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2013تنقیح القانون األساسي الخاص برجال التعلیم &
النظام األساسي الخاص بأساتذة الریاضة&
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ل أمام ھذا الدلیل محاولة لجمع ما تیسر من النصوص القانونّیة إلنارة السبی
.الزمالء األساتذة

قد یكون في نسختھ ھذه تضّخم و قد یرى البعض أّن فیھ نصوص ال عالقة لھ 
إال أّني و من تجربتي المتواضعة إرتأیت أّني لم أخرج عن .بالمدّرس
أملي و أنا أعّد الدلیل أن أرى األساتذة الملمین بكّل ما یخّص مھنتھم و .الموضوع

لتحّل .الحیرة و اإلرتباك أمام بعض الوضعیاتأن تنمحي من عیونھم نظرات
.ھذا و یبقى باب النقد مفتوحا.محلھا الثقة و المعرفة 

و ال یفوتني شكر كّل من شجع العمل خاّصة الزمیلة رشیدة بن حسین و الزمیل 
.أحمد بو عوني

.و السالم
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الدولة و الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة ذات النظام األساسي العام ألعوان یتلّخص :التعریف

و المنقح في 1983دیسمبر 12المؤرخ في 1983لسنة 112الصبغة اإلداریة الوارد في القانون عدد 

في كونھ مجموعة من األحكام التشریعّیة أو 1997دیسمبر 20المؤرخ في 1997لسنة 83القانون عدد 

.الترتیبّیة العاّمة أو الخاّصة المتعّلقة بالوضعّیة اإلدارّیة و المالّیة ألعوان القطاع العام أو لسلك منھم

I.حقوق و النظام األساسي العام ألعوان الدولة یضبط :النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة العمومّیة

.إلى نھایة الخدمةاالنتدابمة للحیاة المھنّیة ألعوان الوظیفة العمومّیة من ّظجبات و قواعد عاّمة منوا

الدولةالنظام األساسي العام ألعوان 

II.النظام األساسي الخاص:

لسلك معّین و تطّور المسار المھني لألعوان العمومیین التابعین االنتدابیقوم بضبط القواعد الخاّصة لشروط 

إّال أّن ھذا .شریطة أن ال یتضّمن النظام األساسي الخاص أحكاما تتعارض مع أحكام النظام األساسي العام

أن تخالف بعض أحكام ھذا القانون "منھ األنظمة األساسّیة الخاّصة اّلتي یمكنھا الفصل الثانيحّدد في األخیر

:مثل" اّلتي ال تتماشى و طبیعة وظائف ھؤالء األعوان
vأعوان سلك التعلیم.

vأعوان سلك األطّباء

vأعوان السلك الدبلوماسي

النظام األساسي العام ألعوان 
الدولة والجماعات المحلّیة و 

العمومّیة ذات الصبغة المؤّسسات
بالقانون الصادراإلدارّیة

المؤّرخ 1983ـدد لسنة 112عـ
و المنّقح في 12/12/1983في 

1997ـدد لسنة 83القانون عـ
و20/12/1997المؤّرخ في 

المعروف بقانون الوظیفة 
.العمومّیة

:مستقّلةأساسّیةأنظمة

vقضاة المحكمة اإلدارّیة.
vيالقضاة من الصنف العدل.
vقضاة دائرة المحاسبات.
vقوات األمن الداخلي.
vالعسكریون.
vأعوان الدیوانة.
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III.یشمل أساتذة التعلیم الثانوي و أساتذة التعلیم (لمحة تاریخّیة عن القانون األساسي الخاص برجال التعلیم
:)الفني و أساتذة التعلیم التقني

شمل 1973مارس 23-20ة الصادر في الرائد الرسمي للجمھورّیة التونسّیھو أول قانون أساسي صدر في

:عدة أصناف من رجال التعلیم من بینھم األساتذة الذین شملتھم األوامر التالیة من ھذا القانون

المتعلق بضبط القانون األساسي الخاص 1973مارس 17المؤرخ في 1973لسنة 112األمر عدد &

.و المھني لوزارة التربیة القومّیةبرجال التعلیم العاملین بمعاھد التعلیم الثانوي التقني

المتعلق بالترتیب التفاضلي و التدرج 1973مارس 17المؤرخ في 1973لسنة 113األمر عدد &

القیاسي المنطبقین على رجال التعلیم العاملین بمعاھد التعلیم الثانوي التقني و المھني التابعة لوزارة التربیة 

.القومیة

المتعلق بضبط القانون األساسي الخاص 1973مارس 17المؤرخ في 1973لسنة 114األمر عدد &

.برجال التعلیم العاملین بمعاھد التعلیم الثانوي العام لوزارة التربیة القومّیة

المتعلق بالترتیب التفاضلي و التدرج 1973مارس 17المؤرخ في 1973لسنة 115األمر عدد &

.ملین بمعاھد التعلیم الثانوي العام التابعة لوزارة التربیة القومّیةالقیاسي المنطبقین على رجال التعلیم العا

:ھذا و قد تّم تنقیح ھذا القانون األساسي و إضافة أوامر متممة لھ عّدة مرات نذكر أھمھا

):2004جویلیة  06الصادر في 54الرائد الرسمي للجمھورّیة التونسّیة  عدد (2004سنة -

112المتعلق بتنقیح و إتمام األمر عدد 2004جوان 29المؤرخ في 2004لسنة 1479األمر عدد &

المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص برجال التعلیم 1973مارس 17المؤرخ في 1973لسنة 

.العاملین بمعاھد التعلیم الثانوي التقني و المھني لوزارة التربیة القومّیة

114المتعلق بتنقیح و إتمام األمر عدد 2004وان ج29المؤرخ في 2004لسنة 1480األمر عدد &

المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص برجال التعلیم 1973مارس 17المؤرخ في 1973لسنة 

.العاملین بمعاھد التعلیم الثانوي العام لوزارة التربیة القومّیة

2495تمام األمر عدد المتعلق بتنقیح و إ2004جوان 29المؤرخ في 2004لسنة 1481األمر عدد &

المتعلق بإحداث رتبتي أستاذ تعلیم أّول فوق الرتبة و أستاد 1999نوفمبر 08المؤرخ في 1999لسنة 

.تعلیم فوق الرتبة بوزارة التربیة

1136المتعلق بتنقیح و إتمام األمر عدد 2004جوان 29المؤرخ في 2004لسنة 1482األمر عدد &

.المتعلق بإحداث رتبة أستاذ أّول للتعلیم الثانوي 1980تمبر سب15المؤرخ في 1980لسنة 



ر        م یّ غ ص ل ا ي  د ل ذو ا ت س أل ا ل  ی ل 2د 0 1 4 Page 9

إطلع على ():2013فیفري 05الصادر في 11الرائد الرسمي للجمھورّیة التونسّیة  عدد (2013سنة -

)الملحق في آخر الدلیل

114المتعلق بتنقیح و إتمام األمر عدد 2013جانفي 29المؤرخ في 2013لسنة 666األمر عدد &

المتعلق بضبط القانون األساسي الخاص برجال التعلیم 1973مارس 17المؤرخ في 1973سنة ل

.العاملین بمعاھد التعلیم الثانوي العام لوزارة التربیة القومّیة

المتعلق بضبط نظام تأجیر سلك مدرسي 2013جانفي 29المؤرخ في 2013لسنة 667األمر عدد &

.دادیة و المعاھد التابعة لوزارة التربیةالتعلیم العاملین بالمدارس اإلع

المتعلق بضبط المطابقة بین درجات رتبتي 2013جانفي 29المؤرخ في 2013لسنة 668األمر عدد &

.أستاذ أول ممّیز و أستاذ تعلیم ثانوي ممّیز و مستویات التأجیر

IV.ألنقلیزیة و اإلعالمیة العاملین المشترك لمدرسي اللغة اسلك اللمحة تاریخّیة عن النظام األساسي الخاص ب

:بمؤسسات التعلیم التابعة لوزارة التربیة و بمؤسسات التعلیم العالي و البحث التابعة لوزارة التعلیم العالي 
المتعلق بـالنظام األساسي الخاص بالسلك 1998اكتوبر 19المؤرخ في 1998لسنة 2015األمر عدد &

اإلعالمیة العاملین بمؤسسات التعلیم التابعة لوزارة التربیة و المشترك لمدرسي اللغة األنقلیزیة و

.بمؤسسات التعلیم العالي و البحث التابعة لوزارة التعلیم العالي

2015األمر عدد بتنقیح و إتمام المتعلق2000جانفي 31المؤرخ في 2000لسنة 305األمر عدد &

نظام األساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي المتعلق بـال1998اكتوبر 19المؤرخ في 1998لسنة 

اللغة األنقلیزیة و اإلعالمیة العاملین بمؤسسات التعلیم التابعة لوزارة التربیة و بمؤسسات التعلیم العالي و 

.البحث التابعة لوزارة التعلیم العالي

لسنة2015 عدداألمروإتمامبتنقیحیتعلق2013جوان11 فيمؤرخ2013 لسنة2496 عددأمر&
اللغةلمدرسيالمشتركبالسلكالخاصاألساسيبالنظامالمتعلق1998 أكتوبر19 فيالمؤرخ1998

والبحثالعاليالتعلیموبمؤسساتالتربیةلوزارةالتابعةالتعلیمبمؤسساتالعاملیناالنقلیزیة واإلعالمیة

.العاليلوزارة التعلیمالتابعة

V.ألساسي الخاص بسلك المدرسین المبرزین التابعین لوزارة التربیة و التكوین و لمحة تاریخّیة عن النظام ا
:لوزارة التعلیم العالي و البحث و التكنلوجیا

المتعلق بإحداث و تنظیم مناظرة التبریز 1998جویلیة 13المؤرخ في 1998لسنة 1430األمر عدد &

.یةفي المواد األدبیة و العلوم اإلنسانیة و العلوم األساس
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المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص 1998جویلیة 13المؤرخ في 1998لسنة 1431األمر عدد &

بسلك المدرسین المبرزین التابعین لوزارة التربیة و بمؤسسات التعلیم العالي و البحث التابعة لوزارة 

.التعلیم العالي 

ق بضبط النظام األساسي الخاص المتعل2004أكتوبر 19المؤرخ في 2004لسنة 2438األمر عدد &

بسلك المدرسین المبرزین التابعین لوزارة التربیة و التكوین و لوزارة التعلیم العالي و البحث و التكنلوجیا 

.

2438األمر عدد بتنقیح و إتمام المتعلق 2013جویلیة 10المؤرخ في 2013لسنة 2909األمر عدد &

لمتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المدرسین ا2004أكتوبر 19المؤرخ في 2004لسنة 

.المبرزین التابعین لوزارة التربیة و التكوین و لوزارة التعلیم العالي و البحث و التكنلوجیا

 
I.الواجبات:

üأن یمتنع عن ممارسة إزاء مھنتھ مقابل مرّتبھ و ال یمكنیقوم العون بأداء واجبھ:واجب تنفیذ المھام

حاالت اإلضراب المؤّطر من النقابات المھنّیة و اإلّتحاد العام التونسي للشغل و بعد إنذار باستثناءمھامھ 

.اإلدارة بذلك

üمنع الفصل الخامس من النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة العمومّیة :واجب التفّرغ لممارسة الوظیفة

سواء أثناء ... فالحّیا,صناعّیا,مھني و بمقابل نشاطا خاصّا سواء أكان تجارّیا العون من أن یمارس بعنوان 

خطا مھني یعّرض مقترفھ لعقوبة تأدیبّیة و عقوبة جزائّیة حسب المباشرة أو أثناء عطلة إذ یعتبر ذلك

.من المجّلة الجنائّیة1998ماي23المؤّرخ في 1998ـدد لسنة 33القانون عـ
üبصرف النظر عن :"على ما یليالعمومّیةالوظیفةمن قانون 7الفصل ینّص :المھنيواجب كتمان السّر

القواعد المنصوص علیھا بالمجّلة الجنائّیة في ما یخّص السّر المھني فإّن كّل عون عمومي ملزم بكتمان 

."ھتیفظتھ وسالسّر المھني في كّل ما یتعّلق بالوقائع و المعلومات التي تصل لعلمھ أثناء ممار

ویعتبر . أو تسلیم للغیر بصفة غیر قانونّیة لوثائق اإلدارة أو المواطناختالسویشمل ھذا الواجب أیضا 

إلى عقوبة تأدیبّیة من قبل اإلدارة إضافة إلى عقوبة جزائّیة حسب یؤديفشاء السّر المھني خطأ مھني إ

ا مھنّیا مداوالت مجالس األقسام أو مجلس بالنسبة للمدّرسین مثال یعتبر سّر.من المجّلة الجنائّیة9الفصل 

.التربیة

.یمكن أن یعفى العون من ھذا الواجب برخصة كتابّیة مختومة و ممضاة من رئیس إدارتھ:مالحظة
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üالتعبیر في العمومّیةالوظیفةیتلّخص في تمّتع العون بالسلوك السوّي و عدم المساس بھیبة :واجب التحّفظ

.أثناء ممارسة الوظیفة أو في الحیاة الخاّصةالمظھرو السیرة و السلوك و 

üفتحّیة العلم مثال في .یلتزم العون العمومي بالوالء و اإلخالص للوطن و مؤّسساتھ:واجب الوالء

.رفض القیام بھ یعتبر خطأ فادح یحاسب علیھ إدارّیاالمؤّسسات التربوّیة واجب على كّل األعوان و 

üیتحّمل العون العمومي المسؤولّیة المنجّرة عن :منجّرة عن أداء الوظیفةواجب تحّمل المسؤولّیة ال

.في حال ثبوت سوء النّیة و تعّمد الخطأاألخطاء المھنّیة 

II-الحقوق:
لسلطة اإلدارّیة إعادة النظر إذا أحّس العون أّن قرارا إدارّیا مّس مصالحھ فلھ أن یطلب من ا:حّق التظّلم.1

.النقابة األساسّیة للدفاع عنھكما یمكن أن یّتصل بفیھ

اإلدارة عن مراجعة قرار فیھ إضرار ماّدي أو معنوي عاامتنفي صورة :حّق تقدیم الدعاوي القضائّیة.2

بالموّظف فیمكنھ الطعن في قرارات و أعمال صادرة عن اإلدارة بتقدیم عریضة إلى المحكمة اإلدارّیة و 

:اوي قسمینوالدع. إلى المحاكم المدنّیةاالقتضاءعند 

.دعوى تجاوز السلطة و ترفع إلى المحكمة اإلدارّیة:دعوى إلغاء قرار إداري غیر شرعي-أ

.دعوى التعویض اّلتي ترمي إلى غرم الضرر الناتج عن أعمال اإلدارة-ب

:التقاضي في المحكمة اإلدارّیة.3

وال تقبل ).الخصم(ضّد یتّم تقدیم عریضة بعرض سبب التقاضي مع المؤّیدات و المستندات و معطیات عن ال

یجب احترم أو في حال تلقي جواب اإلدارة عن مطلب.الدعوى ضدّ قرار تجاوز تاریخ اإلعالم بھ شھرین

نفس األجل

أشھر دون إجابة عن طلب مسجل یعتبر ھذا رفضا و بالتالي یفتح أمام المتضّرر 04و في حال بقاء مطلب 

.ران من بعد الشھور األربعحّق اللجوء للقضاء اإلداري في أجل أقصاه شھ

.تقّدم العریضة إلى الكتابة العامة للمحكمة اإلدارّیة أو عبر البرید مضمون الوصول مع اإلشعار باإلستالم
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من النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة العمومّیة8الفصل حسب :حّق الحمایة من األخطاء المھنّیة.4

وظیفي بشرطّمل ما قد یصدر من أحكام بجبر الضرر إذا وقع تتّبع العون من أجل خطأ فإّن اإلدارة تتح

إّال أّن ھذه الحمایة ال تشمل جبر األضرار الناتجة عن أخطاء .ثبوت حسن النّیة فتحّل محّلھ عند تنفیذ الحكم

یض العون لعقوبة یمكن تعروفي حال ثبوت تعّمد الخطأ أو سوء النّیة.شخصّیة لیس لھا عالقة بالوظیفة

.تأدیبّیة و إلزامھ بجبر الضرر

حسب :حمایة الموّظف من التھدیدات أو ھضم الجانب أو الشتم أو الثلب اّلتي یمكن أن یتعّرض إلیھا.5

فإّن اإلدارة ملزمة بحمایة العون من من النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة العمومّیة9الفصل 

كان نوعھا اّلتي یتعّرض إلیھا بسبب وظیفتھ بوقایتھ من حصول الضرر كّلما مھمااالعتداءاتالتھدیدات و 

نتیجة التتّبعات العدلّیة ضّد مرتكب الخطأ ثّم انتظارأمكن ذلك و عند الّلزوم بجبر الضرر الحاصل لھ دون 

.ما صرفتھ للعون اّلذي أعتدي علیھالسترجاعتحّل محّل الموّظف

:حّق اإلضراب.6
"بممارسة حق اإلضراب"المتعلق 2013أفریل 22المؤرخ في 2013- 01-44دد المنشور عحسب 

حمایة لإلضراب و "فإنھ الموجھ للمندوبیة الجھویین للتربیة ومدیري المدارس اإلعدادیة و المعاھد الثانویة

:یجب" األعوان المضربین و غیر المضربین و التالمیذ

ü ضا ال یشاركون في اإلضراب و عدم صدھم عن ذلك حفاضمان حریة العمل بالنسبة لألعوان الذین

.على حق التلمیذ في الدراسة

üعدم غلق أبواب اإلدارة و المؤسسات التابعة لھا من قبل مسیریھا و موضفیھا خالل فترة اإلضراب.

üعدم تعطیل المرفق العام و توفیر الخدمات اإلداریة المسداة لطالبیھا.

üربیة و اإلدارة المركزیة من قبل المدیرین من كافة المعلومات و البیانات تمكین المندوبیات الجھویة للت

.المطلوبة منھم خالل فترة اإلضراب

ü ضرورة تصرف األعوان المتمتعین بخطط وظیفیة  بما تملیھ علیھم المسؤولیة الملقاة على عاتقھم

.حفّظ و ضمان إستمراریة المرفق العام بإنتظام و إطرادوواجبھم في الت

 
و ." التعلیم إلزامي إلى سّن السادسة عشرة"أّن علىدستور الجمھوریة التونسیةمن 39الفصل ینّص 

و تسعى إلى توفیر اإلمكانیات الضرورّیة . المجاني بكامل مراحلھتضمن الدولة الحّق في التعلیم العمومي"

ل على تأصیل الناشئة في ھویتھا العربیة اإلسالمّیة و إنتمائھا كما تعم.لتحقیق جودة التربیة و التعلیم و التكوین
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الوطني و على ترسیخ اللغة العربیة و دعمھا و تعمیم إستخدامھا و اإلنفتاح على اللغات األجنبّیة و الحضارات 

."اإلنسانّیة و نشر ثقافة حقوق اإلنسان 
 

 
:ر و التعبیرحرّیة الفك.1

أّنھ ال یمكن أن یتضّمن الملّف علىمن النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة العمومّیة10الفصل ینّص 

إذا ال یجوز لإلدارة . الشخصي للموّظف ما یشیر إلى األفكار السیاسّیة أو الفلسفّیة أو الدینّیة للمعني باألمر

اتجاھاتھمقھم معتمدة على ذلك على التمییز بین أعوانھا أو أن تسّلط عقوبات تأدیبّیة أو أن تحرمھم من حقو

.السیاسّیة أو النقابّیة أو الفلسفّیة أو العقائدّیة أو حسب الجنس

الفكر والتعبیر الرأيحریة: الجمھورّیة التونسّیةدستور من باب الحقوق و الحریاتمن 31الفصل حسب 

ال یجوز ممارسة رقابة مسبقة على ھذه الحریات.واإلعالم والنشر مضمونة

:و التظاھـراالجتماعحرّیة .2

حریة االجتماع والتظاھر : الجمھورّیة التونسّیةدستور من باب الحقوق و الحریاتمن 37الفصل حسب 

.مضمونةالسلمیین

:المعترف بھافي الجمعیات و األحزاب السیاسّیةاالنخراطحرّیة .3

حرّیة تكوین األحزاب و :لتونسّیةالجمھورّیة ادستور من باب الحقوق و الحریاتمن 35الفصل حسب

.الجمعیات مضمونة

:الحّق النقابي.4

الحق النقابي بما في ذلك حق :الجمھورّیة التونسّیةدستور من باب الحقوق و الحریاتمن 36الفصل حسب

وال یشمل حّق اإلضراب قوات األمن الداخلي و .وال ینطبق ھذا الحّق على الجیش الوطني.اإلضراب مضمون

.دیوانةال

حرّیة تكوین األحزاب و :الجمھورّیة التونسّیةدستور من باب الحقوق و الحریاتمن 35الفصل حسب

.الجمعیات مضمونة

:تلتزم األحزاب والنقابات والجمعیات في أنظمتھا األساسیة وفي أنشطتھا بـ
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.و القانونـ أحكام الدستور 

ـ الشفافیة المالیة ونبذ العنف

." الحّق النقابي معترف بھ لألعوان العمومیین"بأّنالنظام األساسي العام للوظیفة العمومّیةمن 4الفصل أقّر 

لما یتعّلق 257إلى الفصل 242من الفصل فقد خّصصت بابا كامال في كتابھا السابع مجّلة الشغلأّما 

.بالنقابات

بالحرّیة جدید5فصلھا اّلتي اعترفت في المشتركةاإلطارّیةالتفاقیةكاالحّق  النقابي االتفاقیاتكما أقّرت عدید 

:المصادق علیھا كــالدولّیةاالتفاقیاتعدید إلىباإلضافة . النقابّیة

v المتعّلقة بالحرّیة النقابّیة و حمایة الحّق النقابي1948لسنة 87اإلّتفاقّیة عدد.

v وضة الجماعّیةالمتعّلقة بحّق التنظیم و المفا1949لسنة 98اإلّتفاقّیة عدد.

:ویتمّثل الحّق النقابي في

v أن یكون لذلك تأثیر على الوضعّیة اإلدارّیة أو المالّیةفیھا دوناالنخراطحّق تكوین النقابات و.

v بین وزارة اتفاقمحضر حسب (بالمنخرطین و تروج اإلنخراطات خارج أوقات العمل االتصالحّق

).25/04/1998ثانوي مؤّرخ في التربیة و النقابة العاّمة للتعلیم ال

v عاّمة بمكان العمل خارج أوقات العملاجتماعاتحّق عقد.

v و الھیاكل اإلدارّیة المسّیرةاجتماعاتتمكین المسؤولین النقابیین من الرخص النقابّیة خالصة األجر لحضور

.خالل المؤتمرات النقابّیة

v النواب النقابییناستقبالبواجب المؤّجر بالنقابة ممّثلة في أعضائھا و اعترافحّق.

vحّق التفاوض الجماعي.

vحّق تخصیص صّبورات أو لوحات تعلیق للشؤون النقابّیة تلصق فیھا البیانات و اللوائح و البالغات النقابّیة.

vحّق دعوة اإلدارة إلى جلسة عمل خارج أوقات العمل كّلما اقتضت الضرورة .

v التفاوضّیةالسبل استنفاذحّق اإلضراب في حال.

.المتناصفة الجھوّیة و المركزّیةالحّق في الترّشح لعضوّیة اللجان اإلدارّیة.5
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لممّثلي تترّكب من عدد متساويلكّل صنف من أصناف المدّرسین لجنة إدارّیة متناصفة سّمیت كذلك لكونھا 

شرط أن ال یكون الناخب في حالة (األساتذة المنتمین لنفس الرتبةبل من قاإلدارة و ممّثلي األساتذة باالنتخاب

.سنوات قابلة للتجدید3مّدة لـ) عدم مباشرة

-Iمھام الّلجان اإلدارّیة المتناصفة:

:تبدي اّلجان اإلدارّیة المتناصفة  آراءھا في المسائل التالیة

vالترسیم.

vإسناد األعداد المھنّیة.

vبعض األعداد المھنّیةمطالب إعادة النظر في.

vالترقیة.

vالنقلة.

v تتحّول اللجان إلى مجلس تأدیب(التأدیب.(

vاإلحالة الوجوبّیة على عدم المباشرة.

vرفض االستقالة.

vالنظر في حاالت القصور المھني.

-IIكیفّیة الترّشح لعضوّیة الّلجان اإلدارّیة المتناصفة:

ترّشح "عبر التسلسل اإلداري في ظرف مغلق یحمل عبارة یفتح باب الترّشح و توّجھ مطالب الترّشح

:ویجب أن یرد في المطلب" النتخابات الّلجنة اإلدارّیة المتناصفة

vاسم و لقب المترّشح.

vالمعّرف الوحید.

vرتبة أو صنف المترّشح وأقدمّیتھ بھا.

vمركز العمل الحالي.

vاللجنة اّلتي سیمّثلھا.

vإمضاؤه.

:رّشح المدّرسال یمكن أن یت:مالحظة
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vإذا كان في عطلة مرض طویل األمد.

vإذا تعّرض إلى عقوبة تأدیبّیة من الدرجة الثانیة لم یقع محوھا.

v إذا كان ال یقطن بإحدى والیات تونس الكبرى بالنسبة إلى انتخاب نواب اللجنة اإلدارّیة المتناصفة

.المركزّیة

III-25/10قرار وزیر التربیة المؤرخ في (ّیة لوزارة التربیة اللجان اإلداریة المتناصفة باإلدارة المركز

/2005(

 

 
 

VI- 25/10/2005قرار وزیر التربیة المؤرخ في (باإلدارات الجھوّیة للتعلیماللجان اإلداریة المتناصفة(
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.مدونة األخالقیات و السلوك في القطاع العمومي:المرجع

:یليماعلىعموميالالعونیحرص

لدیھمحظوةوكسبالسترضائھمسعيدونرؤسائھاحترام1.

للعونیمكنالحالةھذهفي.للقانونبداھةمخالفةتكنلمطالماوتنفیذھاالمباشررئیسھلتعلیماتاالمتثال2.

ویتوجب.كتابیاالمباشرالرئیسأكدھاإذاإالالتعلیماتھذهبتنفیذیلزمالوالتجاوزبھذاكتابیارئیسھإعالم

.القانونیعاقب علیھاجریمةأوجنحةتشكلالتيالتعلیماتتنفیذرفضالحاالتكلفيالعموميالعونعلى

تعمدعنواإلعراضبحوزتھالتيالمعلوماتوبكلوبخبرتھبنصائحھوإفادتھمرؤسائھمعالتعاون3.

.وعرقلتھممغالطتھم

.لمھامھأدائھأثناءالحظھالعملإنجازأثناءترتكبمخالفةأوللقانونقخربكلالمباشررئیسھإعالم4.

 


.مدونة األخالقیات و السلوك في القطاع العمومي:المرجع

: یليماعلىالعموميالعونیحرص

.العملأسالیبوتطویرلإلشكالیاتحلولإیجادعلىومساعدتھمبآرائھبإفادتھمزمالئھمعالتعاون1.

.زمالئھكفاءةفيالتشكیكتجنب2.

.تمییزدونمعھمودیةعالقاتعلىوالمحافظةزمالئھمعواحترامبلباقةالتصرف3.

اإلضرارلغایةالشخصیةحیاتھمتخصمعلوماتاستعمالسوءعنواالمتناعزمالئھخصوصیةاحترام4.

.بھم

باألخالقیمسأنشأنھمنتصرفوكلالتحرشالأشكمنشكلوكلأخالقيغیرسلوككلتجنب5.

.الحمیدة

.ووديسلیمعملمناخخلقفيالمساھمة6.
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.مدونة األخالقیات و السلوك في القطاع العمومي:المرجع

: یليماعلىالعموميالعونیحرص

األعوانسلوكمدونةمقتضیاتاحترامبیتعلقفیماوخاصةمرؤوسیھقبلمنبھیحتذىمثاالیكونأن1.

.العمومیین

. مردودھممنالرفعقصدمرؤوسیھمھاراتتنمیة2.

.المفعولالساريالتقییملنظامطبقاوتجردموضوعیةبكلمرؤوسیھمردودتقییم3.

.تمییزأوتفضیلدونمعھموالتعاونمرؤوسیھحقوقاحترام4.

.لمرؤوسیھیوجھھاالتيوالتعلیماتاألوامرعنشخصیاالمسؤولیةتحمل5.

.شرعیتھافيالمقدوحبتعلیماتھمرؤوسیھأحدعنصادراكتابیااحترازاتلقىكلماكتابیاتعلیماتھتأكید6.

.بھموالتحرشمرؤوسیھكرامةمنالحطوتجنبووديسلیمعملمناخخلق7.

