد 

ترخيصا إلحداث أقسام أو فضاءات  إلحداث مدرسة ابتدائية خاصة أو إحداث روضة أطفال

 .تعنى بالتربية قبل املدرسية
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قرارات منح التراخيص للمؤسسات التربوية الخاصة املنصوص عليها  ـ تصدر 5الفصل 

مارس  24املؤرخ في  1666لسنة  450سحبها طبقا ألحكام ألامر عدد  بالفصل ألاول أعاله أو

 أعاله وذلك بعد أخذ رأي لجنة استشارية جهوية يترأسها املدير الجهوي للتربية املشار إليه 1666

 .بالتربية حّدد تركيبتها وسير عملها بمقتض ى قرار من الوزير املكلفوالتكوين ت

واملرحلتين  يشمل نشاط املؤسسات التربوية الخاصة ألاقسام التحضيرية ـ 2الفصل 

 .ألاولى والثانية من التعليم ألاساس ي والتعليم الثانوي 

في مرحلة  للمؤسسة التربوية الخاصة أن تسدي خدماتها التعليمية والتربوية ويجوز 

مراحل التعليم أو في مرحلتين متتاليتين على أقص ى تقدير بعد الحصول على ترخيص  واحدة من

 .الغرض في

 .ويمنع نفس الباعث من إحداث أكثر من مؤسسة تربوية خاصة

يمنع باعث مؤسسة تربوية خاصة من الجمع بين تدريس البرامج الرسمية املعتمدة  كما

 .أجنبية وبين برامج التدريس ألاجنبية التي تعد الجتياز امتحاناتالتربوي التونس ي  بالنظام

والتربوية على  ـ تعمل املؤسسات التربوية الخاصة في إطار وظائفها التعليمية 9الفصل 

واملبادرة وترمي عموما إلى  تربية الناشئة على ألاخالق الحميدة والسلوك القويم وروح املسؤولية

 .التوجيهي للتربية والتعليم املدرس ي لتربوية، كما يحددها القانون تحقيق ألاهداف والغايات ا

الخاصة إلى كل القوانين وإلاجراءات والتراتيب  ـ تخضع املؤسسات التربوية 9الفصل 

 .املدرسية الجاري بها العمل واملنظمة للحياة

وشبكات الرسمية  ـ تلتزم املؤسسات التربوية الخاصة باعتماد وتطبيق البرامج 8الفصل 

باملؤسسات التربوية العمومية  التعلمات ونظام التقييم والارتقاء والنظام التأديبي املعمول بها

إضافات معرفية أو عند استعمال  ويتعين على املؤسسات التربوية الخاصة في صورة تقديمها

 بالقائمات الرسمية الحصول على وسائل ومعينات تعليمية أخرى وكتب مدرسية مما لم يرد

 .ترخيص كتابي من وزارة التربية والتكوين

تخضع املؤسسات التربوية الخاصة للتفقد البيداغوجي وإلاداري والصحي  ـ  10الفصل

 .مصالح الوزارات املختصة من قبل

 الباب الثاني

 باملؤسسات التربوية الخاصة في الشروط واملواصفات املتعلقة

 القسم ألاول 

 املشتركة في الشروط واملواصفات

 الفرع ألاول 

 في الشروط املتعلقة بالباعث

  :يمكن أن يكون الباعث شخصا طبيعيا أو معنويا ـ 11الفصل 

 :يجب أن يكون  ـ إذا كان الباعث شخصا طبيعيا
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 املكلف بالتربية، تونس ي الجنسية إال في حالة الحصول على ترخيص من الوزير * 

 قصدية، لم يصدر في شأنه حكم من أجل جناية أو جنحة *

 .بعضها لم يشمله حكم يقض ي بحرمانه من مباشرة حقوقه املدنية جميعها أو *

يخول قانونه  ـ إذا كان الباعث شخصا معنويا يجب أن يكون في وضع مطابق للقانون وأن

 للشركة، ألاساس ي القيام بالنشاط التربوي ويجب أن يعين ممثال قانونيا

مديرا مباشرا لهذه  قبل شخص طبيعي يمكن له أن يكون ـ في صورة بعث املؤسسة التربوية من 

 في الغرض، املؤسسة إن توفرت فيه الشروط الالزمة املنصوص عليها بهذا ألامر

القانوني للشركة أن  ـ في صورة بعث املؤسسة التربوية من قبل شخص معنوي يمكن للممثل

 .املنصوص عليها أعاله يكون مديرا مباشرا لهذه املؤسسة إن توفرت فيه الشروط الالزمة

 الفرع الثاني

 تقديم امللف في الشروط املتعلقة بإجراءات

إحداث مؤسسة  ـ يتولى صاحب املشروع أو املمثل القانوني تقديم ملف 11الفصل 

ماي إذا  31أجل ال يتجاوز  تربوية خاصة إلى إلادارة الجهوية للتربية والتكوين املختصة ترابيا في

 .ؤسسة في سبتمبر املواليتعلق ألامر بفتح امل

املصالح املعنية بالرّد على طلب الترخيص في أجل أقصاه شهران من تاريخ إيداع  وتقوم

 .املستوفي للوثائق والشروط املستوجبة امللف

  :الجهوية للتربية والتكوين ويتكون من الوثائق التالية ـ يسلم امللف إلى إلادارة 11الفصل 

 ،تربوية خاصةمؤسسة  مطلب إلحداثـ  1

 :امللف الخاص بالباعثـ  2

 :معنويا أ ـ إذا كان شخصا 

 ـ العقد التأسيس ي للشركة،

 القانوني، ـ التزام املمثل

 ـ نسخة من بطاقة تعريف املمثل القانوني،

 .الخاصة باملمثل القانوني لم يمض عليها ألاجل القانوني 3ـ بطاقة عدد 

 :طبيعيا ب ـ إذا كان شخصا

 الباعث،ـ التزام  

 الوطنية، ـ نسخة من بطاقة التعريف

 .لم يمض عليها ألاجل القانوني 3ـ بطاقة عدد 

 :الخاص باملدير ويتكون من امللفـ  3

 التزام املدير، *

 على مباشرة إلادارة وانتفاء أي مانع، شهادة طبية تفيد قدرته *

 .القانوني لم يمض عليها ألاجل 3بطاقة عدد  *
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 التعريف الوطنية،نسخة من بطاقة  *

 العلمية، نسخة من الشهادة *

 .املشروطة قائمة خدمات أو ما يفيد القيام بالتدريس كامل املدة *

 :امللف الفني للمؤسسة ويتكون منـ  4

 موقعي، مثال * 

 مثال في املحالت املزمع استغاللها، *

 .تسوغ شهادة ملكية أو عقد *

 الفرع الثالث

 ألاساسية املتعلقة بالبنيةفي الشروط واملواصفات 

  :ـ يشترط في املؤسسة التربوية الخاصة أن 14الفصل 

 في بناية مستقلة ومسيجة ومهيأة خصيصا للتربية والتعليم ومخصصة حصريا لألنشطة ـ تكون 

 التعليمية،

 بها وصحتهم، ـ تكون بعيدة عن كل أضرار يمكن أن تمس بسالمة التالميذ والعاملين

الجاري بها العمل، كما يتم  ل شروط السالمة والصحة والنظافة حسب التراتيبـ يتم احترام ك

 الحماية املدنية، توفير وسائل الوقاية الضرورية مصادق عليها من قبل مصالح

 ألاقل، من الهواء لكل تلميذ بالقسم على 3م 4.5ـ يتم احترام مقدار 

لضمان التنوير  ساحة الجدرانمن م %15ـ يتم احترام مساحة بلورية قابلة للفتح تمثل 

 والتهوية،

 : على ألاقل جدرانها مغلفة بالخزف مجموعات صحية 3ـ تحتوي كل مؤسسة تربوية خاصة على 

 واملدرسين، مجموعة صحية لإلداريين *

 تلميذ، 45مجموعة صحية بها مرحاض ومبولتين لكل  *

 تلميذة، 25صحية بها مرحاض لكل  مجموعة *

 تلميذ، 25للشراب لكل حنفية ماء صالح  *

 2م2.5مع تخصيص  أن تكون باملؤسسة التربوية الخاصة ساحة مبلطة بها فضاء لرفع العلم *

 .لكل تلميذ على ألاقل

إلاقامة، على املؤسسة أن توفر فضاء لقسم  وفي صورة وجود نظام إلاقامة أو نصف

 :ويحتوي على املبيت يكون مستقال عن فضاءات الدراسة

 45استيعاب املرقد الواحد  لكل مقيم على أال تتعدى طاقة 2م1.0تخصص مساحة  ـ املراقد :

 : مرقد يجب توفير سريرا مزدوجا، ويوفر مرقد خاص للفتيان وآخر للفتيات. وبكل

 فضاء للمؤطر، *

 حجرة مالبس، *

 للمراجعة، فضاء *
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  مجموعة صحية بها *

 ألاقل، مقيمين على 5ـ حوض غسيل لكل 

 مقيمين على ألاقل، 15ـ مرحاض لكل 

 .على ألاقل مقيمين 15ـ رشاش ماء لكل 

 .توفير املاء الساخن باألدواش *

على ألاقل لكل تلميذ، كما يجب توفير حوض غسيل  2م1.8مساحة  ـ املطعم : يجب توفير

 .ألاقل تالميذ على 15وحنفية لكل 

يكون مبلطا بمربعات  يجب أن ـ املطبخ : يجب أن تكون جدرانه عازلة ضد البخار والرطوبة، كما

  جليز ضد الانزالق وبه

 ،3م15 بيت تبريد ال تتعدى سعتها *

 بيت تخزين املؤن، *

 بيت تخزين الخضر والغالل، *

 مالبس لألعوان، حجرة *

 .مواقد إلعداد ألاكالت *

محل تمريض بكل مؤسسة تربوية خاصة مجهز باملعدات الصحية  ـ محل التمريض : يجب توفير

 .وإلاسعافات ألاولية لتقديم الخدمات الصحية

ن كل تلميذ  ـ ألاثاث املدرس ي : يكون ألاثاث املدرس ي مالئما من حيث
ّ
مقاساته ألعمار التالميذ. يمك

 .من طاولة منفردة مع كرس ي

 الثاني القسم

 في الشروط واملواصفات الخصوصية

 الفرع ألاول 

 قبل املدرسيةاملؤسسات والفضاءات التي تعنى بالتربية  في

التحضيرية باملؤسسات والفضاءات التي تعنى بالتربية قبل  ـ تجرى السنة 15الفصل 

التحضيرية السنة ألاولى من التعليم ألاساس ي وهي ملحقة بهيكلته وتدوم  املدرسية وتسبق السنة

اة خاللها مساعدة الطفل في سن الخامسة على النمو الشامل وتدريبه على الحي سنة واحدة يتم

 .وإعداده للتعلمات املدرسية ألاولى الجماعية

 .سنوات 8-5املنتمين إلى الفئة العمرية  يختص نشاط السنة التحضيرية باألطفال

مختصة قائمة الذات وفي املدارس الابتدائية  يمكن القيام بهذا النشاط في مؤسسات

 : الخاصة ورياض ألاطفال وذلك بعد

 ألحكام هذا ألامر،ـ استيفاء املواصفات طبقا 

 إلادارة الجهوية للتربية والتكوين مرجع النظر، ـ إيداع ملف لدى

 إيداع، ـ الحصول على وصل
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كان تابعا ملدرسة ابتدائية أو  ـ إعالم إلادارة الجهوية للتربية والتكوين بانطالق النشاط فعليا إذا

 .قائمة الذاتاملختصة  روضة أطفال أو الحصول على ترخيص إذا كانت املؤسسة

ويضمن سالمة ألاطفال وفي  ـ يكون اختيار املحل في مكان غير مخّل بالصحة 12الفصل 

السنة التحضيرية لحفظ سالمة  صورة القيام بهذا النشاط في مدرسة ابتدائية فإنه يتعين فصل

 .للسكن للقيام بهذا النشاط ألاطفال. ويمنع في كل الحاالت استعمال الشقق املعدة

 :ن تتوفر فيها املرافق التاليةويجب أ

 املاء الصالح للشراب والنور الكهربائي، * 

 فضاء استقبال، *

 لكل 2م1.5لألنشطة التربوية لكل مجموعة أطفال تتوفر بها التهوئة وإلانارة بحساب  قاعة *

 طفل،

الواحد مع  للطفل 2م3ساحة لعب في الهواء الطلق مجهزة وبها مساحات مظللة بحساب  *

 .إمكانية استغاللها بالتناوب بين ألافواج

واملعينات التربوية والتنشيطية التي يتطلبها تطبيق البرامج مع الحرص  ويتعين توفير التجهيزات

مستجيبة ملواصفات حفظ الصحة والسالمة وكذلك تجهيز املحالت بقوارير إطفاء  على أن تكون 

 .وتوفير مستلزمات إلاسعاف الحرائق

التحضيرية يكون على رأس املؤسسة  ذا اقتصر نشاط املؤسسة على السنةـ إ 19الفصل 

 : مدير

 على ترخيص من الوزير املكلف بالتربية، تونس ي الجنسية إال في حالة الحصول  *

 متمتع بحقوقه املدنية، *

 سنة، 25تقل سنه عن  ال *

 مؤهل للقيام بنشاط تربوي، *

مكانية توليه التنشيط جزئيا أو كليا باملؤسسة حسب لتسيير املؤسسة مع إ متفرغ تفرغا كامال *

 .من أطفال وأفواج عدد ما تحتضنه

ف املدير بـ
ّ
 : يكل

 وتنظيم العمل وعلى حسن سيره من النواحي التربوية والصحية، ـ السهر على تطبيق البرامج

 إعداد ألانشطة التربوية، ـ املساعدة على

 ـ توفير أسباب السالمة والراحة لألطفال،

 توثيق النصوص املتعلقة بنشاط املؤسسة وتحيينها، ـ

تتضمن وجوبا بطاقة إرشادات ومضمون حالة مدنية ونسخة من  ـ مسك ملفات ألاعوان التي

 شمسية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، الشهادات العلمية وصورة

 والواردات، ـ مسك دفاتر الصادرات

 العام،ـ مسك قائمات ألاطفال ودفتر التسجيل 
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 ألاطفال، ـ مسك ملفات

 ـ توفير الدفاتر والوثائق التي يقتضيها حسن سير العمل،

 .املسؤول عن هذا النشاط وعن كل إخالل تتم مالحظته وهو

 :السنة التحضيرية ـ يتولى تنشيط 19الفصل 

 الطفولة، ـ خريجو املعاهد املختصة في تكوين إطارات 

 الاجتماع، النفس وعلم النفس التربوي وعلمـ حاملو الشهادات العليا في علم 

النشاط بترخيص من  ـ منشطو رياض ألاطفال املحرزون على شهادة منشط أو القائمون بهذا

 مصالح الوزارة املكلفة بالطفولة،

 التعليم بمختلف مراحله عمومي وخاص، ـ املنتمون إلى سلك

تأهيل تحدد إلادارة مدته وبرنامجه القيام بتربص  ـ حاملو شهادة البكالوريا على ألاقل بعد

 .به وتنظمه إلادارة أو هيكل مختص معترف

بكل منها  ـ تتكون أقسام السنة التحضيرية من أفواج ال يتجاوز عدد ألاطفال 18الفصل 

 .طفال ويتولى التنشيط مرب للفوج الواحد وفي الحصة الواحدة 25

وبرامج ومناهج ووسائل وهم  املربون بنشاطهم وفق ما تم إقراره من أهداف ويقوم

 .وحدهم لتنشيط ألاطفال املؤهلون 

ألاساس ي ويقع الاكتفاء في هذه  ويحجر تلقين الطفل برنامج السنة ألاولى من التعليم

 .بنجاح السن بتطوير تجربته الحياتية وإعداده ملزاولة دراسته

ألاسبوع  أيامساعة موزعة على كامل  25يجب أن ال يقل توقيت النشاط ألاسبوعي عن 

مراعاة حاجة  مع إمكانية تخصيص يوم راحة وسطه إضافة إلى يوم ألاحد. ويتعين الحرص على

 .ألانشطة على الحصة الطفل إلى الراحة عند تحديد بداية الحصة ونهايتها وعند توزيع مختلف

ألاطباء يستحسن أن  ـ تتعاقد املؤسسة مع طبيب مسجل بجدول عمادة 11الفصل 

وألاعوان ومراقبة  ا في طب ألاطفال وتتمثل مهنته في السهر على صحة ألاطفاليكون مختص

التي يجب اتخاذها  التغذية ومختلف الجوانب الصحية للمؤسسة وتحديد إلاجراءات الوقائية

 .عند الاقتضاء

الطب املدرس ي ويقوم بزيارة املؤسسة بصفة  ويعمل الطبيب املتعاقد بالتنسيق مع فريق

 .اقتضت الحاجة ذلكدورية وكلما 

يقبل ألاطفال املرض ى باملؤسسة وفي صورة العلم بظهور مرض معد في عائلة الطفل  وال

 .الطفل إعالم الطبيب املتعاقد والطبيب املدرس ي ويمكن لكل منهما اتخاذ قرار يقض ي بإبعاد يجب

 الفرع الثاني

 في املدارس الابتدائية

بالفرع ألاول من القسم الثاني على ألاقسام ألاحكام املضمنة  ـ تنسحب 11الفصل 

 .من هذا ألامر 10الابتدائية باستثناء الفصل  التحضيرية باملدارس
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 2م1.5العادية مهيأة اعتمادا على تخصيص مساحة  ـ تكون قاعات الدراسة 11الفصل 

 .على ألاقل 2م42مساحة القاعة  لكل تلميذ على ألاقل على أن تكون 

 6مشبكة ومرتبطة باألنترنات وبكل قاعة  لى ألاقل لتدريس إلاعالميةيتعين توفير قاعة ع

 .حواسيب منها موزع

 : يوفر فضاء ثقافي به

 لألنترنات، ـ مكتبة بها رفوف للكتب ومكان مخصص للمكتبي وطاوالت للمطالعة وفضاء

 .منصة ـ قاعة متعددة الاختصاصات مستطيلة أو مربعة الشكل وتكون بها

 .تلميذا 25ين الحرص على أال يتجاوز عدد التالميذ بالقسم الواحد ـ يتع 11الفصل 

فعليا، إداريا  ـ يعين باملدرسة الابتدائية الخاصة مدير يتولى تسييرها 14الفصل 

للمهمة املنوطة بعهدته  وبيداغوجيا وهو املسؤول على حسن سير العمل بها مع التفرغ الكامل

 .وللغير إلاشراف الفعلية ويكون املخاطب الوحيد لسلطة

قبل افتتاح السنة الدراسية  يعلم مدير املؤسسة التربوية الخاصة املدير الجهوي للتربية والتكوين

للمؤسسة ويشعره بكل تغيير في  وفي أقص ى الحاالت قبل غرة أكتوبر بالتنظيم البيداغوجي

 .الصدد

 :يكون  يشترط في مدير املؤسسة التربوية خاصة أن

 بالتربية، إال في صورة الحصول على ترخيص من الوزير املكلف ـ تونس ي الجنسية 

 ألاساس ي، ـ أن يكون منتميا إلحدى رتب مدرس ي املرحلة ألاولى من التعليم

 سنوات، ـ أن يكون باشر مهنة التدريس الفعلي كامل الوقت ملدة خمس

 ـ لم يصدر في شأنه حكم من أجل جناية أو جنحة قصدية،

 حكم يقض ي بحرمانه من مباشرة حقوقه املدنية جميعها أو بعضها،في شأنه  ـ لم يصدر

 يتضمن ملفه إلاداري عقوبات من الدرجة الثانية، ـ أال

 .سنة 05وأال يتجاوز  سنة 25ـ أال يقل سنه على 

إلاقامة أو نصف إلاقامة يتولى  ـ إذا وجد باملدرسة الابتدائية الخاصة نظام 15الفصل 

ويكونون على ألاقل من حاملي شهادة  يتم انتدابهم كامل الوقتتأطير التالميذ مؤطرون 

 .والتكوين البكالوريا أو من خريجي معهد مهن التربية

 

 الفرع الثالث

 في املدارس لاعداادية واملعاهد

 2م1,5ـ تكون قاعات الدراسة العادية مهيأة اعتمادا على تخصيص مساحة  26 الفصل

 .على ألاقل 2م46مساحة القاعة  على ألاقل على أن تكون  لكل تلميذ

إلاعدادية وباملعاهد قاعات اختصاص لتدريس علوم الحياة وألارض  توفر باملدارس

 : على ألاقل وبها 2م54والتربية التقنية تكون مساحة كل قاعة  والعلوم الفيزيائية
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 املواد تفتح على قاعة الدرس، ـ قاعة تجميع

 طاولة أشغال متحركة، 18ـ 

 على جانبي قاعة التدريس بها أحواض ضد الحوامض، نيةـ مناضد مب

 الجاري وأخرى للغاز، ـ تجهيز القاعة بحنفيات املاء

التجهيزات العلمية والتعليمية واملواد  ـ تطالب املدارس إلاعدادية واملعاهد الخاصة بتوفير

 .الوزارة املكلفة بالتربية الضرورية لحسن سير الدروس حسب ما تقره

التقنية يتعين توفير مخبر لآللية ومخبر  إلى املعاهد التي بها شعبة العلوموبالنسبة 

 .للكهرباء

واملعاهد الخاصة قاعات لتدريس إلاعالمية مشبكة ومرتبطة  وتوفر املدارس إلاعدادية          

 .حواسيب على ألاقل منها موزع 6باألنترنات وبكل قاعة 

 : يوفر فضاء ثقافي به

 للكتب ومكان مخصص للمكتبي وطاوالت للمطالعة وفضاء لألنترنات، ـ مكتبة بها رفوف

 تكون مساحتها ضعف مساحة قاعة عادية على ألاقل، ـ قاعة مراجعة

 .مستطيلة أو مربعة الشكل وتكون بها منصة ـ قاعة متعددة الاختصاصات

 .تلميذا 25يتجاوز عدد التالميذ بالقسم الواحد  ـ يتعين الحرص على أال 19الفصل 

إلاعدادية أو باملعهد مدير يتولى تسييرها فعليا، إداريا  ـ يعّين باملدرسة 19الفصل 

حسن سير العمل بها مع التفرغ الكامل للمهمة املنوطة بعهدته  وبيداغوجيا وهو املسؤول على