 


.طاع العموميمدونة األخالقیات و السلوك في الق:المرجع

حولاإلعالموسائلمنغیرھاأوالصحافةطریقعنبتصریحاتاإلدالءأونشرالعموميللعونیمكنال- 1

أورئیسھ المباشرمنوالصریحالمسبقاإلذنبدونبھیعملالذيالعموميالھیكلأووظیفتھتھممواضیع

.إلیھینتميالذيالھیكلرئیس

المھنيالتكتممعتتعارضنوعھاكانمھمابتصریحاتالقیامعنیمتنعأنالعموميالعونعلىیجب- 2

.للدولةالعلیاالمصلحةعلىوالحفاظ

عنوللعمومبنشرھایسمحأویتوجبرسمیةمعطیاتأووثائقعلىاالحتفاظعنالعموميالعونیمتنع3-

.صحیحةغیرأومغالطةمعلوماتنشر

.العملبھالجاريللتشریعطبقاإالوثائقأومعلوماتنشرالعموميللعونیمكنال4-
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.مدونة األخالقیات و السلوك في القطاع العمومي:المرجع

اإلدارةمعالمتعاملینكلبثقةالفلسفیةأوالسیاسیةنشاطاتھتمسالأنعلىالعموميالعونیحرص1

.حیادبكلمھامھءأداعلىقدرتھفيالعملفيورؤساءه

.حزبیةأوسیاسیةغایاتأجلمنمركزهاستغاللعنالعموميالعونیمتنع2-

أومركزهخصوصیةبسببحزبيأوسیاسينشاطممارسةعلیھتمنعالتيللقوانینالعموميالعونیمتثل3-

.وظائفھ

.الحزبيانتماءهأوالسیاسیةءهآراعنالنظربغضوموضوعیةحیادبكلوظائفھبأداءالعموميالعونیقوم4-

 

 
.مدونة األخالقیات و السلوك في القطاع العمومي:المرجع

أوكانت لنفسھمھمافوائدأوھباتأوھدایاقبولأواشتراطأوطلبالعموميالعونعلىیمنعحیادیتھلضمان

التكریمالمنع دعواتھذامنویستثنىوظیفتھبأداءبعالقةشابھھاوماالھدایاتلكتكونعندماالغیرلفائدة

.الرمزیةأوالبسیطةالقیمةذاتوالھدایاالمعھودة

 

 
.مدونة األخالقیات و السلوك في القطاع العمومي:المرجع

یحول دونوأوظیفتھبأداءیخلأومھنتھشرفمعیتضاربنشاطكلمعالعموميالعونصفةتتناسبال

للعونوال یسمح.والدیھأوأبناؤهأوقرینھیكونكأنبواسطةأوبنفسھیباشرهالنشاطكانسواءبواجباتھقیامھ

والتراتیبنطاق القوانینفيالجمعلھیخولبترخیصإّالبمقابل)بالتوازيأو( آخرنشاطبممارسةالعمومي

.األصليلنشاطھالمنظمة

.رجعيمفعولذيیكونأنیمكنوالللتجدیدقابلةمحددةةلفترالترخیصویمنح
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I.من بینینتدب األساتذة المبّرزین:

الناجحین في مناظرة التبریز في المواد األدبّیة و العلوم اإلنسانّیة و العلوم األساسّیة المنصوص علیھا في -أ

.1998ـدد لسنة 1430األمر عـ

لمواد التكنولوجّیة و االقتصادیة و التصّرف المنصوص علیھا في األمر الناجحین في مناظرة التبریز في ا-ب

.1993ـدد لسنة 313عـ

یتّم تعیین المترشحین حسب ترتیبھم في ضوء حاجیات مؤسسات التعلیم الثانوي العام و مؤسسات التعلیم العالي 

في حال الرفض یعتبرون قد و ذلك في حدود الخطط المفتوحة و یلتزمون بقبول المراكز التي یعیینون بھا و

.تخلوا نھائیا عن نجاحھم في المناظرة

ویمكن تأجیل إلتحاق مبرز بوظیفتھ بصفة إستثنائیة لمدة سنة بقرار من الوزیر المعني لتمكینھ من الشروع في 

.إعداد أطروحة الدكتوراه

II. المترّشحین المحرزین ربیة من بین أساتذة تعلیم ثانوي في حدود  الشغورات اّلتي تحّددھا وزارة التانتدابیقع

مناظرة في اختباراتعلى شھادة األستاذّیة أو على عناوین أو شھادات معترف بمعادلتھا و الناجحین في 

حّدد نظام ھذه المناظرة و برنامجھا و طرق و آجال فتحھا تھذا وخارجیة بالملفات أو خارجّیة باإلختبارات

.وزیر التعلیم العاليقرارات مشتركة بین وزیر التربیة و
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تعلق بضبط اإلطار العام لتنظیم المناظرات الم2014جانفي 16مؤرخ في 2014لسنة 58مر عدد األحسب

تذة السلك الخارجیة باالختـبارات النتداب أساتذة المدارس االبتدائیة وأساتذة المدارس اإلعدادیة والمعاھد وأسا

.المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة التي تنظمھا وزارة التربیة

یضبط ھذا األمر اإلطار العام لتنظیم المناظرات الخارجیة باالختبارات النتداب أساتذة المدارس االبتدائیة 

یزیة و اإلعالمیة التي تنظمھا وأساتذة المدارس اإلعدادیة والمعاھد وأساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقل

.وزارة التربیة

تشتمل المناظرات الخارجیة باالختبارات النتداب أساتذة المدارس االبتدائیة وأساتذة المدارس :مراحل المناظرة

اإلعدادیة والمعاھد وأساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة التي تنظمھا وزارة التربیة على 

: رحلتینم

ـ مرحلة القبول األولي،

.ـ مرحلة القبول النھائي

.تتضمن مرحلة القبول األولي اختبارا واحدا یعتمد تقنیة األسئلة المتعددة االختیارات:مرحلة القبول األولى-أ

أربعین تتمثل تقنیة األسئلة المتعددة االختیارات في طرح مجموعة من األسئلة على المترشحین ال یقل عددھا عن

.سؤاال وتكون اإلجابة عنھا باختیار إجابة صحیحة واحدة أو أكثر من األجوبة المقترحة) 40(

ویتعین أن تتعلق األسئلة بالمعارف األساسیة ذات الّصلة بالبرامج التعلیمیة الرسمیة لمرحلة التعلیم االبتدائي 

تي التعلیم اإلعدادي والثانوي بالنسبة إلى مناظرات بالنسبة إلى مناظرة انتداب أساتذة المدارس االبتدائیة ولمرحل

ویتم . انتداب أساتذة المدارس اإلعدادیة والمعاھد وأساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة

.إصالح ورقة االختبار باعتماد المعالجة اآللیة

ونصف على األقّل عدد المراكز المفتوحة یّخول للمترشحین الناجحین في ھذا االختبار، وذلك في حدود مرة

.للتناظر، اجتیاز اختبارات مرحلة القبول النھائي

.وتعطى األولویة في حالة التساوي بین مترشحین أو أكثر ألكبرھم سنا

:تتضمن مرحلة القبول النھائي اختبارین:مرحلة القبول النھائي-ب

ت األساسیة ذات الصلة بالبرامج التعلیمیة الرسمیة لمرحلة التعلیم ـ اختبارا كتابیا تحریریا في المعارف والمھارا

االبتدائي بالنسبة إلى مناظرة انتداب أساتذة المدارس االبتدائیة ولمرحلتي التعلیم اإلعدادي و الثانوي بالنسبة إلى 

اإلنقلیزیة مناظرات انتداب أساتذة المدارس اإلعدادیة والمعاھد وأساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة

.واإلعالمیة
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.ـ اختبارا شفاھیا أو تطبیقیا أو محادثة مع أعضاء لجنة المناظرة

یمكن عند االقتضاء وحسب خصوصیة المناظرة وفي مرحلة القبول النھائي إجراء اختبار أو أكثر من بین 

.االختبارات الواردة بھذا األمر أو الجمع بین شكلین أو أكثر منھا

قرارات من وزیر التربیة كیفیة تنظیم المناظرات الخارجیة باالختبارات النتداب أساتذة المدارس تضبط بمقتضى 

وتضبط بمقتضى قرار مشترك من .االبتدائیة وأساتذة المدارس اإلعدادیة والمعاھد التي تنظمھا وزارة التربیة

ة الخارجیة باالختبارات النتداب أساتذة وزیر التربیة ووزیر التعلیم العالي والبحث العلمي كیفیة تنظیم المناظر

.السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة

 

 
أّن المرّتب 12/121983الوظیفة العمومّیة الصادر في ألعوانمن النظام األساسي العام 13الفصل یقّر 

غیابا غیر دارة حرمان العون المتغّیب ھذا و یمكن لإل.حّق من حقوق الموّظف بعد إنجازه للعمل الموكل لھ 

من مجّلة المحاسبة العمومّیة الّصادرة في 96الفصل من المرّتب بحساب أّیام الغیاب كما ورد في شرعّیا

31/12/1973.
كإضراب التالمیذ (لسبب خارج عن نطاقھللعمل العونفي حال عدم إنجازیحّجر المساس بالحّق في األجر

قرار المحكمة اإلدارّیة عدد حسب ...) الطرقاتانقطاعجماعّیا أو إضراب أعوان النقل أو أو غیابھم غیابا
.1987جویلیة 13المؤّرخ في 1372و قرارھا عدد1980مارس 17المؤّرخ في 235

یوم العمل اإلداري باعتباریمكن لإلدارة أن تقتطع أجرة یوم كامل في صورة تغّیب الموّظف و لو لساعة واحدة 

.غیر قابل للتجزئة
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I.مثال(:عناصر بطاقة الخالص(

 

 

 

 

 

 

 

 

.أرمل/ مطّلق / متزّوج / أعزب :الحالة العائلّیة-

.عدد األبناء المتمّتعین بالمنحة العائلّیة:عدد األبناء-

3أ/ 2أ/ 1أ:الرتبة و الصنف-

1973لسنة 114لألمر منقح و المتمم ال2013جانفي 29المؤرخ في 2013لسنة 666األمر عدد حسب 

.المتعلق بالنظام األساسي الخاص برجال التعلیم 

vأستاذ أول ممّیز/أستاذ تعلیم أّول فوق الرتبة /أستاذ أّول للتعلیم الثانوي :1أ .

vیم فوق أستاذ تعل/ أستاذ تعلیم ثانوي ممیز/ أستاذ تعلیم فّني/ أستاذ تعلیم تقني / أستاذ تعلیم ثانوي :2أ

.الرتبة

vأستاذ تعلیم فّني مرحلة أولى/ أستاذ تعلیم تقني مرحلة أولى / أستاذ تعلیم ثانوي مرحلة أولى :3أ.

:الشھربطاقة بیانّیة في األجرالجمھوریة التونسیة                                     
وزارة التربیة

:المعرف الوحید:               االسم و اللقب

:عدد األبناء:                                                         الحالة العائلیة  

:الخطة الوظیفیة:                                                                     الرتبة و الصنف

:مركز العمل

:رقم الحساب
نھایة الترسیماإلنتداب

العقد
مستوى الدرجةآخر تدّرج

التأجیر
الخصمعناصر األجر

نھایة المبلغالرمزالعنصر
الصرف

نھایة المبلغالرمزالعنصر
الخصم

األجر األساسي-
منحة التكالیف البیداغوجّیة-
-تعلیم–نحة الكیلومترّیة الم-
منحة اإلنتاج المدمجة في المرّتب -

الشھري
منحة عائلّیة-
منحة األجر الوحید-

التقاعد-
الحیطة االجتماعیة-
رأس المال عند الوفاة-
خصم لفائدة االتحاد -

العام التونسي للشغل
خصم لفائدة التعاونّیة-

المجموعالمجموع
خاضع القیمةمتیازات العینّیةاإل

للضریبة
غیرخاضع 

للضریبة
الصافي 
للصرف

مجموع اقتطاعات 
المحاسب المختّص

األجر 
الصافي

المجموع العام
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األصناف الفرعّیةاالصنافالرتبة

1أأأستاذ أول ممّیز

1أأأستاذ التعلیم أّول فوق الرتبة

1أأأستاذ أّول للتعلیم الثانوي

2أأانويأستاذ ممّیز للتعلیم الث

2أأأستاذ تعلیم فوق الرتبة

2أأأستاذ التعلیم الثانوي

2أأأستاذ التعلیم الفني

2أأأستاذ التعلیم التقني

3أأأستاذ التعلیم الثانوي للمرحلة األولى

3أأأستاذ التعلیم الفني للمرحلة األولى

3أأأستاذ التعلیم التقني للمرحلة األولى

األصناف الفرعّیةالصنافاالرتبة

1أأأستاذ مبرز أّول ممّیز

1أأأستاذ مبرز أّول

1أأأستاذ مبرز

.ساري المفعولقرضلھلمن "موّطن"قم الحساب البنكي أو البریدي مع إضافة مالحظة :رقم الحساب-

25إلى الدرجة 1یتدّرج األستاذ خالل مسیرتھ المھنّیة من الدرجة:الدرجة و مستوى التأجیر-

.األجر بدون المنح:األجر األساسي-

.خارجھالثلث الباقيمنحة اإلنتاج في المرّتب و ثلثایسند :منحة اإلنتاج المدمجة في المرّتب الشھري-

.تسند لتغطیة تنّقل األستاذ:منحة كیلومترّیة-

.قطف4تسند إذا كان لھ أطفال في الكفالة في حدود :منحة عائلّیة-

.فقط و كان القرین ال یعمل3تسند إذا كان لھ أطفال في الكفالة في حدود :منحة األجر الوحید-

: منحة التكالیف البیداغوجّیة-

.یخصم مبلغ شھري من األجر لجرایة التقاعد:التقاعد-
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الصندوق الوطني من المقّدمةبالخدمات الصحّیةاالنتفاعتخصم نسبة من األجر مقابل :االجتماعیةالحیطة -
".CNAM"للتأمین على المرض 

.منحة تسند إلى الورثة بعد وفاة األستاذ:رأس المال عند الوفاة-

.الشھرياالنخراطمقابل ملّیم2000:العام التونسي للشغلخصم لفائدة االتحاد-

.خصم إذا كان منخرطا في تعاونّیة صحّیة:تعاونّیة-

.الضرائباقتطاعقبل ھو األجر:خاضع للضریبة-

).العائلّیةذات الصبغة المنح (ھو ما ال توّظف علیھ ضرائب :غیر خاضع للضریبة-

مساھمتھ في الصندوق القومي +الضرائب(- )المنح+األجر األساسي (=األجر الصافي : الصافي للصرف-

في االنخراطمعلوم +لشغل في اإلّتحاد العام التونسي لاالنخراطمعلوم +االجتماعیةللتقاعد و الحیطة 

).التعاونّیة

II.مكّونات أجر األستاذ:

.المنح–األجر = األجر األساسي-1

منحة اإلنتاج  المدمجة في + منحة التكالیف البیداغوجّیة (ملحقات األجر+ األجر األساسي = األجر الخام-2

.منحال) + المنح ذات الصبغة العائلّیة+ المنحة الكیلومترّیة+المرّتب 

و االجتماعیةھو األجر الخام بدون مساھمات الصندوق القومي للتقاعد و الحیطة :األجر الخاضع للضریبة-3

.بدون المنح ذات الصبغة العائلّیة

الضرائب و مساھمات الصندوق القومي للتقاعد و الحیطة (–المنح + األجر األساسي :األجر الصافي-4

)في التعاونّیةاالنخراط+في اإلّتحاد االنخراط+ االجتماعیة

:المنح-5
vمنحة التكالیف البیداغوجّیة:

)2013جانفي 29المؤرخ في 2013لسنة 667االمر (

المقدار الشھري بحساب الدینارالرتب

أستاذ أول ممّیز

أستاذ التعلیم أّول فوق الرتبة

أستاذ أّول للتعلیم الثانوي

أستاذ ممّیز للتعلیم الثانوي

فوق الرتبةأستاذ تعلیم

807

717

642

693

623
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أستاذ التعلیم الثانوي

أستاذ التعلیم الفني

أستاذ التعلیم التقني

573

573

573

10المؤرخ في 2013لسنة 2911االمر و2004أكتوبر 19المؤرخ في 2004لسنة 2439األمر عدد (

)2013جویلیة

المقدار الشھري بحساب الدینارالرتب

أّول ممّیزأستاذ مبرز 

أستاذ مبرز أّول 

أستاذ مبرز 

918

817.5

717.5

vمنحة اإلنتاج :

:تسند في قسمان
.القیمة الجملّیة للمنحة)2/3(تساوي ثلثا :منحة اإلنتاج المدمجة في المرّتب الشھري.أ

3كّل ند القیمة الجملّیة للمنحة و تس)1/3(تساوي ثلث :المدمجة في المرّتب الشھريمنحة اإلنتاج الغیر.ب
بسبب عطلة مرض أو غیاب غیر و تنقص كّلما تغّیب األستاذ) جویلیة/ أفریل / جانفي / أكتوبر (شھور

.عطلة الوالدةباستثناءشرعي

)2013جانفي 29المؤرخ في 2013لسنة 667االمر (

الرتب
المقدار السنوي المدمج في 

)بالدینار(المرتب الشھري 
)الدینارب(المقدار السنوي المتبقي 

أستاذ أول ممّیز

أستاذ التعلیم أّول فوق الرتبة

أستاذ أّول للتعلیم الثانوي

أستاذ ممّیز للتعلیم الثانوي

أستاذ تعلیم فوق الرتبة

أستاذ التعلیم الثانوي

أستاذ التعلیم الفني

أستاذ التعلیم التقني

560

560

560

480

480

480

480

480

280

280

280

240

240

240

240

240
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10المؤرخ في 2013لسنة 2911االمر و2004أكتوبر 19المؤرخ في 2004لسنة 2439األمر عدد (
)2013جویلیة

الرتب
المقدار السنوي المدمج في 

)بالدینار(المرتب الشھري 
)بالدینار(المقدار السنوي المتبقي 

أستاذ مبرز أّول ممّیز

أستاذ مبرز أّول 

أستاذ مبرز 

868

668

668

332

332

332

المتعلق بنظام تأجیر سلك مدرسي التعلیم 2013جانفي 29المؤرخ في 2013لسنة 667لألمر عدد وفقا 

غیاب غیر (یعتمد معیار التغیب عن العمل العاملین بالمدارس االعدادیة و المعاھد التابعة لوزارة التربیة 

الذي یعتمد لصرف المقذار المتبقي من المنحة إلى سلك عدد منحة اإلنتاج عند إسناد) شرعي أو عطلة مرض

عن كّل یوم 20مدرسي التعلیم العاملین بالمدارس اإلعدادیة و المعاھد الثانویة و ذلك بالحط نصف نقطة من 

غیاب غیر شرعي أو من أجل المرض یسجل خالل السداسي بحیث یصبح العدد المسند إلى أحدھم صفرا  إذا 

.یوم أو أكثر40بلغت غیاباتھ 

vالمنحة الكیلومترّیة:
)2013جانفي 29المؤرخ في 2013لسنة 667االمر (

)بالدینار(المقدار الشھري للمنحة الكیلومترّیة الرتب

أستاذ أول ممّیز

أستاذ التعلیم أّول فوق الرتبة

أستاذ أّول للتعلیم الثانوي

أستاذ ممّیز للتعلیم الثانوي

بةأستاذ تعلیم فوق الرت

أستاذ التعلیم الثانوي

أستاذ التعلیم الفني

أستاذ التعلیم التقني

57

57

57

55

55

55

55

55
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10المؤرخ في 2013لسنة 2911االمر و2004أكتوبر 19المؤرخ في 2004لسنة 2439األمر عدد (
)2013جویلیة

v المؤرخ 2007لسنة 2309األمر عدد أحدثت بمقتضى :المدرسّیةمستلزمات خاصة لمصاریف المنحة

بدایة السنةتصرف في غیر مدمجة في المرّتبلألساتذة المباشرین للتدریس 2007سبتمبر 11في 

و ال تخضع للحجز بعنوان )بعد خصم األداء155.700(ر خاضعة لألداء دینا180قدرھا الدراسّیة

2013لسنة3750عـددمراألتّم الترفیع فیھا  وفق .المساھمة في نظام التقاعد و الحیطة اإلجتماعّیة

د بدایة من السنة الدراسیة 120(دینار خاضعة لألداء 360إلى 2013سبتمبر16فيمؤرخ

.)2014/2015یة من السنة الدراسیة د بدا60و2013/2014

vجانفي 15المؤرخ في 2007لسنة 89األمر عدد وفق :الوطنّیةاالمتحاناتإختبارات مراقبة مكافأة

بعد ت.د25(ختم المرحلة األولى من التعلیم األساسي امتحانتسند لألساتذة المكّلفین بمراقبة 2007

و یمكن الجمع ) بعد الخضوع للضریبة على الدخلت.د45(یا أو الباكالور) الخضوع للضریبة على الدخل

امتحاناتمعلوم مراقبة إسناد2009كما تّم بدایة من دورة جوان .االمتحانینبین المكافئتین لمن راقب في 

بدایة التطبیقّیة في اإلعالمّیة و التقنیة و الموسیقى ویتحّصل االمتحاناتلألساتذة المكّلفین بمراقبة الباكالوریا

التطبیقي في التربیة البدنّیة و الریاضة إثر محضر لالمتحانیة البدنّیة المراقبین بمن نفس التاریخ أساتذة التر

على منحة قدرھا  2009أفریل 4بین وزارة الشباب و الریاضة و التربیة البدنّیة مؤّرخ في اّتفاق

2010جانفي 11المؤرخ في 2010لسنة 58األمر عدد ()ت.د45(ت خاضعة لألداء.د52.950

المتعلق بإحداث مكافأة مالّیة جزافّیة للمدرسین المكلفین باإلشراف على اإلختبارات التطبیقّیة إلمتحان 

البكالوریا ولمدرسي التربیة البدنّیة أو الریاضة المشاركین في إختبارات مادتي التربیة البدنّیة و الریاضة 

.)إلمتحان البكالوریا

v2010ماي 24المؤرخ في 2010لسنة 1191األمر عددحددھا :إلصالح في اإلمتحانات الوطنیةمنحة ا

المتعلق بنظام تأجیر األعوان 2008سبتمبر 08المؤرخ في2008لسنة 2988لألمر عدد المنقح 

)بالدینار(المقدار الشھري للمنحة الكیلومترّیة الرتب

أول ممّیزمبرز ستاذ أ

أستاذ مبرز أّول

أستاذ مبرز

57

57

57



ر        م یّ غ ص ل ا ي  د ل ذو ا ت س أل ا ل  ی ل 2د 0 1 4 Page 33

بـ المكلفین بالمشاركة في مختلف االمتحانات و المناظرات المدرسیة التي تنظمھا وزارة التربیة وحددت

.د عن كّل مقالة في إمتحان ختم التعلیم األساسي0.900عن كّل مقالة في امتحان البكالوریا و بـد1.500

vتم 2013مايت خاضعة لألداء بدایة من .د70و قدرھا 2012تّم إقرارھا في :المنحة الخصوصّیة

.منحة البیداغوجیةالإدماجھا في 

v2013سبتمبر16فيمؤرخ2013لسنة3755عدداألمروفق:منحة التدریس بمراكز العمل الدوري

كلمّرةتحیینھایتمقائمةضمنضبطھایقعالتيالدوريالعملللمدرسین في مراكزتسند ھذه المنحة 

بالنسبة للسنة . د60/ بالنسبة للسنة األولى . د40وھي كما یلي التربیةوزیرمنقراربمقتضىسنتین

/ الثانیة والسنوات التي تلیھا وال تسند عند نقلة المدرس من مركز العمل نسبة للسنة الثالثةبال. د80. 

.2013في سبتمبر تدخل حیز التنفیذ. الدوري

vسبتمبر16فيمؤرخ2013لسنة3759عدداألمروفق:)مشقة المھنةمنحة (شھریة خاصةمنحة

:متساویةبأقساطسنوات3علىرفتصدینارا90بـالخاصةالشھریةالمنحةمقدارحدّد2013

.2014جانفيفيشھریادینارا30ـ

.2015جانفيفيشھریادینارا30ـ

.2016جانفيفيشھریادینارا30ـ

والحیطةالتقاعدنظامفيالمساھمةبعنوانالحجزوإلىالدخلعلىالضریبةإلىالمنحةھذهتخضع

.االجتماعیة

vّیةالمنح ذات الصبغة العائل :

:األطفال المعنیون بھا

ü سنة شرط 21سنة و لمن یزاول التعلیم لحّد 16األطفال الشرعیون أو المتبّنون في حدود أربعة إلى حّد

.بشھادة تسجیل مدرسّیة أو جامعّیة أو بمركز تكوین مھنياالستظھار

üاألطفال المصابون بمرض عضال مھما كان سّنھم.

üع المدرجین في المنحة یحّق إدراج الطفل الموالي في الترتیب مكانھإذا توّفي أحد األطفال األرب.

üإذا كان كال الوالدین یعمل فال یحّق إسناد المنحة إّال لواحد منھما دون اآلخر.