 .لسلطة إلاشراف وللغير ويكون املخاطب الوحيد

للتربية والتكوين قبل افتتاح السنة  الجهوي يعلم مدير املؤسسة التربوية الخاصة املدير 

بالتنظيم البيداغوجي للمؤسسة ويشعره بكل تغيير  الدراسية وفي أقص ى الحاالت قبل غرة أكتوبر

 .في الصدد

 :يكون  يشترط في املدير أن

 بالتربية، ـ تونس ي الجنسية إال في صورة الحصول على ترخيص من الوزير املكلف 

ألاستاذية أو ما يعادلها على  ي رتبة أستاذ تعليم ثانوي وحامال لشهادةـ أن يكون على ألاقل ف

 ألاقل،

الوقت في قطاع التعليم العمومي أو الخاص ملدة خمس  ـ أن يكون قد باشر مهنة التدريس كامل

 سنوات على ألاقل،

 يصدر في شأنه حكم من أجل جناية أو جنحة قصدية، ـ لم

 بحرمانه من مباشرة حقوقه املدنية جميعها أو بعضها، ـ لم يصدر في شأنه حكم يقض ي

 عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية، ـ أال يتضمن ملفه إلاداري 

 .سنة 05سنة وأال يتجاوز  35ـ أال يقل سنه عن 
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يتم انتدابهم  ـ يتولى تأطير التالميذ باملدارس إلاعدادية واملعاهد مؤطرون 18الفصل 

 .الباكالوريا ن على ألاقل من حاملي شهادةللعمل كامل الوقت ويكونو 

وإعدادية ومعهد مؤهل  ـ ينتدب عون مخبر على ألاقل بكل مدرسة ابتدائية 11الفصل 

للناحية التطبيقية من دروسهم.  على مساعدة املدرسين في إعداد املواد واملستلزمات الضرورية

 .ختصاص علمي أو تقنيفي ا ويكون العون من بين حاملي شهادة باكالوريا على ألاقل

املؤطرين في إلاشراف على التصرف في  ـ يتولى مساعدة املدير والتنسيق بين 11الفصل 

تربوي يكون من بين حاملي الشهادات العليا  شؤون التالميذ باملدارس إلاعدادية واملعاهد مرشد

 .مبيت ومرشد تربوي للقسم الداخلي إن وجد

أو ما يعادلها  عاهد من بين حاملي شهادة ألاستاذيةـ يعين ناظر دراسات بامل 11الفصل 

 .على ألاقل

واملعاهد الخاصة كامل الوقت كلما  ـ ينتدب مدرسو املدارس إلاعدادية 11الفصل 

التربية والتكوين أو من بين حاملي شهادة  توفرت جداول أوقات كاملة من بين خريجي معاهد مهن

اختصاصات التدريس املطلوبة وتضبط نسبة املدرسين  ألاستاذية على ألاقل أو ما يعادلها وفي

 .الوزير املكلف بالتربية املنتدبين كامل الوقت بقرار من

 الباب الثالث

 واملدرسين في الشروط املتعلقة باألعوان

 باملؤسسات التربوية الخاصة

حوكمو العمل باملؤسسات التربوية الخاصة أشخاص  ـ ال ينتدب للتدريس أو 14الفصل           

 .ألاشخاص أو ألاموال من أجل جناية أو جنحة قصدية مرتكبة ضد

الكافي لضمان الخدمات الضرورية  ـ يتعين توفير إلاطار إلاداري وإطار التأطير 15الفصل 

حسب املقاييس املعمول بها  للتسيير إلاداري وحفظ الصحة والنظافة والحراسة وذلك

 .باملؤسسات التربوية العمومية

على مدير املؤسسة التربوية الخاصة إعالم املدير الجهوي للتربية  ـ يتعين 12الفصل 

السنة الدراسية بأسماء جميع العاملين بها وإشعاره بكل إضافة أو تغيير في  والتكوين قبل افتتاح

 .إلادالء بالوثائق الضرورية التي تثبت أهليتهم للقيام بعملهم إلابان مع

ألاعوان واملدرسين باملؤسسات التربوية الخاصة في نطاق  يتعين على جميع ـ 19الفصل 

الاجتماعات التي تدعوهم إليها سلطة إلاشراف واملشاركة في حلقات التكوين التي  عملهم حضور 

 .لفائدتهم تنظم

البيداغوجية والتفقد  ـ يتمتع مدرسو املؤسسات التربوية الخاصة باملساعدة 19الفصل 

عليها  وإلادارية التي تنص تنطبق عليهم جميع الواجبات املهنيةوخدمات التكوين املستمر. و 

 .التربوية العمومية ألانظمة ألاساسية لرجال التعليم العاملين باملؤسسات
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ملدرس ي املدارس إلاعدادية  يمكن للمدير الجهوي للتربية والتكوين أن يرخص ـ 18الفصل 

إضافية باملؤسسات التربوية  حصص عملواملعاهد واملعاهد النموذجية العمومية في القيام ب

( ساعات 15العمومي والخاص عشر ) الخاصة على أن ال يتجاوز مجموع الساعات إلاضافية بين

 .بالنسبة للمدرس الواحد

 .الواردة بهذا الفصل يعرض نفسه لعقوبات تأديبية وكل مخالف لألحكام

 الباب الرابع

 العالقة بين املؤسسة التربوية الخاصة في

 والتالميذ وألاولياء

ينبغي أن يكون لكل مؤسسة تربوية خاصة نظام داخلي موافق عليه من  ـ 41الفصل 

 :للتربية والتكوين وينص خاصة على قبل إلادارة الجهوية

 الثامنة صباحا إلى السادسة مساء على أقص ى تقدير، ـ توقيت الدراسة والذي يكون من الساعة 

 املؤسسة، ـ السلوك داخل

 نظام التأديبي،ـ ال

 .ـ نظام التقييم

ولي كل تلميذ عند الترسيم على النظام الداخلي للمؤسسة ويتولى  ـ يطلع 41الفصل 

 .إمضاءه

ـ تمسك املؤسسات التربوية الخاصة ملفا لكل تلميذ يحتوي على الوثائق   42الفصل

 .باملؤسسات التربوية العمومية املعمول بها

ألاقسام املنصوص عليها ببطاقة آخر السنة  ـ يتعين الالتزام بقرارات مجالس 41الفصل 

الترسيم إال بعد الاستظهار بشهادة مدرسية أصلية أو  من حيث الارتقاء والرسوب. وال تتم عملية

 .مجالس ألاقسام شهادة حضور. ويحجر مخالفة قرارات

 .املدرسية ـ يجب تأمين التالميذ ضد الحوادث 44الفصل 

والطبيب فورا وتكون  وفي حالة مرض أحد التالميذ أو تعرضه إلى حادث يجب إبالغ الولي

إلاسعافات ألاولية التي تتطلبها  املؤسسة ملزمة باتخاذ كل إلاجراءات الضرورية إلعطاء التلميذ

 .حالته

نها. التي يرسم بها منظوره وله حق نقلته م ـ للولي حق اختيار املؤسسة 45الفصل           

 .انقطاعه تسليمه شهادة مدرسية ودفتره املدرس ي ويتعين على املدير عند نقلة التلميذ أو

 :التربوية الخاصة ويمنع على مدير املؤسسة

التربوية الخاصة ما عدا إلاجراءات  اتخاذ إجراءات يترتب عنها رفت التالميذ من املؤسسة *

أو حرمانهم من مواصلة دراستهم بصفة  املتخذة من مجالس التأديب أو عدم تجديد ترسيمهم

 طبيعية،
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حجز الوثائق املتعلقة بالتالميذ في صورة مغادرتهم املؤسسة  اللجوء ـ مهما كان السبب ـ إلى *

 نهائية أو في حالة انتقالهم إلى مؤسسة تربوية أخرى، التربوية الخاصة بصفة

ي طرق انتقائية في *
ّ
من اجتياز الامتحانات واملناظرات التعامل مع التالميذ، أو منعهم  توخ

السماح لكل التالميذ املرتقين من السنة السادسة إلى السنة السابعة من  الوطنية أو عدم

 .كانت باملؤسسة الخاصة مرحلتان من التعليم ألاساس ي الترسيم إذا

 الباب الخامس

 الامتيازات املمنوحة للمستثمرين في التعليم الخاص في

باعثي املؤسسات التربوية الخاصة باالمتيازات الواردة  متيعـ يمكن ت 42الفصل 

لسنة  125مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد  )ثالثا( من 52و 46بالفصلين 

 : املشار إليها أعاله واملتمثلة في 1993 ديسمبر 20املؤرخ في  1663

 املشروع، من كلفة %25ـ منحة استثمار أقصاها 

املدرسين التونسيين  على أقص ى تقدير من ألاجور املدفوعة إلى %25بنسبة  ـ تكفل الدولة

 سنوات، 15القارين وملدة ال تفوق 

ألاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان ألاجور املدفوعة  ـ تكفل الدولة بمساهمة

 مماثلة، ة لفترةسنوات مع إمكانية التجديد مرة واحد 5التونسيين القارين ملدة  للمدرسين

 الجاري به العمل، ـ وضع أراض على ذمة املستثمرين في إطار عقد لزمة وفقا للتشريع

املماثل وتوقيف العمل باألداء على القيمة  ـ إلاعفاء من املعاليم الديوانية وألاداءات ذات ألاثر

العمل باألداء على  والتي ليس لها مثيل محليا وتوقيف املضافة بالنسبة إلى التجهيزات املستوردة

 التجهيزات املصنوعة محليا، القيمة املضافة بالنسبة إلى

الذي يخول الاكتتاب  1666لسنة  114عدد  مكرر من القانون  12و 12ـ مراعاة أحكام الفصلين 

بطرح املداخيل أو ألارباح التي يقع استثمارها وذلك  في رأس املال ألاصلي للمؤسسة أو الترفيع فيه

ألارباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل ألاشخاص  من املداخيل أو %55في حدود 

 الشركات، الطبيعيين والضريبة على

التي تخصص لالستثمار في  ـ كما تخول الاستثمارات املنجزة من قبل هذه املؤسسات طرح ألارباح

 كات،للضريبة على الشر  من ألارباح الصافية الخاضعة %55صلب املؤسسة وذلك في حدود 

أساس الضريبة على دخل ألاشخاص  ـ طرح املداخيل أو ألارباح املتأتية من هذه ألانشطة من

مكرر من القانون  12و 12الفصلين  الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك مع مراعاة أحكام

ألاشخاص الطبيعيين والضريبة على  املتعلق بإصدار مجلة الضريبة على 1666لسنة  114عدد 

 ات،الشرك

املنهي بعنوان ألاجور واملرتبات واملنح والامتيازات الراجعة  ـ إلاعفاء من ألاداء على التكوين

 التونسيين املنتدبين بصفة قاّرة، للمدرسين أو املكّونين
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باملسكن لفائدة ألاجراء بعنوان ألاجور واملرتبات واملنح  ـ إلاعفاء من املساهمة في صندوق النهوض

للمدّرسين أو املكّونين التونسيين املنتدبين بصفة قارة وذلك خالل العشر  جعةوالامتيازات الرا

املؤسسات  ألاولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي. ويمنح هذا الامتياز إلى سنوات

 .2011 ـ 2550التي تدخل طور النشاط الفعلي خالل فترة املخطط الحادي عشر للتنمية 

 الباب الساادس

 والعقوبات التغييرات وإنهاء النشاطفي 

الخاصة للموافقة  ـ يخضع كل تغيير مقترح إدخاله على املؤسسة التربوية 49الفصل 

الجهوية للمؤسسات  املسبقة التي تمنحها السلط املعنية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية

 .التربوية الخاصة

اختيارية على أن يتم ذلك املؤسسة بصفة  ـ يمكن للباعث أن ينهي نشاط 49الفصل 

إلادارة الجهوية للتربية والتكوين والتالميذ بذلك قبل  وجوبا في موفى السنة الدراسية مع إعالم

التالميذ وتسليمهم شهادات مدرسية وإحالة ملفاتهم إلى إلادارة  ثالثة أشهر وبعد تسوية وضعيات

 .الغرض والتكوين املعنية مع تقرير محضر جلسة في الجهوية للتربية

 2552لسنة  65باألحكام الواردة بالقانون التوجيهي عدد  ـ في صورة إلاخالل 48الفصل 

املشار إليه أعاله والنصوص التطبيقية ذات العالقة، تسلط  2552جويلية  23املؤرخ في 

 : املسؤولية وذلك بعد الاستماع إليه وتكون حسب التدرج التالي عقوبات على من تنحصر فيه

 ار،إلانذ ـ

 ـ التوبيخ،

 ـ سحب الرخصة من املدير،

 من القانون التوجيهي للتربية والتعليم 44و 43الواردة بالفصلين  ـ تطبيق ألاحكام

 .املدرس ي

قرار سحب  ـ يتعين على املؤسسة التربوية الخاصة التي صدر بشأنها 51الفصل           

التالميذ املرسمين  املشروع إحالة ملفاتالترخيص وغلقها أو توقف نشاطها بمبادرة من صاحب 

 .النظر بها إلى إلادارة الجهوية للتربية والتكوين مرجع

 

 الباب السابع

 أحكام انتقالية

املؤسسات التربوية الخاصة املباشرة لنشاطها في تاريخ نفاذ هذا  ـ يجب على 51الفصل 

يتجاوز السنتين من تاريخ صدوره وذلك وضعيتها طبقا ألحكامه في أجل ال  ألامر أن تقوم بتسوية

املتضمنة لإلخالالت املقدمة من طرف إلادارة على إثر معاينة تجرى للغرض كما  طبقا للمالحظات

 : يلي
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 : خالل السنة ألاولى

القيام باإلجراءات الالزمة حتى تتطابق مواصفاتها  يتعين على هذه املؤسسات التربوية الشروع في

 .مع أحكام هذا ألامر

صورة إذا ما اعتبرت املصالح املختصة بوزارة التربية والتكوين أن هذه املؤسسات  وفي

 تقم بأية مبادرة جدية لتسوية وضعيتها يحجر عليها تسجيل تالميذ جدد ويعد كل تسجيل لم

 .لتالميذ جدد بها بمثابة إحداث مؤسسة تربوية خاصة بدون ترخيص

 : الثانية خالل السنة

بدون تسجيل تالميذ جدد بها  التربوية الخاصة املذكورة بالفقرة أعاله نشاطها تواصل املؤسسات

ألاحكام الجديدة لهذا ألامر نشاطها  وتواصل املؤسسات التي شرعت خالل السنة ألاولى في تطبيق

 .بصورة طبيعية

تلتزم كافة املؤسسات التربوية بتطبيق أحكام هذا ألامر بصفة  وفي كل الحاالت يجب أن

 .الثانية ة بانقضاء السنةكلي

وضعيتها طبقا  ـ تعتبر املؤسسات التربوية الخاصة التي لم تقم بتسوية 51الفصل 

وضعية غير قانونية ويقع سحب  لألحكام الواردة بهذا ألامر بصورة كلية بانقضاء السنة الثانية في

 .جاري به العملطبقا للتشريع ال الترخيص منها وتسمية متصرف بها من بين إلاطار التربوي 

 الباب الثامن

 ختامية أحكام

أحكام ألامر عدد  ـ تلغى جميع ألاحكام السابقة واملخالفة لهذا ألامر وخاصة 51الفصل 

 31القرار املؤرخ في  املشار إليه أعاله وأحكام 1662جوان  22املؤرخ في  1662لسنة  1160

أقسام السنة التحضيرية  املتعلق بفتحاملتعلق باملصادقة على كراس الشروط  2551جويلية 

 .وتنظيمها وتسييرها

مكلف بتنفيذ هذا ألامر الذي ينشر بالرائد الرسمي  ـ وزير التربية والتكوين 54الفصل 

 .للجمهورية التونسية

 .2556فيفري  22في  تونس

 

 زين العابدين بن علي

 

 

 

 

 

 



 

 

766 

 

 يتعلق بضبط 1112جوان  14مؤرخ في  1112لسنة  914أمر حكومي عداد 

 .التربوية الخاصة بالخارج للتدريس وفق البرامج التونسية شروط اعتمااد املؤسسات

 

 

 الحكومة، إن رئيس          

 باقتراح من وزير التربية،

 الدستور، بعد الاطالع على

املتعلق بالتربية  2552جويلية  23املؤرخ في  2552لسنة  65وعلى القانون التوجيهي عدد 

فيفري  11املؤرخ في  2556لسنة  6ملدرس ي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد والتعليم ا

2556، 

املتعلق بضبط مشموالت  1664أكتوبر  25املؤرخ في  1664لسنة  1242وعلى ألامر عدد           

 وزارة الشؤون الخارجية،

م وزارة املتعلق بتنظي 1664أكتوبر  25املؤرخ في  1664لسنة  1243 وعلى ألامر عدد

مارس  2املؤرخ في  1666لسنة  316تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد  الشؤون الخارجية كما

1666، 

املتعلق بضبط مشموالت  2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552لسنة  2655ألامر عدد  وعلى

 التربية والتكوين، وزارة

بتنظيم وزارة  املتعلق 2556ديسمبر  21املؤرخ في  2556لسنة  3006وعلى ألامر عدد 

أكتوبر  0املؤرخ في  2011 لسنة 2656التربية والتكوين كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

2511، 

املتعلق بإحالة مشموالت  2515جانفي  25املؤرخ في  2515لسنة  64وعلى ألامر عدد 

 ي والتشغيل،املنهي إلى وزارة التكوين املنه وزارة التربية والتكوين سابقا املتعلقة بالتكوين

املتعلق بتسمية رئيس  2515فيفري  8املؤرخ في  2015 لسنة 35وعلى ألامر الرئاس ي عدد 

 الحكومة وأعضائها،

املتعلق بتسمية  2518جانفي  12املؤرخ في  2518لسنة  1ألامر الرئاس ي عدد  وعلى

 .للحكومة أعضاء

 وعلى رأي املحكمة لاادارية،

 .الوزراء وبعد مداولة مجلس

 

 :ألامر الحكومي آلاتي نصه يصدر 
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 الباب ألاول 

 عامة أحكام

 

التربوية  ـ تضبط أحكام هذا ألامر الحكومي شروط اعتماد املؤسسات الفصل ألاول           

 .الخاصة بالخارج للتدريس وفق البرامج التونسية

 بعبارة "اعتماد" على معنى أحكام هذا ألامر الحكومي املصادقة على ـ يقصد 1الفصل 

الخاصة بالخارج للتدريس وفقا للبرامج التونسية والاعتراف بمطابقة  املؤسسات التربوية

 .التونسية التعليمية لهذه املؤسسات ملستويات التعليم باملؤسسات التربوية املستويات

البرامج  ـ تعتبر مؤسسات تربوية خاصة بالخارج معتمدة للتدريس وفق 1الفصل 

إحداثها وإلانفاق عليها  هذا ألامر الحكومي املؤسسات التربوية التي يتمالتونسية على معنى أحكام 

والتي تسدي خدمات تربوية  من قبل ألاشخاص الطبيعيين أو املعنويين خارج التراب التونس ي

التعلم ونظام التقييم  وتعليمية حضورية بصفة منتظمة وفقا للبرامج الرسمية وشبكات

 .واملتحصلة على قرار في الغرض ات التربوية العمومية التونسيةوالارتقاء املعمول بها باملؤسس

املفروضة في دول إلاقامة بعد التنسيق مع  ويمكن لها إضافة إلى ذلك تدريس املواد

 .التربية الهياكل املختصة بوزارة

التدريس وفق  ـ يتعين على املؤسسات التربوية الخاصة بالخارج الراغبة في 4الفصل 

عليها بهذا ألامر  التونسية الحصول على الاعتماد وفقا للشروط وإلاجراءات املنصوصالبرامج 

 .الحكومي

قبل وزير التربية وذلك بعد أخذ رأي  ـ تصدر قرارات الاعتماد ويتم سحبها من 5الفصل           

زير تركيبتها وسير عملها بمقتض ى قرار من و  لجنة استشارية محدثة على املستوى املركزي تحدد

 .التربية

أو إدارية ألحكام هذا ألامر الحكومي  حالة تسجيل مخالفات بيداغوجية كما تتولى هذه اللجنة في

 .إلاجراء املناسب على وزير التربية اقتراح

الخاصة بالخارج عند نقلة تلميذ أو انقطاعه  ـ يتعين على املؤسسة التربوية 2الفصل 

ويمنع حجز الوثائق املتعلقة بالتالميذ في صورة  .املدرس يتسليمه شهادته املدرسية ودفتره 

 .نهائية أو في حالة انتقالهم إلى مؤسسة تربوية أخرى  مغادرتهم املؤسسة التربوية بصفة

 .الخاصة بالتالميذ ألي سبب من ألاسباب ويمنع حجز كل الوثائق

 الباب الثاني

 ولاجراءات الخاصة بتقديم امللف الشروط

املوافقة املبدئية للدولة التي ستقام  ب أن يتضمن ملف صاحب املشروعـ يج 9الفصل 

 .الخاصة على أراضيها املؤسسة التربوية
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بيداغوجي  ـ يتولى صاحب املشروع تقديم مطلب في الغرض مصحوبا بملف 9الفصل 

ية والوسائل التعليم يتضمن املرحلة أو املراحل التعليمية املستهدفة والسير الذاتية للمدرسين