.الذي لھ أطفال في الكفالةتسند للمنخرط:المنح العائلّیة.أ

د عن الطفل األول7. 320

د عن الطفل الثاني6.507

طفل الثالثد عن ال5.603

1989جانفي1د عن الطفل الرابع الذي اكتسب ھذا الحق بدایة من4.880

.د عن الطفل المعوق المرتب بعد الطفل الثالث4.880
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في (تسند للمنخرط  المتحّصل على المنحة العائلّیة الذي لھ أطفال في الكفالة :منحة األجر الوحید.  ب

.ھ نشاطا مأجوراو ال یتعاطى قرین) أطفال 3حدود 

.ت إذا كان في العائلة طفل واحد.د3.125

.ت إذا كان في العائلة طفالن.د6.250
.أطفال أو أكثر3ت إذا كان في العائلة .د7.825

القرین استقالةأو ابنعلى العون إعالم إدارتھ بكّل ما یجّد في حالتھ العائلّیة كالطالق أو وفاة :مالحظة

.ربنشاط مأجوالتحاقھأو 
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III .المنحة السنوّیة للساعات اإلضافّیة:

المتعلق بضبط مقدار المنحة السنوّیة 1991مارس4المؤرخ في 1991لسنة 329لألمر عدد وفقا 

.2000جویلیة 17المؤرخ في 2000لسنة 1720األمر و.للساعات اإلضافّیة المخصصة لرجال التعلیم

المقدار السنويالرتبة
المقدار المطروح بالسنة 

لكل یوم غیاب
مقدار الساعة الفعلّیة

أّولأستاذ مبرز

أستاذ مبرز

فوق الرتبةأّولتعلیم أستاذ 

أستاذ أّول

أستاذ تعلیم ثانوي

أستاذ تعلیم فوق الرتبة

ث مرحلة أولىأستاذ تعلیم 

148.902

148.902

127.746

127.746

106.584

106.584

66.810

0.550

0.550

0.471

0.471

0.394

0.394

0.246

3.722

3.722

3.194

3.194

2.665

2.695

1.670

یتعلق بضبط مقدار منحة 2014سبتمبر9مؤرخ في 2014لسنة 3299مر عدد األتّم تنقیح األمر أعاله بـ

.لة اإلعدادیة والتعلیم الثانويالساعات اإلضافیة المخصصة لمختلف رتب مدرسي المرح

للساعات اإلضافیة لمختلف رتب مدرسي المدارس اإلعدادیة والتعلیم بالدینار ضبطت مقادیر المنحة الخام 

:الثانوي كما یلي
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VI.إحتساب الساعات اإلضافّیة:

1991مارس13المؤّرخ في 1991لسنة ـدد 367األمر عـالساعات اإلضافّیة في احتسابتّم تنظیم 
المتعّلق بضبط توقیت العمل 1973مارس 17المؤّرخ في 1973ـدد لسنة 126األمر عـالمتعّلق بتنقیح 

.األسبوعي المطالب بھ بعض أصناف األعوان التابعین لوزارة التربیة

):جدید(11الفصل -

ئّیة و یصبح ھذا الطرح ساعة عمل في األقسام النھا11ساعات إلى 6لفائدة كّل مدّرس یقوم بـساعةتطرح -

.ساعة أو أكثر باألقسام النھائّیة12إذا كان یقوم بتدریس لساعتین

أو العنایة بھما و تضبط قائمة المخابر و المعامل مدّرس مكّلف بمسؤولّیة مخبر أو معملتطرح ساعة  لكّل -

.من مدیر المعھدقتراحباالتي تمنح الحّق في ھذا الطرح لكّل معھد بمقّرر من وزیر التربیة و ذلك 

).المترّبصین(األساتذة المكّلفین بمساعدة التالمیذ األساتذةلفائدة ساعتانتطرح -

.تلمیذ على األقّل34أو أكثر في أقسام تعّد ساعات10بـمدّرس یقوم لكّلساعة تطرح -

ھ بحساب مدّرس واحد لكّل في ماّدتأستاذ مكّلف بالتنشیط و التنسیقمدّرس معّین بصفة لكّلساعةتطرح -

.أساتذة على األقّل4ماّدة تعّد 

طوال عامھم لفائدة أساتذة التعلیم الثانوي العام و الفّني و التقني و أساتذة التربیة البدنّیة ثالث ساعاتتطرح -
.األّول للترّبص

.اتساع3الـجدید11ال یمكن أن یتجاوز مجموع الطرح المشار إلیھ في الفصل :مالحظة

):جدید(12الفصل -
بحساب مسلك وسائل النقل كلم10عندما یدّرس أستاذ بین معھدین في منطقتین یفصل بینھما على األقّل -

.تعتبر الساعة الواحدة في معھد التكملة ساعة و نصفالبّري العمومي 

):جدید(15الفصل -
من الوحدات القیمّیة المطالب بھا بالمائة50لكّل أستاذ أنجز بنجاحساعتان من التوقیت األسبوعيتطرح -

سنوّیا بالمعھد األعلى للتربیة و التكوین المستمّر و الّالزمة للحصول على شھادة المرحلة األولى أو المرحلة 

. الثانیة من التعلیم العالي

):جدید(16الفصل -

على األكثر للحصول على شھادة المرحلة سنتینإّال لمّدة )جدید(15بالفصل ال یمكن إجراء الطرح المذكور 

.على األكثر للحصول على شھادة المرحلة الثانیة من التعلیم العاليسنتیناألولى و لمّدة 

.مكّلف بالتوجیھ الجامعيلكّل أستاذ ساعات3تطرح -
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ّظمة لألنشطة و المتعّلقة بالتراتیب الخاّصة المن2002جویلیة26المؤّرخة في 5126المذّكرة عدد حسب -

لكّل أستاذ تربیة بدنّیة مكّلف بتأطیر أقسام السنوات ساعة واحدةالتربوّیة البدنّیة و الریاضّیة فإّنھ تطرح 

.الرابعة ثانوي لمّدة تساوي أو تفوق نصف الساعات المطالب بھا

التربیة البدنّیة تطرح ساعتین لكّل أستاذ تربیة بدنّیة مكّلف بتأطیر طلبة المعھد األعلى للریاضة و -

.المترّبصین

:كّل منّسق ریاضة یتمّتع بتخفیض في ساعات عملھ كاآلتي-

 

 

 


 

 
1984جویلیة 7من وزیر التربیة صادرة عن إدارة الموظفین في 3182حسب المذكرة عدد 

.یوم العمل285= یم أیام العمل بالنسبة إلى رجال التعل-

.یوم75= أیام العطلة الصیفّیة -

عدد األیام التي لم سبقت المباشرة األولى لألستاذX) أیام العطلة الصیفّیة( 75: االحتسابطریقة 

17/10/2012في انتدابھأستاذ تّم : مثال
.یوم12= سبتمبر 30>----سبتمبر 14من 
.یوم16= أكتوبر 16>--- ---أكتوبر 1من 
یوم28= 16+ 12

.یوم من مرتبات أشھر العطلة الصیفّیة28یتّم إذن حجز أجرة 
75X82

عدد ساعات التخفیض عدد المدّرسین

بـساعة واحدةتخفیض  مدّرسین4إلى 2من 

ساعات3تخفیض بـ  مدّرسین8إلى 5من 

ساعات4خفیض بـ ت مدّرسین12إلى 9من 

ساعات5تخفیض بـ  فما فوق13من 

)أیام العمل بالنسبة إلى رجال التعلیم(285

أیام7=  285



ر        م یّ غ ص ل ا ي  د ل ذو ا ت س أل ا ل  ی ل 2د 0 1 4 Page 39

.أیضا على المدّرسین الذین یكونون في حالة استوجبت وقف المرتب لمدة معّینةھذه تطبق إجراءات الخصم 

 



:بمقتضى

üالمتعلق بضبط شروط تنظیم دروس 1988مارس 25المؤرخ في 1988لسنة 679عدد األمر
.التدارك أو الدعم و الدروس الخصوصّیة

ü 1988سبتمبر01الصادر في 101منشور عدد
ü 2011مارس 31بتاریخ 3805مذكرة صادرة عن وزیر التربیة تحت عدد

üالمعدل في المذكرة عدد 2013نوفمبر 12رة التربیة في الصادر عن وزا2013- 01-69المنشور عدد

2014جانفي 06المؤرخة في 593
دروس التدارك أو الدعم- 1

تتم الدروس داخل المؤسسة خالل السنة الدراسیة بشرط الحصول على ترخیص من طرف المدیرین -

تم االتفاق علیھا حسب الترتیب الجھویین للتربیة و إمضاء التزام و العمل بھ مع تحدید قیمة المعلوم التي ی

.المذكورة الحقا

على أن ال یحدث ذلك ) أوقات الدروس العادّیة(تنّظم عشیتي یوم الجمعة و السبت خارج التوقیت الرسمي -

.أّي خلل بالسیر العادي لمؤسسة التربوّیة

:یتم تحدید المعلوم حسب خصوصیات كل مؤسسة و جھة على أن ال یتجاوز السقف المحدد-

vد شھریا15ال یتجاوز :لمرحلة األولى من التعلیم األساسيا.

vد شھریا20ال یتجاوز:المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي.

v د شھریا20ال یتجاوز ):السنوات األولى و الثانیة و الثالثة(التعلیم الثانوي.

v د شھریا25ال یتجاوز ):السنوات الرابعة(التعلیم الثانوي.

üرة التربیة من دفع معلوم ھذه الدروسیعفى عملة وزا.

:عائدات الدروس
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ü بالمائة من الدخل80یحصل المربي على.

üبالمائة من دخل الدروس على أن ال یتجاوز المكافأة10ـالمشرف تخصص لھ مكافأة تقدر ب :

.للمرحلة األولى من التعلیم األساسيد بالنسبة300-

.تعلیم األساسيللمرحلة الثانیة من الد بالنسبة500-

.د بالنسبة للتعلیم الثانوي600-

ü 2014دون سقف للمكافأة بدایة من سنة بالمائة 5تسند للعملة نسبة

üبالحساب الجاري فيإن وجدت )من منابات المشرفین(فواضلللباإلضافةبالمائة من الدخل 5نسبة تنّزل

.لجمعّیة العمل التنموي

üك دفتر حسابات مرقم وممضي من قبل المندوب الجھوي للتربیةعلى المشرفین على ھذه الدروس مس

.بجمیع مؤیدات مختلف العملیاتاالحتفاظكذلك استعمال الوسائل ذات الصلة و 

üأّما لغیرھم من التالمیذ  فممكن .یمنع على المرّبي تنظیم دروس تدارك لتالمیذه خارج المؤّسسة التربوّیة

.بشرط الحصول على ترخیص مسّبق

üع دروس التدارك أو الدعم للمراقبة اإلدارّیة و البیداغوجّیة من قبل المتفّقدینتخض.

:الدروس الخصوصّیة- 2

3یمكن للمدرس الواحد القیام بدروس خصوصیة لفائدة مجموعات من التالمیذ ال یتجاوز عددھا -

.4مجموعات ال یتجاوز عدد التالمیذ في كّل مجموعة 

لغرض تتوفر فیھا شروط حفض الصحة و اإلتساع و التھوئة و اإلنارة و تقام الدروس في قاعات معدة ل-

.التجھیزات

.ال یقبل األستاذ بأي حال من األحوال في ھذه الدروس تالمیذ أقسامھ في المؤسسة التي یعمل بھا-

یوما قبل إنطالقھا15یجب إعالم وزیر التربیة بھذه الدروس -

ü التي تقام فیھا للمراقبة اإلدارّیة و البیداغوجّیة من قبل تخضع دروس الدروس الخصوصّیة و القاعات

.المتفّقدین
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25/12/1978في المؤّرخ176/78المنشور الوزاري عدد حسب 

ü خاصیجب على األستاذ طلب رخصة من مدیر المعھد العمومي الذي یعمل بھ قبل التدریس بمعھد.

üساعات10بین المعھد العمومي و المعھد الخاص االضافّیةلساعات یجب أن ال تتجاوز ا.

 


 

 
2008مارس24المؤّرخ في 2008لسنة 796األمر عدد -

2009مارس21المؤّرخ في 2009لسنة 142األمر عدد -
2009أوت5المؤّرخ في 2009لسنة 2273األمر عدد -

üال یمكن التعاقد ألكثر من سنتین دراسیتین متتالیتین.

üال یمكن في كل الحاالت بالنسبة لنفس العون التدریس خالل أكثر من سنتین دراسیتین متتالیتین.

ü جوان من كّل سنة دراسّیة30ال یتعدى مفعول العقد.

ü یجب أن یكونوا حاصلین على األستاذیة األعوان المتعاقدون للتدریس في اإلعدادیات و المعاھد الثانوّیة

.على األقّل أو شھادة معادلة لھا

ü ساعة 78ساعة عمل فعلي في األسبوع أي 18دینار على أساس 400یتقاضى المتعاقد منحة خام قدرھا

. في الشھر

üیتّم صرف المنحة لألعوان المتعاقدین على أساس أیام العمل المنجزة.

ü السّن/ أقدمّیة الشھادة / الشھادة العلمّیة :تعتمد المندوبّیةبین المترشحیناالختیارفي.
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I.تعریف المؤسسات التربوّیة:

23المؤرخ في 2000لسنة 80قانون عدد (للقانون التوجیھي للتربیة و التعلیم المدرسيوفقا 

).2000جویلیة

:35الفصل 
و المدارس االفتراضّیة مؤسسات عمومّیة ذات صبغة إدارّیة دادیة و المعاھد و المعاھد النموذجیةالمدارس اإلع

.ملحقة ترتیبیا بمیزانیة الدولةتتمتع بالشخصّیة المدنّیة و االستقالل المالي و میزانیتھا

:36الفصل 

س االفتراضّیة من منح الدولة للتجھیز تتكون موارد المدارس اإلعدادیة و المعاھد و المعاھد النموذجیة و المدار

و التسییر و من المنح التي یوفرھا األشخاص الطبیعیون و المعنویون أو غیرھا من الھیئات و من الوصایا و 

الھبات و من مداخیل الممتلكات و الخدمات و من المقابیض المتأتیة من رسوم التسجیل التي یمكن توظیفھا على 

.مداخیل أولیائھم من دفعھا و كذلك من رسوم التأمین و المكتبةالتالمیذ الذین تمكنھم 

األمر المتعلق بتنقیح1997جویلیة 21المؤرخ في  1997لسنة 1355لألمر عدد وفقا:مالحظة

المتعلق بتحدید رسوم التسجیل و التأمین و المكتبة 1992جوان 22المؤرخ في  1992لسنة 1185عدد 

س اإلعدادّیة و المعاھد الثانوّیة و المعاھد النموذجّیة حددت رسوم التسجیل بـخمسة الخاّصة بتالمیذ المدار

.دنانیر تدفع في مفتتح السنة الدراسّیة

II.تصنیف المؤسسات التربوّیة:

2007لسنة 1257لألمر عدد تّم تصنیف المؤسسات التربویة في المرحلة اإلعدادیة و المرحلة الثانویة وفقا 
.ج/ب/ أأصناف یرمز إلیھا بالحروف 3تصنف المؤسسات إلى : 2007اي م21المؤرخ في 

: مؤسسة تربویة صنف أ-1

üمعھد أو معھد نموذجي بمبیت.

ü تلمیذ1500معھد أو معھد نموذجي بدون مبیت یساوي أو یفوق عدد التالمیذ المرسمین فیھ.

üالمدارس اإلعدادیة بجمیع أنواعھا بمبیت.

üتلمیذ1500ایع أنواعھا بدون مبیت یساوي أو یفوق عدد التالمیذ المرسمین فیھالمدارس اإلعدادیة بجم.
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: مؤسسة تربویة صنف ب- 2

ü تلمیذ1500و 600معھد أو معھد نموذجي بدون مبیت عدد التالمیذ المرسمین فیھ بین.

üتلمیذ1500و 600بین االمدارس اإلعدادیة بجمیع أنواعھا بدون مبیت عدد التالمیذ المرسمین فیھ.

: مؤسسة تربویة صنف ج- 3

ü تلمیذ600یقّل عدد التالمیذ المرسمین فیھ عن معھد أو معھد نموذجي بدون مبیت.

ü تلمیذ600المدارس اإلعدادیة بجمیع أنواعھا بدون مبیت یقّل عدد التالمیذ المرسمین فیھا عن.

ق بتنقیح وإتمام األمر عدد المتعل2009جوان15المؤرخ في 2009لسنة 1938األمر عدد ورد في

المتعلق بتصنیف المؤسسات التربویة بالمرحلة اإلعدادیة 2007ماي 21المؤرخ في 2007لسنة 1257

.وبالتعلیم الثانوي وضبط الخطط الوظیفیة بھا

یسّمى مدیرو المؤسسات التربویة بالمرحلة اإلعدادیة وبالتعلیم الثانوي المباشرون لخطتھم في تاریخ صدور -

1440ھذا األمر وغیر الحاصلین على شھادة األستاذیة بخطة مدیر ویتقاضون منحة وظیفیة سنویة تقدر بـ 

.دینارا

.مدیر مؤسسة تربویة بخطة مدیر" ج"یسّیر كل مؤسسة تربویة من الصنف -

.مدیر مؤسسة تربویة بخطة مدیر أو مدیر أّول" ب"ویسّیر كل مؤسسة تربویة من الصنف -

مدیر مؤسسة تربویة بخطة مدیر أّول سّیر مؤسسة تربویة من " أ"سسة تربویة من الصنف ویسّیر كل مؤ-

.لمدة سنة دراسیة على األقل أو مدیر رئیس" ب"صنف 

لسنة 1257المتعلق بإتمام األمر عدد 2010دیسمبر1المؤرخ في 2010لسنة 3106األمر عدد ورد في

نیف المؤسسات التربویة بالمرحلة اإلعدادیة وبالتعلیم الثانوي المتعلق بتص2007ماي 21المؤرخ في 2007

.وضبط الخطط الوظیفیة بھا

لعدم توفر مترشحین " أ"في حالة تعذر تسمیة مدیر بإحدى المؤسسات التربویة من صنف ) :ثالثا(11الفصل 

تسییر ھذه المؤسسات یستجیبون لشروط التسمیة في ھذه الخطة یمكن بصفة استثنائیة سد الشغور الحاصل في

:عن طریق

على أن یواصلوا " أ"ـ نقلة مدیرین لمؤسسات تربویة من صنف أدنى لتسییر المؤسسات التربویة من صنف 1

التمتع بالمنح واالمتیازات المخولة للخطة التي كانوا یشغلونھا قبل نقلتھم وتحتسب أقدمیتھم في الخطة على 

.أساس الخطة التي ینتمون إلیھا
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ـ أو تسمیة مدیرین بھذه المؤسسات وذلك من بین المترشحین الذین تتوفر فیھم شروط التسمیة في مؤسسة 2

تربویة من صنف أدنى على أن تسند لھم المنح واالمتیازات المخولة للخطة التي تتوفر فیھم شروط التسمیة فیھا 

.ھذا األساسمن ھذا األمر وتحتسب أقدمیتھم في الخطة على 7طبقا ألحكام الفصل 

 

 
I -رنامجالتعریف بالب:

یندرج برنامج المدارس ذات األولویة التربویة ضمن السیاسة الرامیة إلى التصّدي لظاھرة االنقطاع والفشل 
.المدرسي بتوفیر تعلیم جید للجمیع یضمن لكّل فرد االندماج الناجح في المجتمع

104و مدرسة ابتدائیة696في 2001انطلق العمل ببرنامج المدارس ذات األولویة التربویة سنة 
معاییر مّتصلة بنسب االرتقاء والرسوب (مدرسة إعدادیة تّم تحدیدھا إثر دراسة اعتمدت النتائج الدراسیة 

).واالنقطاع المدرسي

558- 2006التي تم تحیینھا بدراسة سنة - تتضمن الخارطة الحالیة للمدارس ذات األولویة التربویة
.سة إعدادیة وھي مدارس بّینت الدراسة المذكورة ضعف مردودھا الداخليمدر100مدرسة ابتدائیة و 

II - أھداف البرنامج:

.توفیر حظوظ النجاح للجمیع عند دخول المدرسة وأثناء التمدرس وعند التخرج منھا

إعداد تالمیذ المدارس ذات األولویة لالندماج في المحیط االجتماعي والثقافي واالقتصادي والعمل على 
.تطویره

.في المراحل الّالحقةتطویر كفایات المتعّلمین المتصلة بالتعلمات األساسیة ضمانا لمواصلة التعلم 

III-المبادئ التي یقوم علیھا البرنامج:
األولویة التربویة-

تكافؤ الفرص-

اإلنصاف-

التمییز اإلیجابي-
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مركزیة المتعّلم في العملیة التربویة-

المبادرة والتجدید-

VI -أھداف البرنامج:
ىظروف المالئمة واألدوات المساعدة علاإلسھام في الحّد من الفشل المدرسي ومن الفوارق بتوفیر ال- 

.إنجاح عملّیة التعلیم والتعّلم

.اإلسھام في تكریس مبدإ اإلنصاف باعتماد التمییز اإلیجابي في المدارس ذات األولویة التربویة - 

.اإلسھام في تحسین جودة التعّلمات الدراسیة- 

.اإلسھام في تجوید نوعّیة الحیاة المدرسیة- 

.إقامة شراكة فاعلة مع أولیاء التالمیذ بالمدارس ذات األولویة التربویة- 

.إعداد تالمیذ المدارس ذات األولویة التربویة لالندماج االجتماعي واالقتصادي والثقافي- 

V -مجاالت التدخل:

:تحظى المدارس ذات األولویة التربویة بدعم مؤّسساتي متین في مجاالت متعّددة

:مجال البنیة التحتیة - 1

:ت إضافیة من میزانیة الدولة تصرف في ما یليتمنح لتلك المدارس اعتمادا

قاعات التنشیط –القاعات متعّددة االختصاصات –المطاعم المدرسیة (توسعات وتعّھد البناءات -
...)األسوار –المجموعات الصحّیة –المبیتات –المكتبات –الثقافي 

...)المكاتب –المناضـد –علیمیة الوسائل الت–أجھزة اإلعالمیـة : (توفیر التجھیزات الّالزمة -

:المجال البیداغوجي -2

المدّرسون المساعدون –المدیرون (دعم تكوین اإلطار التربوي بالمدارس ذات األولویة التربویة -
.ومرافقتھم) البیداغوجیون

تخصیص ساعات أسبوعّیة للدعم اإلضافي لفائدة تالمذة المدارس ذات األولویة التربویة-

حّد من اكتظاظ الفصولال-
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إعداد وحدات تكوینیة لفائدة المكونین-

لفائدة المدرسینإعداد أدّلة في الدعم اإلضافي والمتابعة النوعیة -

:مجال الحیاة المدرسیة-3

نقاط تحسب (تشجیع مدیري المؤّسسات التربویة والمدرسین على االستقرار بوضع آلیات تحفیزیة -
)ة النظامیة لفائدتھم خالل الحرك

رصد منح مادّیة لفائدة مجموعة من المدارس االبتدائیة ذات األولوّیة التربویة األكثر حاجة-

...خالیا العمل االجتماعي ، مكاتب اإلصغاء واإلرشاد : دعم اإلحاطة النفسیة واالجتماعیة بالتالمیذ -

ة ذات األولویة التربویةالعمل بمفھوم الشبكة المدرسیة للربط بین المدارس االبتدائی-

العمل بمفھوم الحوض البیداغوجي للربط بین المدارس ذات األولویة التربویة والمدرسة اإلعدادیة -
.التي تأوي تلك المدارس 

.إرساء ثقافة الشراكة بین المدرسة ومحیطھا االجتماعي واالقتصادي والثقافي-

المعنیون بالبرنامج-4

:رة التربیة وز

المنسقة العاّمة للبرنامج بدیوان السّید الوزیر- 

اإلدارة العاّمة للمرحلة األولى من التعلیم األساسي-

اإلدارة العاّمة للمرحلة الثانیة من التعلیم األساسي والتعلیم الثانوي-

لتفقدیة العامة للتربیة ا- 

إدارة الشؤون المالیة-

التجھیزإدارة البناءات و-

مكتب الدراسات والتخطیط والبرمجة- 

مكتب التعاون          -

المركز الوطني للتجدید البیداغوجي والبحوث التربویة-



ر        م یّ غ ص ل ا ي  د ل ذو ا ت س أل ا ل  ی ل 2د 0 1 4 Page 48

المركز الوطني البیداغوجي-

المركز الوطني لتكوین المكونین في التربیة بقرطاج-

المندوبیات الجھویة للتربیة-

المؤّسسات التربویة بالمرحلة األولى والمرحلة الثانیة من التعلیم األساسي-

:أطراف أخرى 

UNICEFمنظّمة األمم المتحدة للطفولة- 

BM البنك العالمي-

VI-المؤسسات المصنفة ذات أولویة تربوّیة:

اإلسمالمعتمدیةالوالیة
1

أریانة

بسیدي ثـابت.إ.مابتسیدي ث
دار فضال أریانة.إ.مسكرة2
الفارابي بجعفـر.إ.مرواد3
بحي التضامن.إ.محي التضامن4
حي البساتیـن المنیھـلـة.إ.مالمنیھلة5
6

القصرین

بحاسي الفرید.إ.محاسي الفرید
بسـبیبة.إ.مسبیبة7
بفوسـانة. إ.مفوسانة8
بفوسانة1987نوفمبر 7.إ.مانةفوس9

بخمودة.إ.مفوسانة10
11

القیروان

رقـادة بالقیروان.إ.مالقیروان الشمالیة
ابن رشــد بالسبـیخة.إ.مالسبیخة12
بالسبیخة.إ.مالسبیخة13
بالوسالتیة.إ.مالوسالتیة14
بالعال.إ.مالعال15
حفوزةبالزمل.إ.محفوز16
اإلمام سحنون ببوحجلة. إ.مسیدي بوعمر بوحجلة17
بوحجلة-بجھینة . إ.مسیدي عمر بوحجلة18
المركز بوحجلة.إ.مسیدي بوعمر بوحجلة19
بالشراردة.إ.مالشراردة20
الكاف21

بساقیة سیدي یوسف87/11/7. إ.مساقیة سیدي یوسف
بتاجروین.إ.متاجروین22
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بقلعة سنان.إ.مقلعة سنان23
بالدھماني87/11/7.إ.مالدھماني24
بعمیرة الحجاج.إ.مالمكنینالمنستیر25
26

المھدیة

سیدي زید السواسي.إ.مالسواسي
بالتاللسة الجم.إ.مالجم27
بساقیة الخادم.إ.مسیدي علوان28
لیةشحیمات الشما.إ.مأوالد الشامخ29
30

باجة

إبن خلدون المعقولة باجة.إ.مباجة الجنوبیة
خیرالدین باشا سیدي اسماعیل.إ.مباجة الجنوبیة31
الطیب المھیري بالقوسة.إ.معمدون32
بوشتاتةابن الجزار.إ.منفزة33
بن عروس34

بالخلیدیة. إ.ممرناق
بنعسان. إ.مفوشانة35
36

بنزرت

الجالء بنزرت.إ.مت الجنوبیةبنزر
بھنشیر الماثلین.إ.مبنزرت الجنوبیة37
طریق تونس ماطر.إ.مماطر38
بماطـر.إ.مماطر39
بغزالة.إ.مغزالة40
بغار الملح.إ.مغار الملح41
بعوسجة.إ.مغار الملح42
بزھانة.إ.مأوتیك43
ابن أبي الضیاف منزل بورقیبة.إ.ممنزل بورقیبة44
45

تطاوین
حي النور تطاوین.إ.متطاوین الشمالیة

قصر أوالد سلطان. إ.متطاوین الشمالیة46
ابن رشد تطاوین.إ.متطاوین الجنوبیة47
ابن شرف بحامة الجرید.إ.مدقاشتوزر48
نوفمبر سیدي حسین07.إ.مسیدي حسینتونس49
50

بةجندو

بسوق السبت.إ.مجندوبة الجنوبیة
حي الخضراء ببوسالم.إ.مبوسالم51
ببوسالم.إ.مبلطة بوعوان52
الھادي خلیل بو سالم.إ.مبلطة بوعوان53
حمام بورقیبة.إ.معین دراھم54
بفرنانة.إ.مفرنانة55
عین البیة فرنانة.إ.مفرنانة56
بوادي ملیز38/04/04.إ.مواد ملیز57
بغارالدماء87/11/07.إ.مغار دماء58
بعین سلطان غار الدماء.إ.مغار دماء59
الجلیل بغار الدماء.إ.مغار دماء60
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61
زغوان

الشابي الفحص. إ.مالزریبة
إبن رشد الناظور.إ.مالفحص62
صواف87/11/7. إ.مبئر مشارقة63
انةسلی64

ببوعرادة.إ.مبوعرادة
مكثر.إ.ممكثر65
66

سوسة

نھج السودان سوسة.إ.مسوسة المدینة
سوسة الجدیدة.إ.مسیدي عبد الحمید67
حي الزھور سوسة.إ.مسوسة الریاض68
ببوفیشة. إ.مبوفیشة69
بسیدي الھاني.إ.مسیدي الھاني70
بكندار.إ.مقندار71
سیدي بوزید72

بالھیشریة.إ.مسیدي بوزید الغربیة
بجلمة1987نوفمبر 7.إ.مجلمة73
74

صفاقس

جبنیانة.إ.مجبنیانة
العجانقة جبنیانة. إ.مجبنیانة75
الحسین بالحاج خالد بالحنشة. إ.مالحنشة76
الفرابي بمنزل شاكر. إ.ممنزل شاكر77
ببئر علي بن خلیفة. إ.مبئر علي بن خلیفة78
ابن الھیثم ببئر علي بن خلیفة. إ.مبئر علي بن خلیفة79
الصخیرةصبیح. إ.مالصخیرة80
البشیر خریف بالمحـرس.إ.مالمحرس81
بعقارب.إ.معقارب82
قابس83

العھد الجدید منزل حبیب.إ.ممنزل حبیب
بكتانة.إ.ممارث84
قبلي85

بالبلیدات.إ.مالجنوبیةقبلي
بالعوینة دوز.إ.مدوز الشمالیة86
87

قفصة

إعدادیة قفصةقفصة
مارس قفصة2. إ.مقفصة88
الشعبیة. إ.مقفصة89
قفصةالشبیبة. إ.مقفصة الشمالیة90
إعدادیة السندالسند91
مدنین92

حمادي بجرجیس.إ.مجرجیس
ة جربةقالل.إ.مأجیم93
94

منوبة

بدوار ھیشر87/11/07.إ.مدوار ھیشر
بئر الزیتون طبربة.إ.ممنوبة95
العھد الجدید بالبطان.إ.مالبطان96
الفحة خماخم المرناقیة. إ.مواد اللیل97
برج العامري, إ, مبرج العامري98
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تعلق بضبط شروط الترخیص في إحداث مؤسسات الم2008فیفري22مؤرخ في 486عدد لألمروفقا 

.تربویة خاصة وبتنظیمھا وتسییرھا

أحكام عامة:الباب األول
ذا األمر، المؤسسات التربویة الخاصة التي تعتبر مؤسسات تربویة خاصة، على معنى أحكام ھالفصل األول ـ

یتم إحداثھا من قبل األشخاص الطبیعیین والمعنویین واإلنفاق علیھا والتي تسدي خدمات تربویة وتعلیمیة 

:حضوریا أو عن بعد بمقابل وبصفة منتظمة أو دروس دعم وتدارك مع إمكانیة الجمع بینھا وھي

بیة قبل المدرسیة،ـ المؤسسات والفضاءات التي تعنى بالتر

ـ المدارس االبتدائیة،

ـ المدارس اإلعدادیة،

ـ المعاھد،

ـ مؤسسات التربیة والتكوین عن بعد،

.ـ المؤسسات التربویة التي تعتمد برامج وتنظیمات خصوصیة أو تعد الجتیاز امتحانات أجنبیة

یت جزءا من المؤسسة المذكورة وتكون وتعتبر المباني والمرافق التابعة لمؤسسة تربویة خاصة كالمطعم والمب

.خاضعة ألحكام ھذا األمر

تعفى المؤسسات التربویة التي تعتمد برامج وتنظیمات خصوصیة أو التي تطبق برامج تدریس أجنبیة وتعد 

.من ھذا األمر9الجتیاز امتحانات أجنبیة من األحكام الواردة بالفصل 

األحكام المتعلقة بالبنیة األساسیة ومن األحكام التي ال تتالءم مع وتعفى مؤسسات التربیة والتكوین عن بعد من

.طبیعة نشاطھا

وتبقى المؤسسات التربویة التابعة للبعثات الدیبلوماسیة خاضعة لمحتوى االتفاقیات المبرمة في الغرض والتقید 

.بھا

نابل99
ساحة الشھداء بنابـل.إ.منابل

بالزعینین .إ.میممنزل تم100
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لخاصة وذلك بمقتضى قرار من یمكن إسناد الصفة النموذجیة إلى المدارس اإلعدادیة والمعاھد اـ2الفصل 

.الوزیر المكلف بالتربیة إذا ما توفرت فیھا الشروط المتوفرة بالمؤسسات التربویة العمومیة النموذجیة