املشروع ومصادره  التي سيتم اعتمادها وبملف إداري يتضمن اسم املؤسسة وهيكلة تمويل

والتأطير واملرافقة والتفقد  والتاريخ املقترح النطالق النشاط والتزاما بالتكفل بمصاريف التكوين

 السنة الدراسية التي تسبق السنة جانفي من 2البيداغوجي للمدرسين وذلك في أجل ال يتجاوز 

إلى البعثة الديبلوماسية للجمهورية التونسية  الدراسية التي سيتم بعنوانها فتح املؤسسة التربوية

 .مشفوعا برأيها إلى وزارة التربية ببلد إلاقامة والتي تتولى إحالة امللف

عرض امللف على أنظار اللجنة الاستشارية  ـ تتولى مصالح وزارة التربية بعد 8الفصل 

عن طريق البعثة الديبلوماسية للجمهورية  أعاله إجابة العارض 5بالفصل املنصوص عليها 

 .جوان من نفس السنة 35يتجاوز  التونسية ببلد إلاقامة حول طلبه في أجل ال

 .معلال وفي حالة الرفض يكون الرفض

 

 الباب الثالث

 الخاصة في العاملين باملؤسسات التربوية

بالخارج التي  ل باملؤسسات التربوية الخاصةـ ال ينتدب للتدريس أو للعم 11الفصل 

سواء بتونس أو  تدرس وفق البرامج التونسية أشخاص حوكموا من أجل جناية أو جنحة قصدية

 .ببلد إلاقامة

التربوية الخاصة بالخارج التي تدرس  ـ يجب أن يتوفر في املدرسين باملؤسسات 11الفصل 

املطلوب على ألاقل في املدرسين العاملين  ميوفق البرامج التونسية نفس شرط املستوى العل

 .تونس باملؤسسات التربوية العمومية في

من إطار  على ألاقل %25ـ يجب على املؤسسات التربوية املعنية انتداب  11الفصل 

 .التدريس من بين التونسيين في إطار التعاون الفني

 

 الرابع الباب

 لاشراف البيداغوجي

متابعة تطبيق البرامج الرسمية وتقييم طرق  ـ يهدف التفقد البيداغوجي إلى 11الفصل 

 .ومتابعة عمل املدرسين وتقييم أدائهم التدريس ومتابعة تراتيب التقييم ونظامه

الخاصة إلى تفقد بيداغوجي دوري من قبل  ـ تخضع املؤسسات التربوية 14الفصل 

سنوات على ألاقل بالنسبة لكل مادة من مواد  (4) عاملصالح املختصة بوزارة التربية مرة كل أرب

الخاصة بالخارج بكامل مصاريف مهمات التفقد  التدريس. وتتكفل املؤسسة التربوية

 .البيداغوجي
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 الخامس الباب

 الامتحانات في املؤسسات التربوية الخاصة

بالخارج الامتحانات املدرسية داخل املؤسسات التربوية الخاصة  ـ تجرى  15الفصل 

 .املختصة بوزارة التربية وتخضع ملتابعة املصالح

مراكز الامتحان املعتمدة داخل أراض ي  وتجرى الامتحانات واملناظرات الوطنية وجوبا في

الخاصة بها في مراكز إلاصالح الراجعة بالنظر إلى  الجمهورية التونسية، ويجرى إصالح الاختبارات

 .بنتائجها وزارة التربية التي تتولى التصريح

يخصه، بتنفيذ هذا  ـ وزير التربية ووزير الشؤون الخارجية مكلفان، كل فيما 12الفصل 

 .التونسية ألامر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية

 .2518جوان  24تونس في 

 رئيس الحكومة   

 الحبيب الصيد   

 

 املجاور  إلامضاء

 وزير الشؤون الخارجية

  خميس الجهيناوي 

 التربية وزير

 ناجي جلول 
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يتعلق بضبط شروط تنظيم 1115اكتوبر  11مؤرخ في1115لسنة1218أمر حكومي عداد

 اداخل فضاء املؤسسات التربوية العمومية. ادروس الدعم والدروس الخصوصية

 

 إن رئيس الحكومة،

 باقتراح من وزير التربية، 

 بعد إلاطالع على الدستور  

وعلــــــى جميــــــع  1613جويليــــــة  6الجزائيــــــة الصــــــادرة بــــــاألمر العلــــــي املــــــؤرخ فــــــي وعلــــــى املجلــــــة  

 .2511أوت  8املؤرخ في  2511لسنة  05النصوص التي نّقحتها او تّممتها وخاصة املرسوم عدد 

املتعلـق بضـبط النظـام  1663ديسـمبر  12املـؤرخ فـي  1663لسـنة  112وعلى القانون عـدد  

جماعـــات املحليــة واملؤسســـات العموميـــة ذات الصـــبغة الاداريـــة، ألاساســ ي العـــام ألعـــوان الدولـــة وال

 23املــؤرخ فــي  2511لســنة  66وعلـى جميــع النصــوص التــي نقحتــه او تممتــه وخاصـة املرســوم عــدد 

 .2511سبتمبر 

املتعلـــــــق  2552جويليـــــــة  23املـــــــؤرخ فـــــــي  2552لســـــــنة  65وعلـــــــى القـــــــانون التـــــــوجيهي عـــــــدد  

 11املـــؤرخ فـــي  2556لســـنة  6تنقيحـــه واتمامـــه بالقـــانون عـــدد بالتربيـــة والتعلـــيم املدرســـ ي كمـــا وقـــع 

 .2556فيفري 

املتعلــــق بضــــبط النظــــام  1603مــــارس  10املــــؤرخ فــــي  1603لســــنة  114وعلــــى ألامــــر عــــدد   

الاساســ ي الخـــاص بســلك املدرســـين العـــاملين باملــدارس إلاعداديـــة واملعاهـــد الثانويــة التابعـــة لـــوزارة 

لســــنة  1183الحكـــومي عــــدد  تـــي نقحتــــه او تممتــــه وخاصـــة ألامــــر التربيـــة، وعلــــى جميـــع النصــــوص ال

 .2515سبتمبر  4املؤرخ في  2515

املتعلـــــق بضـــــبط شـــــروط  1666مـــــارس  25املـــــؤرخ فـــــي  1666لســـــنة  806وعلــــى الامـــــر عـــــدد  

 تنظيم دروس التدارك او الدعم والدروس الخصوصية.

علــــق بممارســــة اعـــــوان املت 1665جــــانفي  18املـــــؤرخ فــــي  1665لســــنة  63وعلــــى الامــــر عــــدد  

الدولــــــة والجماعــــــات العموميــــــة املحليــــــة واملؤسســــــات العموميــــــة ذات الصــــــبغة الاداريــــــة واملنشــــــآت 

 2513لســــنة  3654العموميـــة بعنـــوان منهـــي لنشـــاط خـــاص بمقابــــل كمـــا وقـــع تنقيحـــه بـــاالمر عـــدد 

 .2513سبتمبر  16املؤرخ في 

املتعلــق بالنظـام الاساسـ ي الخــاص  1666اكتـوبر  16املـؤرخ فـي  1666لســنة  2515وعلـى الامـر عـدد 

بالســلك املشــترك ملدّرســ ي اللغــة الانقليزيــة والاعالميــة العــاملين بمؤسســات التعلــيم التابعــة لــوزارة 

التربيــة وبمؤسســات التعلــيم العـــالي والبحــث التابعــة لــوزارة التعلـــيم العــالي وعلــي جميــع النصـــوص 

 .2513جوان  11املؤرخ في  2513نة لس 2468التي نّقحته أو تّممته وخاصة الامر عدد 

املتعلـــق بتنظـــيم الحيــــاة  2554اكتـــوبر  16املـــؤرخ فـــي  2554لســـنة  2430وعلـــى الامـــر عـــدد  

 . 2512جويلية  11املؤرخ في  2512لسنة  620املدرسية ، كما وقع تنقيحه واتمامه باألمر عدد 
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املتعلــق بالنظــام الاساســ ي  2554اكتــوبر  16املــؤرخ فــي  2554لســنة  2436وعلــى الامــر عــدد  

الخــاص بســلك املدرســـين املبــرزين التـــابعين لــوزارة التربيــة ولـــوزارة التعلــيم العـــالي والبحــث العلمـــي 

  .2513جويلية  15املؤرخ في  2513لسنة  2656كما وقع تنقيحه واتمامه باألمر عدد 

النظـــــام املتعلـــــق بضـــــبط  2513جـــــوان  3املـــــؤرخ فـــــي  2513لســـــنة  2225وعلـــــى الامـــــر عـــــدد  

الاساســـ ي الخـــاص بســــلك مدّرســـ ي التعلـــيم الابتــــدائي العـــاملين باملـــدارس الابتدائيــــة التابعـــة لــــوزارة 

جــــوان  24املــــؤرخ فـــي  2515لســـنة    525التربيـــة كمــــا وقـــع تنقيحــــه واتمامـــه بــــاألمر الحكـــومي عــــدد 

2515 . 

تســـــمية املتعلـــــق ب 2515فيفـــــري  8املـــــؤرخ فــــي  2515لســـــنة  35وعلــــى الامـــــر  الرئاســـــ ي عــــدد  

 رئيس الحكومة و أعضائها.

 ، وعلى رأي املحكمة لاادارية 

 وعلى مداولة مجلس الوزراء،  

 

 يصدر ألامر  الحكومي آلاتي نّصه :

 

 الباب ألاول       

 أحكام عاّمة      

يضـــــــبط هـــــــذا ألامـــــــر الحكـــــــومي شـــــــروط تنظـــــــيم دروس الـــــــدعم والـــــــدروس  :الفصـــــــل ألاول 

الخصوصية داخل فضاء املؤسسات التربوية العمومية بما يضمن تحقيق ألاهـداف التربويـة لهـذه 

  .الدروس قصد مساعدة التلميذ على تعزيز قدراته املعرفية وتدعيم مكتسباته وتجويد تكوينه

 

 الباب الثاني

 ادروس الدعم

ى مــدير املؤسســة التربويــة ــــــ وبعــد اخــذ رأي املجلــس البيــداغوجي :  1الفصــل 
ّ
يمكــن ان يتــول

وإثـر تقيــيم مكتســبات التالميــذ ــــــــ رصــد الــذين هــم فـي حاجــة الــى الــدعم ليتمكنــوا مــن بلــوغ املســتوى 

ى الادارة 
ّ
العـــام املطلـــوب ويقـــوم بضــــبط قائمـــة التالميـــذ املعنيـــين بمتابعــــة دروس الـــدعم التـــي تتــــول

 مها.تنظي

: يعلـــم مـــدير املؤسســـة التربويـــة اوليـــاء التالميـــذ املســـجلين بالقائمـــة املشـــار اليهـــا  1الفصـــل 

 اعاله بتنظيم هذه الدروس و ذلك سعيا للحصول على موافقتهم.

: تنظم دروس الدعم داخل املؤسسـة التربويـة العموميـة وخـارج جـداول اوقـات  4الفصل 

 التالميذ و تكون هذه الدروس مجانية

: تخضــع دروس الــدعم للتفقــد البيــداغوجي واملراقبــة الاداريــة مــن قبــل مصــالح  5فصــل ال

 وزارة التربية .
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 الباب الثالث

 الدروس الخصوصية

: تـــنظم الـــدروس الخصوصـــية لفائـــدة التالميـــذ الـــراغبين فـــي ذلـــك خـــارج جـــداول 2الفصـــل 

 التربوية العمومية.اوقاتهم وخارج توقيت العمل الاسبوعي للمدّرسين وداخل املؤسسة 

:يمنع منعـا باتـا علـى املدرسـين العـاملين بمختلـف املؤسسـات التربويـة العموميـة  9الفصل 

ـــة خــارج فضــاء املؤسســات التربويــة  التابعــة لــوزارة التربيــة تعــاطي نشــاط القيــام بــدروس خصوصّيــــــ

 العمومية.

لتربويــــة املعنيــــة :تــــنظم الــــدروس الخصوصــــية بالتنســــيق بــــين مــــدير املؤسســــة ا 9الفصــــل 

 واملدرسين الراغبين في ذلك بعد موافقة املندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر .

يتعــين علــى كــّل مــدرس راغــب فــي القيــام بــدروس خصوصــية توجيــه مطلــب فــي : 8الفصــل 

الغــــرض الــــى املنــــدوب الجهــــوي للتربيــــة عــــن طريــــق مــــدير املؤسســــة التربويــــة التــــي ينتمــــي اليهــــا مقابــــل 

 
ّ
 .مه في ذلك وصل يتسل

 .ويتعّين على الادارة اجابة املعني باألمر قبل فوات أجل شهرين من تاريخ تقديم املطلب

 ويعتبر سكوت إلادارة عن إلاجابة بعد فوات هذه املّدة موافقة ضمنّية .

لة.
ّ
 وفي كّل الحاالت يتعّين ان تكون قرارات رفض منح التراخيص معل

رك مــن وزيـــري التربيـــة واملاليـــة املبـــالغ مســـتوجبة : تضـــبط بمقتضـــ ى قـــرار مشـــت 11الفصــل 

فــة بقبضـــها وكيفيــة توزيعهـــا 
ّ
الــدفع مــن قبـــل  أوليــاء التالميــذ املتـــابعين لهــذه الـــدروس والجهــة املكل

 على مختلف املتدخلين.

: تخضـــع الـــدروس الخصوصـــية الـــى املراقبـــة البيداغوجيـــة والاداريـــة مـــن قبـــل  11الفصـــل 

 ربية .مصالح الوزارة املكلفة بالت

 الباب الرابع

 املخالفات و العقوبات

عـــالوة علـــى ســـحب التـــرخيص فـــإّن كـــّل مخالفـــة ألحكـــام هـــذا ألامـــر الحكـــومي  : 11الفصـــل 

يترتــب عنهــا تطبيــق العقوبــات التأديبيــة والجزائيــة املنصــوص عليهــا بالتراتيــب والتشــاريع الجــاري بهــا 

 العمل عند الاقتضاء.

ـــــة خــــارج فضــــاء املؤسســــة  : 11الفصــــل  يعــــرض تعــــاطي نشــــاط القيــــام بــــدروس خصوصّيــــــ

 التربوية العمومية مرتكبه إلى عقوبــــــــة تأديبية من الدرجة الثانية .

ط على املخالف عقوبة العزل.
ّ
 وفي صورة العود يمكن أن تسل

 الباب الخامس

 احكام نهائية

لفة لهذا ألامر الحكومي وخاّصة أحكام تلغى جميع ألاحكام السابقة واملخا :14الفصل 

  املشار اليه اعاله . 1666مارس  25املؤرخ في  1666لسنة  806ألامر عدد 
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وزيـــر التربيـــة مكلـــف بتنفيـــذ هـــذا ألامــر  الحكـــومي الـــذي ينشـــر بالرائـــد الرســـمي : 15الفصــل 

 .للجمهورية التونسية

 .2515أكتوبر  35تونس في

 رئيس الحكومة

 الحبيب الصيد

 الامضاء املجاور 

 وزير التربية

 ناجي جلول 
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 يتعلق 1115اديسمبر  11قرار من وزير التربية ووزير املالية مؤرخ في 

 املستوجبة الدفع من قبل أولياء التالميذ املتابعين للدروس بضبط املبالغ

 .وكيفية توزيعها على مختلف املتدخليناملكلفة بقبضها  الخصوصية وتحديد الجهة

 

 

 املالية، إن وزير التربية ووزير          

 بعد الاطالع على الدستور،

 31املؤرخ في  1603لسنة  61الصادرة بالقانون عدد  وعلى مجلة املحاسبة العمومية

 2514لسنة  54نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد  وعلى جميع النصوص التي 1603ديسمبر 

 ،2514بقانون املالية التكميلي لسنة  املتعلق 2514أوت  16املؤرخ في 

املتعلق بضبط النظام  1663ديسمبر  12في  املؤرخ 1663لسنة  112وعلى القانون عدد 

املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية،  ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات

 23املؤرخ في  2511لسنة  66تممته وخاصة املرسوم عدد  حته أووعلى جميع النصوص التي نق

 ،2511سبتمبر 

 املتعلق بالتربية 2552جويلية  23املؤرخ في  2552لسنة  65القانون التوجيهي عدد  وعلى

فيفري  11املؤرخ في  2556لسنة  6والتعليم املدرس ي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 

2556، 

بممارسة أعوان  املتعلق 1665جانفي  18املؤرخ في  1665لسنة  63ألامر عدد وعلى          

إلادارية واملنشآت  الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة

 2513لسنة  3654عدد  العمومية بعنوان منهي لنشاط خاص بمقابل كما وقع تنقيحه باألمر

 ،2513سبتمبر  16املؤرخ في 

املتعلق بتنظيم الحياة  2554أكتوبر  16املؤرخ في  2004 لسنة 2430وعلى ألامر عدد 

 ،2512جويلية  11املؤرخ في  2512لسنة  620وإتمامه باألمر عدد  املدرسية، كما وقع تنقيحه

املتعلق بتسمية  2515فيفري  8املؤرخ في  2515لسنة  35الرئاس ي عدد  وعلى ألامر

 ،وأعضائها رئيس الحكومة

املتعلق بضبط  2515أكتوبر  35املؤرخ في  2515لسنة  1816وعلى ألامر الحكومي عدد 

العمومية  شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء املؤسسات التربوية

 .منه 15وخاصة الفصل 

 :قررا ما يلي

 

املتابعين للدروس املبالغ املستوجبة الدفع من قبل أولياء التالميذ  ـ حددت الفصل ألاول 

 : فضاء املؤسسات التربوية العمومية طبقا لبيانات الجدول التالي الخصوصية داخل
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 بالدينار                                                                                     

ألاولياء  مقدار املبالغ املستوجبة الدفع من قبل املستوى التعليمي

 ر وللتلميذ الواحدفي الشه

 25 املرحلة الابتدائية

 25 إلاعدادية املرحلة

 35 السنوات ألاولى والثانية والثالثة ثانوي 

 35 الرابعة ثانوي  السنة

 

ألاول أعاله ألاولياء الذين  يعفى كليا من دفع املبالغ املنصوص عليها بالفصل ـ 1الفصل           

 .في حدود تلميذين بكل فوج ألادنى املضمون، وذلكال يتجاوز دخلهم مرة ونصف ألاجر 

فيما زاد عن تلك  % 55مادتين بنسبة  كما يعفى أولياء التالميذ املتابعين ألكثر من

 .املادتين

العمل التنموي باملدارس الابتدائية املداخيل  ـ تدرج بحسابات جمعيات 1الفصل 

قبض هذه املداخيل وتوزيعها على رئيس كل جمعية  املتأتية من الدروس الخصوصية ويتولى

 : مختلف املتدخلين وفقا ملا يلي

 لفائدة املدرس القائم بها، %65ـ 

إلاطار املشرف على هذه الدروس وخاصة منهم مدير املدرسة  من جملة املداخيل لفائدة %0ـ 

 ومساعده، الابتدائية املعنية

 تقديمها، توزع بينهم بالتساوي، التي يتممن جملة املداخيل لفائدة العملة مقابل الخدمات  %3ـ 

أعاله  2املستوجبة بعنوان إلاعفاءات املنصوص عليها بالفصل  املتبقية املبالغ %15ـ تطرح من الـ 

 .بحسابات جمعية العمل التنموي باملدرسة الابتدائية ويتم تنزيل الفواضل

ة واملعاهد قبض املؤسسة التربوية في املدارس إلاعدادي ـ يتولى محاسب 4الفصل 

الخصوصية ويتولى مدير املؤسسة توزيعها على مختلف املتدخلين  املداخيل املتأتية من الدروس

 : وفقا ملا يلي

 لفائدة املدرس القائم بها، %80 ـ

تنظيم وتسيير هذه الدروس وخاصة منهم املدير  من جملة املداخيل لفائدة القائمين على %15ـ 

 املؤسسة، ن ومحاسبوالقيمون العامون والقيمو 

 تقديمها توزع بينهم بالتساوي، من جملة املداخيل لفائدة العملة مقابل الخدمات التي يتم %5ـ 

 .أعاله 2بعنوان إلاعفاءات املنصوص عليها بالفصل  املتبقية املبالغ املستوجبة %5ـ تطرح من الـ 

 .ة املؤسسة التربوية املعنيةالقسط املتبقي منها نهائيا بميزاني ويأمر مدير املؤسسة بتنزيل
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يتولى مديرو املؤسسات التربوية ضبط ومسك قائمة في إلاطار املشرف على  ـ 5الفصل           

القائمين بأعمال إضافية أثناء حصص الدروس الخصوصية وخارج التوقيت  الدروس والعملة

 .به الرسمي املطالبين

املدارس  باملدارس الابتدائية ومحاسبوويحرص أمين مال جمعية العمل التنموي 

املقابيض  إلاعدادية واملعاهد على مسك كل الوثائق املحاسبية املؤكدة لصحة وشرعية

 .والنفقات

 .التونسية ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية ـ 2الفصل 

 .2515ديسمبر  31تونس في 

 

 وزير املالية

 شاكر سليم

  وزير التربية

 ناجي جلول 

 

 

 اطلع عليه

 الحكومة رئيس

 الحبيب الصيد
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I  الصفحة قانون الوظيفة العمومية 

)قانون الوظيفة 1663ديسمبر  12املؤرخ في  1663لسنة  112القانون عدد 

 العمومية(

3 

 43 )رخصة مبدع( 2558جويلية  26املؤرخ في  2558لسنة  50القانون عدد 

)نظام العمل نصف الوقت مع 2558جويلية  26املؤرخ  2558لسنة  56القانون عدد 

 الانتفاع بثلثي الاجر لفائدة ألامهات(

45 

)اسناد عطلة لبعث 2553جويلية  18املؤرخ في  2553لسنة  1810ألامر عدد 

 مؤسسة(

40 

)احكام استثنائية خاصة 1662سبتمبر  2املؤرخ في  1662لسنة  1226ألامر عدد 

 في مناظرات الانتداب الخارجية( باملشاركة

51 

)تحديد السّن القصوى 2558افريل  13املؤرخ في  2558لسنة  1531ألامر عدد 

وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهائد العليا من املشاركة في املناظرات 