تخضع المؤسسات التربویة الخاصة المنصوص علیھا بالفصل األول أعاله إلى أحكام القانون ـ3الفصل 

المشار إلیھ أعاله وإلى التشریعات والتراتیب 2002لیة جوی23المؤرخ في 2002لسنة 80التوجیھي عدد 

.ذات العالقة ولألحكام وااللتزامات الواردة بھذا األمر

یستوجب إحداث المؤسسات التربویة الخاصة بجمیع أنواعھا الحصول على ترخیص مسبق حسب ـ4الفصل 

23المؤرخ في 2002لسنة 80رسي عدد من القانون التوجیھي للتربیة والتعلیم المد40و38أحكام الفصلین 

المشار إلیھ أعاله ویعتبر الحصول على ترخیص إلحداث مدرسة ابتدائیة خاصة أو إحداث 2002جویلیة 

.روضة أطفال ترخیصا إلحداث أقسام أو فضاءات تعنى بالتربیة قبل المدرسیة

منصوص علیھا بالفصل األول أعاله تصدر قرارات منح التراخیص للمؤسسات التربویة الخاصة الـ5الفصل 

المشار إلیھ أعاله وذلك 1989مارس 24المؤرخ في 1989لسنة 457أو سحبھا طبقا ألحكام األمر عدد 

بعد أخذ رأي لجنة استشاریة جھویة یترأسھا المدیر الجھوي للتربیة والتكوین تحّدد تركیبتھا وسیر عملھا 

.بمقتضى قرار من الوزیر المكلف بالتربیة

یشمل نشاط المؤسسات التربویة الخاصة األقسام التحضیریة والمرحلتین األولى والثانیة من التعلیم ـ6الفصل 

.األساسي والتعلیم الثانوي

ویجوز للمؤسسة التربویة الخاصة أن تسدي خدماتھا التعلیمیة والتربویة في مرحلة واحدة من مراحل التعلیم أو 

.أقصى تقدیر بعد الحصول على ترخیص في الغرضفي مرحلتین متتالیتین على 

.ویمنع نفس الباعث من إحداث أكثر من مؤسسة تربویة خاصة

كما یمنع باعث مؤسسة تربویة خاصة من الجمع بین تدریس البرامج الرسمیة المعتمدة بالنظام التربوي 

.التونسي وبین برامج التدریس األجنبیة التي تعد الجتیاز امتحانات أجنبیة

تعمل المؤسسات التربویة الخاصة في إطار وظائفھا التعلیمیة والتربویة على تربیة الناشئة على ـ7الفصل 

األخالق الحمیدة والسلوك القویم وروح المسؤولیة والمبادرة وترمي عموما إلى تحقیق األھداف والغایات 

.يالتربویة، كما یحددھا القانون التوجیھي للتربیة والتعلیم المدرس
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تخضع المؤسسات التربویة الخاصة إلى كل القوانین واإلجراءات والتراتیب الجاري بھا العمل ـ8الفصل 

.والمنظمة للحیاة المدرسیة

تلتزم المؤسسات التربویة الخاصة باعتماد وتطبیق البرامج الرسمیة وشبكات التعلمات ونظام التقییم ـ9الفصل 

معمول بھا بالمؤسسات التربویة العمومیة ویتعین على المؤسسات التربویة الخاصة واالرتقاء والنظام التأدیبي ال

في صورة تقدیمھا إضافات معرفیة أو عند استعمال وسائل ومعینات تعلیمیة أخرى وكتب مدرسیة مما لم یرد 

.بالقائمات الرسمیة الحصول على ترخیص كتابي من وزارة التربیة والتكوین

مؤسسات التربویة الخاصة للتفقد البیداغوجي واإلداري والصحي من قبل مصالح تخضع الـ10الفصل 

.الوزارات المختصة

في الشروط والمواصفات المتعلقة بالمؤسسات التربویة الخاصة:الباب الثاني

في الشروط والمواصفات المشتركة:القسم األول
في الشروط المتعلقة بالباعث:الفرع األول

:كن أن یكون الباعث شخصا طبیعیا أو معنویایمـ11الفصل 

:ـ إذا كان الباعث شخصا طبیعیا یجب أن یكون

تونسي الجنسیة إال في حالة الحصول على ترخیص من الوزیر المكلف بالتربیة،*

لم یصدر في شأنھ حكم من أجل جنایة أو جنحة قصدیة،*

.یعھا أو بعضھالم یشملھ حكم یقضي بحرمانھ من مباشرة حقوقھ المدنیة جم*

ـ إذا كان الباعث شخصا معنویا یجب أن یكون في وضع مطابق للقانون وأن یخول قانونھ األساسي القیام 

بالنشاط التربوي ویجب أن یعین ممثال قانونیا للشركة،

ـ في صورة بعث المؤسسة التربویة من قبل شخص طبیعي یمكن لھ أن یكون مدیرا مباشرا لھذه المؤسسة إن 

ت فیھ الشروط الالزمة المنصوص علیھا بھذا األمر في الغرض،توفر

ـ في صورة بعث المؤسسة التربویة من قبل شخص معنوي یمكن للممثل القانوني للشركة أن یكون مدیرا 

.مباشرا لھذه المؤسسة إن توفرت فیھ الشروط الالزمة المنصوص علیھا أعاله

ت تقدیم الملففي الشروط المتعلقة بإجراءا:الفرع الثاني
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یتولى صاحب المشروع أو الممثل القانوني تقدیم ملف إحداث مؤسسة تربویة خاصة إلى اإلدارة ـ12الفصل 

ماي إذا تعلق األمر بفتح المؤسسة في سبتمبر 31الجھویة للتربیة والتكوین المختصة ترابیا في أجل ال یتجاوز 

.الموالي

ب الترخیص في أجل أقصاه شھران من تاریخ إیداع الملف المستوفي وتقوم المصالح المعنیة بالرّد على طل

.للوثائق والشروط المستوجبة

:یسلم الملف إلى اإلدارة الجھویة للتربیة والتكوین ویتكون من الوثائق التالیةـ13الفصل 

ـ مطلب إلحداث مؤسسة تربویة خاصة،1

:ـ الملف الخاص بالباعث2

:ویاأ ـ إذا كان شخصا معن

ـ العقد التأسیسي للشركة،

ـ التزام الممثل القانوني،

ـ نسخة من بطاقة تعریف الممثل القانوني،

.الخاصة بالممثل القانوني لم یمض علیھا األجل القانوني3ـ بطاقة عدد 

ب ـ إذا كان شخصا طبیعیا

ـ التزام الباعث،

ـ نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة،

.مض علیھا األجل القانونيلم ی3ـ بطاقة عدد 

:ـ الملف الخاص بالمدیر ویتكون من3

التزام المدیر،-

شھادة طبیة تفید قدرتھ على مباشرة اإلدارة وانتفاء أي مانع،-

.لم یمض علیھا األجل القانوني3بطاقة عدد -

نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة،-

نسخة من الشھادة العلمیة،-

.ما یفید القیام بالتدریس كامل المدة المشروطةقائمة خدمات أو -
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:ـ الملف الفني للمؤسسة ویتكون من4

مثال موقعي،-

مثال في المحالت المزمع استغاللھا،-

.شھادة ملكیة أو عقد تسوغ-

في الشروط والمواصفات المتعلقة بالبنیة األساسیة:الفرع الثالث

:ة الخاصة أنیشترط في المؤسسة التربویـ14الفصل 

ـ تكون في بنایة مستقلة ومسیجة ومھیأة خصیصا للتربیة والتعلیم ومخصصة حصریا لألنشطة التعلیمیة،

ـ تكون بعیدة عن كل أضرار یمكن أن تمس بسالمة التالمیذ والعاملین بھا وصحتھم،

كما یتم توفیر وسائل ـ یتم احترام كل شروط السالمة والصحة والنظافة حسب التراتیب الجاري بھا العمل، 

الوقایة الضروریة مصادق علیھا من قبل مصالح الحمایة المدنیة،

من الھواء لكل تلمیذ بالقسم على األقل،3م4.5ـ یتم احترام مقدار 

من مساحة الجدران لضمان التنویر والتھویة،% 15ـ یتم احترام مساحة بلوریة قابلة للفتح تمثل 

:مجموعات صحیة على األقل جدرانھا مغلفة بالخزف3اصة على ـ تحتوي كل مؤسسة تربویة خ

مجموعة صحیة لإلداریین والمدرسین،*

تلمیذ،40مجموعة صحیة بھا مرحاض ومبولتین لكل *

تلمیذة،20مجموعة صحیة بھا مرحاض لكل *

تلمیذ،20حنفیة ماء صالح للشراب لكل *

لكل تلمیذ على 2م2.5بلطة بھا فضاء لرفع العلم مع تخصیص أن تكون بالمؤسسة التربویة الخاصة ساحة م*

.األقل

وفي صورة وجود نظام اإلقامة أو نصف اإلقامة، على المؤسسة أن توفر فضاء لقسم المبیت یكون مستقال عن 

:فضاءات الدراسة ویحتوي على

سریرا مزدوجا، 40الواحد لكل مقیم على أال تتعدى طاقة استیعاب المرقد 2م1.7تخصص مساحة : ـ المراقد 

:وبكل مرقد یجب توفیر. ویوفر مرقد خاص للفتیان وآخر للفتیات

فضاء للمؤطر،*

حجرة مالبس،*

فضاء للمراجعة،*

:مجموعة صحیة بھا*



ر        م یّ غ ص ل ا ي  د ل ذو ا ت س أل ا ل  ی ل 2د 0 1 4 Page 56

مقیمین على األقل،5ـ حوض غسیل لكل 

مقیمین على األقل،10ـ مرحاض لكل 

مقیمین على األقل10ـ رشاش ماء لكل 

.یر الماء الساخن باألدواشتوف*

10على األقل لكل تلمیذ، كما یجب توفیر حوض غسیل وحنفیة لكل 2م1.6یجب توفیر مساحة : ـ المطعم 

.تالمیذ على األقل

یجب أن تكون جدرانھ عازلة ضد البخار والرطوبة، كما یجب أن یكون مبلطا بمربعات جلیز ضد : ـ المطبخ 

:االنزالق وبھ

،3م15ال تتعدى سعتھا بیت تبرید *

بیت تخزین المؤن،*

بیت تخزین الخضر والغالل،*

حجرة مالبس لألعوان،*

.مواقد إلعداد األكالت*

یجب توفیر محل تمریض بكل مؤسسة تربویة خاصة مجھز بالمعدات الصحیة لتقدیم : ـ محل التمریض 

.الخدمات الصحیة واإلسعافات األولیة

یمّكن كل تلمیذ من طاولة . ن األثاث المدرسي مالئما من حیث مقاساتھ ألعمار التالمیذیكو: ـ األثاث المدرسي 

.منفردة مع كرسي

في الشروط والمواصفات الخصوصیة:القسم الثاني

في المؤسسات والفضاءات التي تعنى بالتربیة قبل المدرسیة:الفرع األول

اءات التي تعنى بالتربیة قبل المدرسیة وتسبق السنة تجرى السنة التحضیریة بالمؤسسات والفضـ15الفصل 

التحضیریة السنة األولى من التعلیم األساسي وھي ملحقة بھیكلتھ وتدوم سنة واحدة یتم خاللھا مساعدة الطفل 

.في سن الخامسة على النمو الشامل وتدریبھ على الحیاة الجماعیة وإعداده للتعلمات المدرسیة األولى

.سنوات6-5ة التحضیریة باألطفال المنتمین إلى الفئة العمریة یختص نشاط السن

یمكن القیام بھذا النشاط في مؤسسات مختصة قائمة الذات وفي المدارس االبتدائیة الخاصة وریاض األطفال 

:وذلك بعد

ـ استیفاء المواصفات طبقا ألحكام ھذا األمر،

ن مرجع النظر،ـ إیداع ملف لدى اإلدارة الجھویة للتربیة والتكوی

ـ الحصول على وصل إیداع،
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ـ إعالم اإلدارة الجھویة للتربیة والتكوین بانطالق النشاط فعلیا إذا كان تابعا لمدرسة ابتدائیة أو روضة أطفال 

.أو الحصول على ترخیص إذا كانت المؤسسة المختصة قائمة الذات

ویضمن سالمة األطفال وفي صورة القیام بھذا یكون اختیار المحل في مكان غیر مخّل بالصحة ـ16الفصل 

ویمنع في كل الحاالت . النشاط في مدرسة ابتدائیة فإنھ یتعین فصل السنة التحضیریة لحفظ سالمة األطفال

.استعمال الشقق المعدة للسكن للقیام بھذا النشاط

:ویجب أن تتوفر فیھا المرافق التالیة

ائي،الماء الصالح للشراب والنور الكھرب-

فضاء استقبال،-

لكل طفل،2م1.5قاعة لألنشطة التربویة لكل مجموعة أطفال تتوفر بھا التھوئة واإلنارة بحساب -

للطفل الواحد مع إمكانیة استغاللھا 2م3ساحة لعب في الھواء الطلق مجھزة وبھا مساحات مظللة بحساب -

.بالتناوب بین األفواج

ات التربویة والتنشیطیة التي یتطلبھا تطبیق البرامج مع الحرص على أن تكون ویتعین توفیر التجھیزات والمعین

مستجیبة لمواصفات حفظ الصحة والسالمة وكذلك تجھیز المحالت بقواریر إطفاء الحرائق وتوفیر مستلزمات 

.اإلسعاف

:إذا اقتصر نشاط المؤسسة على السنة التحضیریة یكون على رأس المؤسسة مدیرـ17الفصل 

تونسي الجنسیة إال في حالة الحصول على ترخیص من الوزیر المكلف بالتربیة،-

متمتع بحقوقھ المدنیة،-

سنة،20ال تقل سنھ عن -

مؤھل للقیام بنشاط تربوي،-

متفرغ تفرغا كامال لتسییر المؤسسة مع إمكانیة تولیھ التنشیط جزئیا أو كلیا بالمؤسسة حسب عدد ما تحتضنھ -

.وأفواجمن أطفال

:یكّلف المدیر بـ

ـ السھر على تطبیق البرامج وتنظیم العمل وعلى حسن سیره من النواحي التربویة والصحیة،

ـ المساعدة على إعداد األنشطة التربویة،

ـ توفیر أسباب السالمة والراحة لألطفال،

ـ توثیق النصوص المتعلقة بنشاط المؤسسة وتحیینھا،
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التي تتضمن وجوبا بطاقة إرشادات ومضمون حالة مدنیة ونسخة من الشھادات العلمیة ـ مسك ملفات األعوان 

وصورة شمسیة ونسخة من بطاقة التعریف الوطنیة،

ـ مسك دفاتر الصادرات والواردات،

ـ مسك قائمات األطفال ودفتر التسجیل العام،

ـ مسك ملفات األطفال،

سیر العمل،ـ توفیر الدفاتر والوثائق التي یقتضیھا حسن 

.وھو المسؤول عن ھذا النشاط وعن كل إخالل تتم مالحظتھ

:یتولى تنشیط السنة التحضیریةـ18الفصل 

ـ خریجو المعاھد المختصة في تكوین إطارات الطفولة،

ـ حاملو الشھادات العلیا في علم النفس وعلم النفس التربوي وعلم االجتماع،

لى شھادة منشط أو القائمون بھذا النشاط بترخیص من مصالح الوزارة ـ منشطو ریاض األطفال المحرزون ع

المكلفة بالطفولة،

ـ المنتمون إلى سلك التعلیم بمختلف مراحلھ عمومي وخاص،

ـ حاملو شھادة البكالوریا على األقل بعد القیام بتربص تأھیل تحدد اإلدارة مدتھ وبرنامجھ وتنظمھ اإلدارة أو 

.ھیكل مختص معترف بھ

طفال ویتولى 25تتكون أقسام السنة التحضیریة من أفواج ال یتجاوز عدد األطفال بكل منھا ـ19الفصل 

.التنشیط مرب للفوج الواحد وفي الحصة الواحدة

ویقوم المربون بنشاطھم وفق ما تم إقراره من أھداف وبرامج ومناھج ووسائل وھم المؤھلون وحدھم لتنشیط 

.األطفال

لطفل برنامج السنة األولى من التعلیم األساسي ویقع االكتفاء في ھذه السن بتطویر تجربتھ ویحجر تلقین ا

.الحیاتیة وإعداده لمزاولة دراستھ بنجاح

ساعة موزعة على كامل أیام األسبوع مع إمكانیة تخصیص 20یجب أن ال یقل توقیت النشاط األسبوعي عن 

الحرص على مراعاة حاجة الطفل إلى الراحة عند تحدید بدایة ویتعین. یوم راحة وسطھ إضافة إلى یوم األحد

.الحصة ونھایتھا وعند توزیع مختلف األنشطة على الحصة

تتعاقد المؤسسة مع طبیب مسجل بجدول عمادة األطباء یستحسن أن یكون مختصا في طب ـ 20الفصل 

التغذیة ومختلف الجوانب الصحیة األطفال وتتمثل مھنتھ في السھر على صحة األطفال واألعوان ومراقبة

.للمؤسسة وتحدید اإلجراءات الوقائیة التي یجب اتخاذھا عند االقتضاء
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ویعمل الطبیب المتعاقد بالتنسیق مع فریق الطب المدرسي ویقوم بزیارة المؤسسة بصفة دوریة وكلما اقتضت 

.الحاجة ذلك

ر مرض معد في عائلة الطفل یجب إعالم الطبیب وال یقبل األطفال المرضى بالمؤسسة وفي صورة العلم بظھو

.المتعاقد والطبیب المدرسي ویمكن لكل منھما اتخاذ قرار یقضي بإبعاد الطفل

الفرع الثاني
في المدارس االبتدائیة

تنسحب األحكام المضمنة بالفرع األول من القسم الثاني على األقسام التحضیریة بالمدارس ـ21الفصل 

.من ھذا األمر17ستثناء الفصل االبتدائیة با

لكل تلمیذ على األقل 2م1.5تكون قاعات الدراسة العادیة مھیأة اعتمادا على تخصیص مساحة ـ22الفصل 

.على األقل2م42على أن تكون مساحة القاعة 

ھا حواسیب من8یتعین توفیر قاعة على األقل لتدریس اإلعالمیة مشبكة ومرتبطة باألنترنات وبكل قاعة 

.موزع

:یوفر فضاء ثقافي بھ

ـ مكتبة بھا رفوف للكتب ومكان مخصص للمكتبي وطاوالت للمطالعة وفضاء لألنترنات،

.ـ قاعة متعددة االختصاصات مستطیلة أو مربعة الشكل وتكون بھا منصة

.تلمیذا25یتعین الحرص على أال یتجاوز عدد التالمیذ بالقسم الواحد ـ23الفصل 

یعین بالمدرسة االبتدائیة الخاصة مدیر یتولى تسییرھا فعلیا، إداریا وبیداغوجیا وھو المسؤول ـ24الفصل 

على حسن سیر العمل بھا مع التفرغ الكامل للمھمة المنوطة بعھدتھ الفعلیة ویكون المخاطب الوحید لسلطة 

.اإلشراف وللغیر

یة والتكوین قبل افتتاح السنة الدراسیة وفي أقصى یعلم مدیر المؤسسة التربویة الخاصة المدیر الجھوي للترب

.الحاالت قبل غرة أكتوبر بالتنظیم البیداغوجي للمؤسسة ویشعره بكل تغییر في الصدد

:یشترط في مدیر المؤسسة التربویة خاصة أن یكون

ـ تونسي الجنسیة إال في صورة الحصول على ترخیص من الوزیر المكلف بالتربیة،

تمیا إلحدى رتب مدرسي المرحلة األولى من التعلیم األساسي،ـ أن یكون من
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ـ أن یكون باشر مھنة التدریس الفعلي كامل الوقت لمدة خمس سنوات،

ـ لم یصدر في شأنھ حكم من أجل جنایة أو جنحة قصدیة،

ـ لم یصدر في شأنھ حكم یقضي بحرمانھ من مباشرة حقوقھ المدنیة جمیعھا أو بعضھا،

ملفھ اإلداري عقوبات من الدرجة الثانیة،ـ أال یتضمن 

.سنة70سنة وأال یتجاوز 25ـ أال یقل سنھ على 

إذا وجد بالمدرسة االبتدائیة الخاصة نظام اإلقامة أو نصف اإلقامة یتولى تأطیر التالمیذ مؤطرون ـ25الفصل 

و من خریجي معھد مھن التربیة یتم انتدابھم كامل الوقت ویكونون على األقل من حاملي شھادة البكالوریا أ

.والتكوین

الفرع الثالث

في المدارس اإلعدادیة والمعاھد

لكل تلمیذ على األقل 2م1,5تكون قاعات الدراسة العادیة مھیأة اعتمادا على تخصیص مساحة ـ26الفصل 

.على األقل2م48على أن تكون مساحة القاعة 

ت اختصاص لتدریس علوم الحیاة واألرض والعلوم الفیزیائیة والتربیة توفر بالمدارس اإلعدادیة وبالمعاھد قاعا

:على األقل وبھا2م54التقنیة تكون مساحة كل قاعة 

ـ قاعة تجمیع المواد تفتح على قاعة الدرس،

طاولة أشغال متحركة،16ـ 

ـ مناضد مبنیة على جانبي قاعة التدریس بھا أحواض ضد الحوامض،

یات الماء الجاري وأخرى للغاز،ـ تجھیز القاعة بحنف

ـ تطالب المدارس اإلعدادیة والمعاھد الخاصة بتوفیر التجھیزات العلمیة والتعلیمیة والمواد الضروریة لحسن 

.سیر الدروس حسب ما تقره الوزارة المكلفة بالتربیة

.بر للكھرباءوبالنسبة إلى المعاھد التي بھا شعبة العلوم التقنیة یتعین توفیر مخبر لآللیة ومخ

وتوفر المدارس اإلعدادیة والمعاھد الخاصة قاعات لتدریس اإلعالمیة مشبكة ومرتبطة باألنترنات وبكل قاعة 

.حواسیب على األقل منھا موزع8

:یوفر فضاء ثقافي بھ

ـ مكتبة بھا رفوف للكتب ومكان مخصص للمكتبي وطاوالت للمطالعة وفضاء لألنترنات،

مساحتھا ضعف مساحة قاعة عادیة على األقل،ـ قاعة مراجعة تكون 

.ـ قاعة متعددة االختصاصات مستطیلة أو مربعة الشكل وتكون بھا منصة
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.تلمیذا25یتعین الحرص على أال یتجاوز عدد التالمیذ بالقسم الواحد ـ27الفصل 

داریا وبیداغوجیا وھو المسؤول یعّین بالمدرسة اإلعدادیة أو بالمعھد مدیر یتولى تسییرھا فعلیا، إـ28الفصل 

على حسن سیر العمل بھا مع التفرغ الكامل للمھمة المنوطة بعھدتھ ویكون المخاطب الوحید لسلطة اإلشراف 

.وللغیر

یعلم مدیر المؤسسة التربویة الخاصة المدیر الجھوي للتربیة والتكوین قبل افتتاح السنة الدراسیة وفي أقصى 

.بالتنظیم البیداغوجي للمؤسسة ویشعره بكل تغییر في الصددالحاالت قبل غرة أكتوبر 

:یشترط في المدیر أن یكون

ـ تونسي الجنسیة إال في صورة الحصول على ترخیص من الوزیر المكلف بالتربیة،

ـ أن یكون على األقل في رتبة أستاذ تعلیم ثانوي وحامال لشھادة األستاذیة أو ما یعادلھا على األقل،

ن قد باشر مھنة التدریس كامل الوقت في قطاع التعلیم العمومي أو الخاص لمدة خمس سنوات على ـ أن یكو

األقل،

ـ لم یصدر في شأنھ حكم من أجل جنایة أو جنحة قصدیة،

ـ لم یصدر في شأنھ حكم یقضي بحرمانھ من مباشرة حقوقھ المدنیة جمیعھا أو بعضھا،

یة من الدرجة الثانیة،ـ أال یتضمن ملفھ اإلداري عقوبات تأدیب

.سنة70سنة وأال یتجاوز 30ـ أال یقل سنھ عن 

یتولى تأطیر التالمیذ بالمدارس اإلعدادیة والمعاھد مؤطرون یتم انتدابھم للعمل كامل الوقت ـ29الفصل 

.ویكونون على األقل من حاملي شھادة الباكالوریا

ابتدائیة وإعدادیة ومعھد مؤھل على مساعدة المدرسین ینتدب عون مخبر على األقل بكل مدرسةـ30الفصل 

ویكون العون من بین حاملي شھادة . في إعداد المواد والمستلزمات الضروریة للناحیة التطبیقیة من دروسھم

.باكالوریا على األقل في اختصاص علمي أو تقني

على التصرف في شؤون التالمیذ یتولى مساعدة المدیر والتنسیق بین المؤطرین في اإلشراف ـ31الفصل 

بالمدارس اإلعدادیة والمعاھد مرشد تربوي یكون من بین حاملي الشھادات العلیا ومرشد تربوي للقسم الداخلي 

.إن وجد مبیت

.یعین ناظر دراسات بالمعاھد من بین حاملي شھادة األستاذیة أو ما یعادلھا على األقلـ32الفصل 
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المدارس اإلعدادیة والمعاھد الخاصة كامل الوقت كلما توفرت جداول أوقات كاملة ینتدب مدرسو ـ 33الفصل 

من بین خریجي معاھد مھن التربیة والتكوین أو من بین حاملي شھادة األستاذیة على األقل أو ما یعادلھا وفي 

المكلف اختصاصات التدریس المطلوبة وتضبط نسبة المدرسین المنتدبین كامل الوقت بقرار من الوزیر

.بالتربیة

بالمؤسسات التربویة الخاصةفي الشروط المتعلقة باألعوان والمدرسین:الباب الثالث

ال ینتدب للتدریس أو العمل بالمؤسسات التربویة الخاصة أشخاص حوكمو من أجل جنایة أو ـ34الفصل 

.جنحة قصدیة مرتكبة ضد األشخاص أو األموال

اإلداري طار اإلداري وإطار التأطیر الكافي لضمان الخدمات الضروریة للتسییریتعین توفیر اإلـ35الفصل 

.وحفظ الصحة والنظافة والحراسة وذلك حسب المقاییس المعمول بھا بالمؤسسات التربویة العمومیة

تاح یتعین على مدیر المؤسسة التربویة الخاصة إعالم المدیر الجھوي للتربیة والتكوین قبل افتـ36الفصل 

السنة الدراسیة بأسماء جمیع العاملین بھا وإشعاره بكل إضافة أو تغییر في اإلبان مع اإلدالء بالوثائق 

.الضروریة التي تثبت أھلیتھم للقیام بعملھم

یتعین على جمیع األعوان والمدرسین بالمؤسسات التربویة الخاصة في نطاق عملھم حضور ـ37الفصل 

.إلیھا سلطة اإلشراف والمشاركة في حلقات التكوین التي تنظم لفائدتھماالجتماعات التي تدعوھم 

یتمتع مدرسو المؤسسات التربویة الخاصة بالمساعدة البیداغوجیة والتفقد وخدمات التكوین ـ38الفصل 

لیم وتنطبق علیھم جمیع الواجبات المھنیة واإلداریة التي تنص علیھا األنظمة األساسیة لرجال التع. المستمر

.العاملین بالمؤسسات التربویة العمومیة

یمكن للمدیر الجھوي للتربیة والتكوین أن یرخص لمدرسي المدارس اإلعدادیة والمعاھد والمعاھد ـ39الفصل 

النموذجیة العمومیة في القیام بحصص عمل إضافیة بالمؤسسات التربویة الخاصة على أن ال یتجاوز مجموع 

.ساعات بالنسبة للمدرس الواحد) 10(العمومي والخاص عشر الساعات اإلضافیة بین 

.وكل مخالف لألحكام الواردة بھذا الفصل یعرض نفسھ لعقوبات تأدیبیة
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والتالمیذ واألولیاءفي العالقة بین المؤسسة التربویة الخاصة:الباب الرابع

علیھ من قبل اإلدارة الجھویة ینبغي أن یكون لكل مؤسسة تربویة خاصة نظام داخلي موافقـ 40الفصل 

:للتربیة والتكوین وینص خاصة على

ـ توقیت الدراسة والذي یكون من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء على أقصى تقدیر،

ـ السلوك داخل المؤسسة،

ـ النظام التأدیبي،

.ـ نظام التقییم

.الداخلي للمؤسسة ویتولى إمضاءهیطلع ولي كل تلمیذ عند الترسیم على النظامـ 41الفصل 

تمسك المؤسسات التربویة الخاصة ملفا لكل تلمیذ یحتوي على الوثائق المعمول بھا بالمؤسسات ـ42الفصل 

.التربویة العمومیة

یتعین االلتزام بقرارات مجالس األقسام المنصوص علیھا ببطاقة آخر السنة من حیث االرتقاء ـ43الفصل 

ویحجر مخالفة . تتم عملیة الترسیم إال بعد االستظھار بشھادة مدرسیة أصلیة أو شھادة حضوروال. والرسوب