 الخارجية او مناظرات الدخول الى مراحل التكوين لالنتداب في القطاع العمومي(

52 

)الشهادات الوطنية املستوجبة 2556أوت  5املؤرخ في  2556لسنة  2203مر عدد ألا 

 للمشاركة في املناظرات الخارجية لالنتداب او الدخول الى مراحل التكوين(

55 

II  النصوص القانونية املنظمة لقطاع التربية 

 56 2552جويلية  23املؤرخ في  2552لسنة  65القانون التوجيهي عدد 

 01 )املندوبيات الجهوية(2515مارس  6املؤرخ في  2515لسنة  14القانون عدد 

 02 )تنظيم الحياة املدرسية(2554اكتوبر  16املؤرخ في  2554لسنة  2430ألامر عدد 

 62 )املجالس العليا الاستشارية(2515ديسمبر  1املؤرخ في  2515لسنة  3565الامر عدد 

)تفويض بعض سلطات 1666مارس  24رخ في املؤ  1666لسنة  450ألامر عدد 

 اعضاء الحكومة الى الوالة(

64 

  III تنظيم ومشموالت وزارة التربية والهياكل الّراجعة لها بالّنظر 

 113 )تنظيم وزارة التربية(2556ديسمبر  21املؤرخ في  2556لسنة  3006ألامر عدد 

 145 )الحاق هياكل(2515جانفي  25املؤرخ في  2515لسنة  65ألامر عدد 

 143 )مشموالت وزارة التربية(2552نوفمبر  11املؤرخ في  2552لسنة  2655ألامر عدد 
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 140 )الحاق هياكل(2515جانفي  25املؤرخ في  2515لسنة  64ألامر عدد 

)اللجنة الوطنية للتربية 2512ديسمبر  16املؤرخ في  2512لسنة  3265ألامر عدد 

 والعلم والثقافة(

146 

 154 )اللجنة القاّرة للتقييم(2551افريل  16القرار املؤرخ في 

 150 )احداث املندوبيات الجهوّية(2515سبتمبر  8املؤرخ في  2515لسنة  2255ألامر عدد 

 101 )الحاق هياكل(2515جانفي  25املؤرخ في  2515لسنة  68ألامر عدد 

)وحدة التصرف حسب 2550اوت  21املؤرخ في  2550لسنة  2146ألامر عدد 

 الاهداف(

103 

)املركز الدولي لتكوين املكونين 2518جوان  8املؤرخ في  2518لسنة  018ألامر عدد 

 والتجديد البيداغوجي(

100 

 168 )ديوان الخدمات املدرسية(2518ماي  25املؤرخ في  2518لسنة  884ألامر عدد 

 IV   التربيةنظمة ألاساسّية الخاّصة بأعوان وزارة ألا 

د البيداغوجي-أ 
ّ
  أعضاء سلك التفق

 168 )النظام الاساس ي( 2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551لسنة  2346ألامر عدد 

 215 ) املطابقة بين الدرجات(2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551لسنة  2346ألامر عدد 

 215 )نظام التأجير(2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551لسنة  2352ألامر عدد 

 216 )منحة التنقل(2514اكتوبر  25املؤرخ في  2514لسنة  3652الامر عدد 

 222 )منحة كيلومترية(1666سبتمبر  20املؤرخ في  1666لسنة  2122ألامر عدد 

 224 )منحة التكاليف الخاّصة(2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551لسنة  2351ألامر عدد 

 228 )منحة تاطير(2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551لسنة  2355ألامر عدد 

 220 )نظام اسكان املوظفين(2551أكتوبر  2املؤرخ في  2551لسنة  2353ألامر عدد 

 226 )منحة تعيين(2514ماي   25املؤرخ في  2514لسنة  1038ألامر عدد 

 231 )منحة خاّصة(2514جوان  8املؤرخ في  2514لسنة  2530ألامر عدد 

 233 )الساعات الاضافية(1661مارس  4املؤرخ في  1661لسنة  326ألامر عدد 

كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بامللفات للترقية الى  2554افريل  6القرار املؤرخ في 

 رتبة متفقد عاّم(

235 

)كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بامللفات للترقية الى  2554افريل  6القرار املؤرخ في 

 درسّية(رتبة متفقد اول للحياة امل

236 

)كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بامللفات للترقية الى 2554افريل  6القرار املؤرخ في 

 رتبة متفقد اول للمدارس الاعدادية واملعاهد الثانوية(

241 

 244)ضبط كيفية تنظيم املناظرة الخارجية باالختبارات 2553نوفمبر  16القرار املؤرخ في 
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 النتداب متفقدي املدارس الاعدادية واملعاهد الثانوية(للقبول في مرحلة تكوين 

مرحلة تكوين النتداب متفقدي  نظامضبط  2554اكتوبر  11القرار املؤرخ في 

 (إلاعدادية واملعاهد الثانوية باملركز الوطني لتكوين املكونيناملدارس 

255 

 258 (للمدارس إلابتدائية )الترقية الى رتبة متفقد أّول  2554افريل  6القرار املؤرخ في 

مرحلة مناظرة خارجية باإلختبارات للقبول في )2553نوفمبر  16القرار املؤرخ في 

 تكوين النتداب متفقدين للمدارس الابتدائّية(  

256 

ملدارس الابتدائّية باملركز انظام مرحلة تكوين متفقدي )2554أكتوبر  11القرار املؤرخ في 

   املكّونين في التربية(الوطني لتكوين 

285 

 املستشارون في الاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي-ب

 203 )النظام الاساس ي(1663جويلية  5املؤرخ في  1663لسنة  1486ألامر عدد 

 265 )املطابقة بين الدرجات(1666جويلية  28املؤرخ في  1666لسنة  1832ألامر عدد 

 265 )نظام الّتأجير(1663جويلية  5املؤرخ في  1663لسنة  1401ألامر عدد 

تنظيم الامتحان املنهي للتسمية في رتبة مستشار عام في )2513سبتمبر  20قرار مؤرخ في 

 الاعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي(

260 

تنظيم الامتحان املنهي للتسمية في رتبة مستشار اول في )2513سبتمبر  20قرار مؤرخ في 

 والتوجيه املدرس ي والجامعي(الاعالم 

266 

 وي ــم الثانـــو التعليــمدرس-ت

 *املدرسون املبرزون 

 263 )النظام الاساس ي(2554اكتوبر  16املؤرخ في  2554لسنة  2436ألامر عدد 

)املطابقة بين  2518جانفي  11املؤرخ في  2518لسنة  115ألامر الحكومي عدد 

 الدرجات(

353 

 358 )نظام الّتأجير(2554اكتوبر  16املؤرخ في  2554لسنة  2436ألامر عدد 

)احداث وتنظيم مناظرات 1663فيفري  6املؤرخ في  1663لسنة  313الامر عدد 

 التبريز للتعليم الثانوي في املوالد التكنولوجية والاقتصادية والتصرف ...(

311 

وتنظيم مناظرات )احداث 1666جويلية  13املؤرخ في  1666لسنة  1435الامر عدد 

 التبريز في املواد الادبية والعلوم الانسانية والعلوم ألاساسّية(

315 

)كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بامللفات للترقية الى 2514جانفي  18قرار مؤرخ في 

 رتبة استاذ مبرز أّول ممّيز(

316 

ترقية الى بامللفات لل)كيفية تنظيم املناظرة الداخلية 2554نوفمبر  23قرار مؤرخ في 

 رتبة استاذ مبرز أّول(

322 

 *املدرسون العاملون باملدارس الاعداادية واملعاهد

 320 )النظام الاساس ي(1603مارس  10املؤرخ في  1603لسنة  114الامر عدد 
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 345 )املطابقة بين الدرجات( 2515سبتمبر  4املؤرخ في  2515لسنة  1185الامر عدد 

 346 )نظام الّتأجير(2513جانفي  26املؤرخ في  2513لسنة  880الامر عدد 

)احداث منحة شهرية 2513سبتمبر  18املؤرخ في  2513لسنة  3056الامر عدد 

 خاّصة(

353 

 355 )احداث منحة التعيين(2513سبتمبر  18املؤرخ في  2513لسنة  3050الامر عدد 

)نظام اسكان املديرين  1666جوان  35املؤرخ في  1666لسنة  1358الامر عدد 

 والنظار(

350 

)كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بامللفات للترقية الى 2513جانفي  26القرار املؤرخ في 

 رتبة استاذ أّول ممّيز(

356 

)كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بالشهائد للترقية 2513سبتمبر  18القرار املؤرخ في 

 الى رتبة استاذ أّول ممّيز(

381 

)كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بامللفات للترقية الى 2555فيفري  24القرار املؤرخ في 

 رتبة استاذ أّول فوق الرتبة(

383 

)كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بالشهائد للترقية  2513سبتمبر  18القرار املؤرخ في 

 الى رتبة استاذ أّول فوق الرتبة(

380 

)كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بامللفات للترقية الى 1666ر ديسمب 6القرار املؤرخ في 

 رتبة استاذ أّول للتعليم الثانوي(

386 

)كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بالشهائد للترقية 2513 سبتمبر 18القرار املؤرخ في 

 الى رتبة أستاذ أّول للتعليم الثانوي(

303 

تنظيم املناظرة الداخلية بامللفات للترقية الى )كيفية 2513جانفي  26القرار املؤرخ في 

 رتبة استاذ ثانوي ممّيز(

305 

)كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بامللفات للترقية الى 2555فيفري  24القرار املؤرخ في 

 رتبة استاذ تعليم فوق الرتبة(

306 

بارات النتداب )كيفية تنظيم املناظرة الخارجية باالخت2514مارس  21القرار املؤرخ في 

 اساتذة التعليم الثانوي واساتذة التعليم الفني و اساتذة التعليم التقني(

363 

 *مدرسو اللغة الانقليزية والاعالمّية

 363 )النظام ألاساس ي(1666اكتوبر  16املؤرخ في  1666لسنة  2515الامر عدد 

)املطابقة بين 2518جانفي  28املؤرخ في  2518لسنة  110الامر الحكومي عدد 

 الدرجات(

454 

)كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بامللفات للترقية الى 2513جوان  21القرار املؤرخ في 

 رتبة استاذ أّول ممّيز بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية والاعالمّية(

450 
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بالشهائد للترقية الى )كيفية تنظيم املناظرة الداخلية 2513جويلية  1القرار املؤرخ في 

 رتبة استاذ أّول ممّيز بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية والاعالمّية(

411 

)كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بامللفات للترقية الى 2555افريل  11القرار املؤرخ في 

 ّية(رتبة استاذ أّول فوق الرتبة بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية والاعالم

414 

)كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بالشهائد للترقية الى 2513جويلية  1القرار املؤرخ في 

 رتبة استاذ أّول فوق الرتبة بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية والاعالمّية(