.قرارات مجالس األقسام

.یجب تأمین التالمیذ ضد الحوادث المدرسیةـ44الفصل 

وفي حالة مرض أحد التالمیذ أو تعرضھ إلى حادث یجب إبالغ الولي والطبیب فورا وتكون المؤسسة ملزمة 

.اذ كل اإلجراءات الضروریة إلعطاء التلمیذ اإلسعافات األولیة التي تتطلبھا حالتھباتخ

ویتعین على المدیر عند . للولي حق اختیار المؤسسة التي یرسم بھا منظوره ولھ حق نقلتھ منھاـ 45الفصل 

.نقلة التلمیذ أو انقطاعھ تسلیمھ شھادة مدرسیة ودفتره المدرسي

:سة التربویة الخاصةویمنع على مدیر المؤس

اتخاذ إجراءات یترتب عنھا رفت التالمیذ من المؤسسة التربویة الخاصة ما عدا اإلجراءات المتخذة من -

مجالس التأدیب أو عدم تجدید ترسیمھم أو حرمانھم من مواصلة دراستھم بصفة طبیعیة،

ي صورة مغادرتھم المؤسسة التربویة اللجوء ـ مھما كان السبب ـ إلى حجز الوثائق المتعلقة بالتالمیذ ف-

الخاصة بصفة نھائیة أو في حالة انتقالھم إلى مؤسسة تربویة أخرى،
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توّخي طرق انتقائیة في التعامل مع التالمیذ، أو منعھم من اجتیاز االمتحانات والمناظرات الوطنیة أو عدم -

بعة من الترسیم إذا كانت بالمؤسسة الخاصة السماح لكل التالمیذ المرتقین من السنة السادسة إلى السنة السا

.مرحلتان من التعلیم األساسي

في التغییرات وإنھاء النشاط والعقوبات:الباب السادس

یخضع كل تغییر مقترح إدخالھ على المؤسسة التربویة الخاصة للموافقة المسبقة التي تمنحھا ـ47الفصل 

.ریة الجھویة للمؤسسات التربویة الخاصةالسلط المعنیة بعد أخذ رأي اللجنة االستشا

یمكن للباعث أن ینھي نشاط المؤسسة بصفة اختیاریة على أن یتم ذلك وجوبا في موفى السنة ـ48الفصل 

الدراسیة مع إعالم اإلدارة الجھویة للتربیة والتكوین والتالمیذ بذلك قبل ثالثة أشھر وبعد تسویة وضعیات 

مدرسیة وإحالة ملفاتھم إلى اإلدارة الجھویة للتربیة والتكوین المعنیة مع تقریر التالمیذ وتسلیمھم شھادات 

.محضر جلسة في الغرض

23المؤرخ في 2002لسنة 80في صورة اإلخالل باألحكام الواردة بالقانون التوجیھي عدد ـ49الفصل 

قوبات على من تنحصر فیھ المشار إلیھ أعاله والنصوص التطبیقیة ذات العالقة، تسلط ع2002جویلیة 

:المسؤولیة وذلك بعد االستماع إلیھ وتكون حسب التدرج التالي

ـ اإلنذار،

ـ التوبیخ،

ـ سحب الرخصة من المدیر،

.من القانون التوجیھي للتربیة والتعلیم المدرسي44و43ـ تطبیق األحكام الواردة بالفصلین 

صة التي صدر بشأنھا قرار سحب الترخیص وغلقھا أو توقف یتعین على المؤسسة التربویة الخاـ50الفصل 

نشاطھا بمبادرة من صاحب المشروع إحالة ملفات التالمیذ المرسمین بھا إلى اإلدارة الجھویة للتربیة والتكوین 

.مرجع النظر

أحكام انتقالیة:الباب السابع
في تاریخ نفاذ ھذا األمر أن تقوم بتسویة یجب على المؤسسات التربویة الخاصة المباشرة لنشاطھا ـ51الفصل 

وضعیتھا طبقا ألحكامھ في أجل ال یتجاوز السنتین من تاریخ صدوره وذلك طبقا للمالحظات المتضمنة 

:لإلخالالت المقدمة من طرف اإلدارة على إثر معاینة تجرى للغرض كما یلي
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:خالل السنة األولى

في القیام باإلجراءات الالزمة حتى تتطابق مواصفاتھا مع أحكام یتعین على ھذه المؤسسات التربویة الشروع

.ھذا األمر

وفي صورة إذا ما اعتبرت المصالح المختصة بوزارة التربیة والتكوین أن ھذه المؤسسات لم تقم بأیة مبادرة 

داث مؤسسة جدیة لتسویة وضعیتھا یحجر علیھا تسجیل تالمیذ جدد ویعد كل تسجیل لتالمیذ جدد بھا بمثابة إح

.تربویة خاصة بدون ترخیص

:خالل السنة الثانیة

تواصل المؤسسات التربویة الخاصة المذكورة بالفقرة أعاله نشاطھا بدون تسجیل تالمیذ جدد بھا وتواصل 

.المؤسسات التي شرعت خالل السنة األولى في تطبیق األحكام الجدیدة لھذا األمر نشاطھا بصورة طبیعیة

ت یجب أن تلتزم كافة المؤسسات التربویة بتطبیق أحكام ھذا األمر بصفة كلیة بانقضاء السنة وفي كل الحاال

.الثانیة

تعتبر المؤسسات التربویة الخاصة التي لم تقم بتسویة وضعیتھا طبقا لألحكام الواردة بھذا األمر ـ52الفصل 

سحب الترخیص منھا وتسمیة متصرف بھا من بصورة كلیة بانقضاء السنة الثانیة في وضعیة غیر قانونیة ویقع 

.بین اإلطار التربوي طبقا للتشریع الجاري بھ العمل

 


المتعلق بالمصادقة على مجلة تشجیع 1993دیسمبر 27المؤرخ في  1993لسنة 120للقانون عدد وفقا 

المنشور الصادر عن وزارة و 2012مارس30بتاریخ محضر جلسة اللجنة العلیا لالستثماراإلستثمارات و 
.2012جوان 05المؤرخ في 69/1/2012التربیة عدد 

تلمیذ 140یمكن اسناد منحة االستثمار للمؤسسة التربوّیة الخاصة التي توفر طاقة استیعاب دنیا ال تقّل عن -

200میذا بالنسبة للمرحلة اإلعدادّیة و تل75بالنسبة إلى المرحلة اإلبتدائیة  بإعتبار السنة التحضیریة و 

.و تراعى خصوصّیة جمیع المراحل حسب ما تسمح بھ التراتیب القانونّیة.تلمیذا بالنسبة للمرحلة الثانوّیة
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بالنسبة إلى المشاریع المعروضة و المزمع إستغاللھا لتأمین الدراسة لتالمیذ الثانوي ال تسند منح اإلستثمار -

كما یتوجب على المؤسسة التي تحدث شعب علمّیة و تقنّیة توفیر .شعب03أقل من للمؤسسات التي تدرس

.التجھیزات التعلیمّیة و البیداغوجّیة حسب خصوصّیة الشعبة

.یشترط أن یكون المدرسون القارون حاملین على األقّل لإلجازة أو األستاذّیة-

:الوثائق المطلوبة

:عات المشار إلیھا الوثائق التالیةیتضمن ملف اإلنتفاع بالحوافز و التشجی

.مطلب كتابي ینّص على نوعّیة اإلمتیاز المطلوب- 1

.الترخیص في إحداث مؤسسة تربویة خاّصة- 2

.شھادة في إیداع التصریح باإلستثمار مسّلمة من وكالة النھوض بالصناعة- 3

.دراسة حول نجاعة المشروع- 4

:وثیقة تمویل تنّص على- 5

ü30%لمشروععلى األقل تمویل ذاتي ل.

ü من كلفة المشروع%45موافقة البنك على.

.سند ملكّیة بإستثناء الملفات المطالبة بالحصول على أرض في إطار عقد لزمة- 6

.رخصة بناء- 7

.ئیس الجماعة المحلّیة مرجع النظراألمثلة الھندسّیة المصادق علیھا من قبل ر- 8

.محضر معاینة تطابق األشغال بالنسبة إلى المشاریع المنجزة- 9

.شھادة صلوحّیة المحّل مسلمة من مصالح الحمایة المدنّیة-10

.نسخة من عقد تأمین عشري-11

قائمة إسمّیة مؤشرة من قبل المندوب الجھوي للتربیة مرجع النظر في المدرسین المنتدبین للعمل بصفة -12

.قاّرة

ضوابط و الشروط المستوجبة ھذا و تتوّلى المندوبّیة الجھوّیة للتربیة مرجع النظر قبول المطالب على ضوء ال

.و إحالتھا إلى خلّیة اإلحاطة بالمستثمرین بوزارة التربیة

عدد األمرمن ) في االمتیازات الممنوحة للمستثمرین في التعلیم الخاص(46الفصل - الباب الخامسورد في 

اصة تعلق بضبط شروط الترخیص في إحداث مؤسسات تربویة خالم2008فیفري 22مؤرخ في 486

.وبتنظیمھا وتسییرھا
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من مجلة ) ثالثا(52و49ـ یمكن تمتیع باعثي المؤسسات التربویة الخاصة باالمتیازات الواردة بالفصلین 

المشار إلیھا 1993دیسمبر 27المؤرخ في 1993لسنة 120تشجیع االستثمارات الصادرة بالقانون عدد 

:أعاله والمتمثلة في

من كلفة المشروع،% 25ـ منحة استثمار أقصاھا 

على أقصى تقدیر من األجور المدفوعة إلى المدرسین التونسیین القارین ولمدة ال % 25ـ تكفل الدولة بنسبة 

سنوات،10تفوق 

ـ تكفل الدولة بمساھمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي بعنوان األجور المدفوعة للمدرسین 

نوات مع إمكانیة التجدید مرة واحدة لفترة مماثلة،س5التونسیین القارین لمدة 

ـ وضع أراض على ذمة المستثمرین في إطار عقد لزمة وفقا للتشریع الجاري بھ العمل،

ـ اإلعفاء من المعالیم الدیوانیة واألداءات ذات األثر المماثل وتوقیف العمل باألداء على القیمة المضافة بالنسبة 

والتي لیس لھا مثیل محلیا وتوقیف العمل باألداء على القیمة المضافة بالنسبة إلى إلى التجھیزات المستوردة

التجھیزات المصنوعة محلیا،

الذي یخول االكتتاب في رأس 1989لسنة 114مكرر من القانون عدد 12و12ـ مراعاة أحكام الفصلین 

% 50لتي یقع استثمارھا وذلك في حدود المال األصلي للمؤسسة أو الترفیع فیھ بطرح المداخیل أو األرباح ا

من المداخیل أو األرباح الصافیة الخاضعة للضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات،

ـ كما تخول االستثمارات المنجزة من قبل ھذه المؤسسات طرح األرباح التي تخصص لالستثمار في صلب 

الصافیة الخاضعة للضریبة على الشركات،من األرباح % 50المؤسسة وذلك في حدود 

ـ طرح المداخیل أو األرباح المتأتیة من ھذه األنشطة من أساس الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین 

1989لسنة 114مكرر من القانون عدد 12و12والضریبة على الشركات وذلك مع مراعاة أحكام الفصلین 

خاص الطبیعیین والضریبة على الشركات،المتعلق بإصدار مجلة الضریبة على األش

ـ اإلعفاء من األداء على التكوین المھني بعنوان األجور والمرتبات والمنح واالمتیازات الراجعة للمدرسین أو 

المكّونین التونسیین المنتدبین بصفة قاّرة،

المرتبات والمنح ـ اإلعفاء من المساھمة في صندوق النھوض بالمسكن لفائدة األجراء بعنوان األجور و

واالمتیازات الراجعة للمدّرسین أو المكّونین التونسیین المنتدبین بصفة قارة وذلك خالل العشر سنوات األولى 

ویمنح ھذا االمتیاز إلى المؤسسات التي تدخل طور النشاط . ابتداء من تاریخ الدخول في طور النشاط الفعلي

.2011ـ 2007یة الفعلي خالل فترة المخطط الحادي عشر للتنم
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المتعلق بضبط األحكام الخاصة بتألیف و 1988مارس 14المؤرخ في 1988لسنة 362لألمر عدد وفقا 

نشر الكتب المدرسیة و الوسائل التعلیمیة

األحكام الخاصة بتألیف المتعلق بضبط 1992جوان 22المؤرخ في 1992لسنة 1188األمر عدد و 

.و الوسائل التعلیمیة و نشرھاالكتب المدرسیة 

المتعلق بإحداث صندوق تشجیع على اإلنتاج 1976سبتمبر 23المؤرخ في 1976لسنة 845األمر عدد و 

.البیداغوجي داخل المركز القومي البیداغوجي

ة و الوسائل التعلیمیة المعدة للتلمیذ و األدلة وزارة التربیة مسؤولة عن ضبط القائمة الرسمیة للكتب المدرسی

.المنھجیة المرخص في إستعمالھا فھي التي تنتجھا و تنشرھا

تعتمد المناظرة في تألیف الكتب المدرسیة و الوسائل التعلیمیة طبقا لكراس شروط لكن یمكن للوزیر تكلیف 

:لجان مختصة في الحاالت التالیة

ü في المرحلة األولى من المناظرة3إذا كان عدد المترشحین دون.

üالمقدمةعدم توفر المستوى المطلوب في المشاریع.

ü 02إذا كان عدد المترشحین المسموح لھم بمواصلة التألیف دون.

üحدوث تغییر طارئ على البرامج أو حصص التعلیم.

.حقوق التألیف و تدرج بكراس الشروط و كذلك مكافأة لجنة التقییمتضبط 

فو المشاریع جمیع الحقوق للمركز القومي البیداغوجي مقابل مكافأة جملیة مقدارھا بین أجر سنوي و یحیل مؤل

سنوات خام ألستاذ التعلیم الثانوي في الدرجة االولى من السلم القیاسي وذلك بغض النظر عن رتب 03أجور 

جملة من%70األولى على المؤلفین  و المستوى الدراسي الموجھ لھ الكتاب یحصل المؤلفون في السنة 

.الحقوق و البقیة تسدد بعد تنقیحھ عند اإلقتضاء و إعادة طبعھ في السنة الموالیة

أما الملفات التي تكلف وزارة التربیة المربین بإعدادھا فتتولى لجنة إستشاریة اقتراح مكافأة وفقا للحجم و 

ام ألستاذ تعلیم ثانوي  في الدرجة األولى من أجور شھریة خ0666للمحتوى العلمي مقدارھا بین أجر واحد و 

.السلم القیاسي

:یمكن للجنة التقییم إقتراح جائزتین تشجیعیتین للمحرزین على المرتبة الثانیة و الثالثة

ü من حقوق التألیف%25و 20الجائزة األولى للمشروع المرتب ثانیا مقدارھا بین.
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üمن حقوق التألیف%15و 10دارھا بین الجائزة الثانیة للمشروع المرتب ثالثا مق.

.صندوق التشجیع على اإلنتاج البیداغوجيتصرف المكافآت و الجوائز من 

تخضع الكتب و الوسائل التعلیمیة الموازیة المعدة للتالمیذ و المدرسین و المرتبطة بتطبیق البرامج الرسمیة 

حاب ھذه المشاریع تسدید معلوم التقییم مسبقا عن لتقییم وزارة التربیة و تأشیرھا قبل الترخیص و یتولى أص

.طریق صندوق التشجیع على اإلنتاج البیداغوجي

 

:الوثائق المطلوبة

مطلب بإسم السید وزیر التربیة في الحصول على تأشیرة نشر وسیلة تعلیمّیة موازیة-

د تأشیرھاثالثة نظائر من الوسیلة التعلیمّیة المرا-

یتولى صاحب المشروع بعد تلقیھ مراسلة في الغرض إیداع المبلغ المطلوب (وصل دفع معلوم التقییم -

لدى مصالح المركز الوطني البیداغوجي مقابل وصل یسّلمھ لإلدارة العاّمة للبرامج و التكوین المستمّر 

).لتنطلق عملّیة التقییم

:معلوم الخدمة اإلدارّیة

رجة صعوبتھ س تتعلق بحجم العمل و محتواه و دصة تحدیید معلوم تقییم المشروع بإعتماد مقاییتتولى لجنة مخت

.و المستوى التعلیمي المستھدف

:إیداع الملّف
بوزارة التربیة أو یرسل عن طریق البریدیودع الملف بمكتب الضبط المركزي

:تقییم المشروع

حیث المحتوى العلمي و التمشي البیداغوجي للوقوف على  تتولى لجنة من أھل اإلختصاص تقییم المشروع من

مدى توافقھ مع القانون التوجیھي للتربیة و التعلیم المدرسي و البرامج الرسمّیة  و المقاربات البیداغوجّیة 

.المعتمدة

ّیة التي یلتزم صاحب المشروع بالقیام بالتنقیحات المطلوبة و التعدیالت المنصوص علیھا في التقاریر التقییم

كما یلتزم في كّل مرة بإرسال ثالث نسخ .اإلدارة العاّمة للبرامج و التكوین المستمّرتصلھ نسخة منھا عن طریق 

.حتى یتسنى للجنة التقییم مراقبة مدى إلتزامھ بما طلب منھمن المشروع المعّدل
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تعلق بضبط إجراءات التسجیل واإلیداع الم2014نفي جا7مؤرخ في 2014لسنة 59مر عدد وفقا لأل

.القانوني

من 22و19و6و5و4یضبط ھذا األمر إجراءات التسجیل واإلیداع القانوني تطبیقا ألحكام الفصول 

.2011لسنة 115المرسوم عدد 

: یھدف التسجیل واإلیداع القانوني إلى

وریة والموجھة للعموم،ـ جمع وضبط وتوثیق كل المصنفات الدوریة وغیر الد

ـ حفظ وصیانة ومتابعة اإلنتاج الفكري واألدبي والفني حفاظا على الذاكرة الوطنیة،

ـ المساھمة في وضع مختلف ھذه المصنفات تحت تصرف العموم،

ـ المساھمة في إثراء وتدعیم مخزون دار الكتب الوطنیة ومركز التوثیق الوطني،

.رافیا الوطنیة التي تحتوي على كل ما ینشر في الداخل وفي الخارجـ المساھمة في إصدار البیبلیوغ

یتعین على كل طابع أو منتج أو ناشر أو موزع حسب الحالة سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا تسجیل وإیداع 

المصنفات دوریة كانت أو غیر دوریة قبل وضعھا على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل حسب اإلجراءات 

.لمبینة بھذا األمرا

.في صورة مشاركة عدة متداخلین في اإلنتاج یجب أن یتم اإلیداع من طرف آخرھم

یحمل واجب التسجیل واإلیداع بالنسبة للمصنفات التي وقع إنتاجھا بالخارج على القائم بتوزیعھا بالبالد 

.التونسیة

من 5مصنفات المنصوص علیھا بالفصل یتعین على كل طابع ومنتج وناشر وموزع حسب الحالة، تسجیل ال

.ھذا األمر بدفاتر خاصة تكون جمیع صفحاتھا مرقمة بصفة متسلسلة

.ویخصص لكل تسجیل عدد رتبي في سلسلة غیر منقطعة

:تخضع إلجراءات اإلیداع القانوني المصنفات التالیة

ـ جمیع المؤلفات الفكریة واألدبیة والفنیة والموجھة للعموم،

بات أو الرسوم أو الصور أو األقوال المجردة أو غیر ذلك من وسائل التعبیر الموجھة للعموم متى ـ كل الكتا

كانت مدونة على ورق أو محفوظة بأوعیة حافظة أو ممغنطة أو رقمیة أو غیرھا من الحافظات المعدة 

.للتداول،
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صفحة على األقل دون اعتبار 49ـ كل الكتب والنشریات غیر الدوریة المطبوعة أو الرقمیة والتي تشتمل على

صفحات الغالف،

ـ كل الدوریات المطبوعة مھما كان شكلھا التي تصدر تحت عنوان واحد في آجال متقاربة أو متباعدة ولو 

كانت غیر منتظمة بشرط أن یكون تسلسلھا مقررا لمدة غیر محددة وأن تتتابع أعدادھا من حیث الزمن والترقیم 

جھ الخصوص الجرائد الیومیة واألسبوعیة ونصف الشھریة والمجالت والدوریات وتعتبر دوریات على و

المكتوبة والمصورة والحولیات،

ـ كل الدوریات ذات الصبغة اإلخباریة الجامعة عامة كانت أو حزبیة والمتضمنة نقال لمختلف األخبار 

.بالشأن العام إلى عموم الناسوالمعلومات واآلراء ذات الصبغة السیاسیة وغیرھا من األخبار المتعلقة 

:وتستثنى من إجراءات التسجیل واإلیداع القانوني المنصوص علیھا بھذا األمر

ـ المطبوعات اإلداریة،

ـ المطبوعات التجاریة،

ـ المطبوعات الصغیرة التي یعبر عنھا بمطبوعات المدینة،

ـ مطبوعات االنتخابات،

.ـ رسوم القیم المالیة

قانوني بالنسبة للمصنفات غیر الدوریة منھا والدوریة التي وقع إنتاجھا بالبالد التونسیة في ستة یتم اإلیداع ال

نظائر لدى مصالح رئاسة الحكومة المكلفة باإلعالم إما مباشرة مقابل وصل أو عن طریق البرید مضمون 

.الوصول مع اإلعالم بالبلوغ قبل وضع المصنف على ذمة العموم

ذكورة إحالة نظیرین من المصنف المودع لدیھا قانونا في أجل أقصاه شھر من تاریخ اإلیداع وعلى المصالح الم

.إلى دار الكتب الوطنیة ونظیرین منھ إلى مركز التوثیق الوطني

یتم اإلیداع القانوني بالنسبة للمصنفات غیر الدوریة التي وقع إنتاجھا بالخارج وإدخالھا للبالد التونسیة بغرض 

طرف الموزع في نظیر واحد لدى مصالح رئاسة الحكومة المكلفة باإلعالم قبل وضع المصنف البیع من 

.من ھذا األمر7بمسالك التوزیع طبق اإلجراءات المنصوص علیھا بالفصل 

یجب أن تكون النظائر المودعة قانونا مطابقة للنظائر التي سیتم وضعھا على ذمة العموم وعلى حالة تسمح 

.بحفظھا

نفس إجراءات التسجیل واإلیداع القانوني المنصوص علیھا بھذا األمر على كل مصنف تمت إعادة تنطبق 

.طبعھ أو مراجعتھ أو أدخل علیھ صاحبھ تغییرا في المحتوى سواء بالزیادة أو بالنقصان

المتعلق 2011نوفمبر 2مؤّرخ في 2011لسنة 115من المرسوم عدد 6الفصل حسب :مالحظة

افة والطباعة والنشرـ یعاقب كل من یخالف إجراءات التسجیل واإلیداع القانوني بخطیة تتراوح بحریة الصح

.بین خمسمائة وألف دینار
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یتعلق بتنقیح وإتمام 2009جوان 23مؤرخ في 2009لسنة 33انون عدد قبعض الفصول المفیدة من ال

المتعلق بالملكیة األدبیة والفنیة1994فیفري 24المؤرخ في 1994لسنة 36دد القانون ع 
.یتمتع المؤلف بحقوق أدبیة ومادیة على مصنفھ:جدید8الفصل 

وال تكون الحقوق األدبیة قابلة للتقادم أو التنازل أو التصرف فیھا، غیر أنھا قابلة لالنتقال بموجب اإلرث أو 

.الوصیة

لمادیة كلھا أو بعضھا قابلة لالنتقال عن طریق اإلرث أو التصرف القانوني، وتمارس من قبل وتكون الحقوق ا

.المؤلف شخصیا أو من ینوبھ أو أي مالك آخر لھا بمفھوم ھذا القانون

وفي صورة حصول خالف بین الورثة أو المنتفعین بوصیة أو غیرھم من أصحاب حق المؤلف في ممارسة 

.إلى المحاكم المختصة من قبل الطرف المعني للنظر في ذلك الخالفحقوقھم، یتم االلتجاء 

: تشتمل حقوق المؤلف األدبیة على حق استئثاري في القیام باألعمال التالیة:جدید9الفصل 

.إتاحة المصنف للعموم ونسبتھ إلى مؤلفھ باسمھ أو باسم مستعار أو دون اسمـأ

لمصنفھ إلى العموم، وعلى كل نسخة تتضمن استنساخ محتوى وینبغي أن یذكر اسم المؤلف عند كل نقل

.المصنف كلما تم تقدیمھ للعموم بأیة صیغة أو أیة طریقة كانت وذلك وفق ما یقتضیھ العرف

منع أي حذف أو تغییر أو إضافة أو إجراء أي تعدیل آخر على مصنفھ دون موافقتھ الكتابیة وكذلك منع كل ب ـ

.یكون ضارا بشرف المؤلف أو سمعتھمساس آخر بذات المصنف 

سحب مصنفھ من التداول بین العموم، مقابل دفع تعویض عادل في صورة حصول ضرر للمستغل ج ـ

.المرخص لھ

تعتبر مشروعة االستعماالت التالیة للمصنفات المحمیة التي وضعت في متناول العموم، :جدید 10الفصل 

: من ھذا القانون37، مع مراعاة أحكام الفصل وذلك دون ترخیص من المؤلف ودون مقابل

استنساخ المصنف لالستعمال الشخصي، بشرط أال یتعارض ذلك مع االستغالل العادي للمصنف، وأال یضر أ ـ

بالمصالح المادیة المشروعة للمؤلف،

التمثیل أو استعمال المصنف على سبیل اإلیضاح لألغراض التعلیمیة بواسطة المطبوعات أو األداء أو ب ـ

التسجیالت السمعیة أو السمعیة البصریة،
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استنساخ مقاالت منعزلة نشرت بصفة شرعیة في صحیفة أو دوریة أو مقتطفات قصیرة من مصنف أو ج ـ

مصنف قصیر نشرت بصفة مشروعة لغرض التعلیم أو االمتحانات بالمؤسسات التعلیمیة ألغراض غیر 

.الغرض المنشودتجاریة أو ربحیة وفي حدود ما یبرره 

: وذلك بالشرطین التالیین

.ـ ذكر المصدر كامال واسم المؤلف في كل مرة یتم فیھا استعمال المصنف1

.ـ استعمال المصنف ألغراض غیر تجاریة أو بھدف الربح2

نقل أو استنساخ المقاالت الصحفیة المنشورة في الصحف والدوریات عن مواضیع جاریة اقتصادیة أو د ـ

أو اجتماعیة، أو المصنفات المذاعة التي لھا الطابع نفسھ وذلك بواسطة الصحافة أو اإلذاعة أو التلفزة سیاسیة

أو النقل للعموم في الحاالت التي ال تكون فیھا حقوق النقل واالستنساخ والبث اإلذاعي والتلفزي محفوظة 

كان مذكورا بالمصدر،صراحة، مع وجوب اإلشارة بصورة واضحة إلى المصدر واسم المؤلف إذا 

استنساخ أو تسجیل نسخة من مصنف محمي الستعمالھا في إطار إجراءات قضائیة أو نزاع إداري، وذلك ھـ ـ

في حدود ما تقتضیھ ھذه اإلجراءات أو النزاعات، مع ذكر المصدر واسم المؤلف،

ھزلیا، مع مراعاة العرف تقلید مصنف أصلي وذلك بمعارضتھ أو محاكاتھ محاكاة ساخرة أو وصفھ وصفاو ـ

الجاري بھ العمل في ھذه المجاالت،

استنساخ أو نقل مصنف من الھندسة المعماریة أو الفنون الجملیة أو مصنف من الفنون التطبیقیة أو مصنف ز ـ

تصویري، إذا كان المصنف موجودا على الدوام في مكان عمومي، باستثناء أروقة الفن والمتاحف واألثار 

.الموروثة عن األجیال السابقةالفنیة 

یجوز للمكتبات العمومیة ولمراكز ومصالح التوثیق غیر التجاریة وللمكتبات الموجودة ) :جدید(12الفصل 

بالمؤسسات التربویة والتكوینیة، دون ترخیص من المؤلف، ودون دفع مقابل لھ أن تستنسخ مصنفا في نظیر 

في حالة إتالفھ أو ضیاعھ أو عدم صلوحیتھ لالستعمال، ما دام ذلك واحد أو نظیرین للحفاظ علیھ أو تعویضھ

.یتم ألغراض تعلیمیة وال یتم بھدف التجارة أو الربح

كما یجوز لھا دون ترخیص من المؤلف ودون مقابل أن تستنسخ مقاال أو مقتطفا قصیرا من أثر مكتوب یكونان 

دوریة وذلك عندما یكون الھدف من ھذا منشورین في مجموعات مصنفات أو في عدد من صحیفة أو 

االستنساخ االستجابة لطلب شخص طبیعي ولغایة البحث والتعلیم، غیر أنھ ال یمكن استنساخ البرامج 

.المعلوماتیة

:جدید(13الفصل  : یجوز للوزارة المكلفة بالثقافة منح تراخیص غیر استئثاریة في) 

یسبق نشره بالبالد التونسیة، وذلك بثمن یساوي الثمن المعمول استنساخ مصنف محمي بغرض نشره، ما لم أ ـ

بھ في دور النشر الوطنیة بعد ثالث سنوات من نشره للمرة األولى إذا تعلق األمر بمصنف علمي، وسبع 
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سنوات من نشره للمرة األولى إذا تعلق األمر بمصنف خیالي وخمس سنوات من نشره للمرة األولى إذا تعلق 

صنف آخر،األمر بأي م

ترجمة مصنف محمي بغرض النشر بالبالد التونسیة في شكل نشر مطبعي أو بواسطة اإلذاعة المسموعة ب ـ

أو المرئیة إذا لم تسبق ترجمتھ إلى اللغة العربیة أو وضعھ موضع التداول أو إبالغھ إلى العموم بالبالد 

.التونسیة، بعد عام واحد من نشره للمرة األولى

یص المسلمة بمقتضى أحكام ھذا الفصل غیر قابلة لإلحالة إلى الغیر بأي وجھ من الوجوه وتكون التراخ

.وتقتصر صلوحیاتھا على البالد التونسیة

أو ترجمتھ بترخیص من الوزارة المكلفة / ویجب التنصیص على كل نسخة من المصنف الذي تم استنساخھ و

.بالد التونسیة فحسببالثقافة، على ما یفید أنھا مطروحة للتداول في ال

أو ترجمتھ بالترخیص المذكور / غیر أنھ یمكن لإلدارة العمومیة إرسال نسخ من المصنف الذي تم استنساخھ و

.بھذا الفصل إلى التونسیین المقیمین بالخارج ألغراض التعلیم والبحث ودون ربح

اخ أو الترجمة المنشورة بمقتضى ویجب ذكر اسم المؤلف والعنوان األصلي للمصنف على جمیع نظائر االستنس

.من ھذا الفصل" ب"و" أ"التراخیص الممنوحة عمال بأحكام الفقرتین 

ویتمتع المؤلف مقابل منح تلك التراخیص بمكافأة عادلة یدفعھا المنتفع بالترخیص، ویتم تحدید تلك المكافأة من 

اورة الذي یتولى استخالصھا ودفعھا قبل الھیكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المج

.إلى أصحاب الحقوق، ما لم یقع االتفاق بالتراضي بین الطرفین

من ھذا القانون ألغراض التعلیم والبحث، بناء 13تمنح التراخیص المذكورة بالفصل ) :جدید(14الفصل 

ھ لم یتسن لطالب الترخیص التعرف على طلب یقدم للوزارة المكلفة بالثقافة، یكون مرفوقا بالوثائق المثبتة أن

ترجمتھ بغرض على صاحب الحق أو من ینوبھ أو أن ھؤالء رفصوا الترخیص لھ في استنساخ المصنف أو

.النشر رغم بذلھ المجھودات الالزمة

كما یتعین على طالب الترخیص أن یوجھ نسخة من طلبھ المذكور بالفقرة األولى من ھذا الفصل في ظرف 

إلى أي مركز دولي معني بإدارة االتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق مضمون الوصول

.المجاورة والتي تكون البالد التونسیة عضوا فیھا وكذلك إلى الناشر الذي ذكر اسمھ على المصنف

ھر من وال تمنح التراخیص المذكورة بھذا الفصل والمتعلقة باستنساخ مصنف محمي إال بعد انقضاء ستة أش

.تاریخ تقدیم مطلب في ذلك بالنسبة إلى المصنفات العلمیة وثالثة أشھر بالنسبة إلى المصنفات األخرى

.أما بخصوص التراخیص المتعلقة بالترجمة فتكون تلك المدة بتسعة أشھر من تاریخ تقدیم المطلب

روط والثمن، باستنساخ أو وتسحب التراخیص الممنوحة، عند قیام صاحب الحق أو من ینوبھ وفقا لنفس الش

ترجمة المصنف المعني إلى نفس اللغة والترجمة التي تم الترخیص فیھا، ووضعھ في متناول العموم بثمن 

.مماثل للثمن المعتاد بالبالد التونسیة
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.أو ترجمتھا قبل سحب الترخیص حتى نفاذھا/ ویجوز استمرار تداول نسخ المصنفات التي تم استنساخھا و

.التراخیص بالنسبة إلى المصنفات التي تم سحبھا من التداول من قبل صاحب الحق أو من ینوبھوال تمنح

تمنح الحمایة للمصنف بمجرد إیداعھ مھما كانت الطریقة أو الصیغة المستعملة في التعبیر :جدید18الفصل 

.عنھ ولو لم یكن مثبتا على حاملة مادیة

دى حیاتھ وبقیة أیام سنة وفاتھ وتستمر لمدة خمسین سنة بدایة من غرة تدوم حمایة الحقوق المادیة للمؤلف م

جانفي من السنة الموالیة لسنة وفاتھ أو من التاریخ الذي تضمنھ الحكم المصرح بوفاتھ في صورة تغیبھ أو 

.فقدانھ

سنة الموالیة وبالنسبة إلى المصنفات المشتركة تستمر الحمایة لمدة خمسین سنة اعتبارا من غرة جانفي من ال

للسنة التي توفي فیھا آخر المؤلفین المشاركین فیھ أو من التاریخ الذي تضمنھ الحكم المصرح بوفاتھ في صورة 

.تغیبھ أو فقدانھ

وبالنسبة إلى المؤلفات الالاسمیة أو الحاملة السم مستعار تستمر الحمایة لمدة خمسین سنة اعتبارا من غرة 

نة أول نشر المصنف، ویمارس حق المؤلف في ھذه الحالة ناشر المصنف أو جانفي من السنة الموالیة لس

.الموزع لھ

وفي صورة ما إذا كان االسم المستعار ال یخفي ھویة المؤلف للعموم أو إذا كشف المؤلف لمصنف ال اسمي أو 

ة الثانیة من ھذا حامل السم مستعار عن ھویتھ الحقیقیة، فإن الحمایة تدوم نفس المدة المنصوص علیھا بالفقر

.الفصل

وبالنسبة إلى المصنفات المنشورة بعد وفاة مؤلفھا، تستمر الحمایة لمدة خمسین سنة بدایة من غرة جانفي من 

السنة الموالیة ألول نشر المصنف، ویمارس حق المؤلف في ھذه الصورة من قبل الورثة والموصى لھم في 

.حدود ما یسمح بھ القانون الجاري بھ العمل

تدوم حمایة الحقوق المادیة للمؤلف بالنسبة إلى مصنفات التصویر الشمسي خمسین سنة ) :جدید(19الفصل 

.ابتداء من تاریخ إنجاز المصنف

: یجب أن تحمل كل نسخة مسجلة من حامالت التسجیل أو غیر ذلك من النسخ المسجلة) :جدید(36الفصل 

وعنوانھ الكامل،اسم المنتج المسؤول قانونا وعالمتھأ ـ

عالمة الھیكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وعدد ترخیصھ،ب ـ

عنوان المصنف والعدد الممیز لھ،ج ـ

.أسماء المؤلفین وفناني األداءد ـ
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السمعیة یحدث معلوم للتشجیع على اإلبداع یوظف عند التورید ومحلیا على الحامالت:جدید 37الفصل 

.والسمعیة البصریة غیر المسجلة وأجھزة ومعدات التسجیل واالستنساخ

.تضبط قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم بأمر

محلیا على رقم معامالت مصنعي المنتجات الخاضعة للمعلوم دون اعتبار األداء % 1یوظف المعلوم بنسبة 

.التوریدعلى القیمة المضافة أو على القیمة لدى الدیوانة عند

یستخلص المعلوم محلیا على أساس تصریح شھري حسب نموذج تعده اإلدارة یودع لدى القباضة المالیة 

المختصة في نفس اآلجال المعمول بھا في مادة األداء على القیمة المضافة وكما ھو الشأن بالنسبة إلى المعالیم 

.الدیوانیة عند التورید

ستخالص والمراقبة ومعاینة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم تطبق على المعلوم بالنسبة إلى اال

واالسترجاع نفس القواعد المعمول بھا في مادة المعالیم الدیوانیة عند التورید أو المنصوص علیھا بمجلة 

.الحقوق واإلجراءات الجبائیة في النظام الداخلي

ماتیة ال یكون مرخصا فیھ صراحة وكتابیا من قبل یحجر كل استعمال للبرامج المعلو:جدید 46الفصل 

.المؤلف أو من ینوبھ ما لم یوجد شرط تعاقدي مغایر

على أنھ یجوز دون ترخیص من المؤلف أو من ینوبھ إنجاز نسخة واحدة لصیانة البرنامج المعلوماتي من قبل 

.مالك النسخة الشرعیة للبرنامج

.من ھذا القانون على البرامج المعلوماتیة18تنطبق أحكام الفصل ) :جدید(47الفصل 

یمكن للمؤلفین وألصحاب الحقوق المجاورة ممارسة حقوقھم بصفة فردیة أو عن طریق :جدید48الفصل 

التصرف الجماعي الذي یعھد إلى ھیكل مكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، یتم 

.تأھیلھ للغرض بمقتضى أمر

یضطلع الھیكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة : جدید49الفصل 

:بالخصوص بالمھام التالیة

.ـ رعایة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والدفاع عن المصالح المادیة والمعنویة ألصحاب تلك الحقوق

المؤلف والحقوق المجاورة وأعضاء ھذه الھیاكل ـ تمثیل أعضائھ ونیابة أو تمثیل الھیاكل األجنبیة لحمایة حقوق 

.وذلك بمقتضى تفویض أو اتفاق تمثیل متبادل

.ـ تلّقي المصنفات على سبیل التصریح أو اإلیداع
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.ـ تحدید نسب ومبالغ المستحقات الراجعة للمؤلفین وألصحاب الحقوق المجاورة

قوق المجاورة بإجراء اتصاالت مع الھیاكل ویعھد للھیكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والح

: األجنبیة التي تعنى بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة خاصة لغایة

.ـ صیانة الحقوق واالمتیازات التي أحرزھا المؤلفون وأصحاب الحقوق المجاورة لدى الھیاكل المذكورة

.ـإبرام اتفاقیات تمثیل متبادل مع تلك الھیاكل األجنبیة

: المؤلف والحقوق المجاورة، خاصةنظام الداخلي للھیكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق ویضبط ال

ـ شروط االنخراط بالھیكل المذكور، وكذلك واجبات المنخرطین وحقوقھم،

ـ طرق التصریح بالمصنفات أو إیداعھا، واإلجراءات الالزمة لذلك،

ـ قواعد استخالص المستحقات وتوزیعھا،

.یم التراخیص في استغالل المصنفات وكیفیة ھذا التسلیمـ شروط تسل

.تتم المصادقة على النظام الداخلي المذكور بالفقرة السابقة من ھذا الفصل بقرار من الوزیر المكلف بالثقافة

یحّجر تورید نسخ بأیة طریقة كانت من أي مصّنف كان، للبالد التونسیة أو إنتاجھا أو :جدید50الفصل 

ا أو توزیعھا أو تصدیرھا أو االتجار فیھا إذا لم تراع النظام العام واألخالق الحمیدة والتشریع الجاري استنساخھ

بھ العمل وكان في ذلك خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة وفقا لمفھوم ھذا القانون واالتفاقیات الدولیة 

.وق المجاورةالتي صادقت علیھا البالد التونسیة، في مجال حق المؤلف والحق

یلزم كل من لم یحترم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المبینة بأحكام ھذا القانون بغرم : جدید51الفصل 

الضرر المادي واألدبي الحاصل لصاحب ذلك الحق وتتولى المحكمة المختصة تحدید مبلغ التعویض الواجب 

.أداؤه

ص خاصة، یعاقب بخطیة تتراوح بین ألف وخمسین ألف مع مراعاة العقوبات الواردة بنصو:جدید52الفصل 

ـ 47و13ـ ثالثا و9و7دینار، كل مستغل لمصنف محمي دون الحصول على ترخیص وفقا ألحكام الفصول 

10ـ تاسعا ، من ھذا القانون، مع مراعاة االستثناءات والقیود الواردة بالفصول 47ـ سادسا ـ 47رابعا ـ و

.ـ عاشرا ـ منھ47و17و16و15و12و11و

.وفي صورة العود تضاعف الخطیة مع عقوبة بالسجن تتراوح بین شھر وعام أو بإحدى العقوبتین فقط

: وتسلط العقوبات المذكورة بالفقرتین السابقتین من ھذا الفصل على

ة أو ـ كل من یتولى بیع مخطوطات ومصنفات تشكیلیة دون إیفاء أصحاب المخطوطات والمصنفات التشكیلی

من ھذا القانون،25ورثتھم أو من یمثلھم، حقوقھم المذكورة بالفصل 
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ـ الناشر الذي یرفض االستجابة لطلب تمكین المؤلف أو من یمثلھ، من المؤیدات المثبتة لصحة حساباتھ، خالفا 

.من ھذا القانون29لما أوجبھ الفصل 

ي یرفض أن یقدم للمؤلف أو ورثتھ أو من یمثلھ ـ صانع النسخ المسجلة من حامالت سمعیة وسمعیة بصریة الذ

.من ھذا القانون34المؤیدات المثبتة لصحة حساباتھ، خالفا ألحكام الفصل 

ـ كل من یتولى صنع نسخ مسجلة في شكل فونوغرام وفیدیوغرام أو غیر ذلك من نسخ مسجلة، نقال عن 

رف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق مصنفات محمیة، دون تعاقد مع المؤلف أو الھیكل المكلف بالتص

من ھذا 35المجاورة، أو یتعمد المغالطة في حسابات محاصیل استغالل المسجالت، خالفا ألحكام الفصل 

.القانون

من ھذا القانون، 36ـ كل من یتعمد صنع نسخ مسجلة دون وضع التنصیصات، التي أوجبتھا أحكام الفصل 

.جلةعلى حامالت التسجیل والنسخ المس

ـ كل منتج لشریط سینمائي أو سمعي بصري لم یبرم عقودا مع جمیع الذین یعتمد مصنفاتھم إلنتاج الشریط 

.من ھذا القانون39السینمائي أو السمعي البصري، خالفا ألحكام الفصل 

صریة ـ جمیع مستغلي المصنفات السینمائیة والسمعیة البصریة وأصحاب قاعات السینما والعروض السمعیة الب

من ھذا القانون، الذین لم یتعاقدوا مع أصحاب الحقوق أنفسھم أو من یمثلھم قصد تسدید 42المذكورین بالفصل 

.حقوق المؤلف

46ـ كل من یستعمل البرامج المعلوماتیة المحمیة دون ترخیص من المؤلف أو من یمثلھ، خالفا ألحكام الفصل 

.من ھذا القانون

من مصنفات محمیة أو استنساخھا أو بیعھا أو تصدیرھا أو االتجار فیھا أو ـ كل من یتولى تورید نسخ 

.من ھذا القانون50إشھارھا، خالفا ألحكام الفصل 

ـ كل من یتخلص أو یحاول التخلص من أعمال المراقبة الرامیة للتثبت من المنتجات المقلدة والمشتبھ في كونھا 

.مدلسة

تضى ھذا القانون بأیة طریقة كانت من الدخول إلى محالت اإلنتاج أو ـ كل من یمنع األعوان المؤھلین بمق

.الصنع أو الخزن أو البیع أو التوزیع أو وسائل النقل

.ـ كل من یمتنع عن تقدیم وثائق محاسبة أو مستندات إداریة أو فنیة أو تجاریة ضروریة للمراقبة

.ـ كل من یقدم إرشادات أو وثائق مغلوطة بشأن المنتوج

: یقوم بمعاینة المخالفات لھذا القانون وتحریر محاضر في شأنھا كل من: جدید54لفصل ا

.من مجلة اإلجراءات الجزائیة10من الفصل 4و3ـ مأموري الضابطة العدلیة، المبینین بالعددین 1

.ـ أعوان الدیوانة2

.لك أعوان المراقبة االقتصادیةـ أعوان المراقبة االقتصادیة، المعینین طبقا للنظام األساسي الخاص بس3
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ـ األعوان المؤھلین من قبل الوزیر المكلف بالثقافة من بین أعوان الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات 4

.والمحلفین للغرض"أ"الخاضعة إلشرافھا والمنتمین إلى صنف 

وثائق وأخذ عینات من یمكن لألعوان المشار إلیھم أعاله بعد التعریف بصفتھم حجز ما ھو ضروري من ال

المنتجات التي وقع فیھا خرق لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للبحث وإثبات المخالفة مقابل تسلیم وصل في 

.ذلك

كما یمكنھم أن یقوموا بصفة تحفظیة بحجز المنتجات المشتبھ في كونھا مدلسة وغیر مطابقة للقواعد الجاري بھا 

.المجاورةالعمل في مجال حق المؤلف والحقوق 

وتبقى المنتجات المحجوزة تحت حراسة أصحابھا أو بمكان یحدده األعوان المذكورون بالفقرة األولى من ھذا 

.الفصل

یتعین على أعوان القوة العامة أن یقدموا، عند الضرورة، ید المساعدة لألعوان المؤھلین لضمان حسن سیر 

.إنجاز مھامھم

وا طلب األعوان المشار إلیھم بالفقرة األولى من ھذا الفصل قصد أخذ عینات كما یتعین على الناقلین أال یعرقل

.أو إجراء الحجز وأن یقدموا مستندات النقل أو الشحن والتواصیل والتذاكر والتصریحات التي تكون بحوزتھم

الفقرة من1تحرر محاضر المعاینة والحجز من قبل مأمور من مأموري الضابطة العدلیة المذكورین بالنقطة 

من الفقرة األولى من ھذا 4أو 3أو 2األولى من ھذا الفصل أو عونین من األعوان المذكورین بالنقاط 

.الفصل، یكونون قد ساھموا شخصیا ومباشرة في معاینة المخالفة أو الحجز

وصفتھ ویجب أن یتضمن المحضر اسم مأمور الضابطة العدلیة أو كل واحد من العونین اللذین حرراه ولقبھ

.ورتبتھ وإمضاءه وختم اإلدارة التي یرجع إلیھا بالنظر

.ویتضمن كذلك تصریحات وإمضاء المخالف أو من ینوبھ

ویتم التنصیص على غیاب المخالف أو من ینوبھ في صورة عدم الحضور أو على رفض اإلمضاء وھو 

.حاضر

وعلى إعالم المخالف أو من ینوبھ كما یجب أن ینص المحضر على تاریخ المعاینة أو الحجز ومكانھما 

بموضوع المخالفة التي تمت معاینتھا أو الحجز، إن كان حاضرا، وتوجیھ نسخة من المحضر إلیھ عن طریق 

.البرید مضمون الوصول في صورة غیابھ، یتضمن ما یفید توجیھ تلك النسخة إلیھ

ریة المختص الذي یحیلھا على المحكمة وترسل محاضر المعاینة والحجز في ظرف سبعة أیام إلى وكیل الجمھو

المختصة للبت في إقرار الحجز أو رفعھ في أجل ال یتجاوز الشھر الواحد من تاریخ إجراء الحجز، وفي 

.صورة عدم البت من قبل المحكمة في الحجز في اآلجال المحددة یرفع الحجز قانونا

األعوان المشار إلیھم بالفقرة األولى من ھذا وال یمكن في أي حال من األحوال تحمیل المصالح الراجع لھا

الفصل أیة مسؤولیة إذا لم تتوصل إلى التعرف على المنتوجات التي یشتبھ في أنھ وقع فیھا خرق لحقوق 

.المؤلف والحقوق المجاورة
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یمكن للمحاكم المختصة عند البت في األصل أن تأذن من تلقاء نفسھا أو بطلب من صاحب :جدید55الفصل 

لحق المتضرر أو من ینوبھ بمصادرة النسخ والمعدات والوسائل المستخدمة بصفة رئیسیة في ارتكاب المخالفة ا

.أو بإتالفھا

كما یمكن لھا توقیف النشاط موضوع المخالفة في المحل الذي سجلت بھ المخالفة بصفة وقتیة لمدة ال تتجاوز 

.ستة أشھر أو بصفة نھائیة في صورة العود

ن تحكم بنشر الحكم كلیا أو جزئیا بالصحف التي تعینھا مع تحدید مدة النشر، وتعلیق نسخة منھ ویمكنھا أ

.باألماكن التي تعینھا وذلك على نفقة المحكوم علیھ

: تنطبق أحكام ھذا القانون المتعلقة بحقوق المؤلف على:جدید56الفصل 

وق المؤلف تونسیا أو لھ مقر إقامة عادي أو مقر المصنفات التي یكون مؤلفھا أو أي مالك آخر أصلي لحقأ ـ

.اجتماعي بالبالد التونسیة

المصنفات السمعیة البصریة التي یكون منتجھا تونسیا أو لھ مقر إقامة عادي أو مقر اجتماعي بالبالد ب ـ

.التونسیة

الل الثالثین یوما الموالیة المصنفات المنشورة ألول مرة بالبالد التونسیة أو المنشورة بالبالد التونسیة خج ـ

.للنشر األول في بلد آخر

مصنفات الفن المعماري المقامة بالبالد التونسیة أو مصنفات الفنون الجمیلة المندمجة في بنایة تقع بالبالد د ـ

.التونسیة

مقتضى تنطبق أحكام ھذا القانون المتعلقة بحقوق المؤلف كذلك على المصنفات التي لھا الحق في الحمایة ب

.اتفاقیة دولیة تكون الدولة التونسیة قد صادقت علیھا

: تنطبق أحكام ھذا القانون المتعلقة بالحقوق المجاورة على:جدید57الفصل 

: أعمال األداء عندما یكونأ ـ

ـ فنان األداء تونسیا،

ـ األداء قد تم بالبالد التونسیة،

صري محمي بمقتضى ھذا القانون أو عندما یكون غیر مثبت ـ األداء مثبتا بواسطة تسجیل سمعي أو سمعي ب

.وتم إدماجھ في برنامج إذاعي أو تلفزي محمي بمقتضى ھذا القانون

: التسجیالت السمعیة أو السمعیة البصریة عندما یكونب ـ

ـ المنتج تونسیا،

.ـ أول تثبیت للصوت أو للصورة والصوت أنجز بالبالد التونسیة
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.ي أو السمعي البصري نشر ألول مرة بالبالد التونسیةـ التسجیل السمع

: البرامج اإلذاعیة أو التلفزیة عندما یكونج ـ

ـ المقر االجتماعي للھیئة اإلذاعیة والتلفزیة موجودا بالبالد التونسیة،

.ـالبرنامج اإلذاعي أو التلفزي مبثوثا انطالقا من محطة موجودة بالبالد التونسیة

ذا القانون كذلك على أعمال األداء والتسجیالت السمعیة أو السمعیة البصریة والبرامج اإلذاعیة وتنطبق أحكام ھ

.أو التلفزیة المحمیة بمقتضى اتفاقیة دولیة تكون الدولة التونسیة قد صادقت علیھا

: تشمل الحمایة الممنوحة بموجب حق المؤلف أوجھ التعبیر وال تشمل

أسالیب العمل أو مفاھیم الریاضیات في حد ذاتھا،ـ األفكار أو اإلجراءات أو

ـ النصوص الرسمیة ذات الصبغة التشریعیة أو اإلداریة أو القضائیة وترجمتھا الرسمیة،

.ـ األخبار الیومیة أو األحداث المختلفة التي تتصف بكونھا مجرد معلومات صحفیة

انجر لھم حق منھ، التصریح بالمصنف أو إیداعھ یمكن للمؤلف أو من ینوبھ أو لمن :فقرة أخیرة 4الفصل 

.لدى الھیكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

.ویعتبر ذلك التصریح أو اإلیداع حجة على الغیر ما لم یؤت بما یخالف ذلك

بھ مؤلف المصنف في تتمثل الحقوق المادیة للمؤلف في الحق االستئثاري الذي یتمتع:ـ مكرر ـ 9الفصل 

: استغالل مصنفھ أو في الترخیص للغیر في استغاللھ بإحدى الطرق التالیة

استنساخ المصنف بأیة وسیلة كانت مثل الطبع أو التصویر أو التسجیل السمعي أو السمعي البصري على أ ـ

من الوسائل،األشرطة أو االسطوانات أو األقراص المضغوطة أو أیة منظومة معلوماتیة أو غیرھا

: نقل المصنف إلى العموم بأیة طریقة كانت مثلب ـ

ـ العرض في األماكن العمومیة كالنزل والمطاعم ووسائل النقل البري والبحري والجوي والمھرجانات وقاعات 

العروض،

ـ التمثیل أو األداء العلني،

: ـ البث السلكي أو الالسلكي للمصنفات باستعمال

واالستقبال اإلذاعیة والتلفزیة واإللكترونیة وغیرھا،أجھزة اإلرسال .

مضخمات الصوت أو أیة أداة أخرى ناقلة لإلشارات أو األصوات أو الصور،.