416 

ى )كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بامللفات للترقية ال2555افريل  11القرار املؤرخ في 

 رتبة استاذ أّول بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية والاعالمّية(

421 

)كيفية تنظيم املناظرة الداخلية بالشهائد للترقية الى 2513جويلية  1القرار املؤرخ في 

 رتبة استاذ أّول بالسلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية والاعالمّية(

425 

)كيفية تنظيم املناظرة الخارجية باالختبارات النتداب 2514مارس  21القرار املؤرخ في 

 اساتذة السلك املشترك ملدرس ي اللغة الانقليزية والاعالمّية(

426 

V  ةـالنصوص املشترك 

 

)تحويل دزء من مقادير املنح  2550فيفري  12املؤرخ في  2550لسنة  280الامر عدد 

 العموميين الى املرتب الاساس ي بشبكة الاجور الخاّصة بهم(الخصوصية املسندة  الى الاعوان 

435 

)احداث منحة خاصة 2550سبتمبر  11ملؤرخ في  2550لسنة  2356الامر عدد 

 ملصاريف املستلزمات املدرسية(

442 

 444 )تصنيف املؤسسات التربوية(2550ماي  21املؤرخ في  2550لسنة  1250الامر عدد 

)ضبط املنحة الوظيفية  2550ماي  21املؤرخ في  25506لسنة  1256الامر عدد 

 ملديري املؤسسات التربوية(

452 

)منحة الساعات الاضافية  2514سبتمبر  6املؤرخ في  2514لسنة  3266الامر عدد 

 مختلف رتب مدرس ي التعليم الثانوي( 

454 

 450 )التوقيت الاسبوعي( 1603مارس  10املؤرخ في  1603لسنة  128الامر عدد 

)احداث مكافأة مالية لفائدة  2513جوان  3املؤرخ في  2513لسنة  2226الامر عدد 

 املكلفين بمراقبة مناظرة الدخول الى املدارس الاعدادية(

483 

)نظام تأجير مختلف  2556سبتمبر  6املؤرخ في  2556لسنة  2666الامر عدد 

 الامتحانات واملناظرات(

485 

 405 )تسديد الشغورات الظرفية(  2556مارس  24املؤرخ في  2556لسنة  068الامر عدد 

)الانتداب الاستثنائي  2513نوفمبر  25املؤرخ في  2556لسنة  4665الامر عدد 

 للنواب(

402 

 404 )نظام العمل نصف الوقت(1661ديسمبر  0املؤرخ في  1661لسنة  1600الامر عدد 
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)الاطار العام  لتنظيم  2514جانفي  18املؤرخ في  2514لسنة  56الامر عدد 

 املناظرات الخارجية(

408 

)الترفيع في املنح الخصوصية 2515جوان  24املؤرخ في  2515لسنة  482الامر عدد 

 العوان الدولة(

406 

)الترفيع في الزيادة  2518جانفي  5املؤرخ في  2518لسنة  1عدد الحكومي  الامر 

 والزيادة الخصوصية(العامة 

465 

)الاصناف التي تنتمي الى مختلف  1666جانفي  4املؤرخ في  1666لسنة  12الامر عدد 

 رتب موظفي الدولة(

552 

 555 )منحة التعيين( 2513سبتمبر  18املؤرخ في  2513لسنة  3056الامر عدد 

 VI    القيمون العامون 

 556 )النظام الاساس ي( 2513جوان  15املؤرخ في  2513لسنة  2522الامر عدد 

 521 )املطابقة بين الدرجات(2513جوان  15املؤرخ في  2513لسنة  2523الامر عدد 

 524 )نظام التأجير(2513جوان  15املؤرخ في  2513لسنة  2524الامر عدد 

 526 )منحة الاشراف(2551اوت  1املؤرخ في  2551لسنة  1085الامر عدد 

 535 )منحة السكن(2551اوت  1املؤرخ في  2551لسنة  1005الامر عدد 

)منحة القاعدة العددية 2513سبتمبر  18املؤرخ في  2513لسنة  3058الامر عدد 

 والزمن املدرس ي(

532 

 534 )منحة شهرية خاصة(2518جوان  0املؤرخ في  2518لسنة  802الامر عدد 

املناظرة بامللفات النتداب القيمين )كيفية تنظيم 2518مارس  15القرار املؤرخ في 

 العامين الرؤساء(

538 

)كيفية تنظيم املناظرة بامللفات النتداب القيمين 2514مارس  21القرار املؤرخ في 

 العامين(

541 

 VII  ونـلقيما 

 540 )النظام الاساس ي( 2513جوان  15املؤرخ في  2513لسنة  2525الامر عدد 

 558 )املطابقة بين الدرجات(2513جوان  15املؤرخ في  2513لسنة  2528الامر عدد 

 556 )نظام التأجير(2513جوان  15املؤرخ في  2513لسنة  2520الامر عدد 

 583 )منحة التعيين(2518سبتمبر  18املؤرخ في  2513لسنة  3050الامر عدد 

العددية )منحة القاعدة  2518سبتمبر  18املؤرخ في  2513لسنة  3054الامر عدد 

 والزمن املدرس ي(

585 

 580 )منحة شهرية خاّصة( 2518جوان  0املؤرخ في  2518لسنة  803عدد الحكومي الامر 

 586 (إلنتداب لبقيمين ألاولين )مناظرة خارجية باالختبارات2514نوفمبر 20القرار املؤرخ في

 508 رتبة قيم أول( )مناظرة داخلية بامللفات  للترقية الى 2514س  24القرار املؤرخ في 
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VIII املرشدون التطبيقيون للتربية 

 565 )النظام الاساس ي(2514جانفي  15املؤرخ في  2514لسنة  55الامر عدد 

 561 )املطابقة بين الدرجات(2514جانفي  15املؤرخ في  2514لسنة  58الامر عدد 

 568 )نظام التأجير(2514جانفي  15املؤرخ في  2514لسنة  50الامر عدد 

 566 )منحة التعيين(2514 ماي 25املؤرخ في  2514لسنة  1035الامر عدد 

)مناظرة خارجية باالختبارات النتداب مرشدين 2514نوفمبر  20القرار املؤرخ في 

 تطبيقيين(

851 

IX  مدرسو التعليم االبتدائي 

 856 )النظام الاساس ي( 2513جوان  3املؤرخ في  2513لسنة  2225الامر عدد 

 836 )املطابقة بين الدرجات( 2513جوان  3املؤرخ في  2513لسنة  2228الامر عدد 

 840 )نظام التأجير( 2513جوان  3املؤرخ في  2513لسنة  2220الامر عدد 

 852 )منحة شهرية خاصة(2514 أكتوبر 6املؤرخ في  2514لسنة  3004الامر عدد 

)منحة املستلزمات  2550سبتمبر  11املؤرخ في  2550لسنة  2356الامر عدد 

 املدرسية(

854 

 858 )منحة الريف(1662مارس  18املؤرخ في  1662لسنة  520الامر عدد 

 850 )التعريف باملدارس الريفية املنعزلة( 1663ديسمبر  18القرار املؤرخ في 

 856 )الخطط الوظيفية( 1603مارس  18مؤرخ في  1603لسنة  124أمر عدد 

)املنحة الوظيفية ملساعد 2554ماي  25املؤرخ في  2554لسنة  1216الامر عدد 

 بيداغوجي(

883 

 888 )املنحة الوظيفية(2551اكتوبر  2املؤرخ في  2551لسنة  2350الامر عدد 

 886 )منحة التعيين(2513سبتمبر  18املؤرخ في  2513لسنة  3056الامر عدد 

 805 )منحة السكن(1668 اوت 28املؤرخ في  1668لسنة  1403الامر عدد 

 802 )التوقيت الاسبوعي(2553نوفمبر  24املؤرخ في  2553لسنة  2433الامر عدد 

 804 )الساعات الاضافية(2514سبتمبر  6املؤرخ في  2514لسنة  3355الامر عدد 

)التنفيل بمقابل الساعات 1668افريل  22املؤرخ في  1668لسنة  653الامر عدد 

 الاضافية(

808 

)تدريس اللغة العربية البناء 2556افريل  22املؤرخ في  2556لسنة  1012الامر عدد 

 الجالية التونسية املقيمين بالخارج(

806 

)الوضع الاداري واملالي لرجال  1663مارس  15املؤرخ في  1663لسنة  815الامر عدد 

 التعليم العاملين باملدارس التونسية بليبيا(

862 

 864 )مناظرة خارجية لاللتحاق بمرحلة التكوين ( 2550نوفمبر  14 القرار املؤرخ في
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 866 )الترقية بالشهائد الستاذ مدارس ابتدائية( 2513جوان  28القرار املؤرخ في 

)مناظرة داخلية بامللفات للترقية الى رتبة استاذ اول  2513سبتمبر  2القرار املؤرخ في 

 للمدارس الابتدائية(

862 

)مناظرة داخلية بامللفات للترقية الى رتبة معلم  2513سبتمبر  2ؤرخ في املقرار ال

 تطبيق اول فوق الرتبة(

865 

)مناظرة داخلية بامللفات للترقية الى رتبة معلم  2513سبتمبر  2القرار املؤرخ في 

 تطبيق اول(

866 

 051 بيق()الترقية باالختيار الى  رتبة معلم تط 2513سبتمبر  18القرار املؤرخ في 

)الترقية باالختيار الى  رتبة معلم تطبيق للتربية  2513سبتمبر  18القرار املؤرخ في 

 اليدوية والتقنية(

054 

)مناظرة خارجية باالختبارات النتداب استاذ  2514مارس  21القرار املؤرخ في 

 ابتدائية( املدارس

050 

)خطة مساعد في التخطيط  2513سبتمبر  12املؤرخ في  2513لسنة  3046الامر عدد 

 التربوي(

013 

 X   السلك االداري للتربية 

 010 )النظام الاساس ي(2513جوان  15املؤرخ في  2513لسنة  2526الامر عدد 

 031 )املطابقة بين الدرجات(2513جوان  15املؤرخ في  2513لسنة  2526الامر عدد 

 035 )نظام التأجير(2513جوان  15املؤرخ في  2513لسنة  2535الامر عدد 

 036 )منحة التعيين(2513سبتمبر  18املؤرخ في  2513لسنة  3052الامر 

 XI  نصوص مختلفة 

)احداث معاهد مهن التربية  2550اوت  14املؤرخ في  2550لسنة  2118الامر عدد 

 والتكوين(

042 

تربوية )احداث مؤسسات 2556فيفري  22املؤرخ في  2556لسنة  468الامر عدد 

 خاصة(

051 

)املؤسسات التربوية  2518جوان  24املؤرخ في  2518لسنة  624عدد الحكومي الامر 

 الخاصة بالخارج(

088 

)دروس الدعم  2515أكتوبر 35املؤرخ في  2515لسنة  1816عدد الحكومي الامر 

 والدروس الخصوصية (

005 

املستوجبة الدفع من قبل أولياء التالميذ )املبالغ  2515ديسمبر  31قرار  املؤرخ في ال

 التابعين للدروس الخصوصية (

004 

 