.األقمار الصناعیة والكابالت وشبكات المعلومات أو ما شابھ ذلك.
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.جمیع صور استغالل المصنف بوجھ عام بما في ذلك التأجیر التجاري لھ ولنسخھج ـ

الترجمة واالقتباس والتحویر وغیر ذلك من التغییرات المدخلة على المصنف والتي تعتبر في مفھوم ھذا د ـ

.القانون مصنفات مشتقة

ال یمكن ألي مستغل غیر صاحب المصنف نفسھ أو من ینوبھ أن یقوم بعمل من األعمال :ـ ثالثا 9الفصل 

لحصول من صاحب الحق أو من ینوبھ على ترخیص مسبق في ـ مكرر ـ أعاله إال بعد ا9المبینة في الفصل 

: شكل عقد مكتوب ینص بالخصوص على

المسؤول عن االستغالل،) أ

الصنف، اللغة، المكان(طرق االستغالل ) ب

مدة االستغالل،) ج

.قیمة المقابل المخول لصاحب الحق) د

: البصري بالخصوصلسینمائي أو السمعي الشریط اویعتبر مشاركا في إنتاج) :فقرة أخیرة(39الفصل 

ـ مؤلف النص المقتبس،

ـ مؤلف السیناریو،

ـ مؤلف الحوار،

ـ مؤلف األلحان الموسیقیة المرفوقة بكلمات أو دونھا والمنجزة خصیصا للمصنف،

.ـ المخرج

ة أو السمعیة البصریة تستمر مدة حمایة الحقوق المادیة بالنسبة إلى المصنفات السینمائی:ـ مكرر ـ 42الفصل 

.خمسین سنة اعتبارا من تاریخ أول عرض للمصنف على العموم بصفة شرعیة

.وفي صورة عدم عرضھ تكون مدة الحمایة خمسین سنة بدایة من تاریخ إنجاز النسخة المرجع األول

نتجات التي حصلت یمكن لمصالح الدیوانة تعلیق اإلجراءات الدیوانیة بالنسبة إلى الم:ـ مكرر ـ 50الفصل 

ویجوز لھا أن تطلب من . بشأنھا على أدلة ظاھریة على حدوث تعد على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة

المؤلف أو من أصحاب الحقوق المجاورة أو من ینوبھم تقدیم أیة معلومات یمكن أن تساعدھا في ممارسة 

.صالحیاتھا

و أصحاب الحقوق المجاورة أو من ینوبھم بھذا التعلیق، وتعلم مصالح الدیوانة في أقرب اآلجال المؤلف أ

ـ ثالثا ـ من ھذا القانون في ظرف سبعة 50وعلیھم في ھذه الحالة القیام بإیداع المطلب المشار إلیھ في الفصل 

.أیام من تاریخ اإلعالم
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دموا إلى مصالح الدیوانة یمكن للمؤلف أو ألصحاب الحقوق المجاورة أو من ینوبھم أن یق:ـ ثالثا ـ 50الفصل 

مطلبا كتابیا في تعلیق اإلجراءات الدیوانیة الخاصة بتورید أو تصدیر المنتجات التي یدعون أن لدیھم أسبابا 

.مشروعة لالرتیاب في أنھا تمثل خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة

الواجب تقدیمھا بقرار مشترك من وتضبط صیغة المطلب المذكور بالفقرة األولى من ھذا الفصل والبیانات 

.الوزیرین المكلفین بالمالیة والثقافة

ـ ثالثا ـ من 50ـ مكرر ـ و50تتولى مصالح الدیوانة في الصورتین المبینتین بالفصلین :ـ رابعا ـ 50الفصل 

.جاورةھذا القانون حبس المنتجات إذا تبین لھا بعد المعاینة وجود خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق الم

وتتولى مصالح الدیوانة إعالم المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ینوبھم وكذلك المالك أو المورد أو 

المصدر أو المرسل إلیھ فورا بالحبس وتمكنھم من فحص المنتجات المحبوسة وفقا لمقتضیات مجلة الدیوانة، 

.ودون اإلخالل بمبدأ سریة المعامالت

أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ینوبھم من القیام بدعاوى أمام المحكمة فعلى مصالح ولغایة تمكین المؤلف

الدیوانة إعالمھم باسم وعنوان المالك أو المورد أو المصدر أو المرسل إلیھ إذا كان معروفا وذلك بموجب إذن 

.على عریضة

ف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من یرفع قانونا حبس المنتجات إذا لم یثبت المؤل:ـ خامسا ـ50الفصل 

: ینوبھم لمصالح الدیوانة في أجل عشرة أیام بدایة من تاریخ اإلعالم بالحبس أنھ

ـ استصدر اإلجراءات التحفظیة المناسبة من المحكمة ذات النظر،

ـ وقام بدعوى مدنیة أو جزائیة،

ي صورة ما إذا ثبت أن المنتجات المتنازع في ـ وقدم ضمانا كافیا لتغطیة مسؤولیتھ تجاه األشخاص المعنیین ف

.شأنھا ال تمثل خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة

.ویتم ضبط مقدار ھذا الضمان من قبل المحكمة المختصة

ویمكن التمدید في األجل المذكور بالفقرة األولى من ھذا الفصل بعشرة أیام أخرى على األكثر في الحاالت التي 

.، من قبل مصالح الدیوانةتستوجب ذلك

ـ مكرر ـ من ھذا القانون إذا لم یقم المؤلف أو أصحاب 50كما یرفع قانونا حبس المنتجات المتخذ وفق الفصل 

الحقوق المجاورة أو من ینوبھم بإیداع المطلب المشار إلیھ بنفس الفصل في ظرف سبعة أیام من تاریخ إعالمھم 

.من قبل مصالح الدیوانة
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یمكن أن یتحصل المالك أو المورد أو المصدر أو المرسل إلیھ من المحكمة ذات النظر :ـ سادسا ـ 50الفصل 

على إذن في رفع الحبس على المنتجات موضوع الدعوى مقابل إیداع ضمان مالي كاف لحمایة مصالح المؤلف 

:أو أصحاب الحقوق المجاورة شریطة

ـ خامسا ـ من ھذا القانون بأنھ رفع األمر إلى المحكمة 50بالفصل ـ إعالم مصالح الدیوانة في األجل المذكور

المختصة للنظر في األصل،

ـ أن المحكمة المختصة لم تتخذ إجراءات تحفظیة منذ انقضاء ھذا األجل،

.ـ إتمام كل اإلجراءات الدیوانیة

إذن على عریضة من یمكن لصاحب الحق أو من ینوبھ أن یطلب تحفظیا بمقتضى :ـ مكرر ـ 54الفصل 

رئیس المحكمة المختصة، القیام بوصف دقیق مع حجز عیني أو بدونھ للمنتجات والتي تمثل اعتداء على حقوق 

المؤلف أو الحقوق المجاورة وذلك بواسطة عدل منفذ یساعده عند االقتضاء خبیر یعینھ رئیس المحكمة 

.المختصة

.عینات الضروریة إلثبات االعتداء بین یدي العدالةویقتصر الحجز العیني عند االقتضاء على وضع ال

إذا كان ھناك عرض عمومي أو أداء عمومي لمصنف ما، كان جاریا أو تم اإلعالن عنھ فیمكن إیقاف العرض 

.واألداء الجاري أو منع العرض أو األداء المعلن عنھ بمقتضى إذن على عریضة من رئیس المحكمة المختصة

: المختصة طبق نفس اإلجراء أن یأذنویمكن لرئیس المحكمة 

.ـ بتعلیق كل عملیات الصنع الجاریة لالستنساخ غیر الشرعي للمصنف1

ـ بحجز النسخ التي تم صنعھا أو التي ھي بصدد الصنع والتي تمثل استنساخا غیر شرعي، وكذلك حجز 2

.مجلة اإلجراءات الجزائیةالمداخیل التي تم تحقیقھا والنسخ المستعملة بصفة غیر شرعیة، طبقا ألحكام

ـ بحجز المداخیل المتأتیة من كل استنساخ أو عرض أو أداء أو بث لمصنف بأیة طریقة كانت والتي وقع فیھا 3

خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة

ویمكن لرئیس المحكمة المختصة بمقتضى إذن على عریضة في جمیع الصور المبینة بالفقرات األولى والثانیة 

.والرابعة من ھذا الفصل أن یلزم الطالب بتأمین ضمان مالي قبل إجراء عملیة الحجز

ویبطل قانونا الوصف أو الحجز أو إیقاف العرض أو األداء أو منعھا، إذا لم یقم الطالب بقضیة في ظرف 

.خمسة عشر یوما وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر

.لقیام بالوصف أو الحجز أو اإلیقاف أو المنعویحتسب أجل الخمسة عشر یوما بدایة من یوم ا 
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2014أكتوبر23المؤرخ في  2014-06- 102عدد منشورللوفقا 

المتعلق بضبط ) 06الفصل (2011سبتمبر 03و وفقا لقرار الھیئة العلیا المستقّلة لإلنتخابات المؤرخ في 

10المؤرخ في 90/01/2011ات الحملة اإلنتخابّیة الوارد في منشور وزارة التربیة عدد عد و إجراءقوا
. 2011سبتمبر 

یمنع السماح للجمعیات و المنظمات تنظیم تظاھرات داخل المؤسسات التعلیمّیة ال تمت بصلة إلى الرسالة 

.التربوّیة عالوة على ما یشوبھا من نزوع إلى التوظیف السیاسي

عمال فضاءات المؤسسات التربوّیة إلحتضان نشاط أّي حزب سیاسي أو أّي منظمة أو جمعّیة ال عالقة یمنع إست

لنشاطھا بالتربیة سواء تعلق األمر بعقد إجتماعات أو تنظیم ندوات أو إحتفاالت أو مسابقات أو تظاھرات مھما 

مختلف أشكال التجاذب و الثانوّیة عن كان نوعھا وذلك للنأي بالمؤسسات التعلیمّیة اإلبتدائیة و اإلعدادّیة

.و ضمانا لحیادّیة المؤسسات و تقیدھا بالرسالة التربوّیةالحزبي و اإلیدیولوجي و العقائديالسیاسي و

أو ھذا اإلجراء ال ینطبق على الجمعیات و المنظمات التي أمضت عقود شراكة مع الوزارة في المجال التربوي

وّیة صرفة على أن تتحصل على الموافقة كتابّیا من المندوبّیة الجھوّیة للتربیة قبل تلك التي لھا إھتمامات ترب

.إنجاز النشاط

یحجر إستغالل أماكن العمل في اإلدارات و المؤسسات التربوّیة للدعوة ألّي دعایة سیاسّیة مھما كان نوعھا أو 

إل أحزاب سیاسّیة أو تیارات فكرّیة لقائمة مترشحة أو للتحریض على الكراھّیة بین المترشحین المنتمین

.مختلفة

تعرض مرتكبیھا إلى التتبعات التأدیبّیة و ذلك بصرف النظر عن غیرھا من التتبعات مخالفة ھذا التحجیر 

.الجزائّیة المنصوص علیھا بالتشریع و التراتیب الجاري بھا العمل
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عمومیة ال تكتسي صبغة اداریة، تتمتع ، ھي مؤسسة1972لتونسیة للتعاون الفني سنة أحدثت الوكالة ا

وزارة التخطیط والتعاون الدولي، وقد تم تحدید مھامھا بالشخصیة المدنیة واالستقالل المادي، تحت إشراف

.1972أفریل 27الصادر في 72-35ومشموالتھا بالقانون عدد 

السیاسة الوطنیة في مجال التعاون الفني، ویعد إنشائھا الذي یسھر على تنفیذتعتبر الوكالة الجھاز المختص 

.التعاون والتضامن مع الدول االخرىاستجابة لھدف دعم وتكریس

:الفنيمھام الوكالة التونسیة للتعاون

األربعة الفني، وترتكز مھامھا حول تساھم الوكالة في إعداد وتنفیذ السیاسة الوطنیة في مجال التعاون

:محاور األساسیة التالیة

.ایفادھم في اطار التعاون الفنيھم وتحدید االطارات و الخبراء و االستشاریین التونسیین و اختیار·

.أجنبیةلفائدة إطاراتتنظیم دورات تكوینیة و تنمیة مھارات·

.النامیةتنفیذ مھمات استشاریة و مشاریع معونة فنیة لفائدة البلدان·

.الثالثيتنمیة التعاون الفني بین دول الجنوب والتعاون·

طریق أریانة- نھج صالح الدین عمامو المركز العمراني الشمالي:الوكالة التونسیة للتعاون الفني:العنوان

.1080تونس سیدیكس -34یدي ص ب عددالعنوان البرمطار تونس قرطاج قرب مدینة العلوم
www.atct.nat.tn: موقع الواب71755710:الفاكس/71234720الھاتف 

atct@gnet.tn:العنوان االلكتروني

http://www.tunisie-competences.nat.tn/default.aspx?id=144&Lg=3
http://www.tunisie-competences.nat.tn/default.aspx?id=211&Lg=3
http://www.tunisie-competences.nat.tn/default.aspx?id=146&Lg=3
http://www.tunisie-competences.nat.tn/default.aspx?id=147&Lg=3
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ü18 مندوبّیة الجھوّیة للتربیة مخّصص تدریس توّزع على أّیام العمل مع تخصیص یوم من قبل الساعة

.للتكوین البیداغوجي

ü ساعة أسبوعّیا بدایة 12التخفیض في ساعات التدریس بالنسبة لألستاذ المبّرز و األستاذ المبّرز األّول إلى

).بین النقابة و وزارة التربیة03/12/2011محضر جلسة (سنة تدریس15من 

üلألساتذة الذین المباشرین للتدریس و الّلذین سیكّلفون بعمل إداري ساعة أسبوعّیا بالنسبة25نظام اعتماد

محضر جلسة (.وتقّرر ذلك لجنة طبّیة. لـزیادة عن النصاب أو حذف اختصاص أو بسبب مرض

)لم تدخل حیز التنفیذ().بین النقابة و وزارة التربیة03/12/2011

üأوقاتھ و ما زاد عن ذلك یحتسب ضمن ساعة في جدول 15األستاذ المترّبص سنة أولى مطالب بــ

.الساعات الزائدة

ü لسنة126عدداألمربإتمامیتعلق2013سبتمبر16مؤرخ2013لسنة3753عددمرلألوفقا
أصنافبعضبھالمطالباألسبوعيالعملتوقیتبضبطالمتعلق1973مارس17فيالمؤرخ1973

:التربیةلوزارةالتابعیناألعوان

الثانويوالتعلیماإلعدادّیةالمرحلةمدرسيرتبلمختلفأسبوعّیاتدریس(2)ساعتاتخّفض&

سنةكلتدریسساعةبحسابسنتینعلىالّتدریسفياألقّلعلىأقدمّیةسنة20قضواالذین

.2013سبتمبر منبدایة

علىریسالتدفياألقلعلىأقدمیةسنة25قّضىمنلكلأسبوعیاساعات(3)ثالثوتخّفض&

.2014سبتمبر منبدایةتدریسوساعتین2013سبتمبرمنبدایةتدریسساعةبحسابسنتین

ü مھنة مدّرسي التعلیم الثانوي و اإلعدادي بجمیع رتبھم المباشرین االعتراف بتصنیف2012تّم في

.للتدریس ضمن المھن الشاّقة

:إلىاستنادا
ü 1982سبتمبر 17المؤّرخ في 1982لسنة 1276األمر عـدد.

ü 1986جویلیة 12المؤّرخ في 609األمر الوزاري عدد.
ü المبّین لتوقیت العمل األسبوعي لألساتذة 2004أكتوبر 19في المؤّرخ 2004لسنة 2438األمر

.المبّرزین

ü 2002جویلیة 26مذّكرة من المندوب الجھوي للشباب و الطفولة و الریاضة بتونس مؤّرخة في
.ألساتذة التربیة البدنّیة ومعّلمي الریاضةاألسبوعيالعمل بخصوص توقیت
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:مالحظات
الجمعّیة الریاضّیة المدرسّیةفي جدول أوقات كّل مدّرس تربیة بدنّیة لنشاط ساعات3یجب تخصیص -

.عمل في الیوم الواحدساعات6ال یمكن لمدّرس التربیة البدنّیة -

إّال في إذا توّفرت اإلضاءة المناسبة في دقیقة30و17الساعة مجة حصص التربیة البدنّیة بعد ال یجب بر-

.الفضاء المستغّل

ساعات العمل األسبوعي الرتبة

ساعة15

أستاذ تعلیم ثانوي مترّبص -
سنة أولى

أستاذ مبّرز-
أستاذ مبّرز أّول-

ةساع18

أستاذ تعلیم ثانوي-
أستاذ أّول تعلیم ثانوي-
أستاذ تعلیم ثانوي مرحلة أولى-
أستاذ تعلیم فوق الرتبة -

:في المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
ساعات جمعّیة 3+ ساعة تربیة بدنّیة 22=ساعة25

ریاضّیة :في مرحلة التعلیم الثانوي)ریاضة(معّلم -
ساعات جمعّیة 3+ تربیة بدنّیة ساعة19=ساعة22

ریاضّیة
:في المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي

ساعات جمعّیة 3+ ساعة تربیة بدنّیة 19=ساعة22
ریاضّیة

)ریاضة(معّلم أّول -

:في مرحلة التعلیم الثانوي
ساعات جمعّیة 3+ ساعة تربیة بدنّیة 17=ساعة20

ریاضّیة
ساعات جمعّیة 3+ ة تربیة بدنّیة ساع17=ساعة20

ریاضّیة )ریاضة(معّلم تطبیق -
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.الصادر عن وزارة التربیة2012-06- 73المنشور

:بالنسبة للتلمیذ.1

üالمیذ و األساتذة یتّم منح األولوّیة لمصلحة التلمیذعند إعداد جداول أوقات الت.

ü6ساعات كحد أقصى یومّیا و ساعتین كحد أدنى صباحا و مساء.

üتجنب الساعات الجوفاء.

üتسند كّل ماّدة في القسم الواحد لمدرس واحد.

üیتّم الفصل بین الحصص الصباحّیة و المسائّیة بساعتین مھما كان الزمن المدرسي المعتمد.

üتمتیع التالمیذ بأمسیة راحة على األقّل في األیام األربع األولى من األسبوع.

üال تبرمج المواد التي تدرس بحساب ساعتین في األسبوع على یومین متتالیین.

üیتّم الربط بین المواد التي تعتمد نظام األفواج للقسم الواحد.

:بالنسبة لألستاذ.2

ü6و مساءأحد أدنى صباحا ساعات كحد أقصى یومّیا و ساعتین ك.

üال یسند للمدرس أكثر من یوم راحة واحد في األسبوع عدى یوم التكوین.

ü على األقّلاثنینأو شعبتین اثنینمستویینیسند لكّل مدّرس.

ü تتّم المراوحة عند إعداد الجداول بین الحصص الصباحّیة و الحصص المسائّیة في كّل المواد مھما كان

.یام األربعة األولى من األسبوعاإلختصاص خالل األ

üساعة 24یجب فصل حصتي التربیة البدنّیة لنفس القسم بـ.

üال تبرمج المواد التي تدرس بحساب ساعتین في األسبوع على یومین متتالیین.

ü تنجز حصص األشغال التطبیقّیة في قاعات اإلختصاص دون سواھا إال في حال عدم توفر عدد كافي من

.القاعات

üمدارس اإلعدادیة و السنة األولى من التعلیم الثانوي یبرمج ثالث أرباع كّل مادة أساسّیة في تكوین في ال

.في الفترة الصباحیة و یبرمج الربع اآلخر في الفترة المسائیة)ریاضیات,فرنسیة,عربیة(التلمیذ 

üاع توقیت كّل مادة خصوصیة في السنوات الثانیة و الثالثة و الرابعة من المرحلة الثانوّیة یبرمج ثالث أرب

.أو الشعبة في الفترة الصباحیة و یبرمج الربع اآلخر في الفترة المسائیة/ للمسلك و 
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ü أستاذ بطاقة رغبات یحدد فیھا رغباتھ للسنة الدراسیة المقبلة فیما یخّص جدول كّلفي آخر كّل سنة یقدم

تعدیل المستویات المسندة للمدرس على متفقد یقترح المدیر(األوقات و المستویات التي یرغب في تدریسھا 

).المادة

ü لمدیر " إقتراح تعدیل جدول أوقات"في حال عدم رضا األستاذ على الجدول یمكنھ عند استالمھ تقدیم مطلب

.و في حال كان في الجدول إخالل یطلب األستاذ تدّخل متفقد الماّدةالمؤسسة

:لھمداوت خاصة في اعداد جبالنسبة لمدرسي مادة التقنیة صدرت توصیا

ü ثانوي/اعدادي(تجنب اسناد اكثر من مستویین إثنین و یشترط أن یكون المستویین في نفس المرحلة.(

üتسند األقسام النھائیة لذوي الخبرة.

üیقسم الفصل الى نصفین حسب الترتیب األبجدي للقائمات االسمیة.

üرسین اال في الحاالت القصوىیسند الفوجین ألستاذ واحد و ال یقسم الفصل بین مد.

üالمادة حسب المنشور متفقدمعبالتشاورذلكیتمأنعلىالمادةأساتذةبینبالتنسیقأستاذتكلیفیمكن

43/91.
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:للتلمیذ و األستاذ بالمدارس اإلعدادیة) بحساب الساعات(التوقیت االسبوعي  

 
التي یختلف فیھا التوقیت األسبوعي لألستاذ عن التوقیت األسبوعي للتلمیذ جدول توضیحي في المواد 

:بالمدارس اإلعدادیة 
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:النموذجیةللتلمیذ و األستاذ بالمدارس اإلعدادیة) بحساب الساعات(التوقیت االسبوعي  

 
ي للتلمیذ جدول توضیحي في المواد التي یختلف فیھا التوقیت األسبوعي لألستاذ عن التوقیت األسبوع

:بالمدارس اإلعدادیة النموذجیة
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:للتلمیذ و األستاذ بالمدارس اإلعدادیة التقنیة) بحساب الساعات(التوقیت االسبوعي 

 
:تعلیم الثانويللتلمیذ و األستاذ بال) بحساب الساعات(التوقیت االسبوعي  
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وعي لألستاذ عن التوقیت األسبوعي للتلمیذ جدول توضیحي في المواد التي یختلف فیھا التوقیت األسب
:بالتعلیم الثانوي
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1995لسنة 49المنشور عدد  و ألعوان الوظیفة العمومّیةمن النظام األساسي العام 27للفصل استنادا

الخاص بتراتیب التربص البیداغوجي بدایة من السنة 2014و منشور سنة 1995جویلیة 11المؤّرخ في 

فإّن األستاذ یترّسم بعد ترّبص یدوم سنتین یمكن تمدیدھا بسنة واحدة یتّم بعد ذلك 2014/2015الدراسیة 
.اللجنة اإلدارّیة المتناصفةاستشارةتبتھ أو إعفاؤه بناء على تقریر تفّقد بیداغوجي و بعد إّما ترسیمھ في ر

I.و أھدافھتعریف التربص:

و یمثل التربص فترة تأھیل تمتّد على سنتین غرضھا إعداد المدرسین المنتدبین إعدادا معرفیا و بیداغوجیا

من المؤمل أن یكون - عادة-فترة التي تتوج بالترسیمصناعیا و نفسانیا عند االقتضاء و في نھایة ھذه ال

:المدرسین قادرین 

ü على االضطالع بتطبیق البرامج المقررة في اختصاصھم في ضوء غایات النظام التربوي و بكیفیة

.تحقق ما رسم لھا من اھداف و ما إنبنت علیھ من إختیارات منھجّیة و تربوّیة

üالتالمیذ على إكتساب المعارف و المھارات و بناء على توخي طرق في تنشیط الفصل تساعد

.على الترشد الذاتي و تنشئتھم على الرأي المعتدل و السلوك السوّيشخصیاتھم

ü على تقییم مكتسبات التالمیذ في اإلختصاص وفق معاییر مضبوطة و إعتمادا على أدوات مالئمة

.الجید محتوى و صیغةألھداف المادة متنوعة األشكال مستجیبة لمواصفات المحتوى

.یخضع المتربص لفترة تربص تدوم سنتین

:السنة األولى.1

و 15و 10تمتد فترة التربص الى منتصف شھر ماي و یحضر فیھا المدرس حلقات تكوینّیة تتراوح بین 

:تتناول

التراتیب االدارّیة -

أخالقیات المھنة-

غایات النظام التربوي-

ھابنیة البرامج الرسمّیة و مضامین-

, المقاربات البیداغوجیة,طرائق التدریس,نظریات التعّلم,علم النفس التربوي(مسائل بیداغوجّیة عامة -

...)تقنیات التنشیط

حضور دروس شاھدة في مستویات تعلیمّیة مختلفة-

إنجاز دروس شاھدة-
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د و سائل إعدا,بناء إختبارات تقییمّیة,إعداد جذاذة درس,اعداد توزیعیات(المشاركة في ورشات عمل -

...)تعلیمّیة

.یوثق المتربص ما یتلقاه من تكوین في كراس یخّصص للغرض

:السنة الثانیة.2

:و تشتمل على جانبین

:التكوین البیداغوجي-أ

و . 10و 5و یمتّد إلى منتصف شھر ماي و یحضر المتربص في حلقات تكوینّیة یتراوح عددھا بین 

:تتناول

تعلمّیة المواد-

دروس شاھدة-

عملورشات-

.مسائل مختلفة یقدر المتفقد ضرورتھا بناء على نتائج تقییم التربص في نھایة السنة األولى-

.یمكن إدراج تكوین المتربصین سنة ثانیة في خّطة تطویر الكفاءات التي ینتفع بھا بقیة المدرسین-

:البحث التربوي-ب

المتربص و المتفّقد الذي یتولى یضبط موضوعھ بالتنسیق بین:ھو عمل شخصي ذو بعدین تكویني و تقییمي

للغرض على أن تتراوح عدد صفحاتھ تأطیره في زیارات اإلرشاد و التفّقد أو في لقاءات جماعّیة تخّصص

.صفحة و یكون آخر أجل لتسلیمھ عن طریق التسلسل اإلداري آخر شھر ماي40و 20بین 

رافقتھ بزیارات إرشاد و تفّقد و دعوتھ لحضور تتّم م) تأجیل الترسیم(في حال إسعاف المتربص بسنة ثالثة 

.دروس شاھدة و حلقات تطویر الكفاءات

II.التقییم:

:یكون التقییم بـ:السنة األولى.1

ü زیارتي إرشاد على األقّل لتقییم كفاءة المترّبص العلمّیة و البیداغوجّیة و كیفّیة تنظیمھ لعملھ على أن یتّم

كما ینبغي موافاة . و ذلك عن طریق مدیر المؤّسسة التربوّیةزیاراتإعالم المترّبص مسّبقا بمواعید ال

المترّبص بالتقاریر البیداغوجّیة في ضرف أسبوعین من الزیارة و ذلك لتمكینھ من تالفي النقائص 

.المحتملة في أقرب اآلجال

üلمالئمة عن ثلث بتقییم إنتظام حضور المتربص في حلقات التكوین و في حال التغّیب المدّعم بالوثائق ا

الحلقات التكوینّیة یعتبر المدّرس في السنة الموالیة مترّبصا سنة ثانیة مع مطالبتھ بالحضور في الحلقات 
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أّما إذا تجاوزت غیاباتھ ثلث الحلقات فإّنھ یدعى إلعادة الترّبص بأكملھ في السنة .التي تغّیب عنھا

).تربص مزدوج(الموالیة 

üص و یكون بمالحظات دون إسناد عددبتقییم تكویني لكراس الترّب.

ü بتحریر المتفقد لتقریر إجمالي للمترّبص یضّمنھ تقییمھ اإلجمالي من حیث المواضبة على حلقات

.التكوین و إعداده لكراس الترّبص یوّجھھ للمندوب الجھوي للتربیة

üبإعتماد تقریر زیارات مدیر المؤسسة التربوّیة

یمكن للمتفقد إقتراح إعفاء المدّرس و یحیل البّت في أمره إلى اللجنة في حال القصور العلمي الواضح 

.اإلدارّیة المتناصفة

:یتواصل التقییم بـ:السنة الثانیة.2

üیقّدر المتفقد عدد الزیارات على ضوء ما یفرضھ مستوى األستاذ المترّبص :زیارات اإلرشاد و التفّقد

.إشعار مسّبق و یسند فیھا عددو تكون زیارة التفّقد دون .علمّیا و صناعّیا

üإسناد عدد للبحث التربوي.

üإعتماد تقریر زیارات مدیر المؤسسة التربوّیة

ü تحریر المتفقد لتقریر إجمالي في نھایة السنة الثانیة یضّمنھ مالحظاتھ في كفاءة المدرس المترّبص

ند عددین أحدھما لزیارة التفّقد و في مدى توّفقھ في طرائق البحث التربوي و یسالعلمّیة و البیداغوجّیة

.مع بیان إقتراح الترسیم أو تأجیل الترسیم.و الثاني للبحث التربوي

:و یفضي ھذا التقییم لـ

.20من 10ترسیم المترّبص إذا كان كّل من العددین مساویا أو یفوق -

البحث التربوي اذا إقتراح تأجیل الترسیم و دعوة المتربص إلى إعادة تربص السنة الثانیة دون إعادة-

.20من 10أو أكثر و عدد التفقد أقل من 10كان عدد البحث 

إقتراح تأجیل الترسیم و دعوة المتربص إلى إعادة البحث التربوي دون حضور حلقات التكوین -

على أّن . 20من 10و عدد التفّقد یساوي أو یفوق 20من 10دون البیداغوجي اذا كان عدد البحث 

المترّبص آلّیا من التفّقد و المتابعة البیداغوجّیة و یكون آخر أجل لتسلیم البحث التربوي ذلك ال یعفي

.نھایة شھر أفریل من السنة الموالیة

من قبل لجنة تفّقد أخیرفي حالة توقع حصول إعفاء من المتفّقد المباشر لألستاذ المسعف یجرى على المتربص 

یقترحھما المتفقد المباشر اّدة و من نفس المستوى العلمي على األقّل تضّم المتفّقد و أستاذین من نفس الم
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31و یقع تعیینھما من قبل المندوبّیة للتربیة على أن ال تتجاوز الزیارة بالتنسیق مع المندوب الجھوي للتربیة

.ثالثّیةماي و تختم بقریر مفّصل یحمل عددا و إقتراحا واضحا بالترسیم أو اإلعفاء و إمضاء اللجنة ال

:خالل فترة الترّبص

üساعة 15و ما زاد عن الساعات تخفیض في جدولھ3خالل السنة األولى من الترّبص یتمّتع األستاذ بـ

.  یحتسب ساعات إضافّیة

ü مدیر المعھدطرف من زیاراتیتلقى األستاذ.

ü المترّبص بالزیارة مسّبقا ویتّم إعالمیتلقى األستاذ زیارات إرشاد من طرف المتفّقد أو المرشد التربوي

.رف أسبوعین من تاریخ الزیارةظالتقاریر البیداغوجّیة في إرسالو یجب عن طریق مدیر المعھد

ü تقویمھ الشخصي للترّبص–المالحظات –الدروس (یطالب المترّبص بكّراس الترّبص(...

Ü ترّبصالیقّیم مجھودو یسند لألستاذ عدددون إشعار مسبقتكون زیارات التفّقد.

Ü في حال عدم خضوع األستاذ المتربص لزیارة تفقد ألسباب قاھرة و ینعقد اجتماع اللجنة المتناصفة فإنھ

و علیھ مراجعة المتفقد للقیام بتفقد قصد المشاركة في النقل في أقرب وقت .یتم ترسیمھ دون عدد بیداغوجي

.ممكن

Üأو إذا كان متحّصال على شھادة من دار المعّلمین العلیا لمّدة سنة على األقّلإذا كان األستاذ المبّرز دّرس

المؤّرخ في 2004لسنة 2438األمر عدد حسب .فإّنھ یخضع لترّبص یدوم سنة یمكن تمدیده سنة أخرى

2004أكتوبر 19

Ü بعد األستاذ المبّرز الذي ال أقدمّیة لھ في التعلیم یخضع لترّبص یدوم سنتین یمكن تمدیده بسنة واحدة یتّم

ذلك ترسیمھ أو إرجاعھ إلى رتبتھ األصلّیة أو إعفاؤه نھائّیا بعد أخذ رأي الجنة اإلدارّیة المتناصفة إذا لم 

.یكن تابعا لإلدارة

ة بلقاسمخطوات األستاذ الناجح لألستاذ عطّی
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كتقییم للمجھود العلمي و ھو عدد یسند لألستاذ في زیارة التفّقد التي تفضي للترسیم یسنده متفّقد الماّدة 

.و یتغّیر ھذا العدد خالل المسیرة المھنّیة من خالل زیارات التفّقدلبیداغوجي للمرّبيا

ü إلى تفّقدات بیداغوجّیة دورّیة منتظمةیخضع المدّرسون بمختلف رتبھم.

üیمكنھ المطالبة بزیارة عبر التسلسل اإلداري إلى السّید المدیر في حال لم یخضع األستاذ للتفّقد لعّدة سنوات

.م للتفّقدّیة العاّمة للتربیة عن طریق السّید المدیر الجھوي للتربیةالعا

ü بإمكان األستاذ تقدیم مطلببتجمید العدد البیداغوجي أو الحّط منھ في حال إّتخذ متفّقد الماّدة قرارا

یة عن طریق إلى السّید المدیر العام للتفّقدّیة العاّمة للتربیة عن طریق السّید المدیر الجھوي للترباعتراض

اّطلعت علیھ وتسّلمت " و یدّون األستاذ لدى تسلمھ نسخة من التقریر على تقریر التفّقدءبناالتسلسل اإلداري

:وإني أعترض على ما فیھ وأرفقھ بتقریر في الغرض...نسخة منھ بتاریخ 

B ذلك خارج عن نطاقھ في حال ذكر المتفّقد مثال أّن ھناك تأخیر في البرنامج فعلى األستاذ أن یثبت أّن

.كتوّقف الدروس بالمنطقة ألسباب مناخّیة أو ألسباب صحّیة ألّمت بھ

B نّصا في استعملفي حال ذكر المتفّقد مثال أّن المرّبي لم یستعمل وسائال تعلیمّیة فعلى األستاذ أن یثبت أنّھ

األمر اقتضىص وإذا درسھ من الكتاب المدرسي بذكر الصفحة و ذلك بنسخ ما دّونھ على كّراس النصو

...بنسخ بعض الصفحات من كّراسات التالمیذ

:فحوى تقریر التفّقد
üاسم الدرس الذي حضره المتفقد.

üوصف الدرس.
ü و لمستوى التلمیذ،طریقة التدریس،الوسائل األھداف و مالءمتھا للبرامج الرسمّیة:الجانب البیداغوجي

...السبورة،مشاركة التالمیذالتعلیمّیة المستعملة،طریقة التنشیط،استعمال

üمن لغة التدریس، التمّكنسالمة المحتوى:المحتوى المعرفي...

üفي إنجاز البرنامج، المراقبة ، التقّدمالتالمیذ، كراساتالدروس، كراساإلعداد:التنظیم العام للعمل

...المستمّرة

üالحاجیات، تشخیصانعكاسھ على الدرس:التكوین المستمّر...

üالخالصة.

üالعدد المسند عل عشرون.
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المتعلق بضبط الشروط العامة إلسناد 1994أوت 15المؤرخ في 1994لسنة 1706األمر عدد حسب 

العدد المھني و عدد منحة اإلنتاج 

یعكس مجھوده المھني یقترحھ مدیر 100و 0یسند كّل سنة لألستاذ في حالة مباشرة أو إلحاق عدد بین 

لمؤسسة و یرجع إعطاؤه إلى رئیس اإلدارة أي المندوب الجھوي للتربیة نیابة عن وزیر التربیة و مقاییس ا

:اإلسناد ھي

ü اإلنتاجیة(كمیة العمل(.

üكیفیة العمل.

üالعالقات و المظھر.

üالمثابرة.

üالمواظبة.

:كما یليیقع تقسیم كل مقیاس تّم ذكره إلى خمسة أقسام و یمنح لكّل قسم عدد مرقم محدد

العددالقسم

20إلى 18یفوق )حسن جدا(القسم األول 

18إلى 15یفوق )حسن(القسم الثاني 

15إلى 12یفوق )قریب من الحسن(القسم الثالث 

12إلى 10من )متوسط(القسم الرابع 

10دون )غیر كاف(القسم الخامس 

الة عدم مباشرة أو تحت السالح فیسند لھ آخر عدد إذا كان األستاذ في عطلة مرض طویل األمد أو في ح

.تحّصل علیھ

في حالة عدم رضا األستاذ عن العدد المسند إلیھ فیمكنھ تقدیم مطلب اعتراض عن طریق التسلسل اإلداري 

من النظام 22للفصل یطلب فیھ من اللجنة اإلدارّیة المتناصفة أن تدعو اإلدارة إلى مراجعة العدد المسند طبقا 
.ألساسي العام ألعوان الوظیفة العمومّیةا
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المؤّرخ 1997لسنة 1832األمر و من النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة العمومّیة24الفصل یعّرفھ 

من درجة إلى درجة أعلى في نفس الرتبة آلي و بصفة دورّیةارتقاءعلى أساس أّنھ 1997سبتمبر16في 

.على أساس األقدمّیة

:خالل حیاتھ المھنّیة و ذلك25إلى الدرجة 1یتدّرج األستاذ من الدرجة 

ü ألساتذة التعلیم األّولین فوق الرتبة و ألساتذة التعلیم فوق الرتبة و لألساتذة المبّرزین األّولینشھر 24كّل.

ü 8و الدرجة 1شھر لبقّیة الرتب بین الدرجة 21كّل.

.عن كّل درجة جدیدةخاضعة لألداء دنانیر 9تضاف -

ال تحتسب في األقدمّیة في الدرجة فترات العطل بدون مرّتب و عدم المباشرة العادّیة و الخصم من المرّتب-

 

:تختلف الترقیات حسب الرتبة التي بدء بھا المدرس حیاتھ المھنّیة

:لمشترك لمدّرسي اللغة األنقلیزّیة و اإلعالمّیةمن رتبة أستاذ تعلیم ثانوي أو أستاذ تعلیم ثانوي بالسلك ا.1
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بالسلك المشترك لمدّرسي اللغة األنقلیزّیة و رتبة أستاذ أّول للتعلیم الثانوي العام و التقني و الفني و -أ
: اإلعالمّیة

:ھم الشروط التالیةیترّشح لھا أساتذة التعلیم الثانوي المترّسمون في رتبتھم و المباشرین للتدریس المتوّفر فی

ü6سنوات أقدمّیة في الرتبة في تاریخ ختم الترّشحات.

ü على األقّل20من 11عدد بیداغوجي یساوي.

الملحقون المتوّفرالتعلیم الثانوي القائمون بعمل إداري أو المكّلفون بخّطة وظیفّیة أو أیضا أساتذةیترّشح لھا 

:فیھم الشروط التالیة

ü6 الرتبة في تاریخ ختم الترّشحاتسنوات اقدمّیة في.

ü وفي حالة عدم توفر عدد .20من 11یساوب العدد البیداغوجيوالعدد اإلداري معدل حسابي بین إعتماد

.كعدد بیداغوجي10بیداغوجي یحتسب المعدل الحسابي آلخر عدد إداري و 

:ترتیب المترّشحین&

ü 1ضارب ( آخر عدد بیداغوجي(

ü قطة عن كلّ سنةن( األقدمّیة في الرتبة.(

ü نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة العاّمة.(

ü سنة بعد السنوات الثماني 4نقطة عن كّل ) ¼(ثّم بربع . من التدریس08التنفیل بنقطة لكّل أستاذ في السنة

.األولى

ü نقاط للمشاركین في تألیف كتب مدرسیة أو دراسات أو بحوث ذات صبغة 10التنفیل بعدد أقصاه

بحتة و وسائل تعلیمیة موازیة مؤشرة من قبل وزارة التربیة أو من قبل وزارة التعلیم العالي و بیداغوجیة

.البحث العلمي بالنسبة لألساتذة بالسلك المشترك لألنقلیزّیة و اإلعالمّیة للسنتین اللتین تسبقان المناظرة

بإحدىقل بخطة مدیر أو ناظر سنوات على األ5نقاط على أقصى تقدیر للمكّلفین  منذ 4التنفیل  بـ -

:مؤسسات وزارة التربیة أو بخطة وظیفّیة باإلدارة المركزّیة أو الجھوّیة بوزارة التربیة 

vنقاط4:مدیر عام أو مدیر.

vنقاط3: كاھیة مدیر أو مدیر مساعد.

vنقطتان: رئیس مصلحة أو مدیر مؤّسسة تربوّیة أو ناظر.

:ملّف الترّشح&

.لشبكة التربوّیةمطلب ترّشح یسحب من ا-

.قائمة خدمات من اإلدارة الجھوّیة للتعلیم-

.نسخة مطابقة لألصل من شھادة األستاذّیة أو اإلجازة أو ما یعادلھما-
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وثیقة تثبت سنوات التدریس الفعلي بالنسبة ألساتذة السلك المشترك لمدرسي األنقلیزیة و اإلعالمّیة -

.المباشرین للتدریس بمؤسسات التعلیم العالي

.نسخة من تقریر آخر عدد بیداغوجي-

.نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة للمكّلفین بعمل إداري-

على أن ال یتجاوز عدد األساتذة األول للتعلیم بالمائة من المترّشحین سنوّیا35یتّم قبول :مالحظة

. بالمائة من مجموع عدد أساتذة التعلیم الثانوي40الثانوي 

: ل فوق الرتبةرتبة أستاذ تعلیم أو-ب

:یترّشح لھا األساتذة األّول المترّسمون في رتبتھم و المباشرین للتدریس  المتوّفر فیھم الشرط التالي

ü05سنوات أقدمّیة في الرتبة في تاریخ ختم الترّشحات.

:ترتیب المترّشحین&

ü 1ضارب ( آخر عدد بیداغوجي. (

ü نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة العاّمة.(

üنقطة عن كلّ سنة( ة في الرتبة األقدمّی.(

ü سنوات8نقطة عن كّل سنة بعد )0.25(ثّم بربع . سنوات من التدریس8التنفیل بنقطة لمدة.

ü نقاط للمشاركین في تألیف كتب مدرسیة أو دراسات أو بحوث ذات صبغة 10التنفیل بعدد أقصاه

التربیة أو من قبل وزارة التعلیم العالي و بیداغوجیة بحتة و وسائل تعلیمیة موازیة مؤشرة من قبل وزارة

البحث العلمي بالنسبة لألساتذة األول بالسلك المشترك لألنقلیزّیة و اإلعالمّیة للسنتین اللتین تسبقان 

.المناظرة

:كما یتشح لھذه الرتبة األساتذة األول القائمین بعمل إداري أو المكّلفین بخطة وظیفّیة أو الملحقین

).نقطة عن كلّ سنة( العاّمة األقدمّیة -

).نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة في الرتبة -

.العدد اإلداري للسنة التي سبقت سنة الترقیة-

نقاط للمشاركین في تألیف كتب مدرسیة أو دراسات أو بحوث ذات صبغة 10التنفیل بعدد أقصاه -

بیة أو من قبل وزارة التعلیم العالي بیداغوجیة بحتة و وسائل تعلیمیة موازیة مؤشرة من قبل وزارة التر

و البحث العلمي بالنسبة لألساتذة األول بالسلك المشترك لألنقلیزّیة و اإلعالمّیة للسنتین اللتین تسبقان 

.المناظرة
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سنوات على األقل بخطة مدیر أو ناظر باحدى 5نقاط على أقصى تقدیر للمكّلفین  منذ 4التنفیل  بـ -

:أو بخطة وظیفّیة باإلدارة المركزّیة أو الجھوّیة بوزارة التربیة مؤسسات وزارة التربیة

vنقاط4:مدیر عام أو مدیر.

vنقاط3: كاھیة مدیر أو مدیر مساعد.

vنقطتان: رئیس مصلحة أو مدیر مؤّسسة تربوّیة أو ناظر.

:ملّف الترّشح&

.مطلب ترّشح یسحب من الشبكة التربوّیة-

.ة للتعلیمقائمة خدمات من اإلدارة الجھوّی-

وثیقة تثبت سنوات التدریس بالنسبة للمباشرین للتدریس بمؤّسسات التعلیم العالي-

.نسخة من قرار التسمیة في الرتبة الحالّیة-

.نسخة من تقریر آخر تفقد بیداغوجي للمباشرین للتدریس أو من آخر عدد إداري لغیر المباشرین للتدریس-

ة و الدراسات و البحوث ذات الصبغة البیداغوجّیة البحتة و الوسائل نسخة عند اإلقتضاء من الكتب المدرسّی-

.التعلیمّیت الموازیة المؤشرة من قبل وزارة التربیة للسنتین اللتین تسبقان المناظرة

. بالمائة من المترّشحین سنوّیا35یتّم قبول :مالحظة

: رتبة أستاذ تعلیم أّول ممّیز-ج

:وق الرتبة المتوّفر فیھم الشرط التاليیترّشح لھا األساتذة األول ف

ü5سنوات أقدمّیة في الرتبة في تاریخ ختم الترّشحات.

األول فوق الرتبة القائمون بعمل إداري أو المكّلفون بخّطة وظیفّیة أو الملحقون أیضا األساتذةیترّشح لھا 

:المتوّفر فیھم الشرط التاليالحاملین و

ü5تاریخ ختم الترّشحاتسنوات أقدمّیة في الرتبة في.

:ترتیب المترّشحین&

) .1ضارب ( آخر عدد بیداغوجي -1

).نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة العاّمة -2

).نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة في الرتبة -3

.سنوات8نقطة عن كّل سنة بعد )0.25(ثّم بربع . سنوات من التدریس8التنفیل بنقطة لمدة -4

اط للمشاركین في تألیف كتب مدرسیة أو دراسات أو بحوث ذات صبغة نق10التنفیل بعدد أقصاه -5

بیداغوجیة بحتة و وسائل تعلیمیة موازیة مؤشرة من قبل وزارة التربیة أو من قبل وزارة التعلیم العالي و 



ر        م یّ غ ص ل ا ي  د ل ذو ا ت س أل ا ل  ی ل 2د 0 1 4 Page 147

البحث العلمي بالنسبة لألساتذة األول بالسلك المشترك لألنقلیزّیة و اإلعالمّیة للسنتین اللتین تسبقان 

.المناظرة

بإحدىسنوات على األقل بخطة مدیر أو ناظر 5نقاط على أقصى تقدیر للمكّلفین  منذ 4التنفیل  بـ -

:مؤسسات وزارة التربیة أو بخطة وظیفّیة باإلدارة المركزّیة أو الجھوّیة بوزارة التربیة 

vنقاط4:مدیر عام أو مدیر.

vنقاط3: كاھیة مدیر أو مدیر مساعد.

v نقطتان: أو مدیر مؤّسسة تربوّیة أو ناظررئیس مصلحة.

:ملّف الترّشح&

.مطلب ترّشح یسحب من الشبكة التربوّیة-

.قائمة خدمات من اإلدارة الجھوّیة للتعلیم-

.نسخة من قرار االنتداب أو الترقیة إلى الرتبة الحالّیة-

.نسخة مطابقة لألصل من الشھادات العلمّیة التي تخّول التنفیل-

.یر آخر عدد بیداغوجينسخة من تقر-

.نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغیر المباشرین للتدریس-

. بالمائة من المترّشحین سنوّیا35یتّم قبول :مالحظة

:من رتبة أستاذ مبّرز.2

: رتبة أستاذ مبّرز أّول-أ

:المتوّفر فیھم الشرط التاليیترّشح لھا األساتذة المبرزون المترّسمون في رتبتھم و المباشرین للتدریس 
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ü7سنوات أقدمّیة في الرتبة في تاریخ ختم الترّشحات.

:ترتیب المترّشحین&

ü وفي صورة عدم توفر عدد بیداغوجي یحتسب المعدل الحسابي آلخر ) 1ضارب ( آخر عدد بیداغوجي

.كعدد بیداغوجي) 2ضارب ( و عشرة ) 1ضارب ( عدد إداري 

ü قطة عن كلّ سنةن( األقدمّیة في الرتبة.(

ü نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة العاّمة.(

ü سنة تدریس األولى للمباشرین 12سنوات بعد 4ثّم بنقطة لكّل . سنة من التدریس12التنفیل بنقطة لمدة

.للتدریس و الملحقین بالوكالة التونسیة للتعاون الفني

ü بعد األستاذیة أو ما یعادلھا و ذلك كاآلتينقطة لحاملي الشھادات العلمّیة ما15التنفیل بعدد أقصاه:

üنقطة15:شھادة الدكتوراه.

üنقاط5:شھادة البحوث المعّمقة.

üنقاط3:شھادة الدراسات المعمقة

üنقطتان: شھادة الكفاءة في البحث.

.ال تخّول نفس الشھادات العلمّیة ما بعد األستاذّیة التنفیل لالرتقاء إّال مّرة واحدة: مالحظة

نقاط للمشاركین في تألیف كتب مدرسیة أو دراسات أو بحوث ذات صبغة 10یل بعدد أقصاه التنف-

.بیداغوجیة بحتة و وسائل تعلیمیة موازیة مؤشرة من قبل وزارة التربیة للسنتین اللتین تسبقان المناظرة

ناظر باحدى سنوات على األقل بخطة مدیر أو 5نقاط على أقصى تقدیر للمكّلفین  منذ 4التنفیل  بـ -

:مؤسسات وزارة التربیة أو بخطة وظیفّیة باإلدارة المركزّیة أو الجھوّیة بوزارة التربیة 

vنقاط4:مدیر عام أو مدیر.

vنقاط3: كاھیة مدیر أو مدیر مساعد.

vنقطتان: رئیس مصلحة أو مدیر مؤّسسة تربوّیة.

vنقطة واحدة:ناظر معھد

:ملّف الترّشح&

.كة التربوّیةمطلب ترّشح یسحب من الشب-

.قائمة خدمات من اإلدارة الجھوّیة للتعلیم-

نسخة مطابقة لألصل من شھادة التبریز-

.نسخة من قرار التسمیة في رتبة أستاذ مبرز-

.نسخة مطابقة لألصل من الشھادات العلمّیة التي تخّول التنفیل-
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.نسخة من تقریر آخر عدد بیداغوجي-

.المباشرین للتدریسنسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغیر-

نسخة عند اإلقتضاء من الكتب المدرسّیة و الدراسات و البحوث ذات الصبغة البیداغوجّیة البحتة و الوسائل -

.التعلیمّیت الموازیة المؤشرة من قبل وزارة التربیة للسنتین اللتین تسبقان المناظرة

. بالمائة من المترّشحین سنوّیا35یتّم قبول :مالحظة

: مّیزبة أستاذ مبّرز أّول مرت-ب

:یترّشح لھا األساتذة المبرزون األّول المترّسمون في رتبتھم و المباشرین للتدریس المتوّفر فیھم الشرط التالي

ü5سنوات أقدمّیة في الرتبة في تاریخ ختم الترّشحات.

:ترتیب المترّشحین&

ü جي یحتسب المعدل الحسابي آلخر وفي صورة عدم توفر عدد بیداغو) 1ضارب ( آخر عدد بیداغوجي

.كعدد بیداغوجي) 2ضارب ( و عشرة ) 1ضارب ( عدد إداري 

ü نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة في الرتبة.(

ü نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة العاّمة.(

ü سنة تدریس األولى للمباشرین 12سنوات بعد 4ثّم بنقطة لكّل . سنة من التدریس12التنفیل بنقطة لمدة

.تدریس و الملحقین بالوكالة التونسیة للتعاون الفنيلل

ü نقطة لحاملي الشھادات العلمّیة ما بعد األستاذیة أو ما یعادلھا و ذلك كاآلتي15التنفیل بعدد أقصاه:

üنقطة15:شھادة الدكتوراه.

üنقاط5:شھادة البحوث المعّمقة.

üنقاط3:شھادة الدراسات المعمقة

üنقطتان: شھادة الكفاءة في البحث.

.ال تخّول نفس الشھادات العلمّیة ما بعد األستاذّیة التنفیل لالرتقاء إّال مّرة واحدة: مالحظة

نقاط للمشاركین في تألیف كتب مدرسیة أو دراسات أو بحوث ذات صبغة 10التنفیل بعدد أقصاه -

.اللتین تسبقان المناظرةبیداغوجیة بحتة و وسائل تعلیمیة موازیة مؤشرة من قبل وزارة التربیة للسنتین 

سنوات على األقل بخطة مدیر أو ناظر باحدى 5نقاط على أقصى تقدیر للمكّلفین  منذ 4التنفیل  بـ -

:مؤسسات وزارة التربیة أو بخطة وظیفّیة باإلدارة المركزّیة أو الجھوّیة بوزارة التربیة 

vنقاط4:مدیر عام أو مدیر.

vطنقا3: كاھیة مدیر أو مدیر مساعد.

vنقطتان: رئیس مصلحة أو مدیر مؤّسسة تربوّیة.

vنقطة واحدة:ناظر معھد
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:ملّف الترّشح&

.مطلب ترّشح یسحب من الشبكة التربوّیة-

.قائمة خدمات من اإلدارة الجھوّیة للتعلیم-

نسخة مطابقة لألصل من شھادة التبریز-

.نسخة من قرار التسمیة في رتبة أستاذ مبرز أّول-

.ل من الشھادات العلمّیة التي تخّول التنفیلنسخة مطابقة لألص-

.نسخة من تقریر آخر عدد بیداغوجي-

.نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغیر المباشرین للتدریس-

جّیة البحتة و الوسائل من الكتب المدرسّیة و الدراسات و البحوث ذات الصبغة البیداغواالقتضاءنسخة عند -

.ن قبل وزارة التربیة للسنتین اللتین تسبقان المناظرةالموازیة المؤشرة مالتعلیمّیة

. بالمائة من المترّشحین سنوّیا35یتّم قبول :مالحظة

:من رتبة أستاذ تعلیم ثانوي مرحلة أولى.3

سنوات إدماج جمیع أساتذة التعلیم الثانوي مرحلة 3وعلى ثالث مراحل تمتّد على 2012تّم بدایة من سبتمبر 

.ستاذ تعلیم ثانويأولى في رتبة أ

: رتبة أستاذ تعلیم فوق الرتبة-أ

یترّشح لھا األساتذة التعلیم الثانوي المتحصلون على شھادة ختم المرحلة األولى من التعلیم العالي أو ما یعادلھا 

:المترّسمون في رتبتھم و المباشرین للتدریس المتوّفر فیھم الشرط التالي

ü5ي الرتبة في تاریخ ختم الترّشحاتسنوات أقدمّیة ف.
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:ترتیب المترّشحین&

ü 1ضارب ( آخر عدد بیداغوجي (

ü نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة العاّمة.(

ü نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة في الرتبة.(

ü سنوات تدریس8عن كّل سنة بعد ) 0.25(ثّم بـربع نقطة. سنوات من التدریس8التنفیل بنقطة لمدة بعد.

üیل لحاملي الشھادات العلمّیة ما بعد شھادة ختم المرحلة األولى من التعلیم العالي و ذلك كاآلتيالتنف:

ü5نقاط10:شھادات أو ما یعادلھا.

ü4نقاط8: شھادات أو ما یعادلھا.

ü3نقاط5:شھادات أو ما یعادلھا.

üنقاط4:شھادتان أو ما یعادلھما

üنقطتان: شھادة أو ما یعادلھا.

تخّول نفس الشھادات العلمّیة ما بعد شھادة ختم المرحلة األولى من التعلیم العالي التنفیل ال: مالحظة

.لالرتقاء إّال مّرة واحدة

نقاط للمشاركین في تألیف كتب مدرسیة أو دراسات أو بحوث ذات صبغة 10التنفیل بعدد أقصاه -

.تربیة للسنتین اللتین تسبقان المناظرةبیداغوجیة بحتة و وسائل تعلیمیة موازیة مؤشرة من قبل وزارة ال

كما یمكن أن یترشح لھذه الرتبة أیضا أساتذة التعلیم الثانوي المتحصلون على شھادة ختم المرحلة األولى من 

.التعلیم العالي أو ما یعادلھا المكلفین بعمل إداري أو بخطة وظیفّیة أو الملحقین

ü نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة العاّمة.(

üنقطة عن كلّ سنة( قدمّیة في الرتبة األ.(

ü 1ضارب ( آخر عدد إداري (

üالتنفیل لحاملي الشھادات العلمّیة ما بعد شھادة ختم المرحلة األولى من التعلیم العالي و ذلك كاآلتي:

ü5نقاط10:شھادات أو ما یعادلھا.

ü4نقاط8: شھادات أو ما یعادلھا.

ü3نقاط5:شھادات أو ما یعادلھا.

üنقاط4:ھادتان أو ما یعادلھماش

üنقطتان: شھادة أو ما یعادلھا.

ال تخّول نفس الشھادات العلمّیة ما بعد شھادة ختم المرحلة األولى من التعلیم العالي التنفیل : مالحظة

.لالرتقاء إّال مّرة واحدة
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ذات صبغة نقاط للمشاركین في تألیف كتب مدرسیة أو دراسات أو بحوث 10التنفیل بعدد أقصاه -

.بیداغوجیة بحتة و وسائل تعلیمیة موازیة مؤشرة من قبل وزارة التربیة للسنتین اللتین تسبقان المناظرة

سنوات على األقل بخطة مدیر أو ناظر 5نقاط على أقصى تقدیر للمكّلفین  منذ 4التنفیل  بـ -

:الجھوّیة بوزارة التربیة باحدى مؤسسات وزارة التربیة أو بخطة وظیفّیة باإلدارة المركزّیة أو 

vنقاط4:مدیر عام أو مدیر.

vنقاط3: كاھیة مدیر أو مدیر مساعد.

vنقطتان: رئیس مصلحة أو مدیر مؤّسسة تربوّیة.

vنقطة واحدة:ناظر معھد

:ملّف الترّشح&

.مطلب ترّشح یسحب من الشبكة التربوّیة-

.قائمة خدمات من اإلدارة الجھوّیة للتعلیم-

.صل من الشھادة الجامعّیة للمرحلة األولى من التعلیم العالينسخة مطابقة لأل-

.نسخة من قرار التسمیة في الرتبة الحالّیة-

.نسخة مطابقة لألصل من الشھادات العلمّیة التي تخّول التنفیل-

.نسخة من تقریر آخر تقریر بیداغوجي بالنسبة للمباشرین للتدریس-

.باشرین للتدریسنسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغیر الم-

.نسخة مطابقة لألصل من الشھادات العلمّیة ما بعد المرحلة األولى التي تخّول التنفیل-

البحتة و الوسائل من الكتب المدرسّیة و الدراسات و البحوث ذات الصبغة البیداغوجّیةاالقتضاءنسخة عند -

.ین تسبقان المناظرةالموازیة المؤشرة من قبل وزارة التربیة للسنتین اللتالتعلیمّیة

. بالمائة من المترّشحین سنوّیا35یتّم قبول :مالحظة

: رتبة أستاذ تعلیم ثانوي ممّیز-ب

یترّشح لھا األساتذة التعلیم فوق الرتبة المتحصلون على شھادة ختم المرحلة األولى من التعلیم العالي أو ما 

:س المتوّفر فیھم الشرط التاليیعادلھا المترّسمون في رتبتھم و المباشرین للتدری

ü5سنوات أقدمّیة في الرتبة في تاریخ ختم الترّشحات.

:ترتیب المترّشحین&

ü 1ضارب ( آخر عدد بیداغوجي (

ü نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة العاّمة.(
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ü نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة في الرتبة.(

ü سنوات تدریس8عن كّل سنة بعد ) 0.25(نقطةثّم بـربع. سنوات من التدریس8التنفیل بنقطة لمدة بعد.

üالتنفیل لحاملي الشھادات العلمّیة ما بعد شھادة ختم المرحلة األولى من التعلیم العالي و ذلك كاآلتي:

ü5نقاط10:شھادات أو ما یعادلھا.

ü4نقاط8: شھادات أو ما یعادلھا.

ü3نقاط5:شھادات أو ما یعادلھا.

üنقاط4:شھادتان أو ما یعادلھما

üنقطتان: شھادة أو ما یعادلھا.

ال تخّول نفس الشھادات العلمّیة ما بعد شھادة ختم المرحلة األولى من التعلیم العالي التنفیل : مالحظة

.لالرتقاء إّال مّرة واحدة

نقاط للمشاركین في تألیف كتب مدرسیة أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بیداغوجیة 10التنفیل بعدد أقصاه -

.تة و وسائل تعلیمیة موازیة مؤشرة من قبل وزارة التربیة للسنتین اللتین تسبقان المناظرةبح

كما یمكن أن یترشح لھذه الرتبة أیضا أساتذة التعلیم الثانوي المتحصلون على شھادة ختم المرحلة األولى من 

.لحقینالتعلیم العالي أو ما یعادلھا المكلفین بعمل إداري أو بخطة وظیفّیة أو الم

ü نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة العاّمة.(

ü نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة في الرتبة.(

ü 1ضارب ( آخر عدد إداري (

üالتنفیل لحاملي الشھادات العلمّیة ما بعد شھادة ختم المرحلة األولى من التعلیم العالي و ذلك كاآلتي:

ü5نقاط10:شھادات أو ما یعادلھا.

ü4نقاط8: ادلھاشھادات أو ما یع.

ü3نقاط5:شھادات أو ما یعادلھا.

üنقاط4:شھادتان أو ما یعادلھما

üنقطتان: شھادة أو ما یعادلھا.

ال تخّول نفس الشھادات العلمّیة ما بعد شھادة ختم المرحلة األولى من التعلیم العالي التنفیل : مالحظة

.لالرتقاء إّال مّرة واحدة

لمشاركین في تألیف كتب مدرسیة أو دراسات أو بحوث ذات صبغة نقاط ل10التنفیل بعدد أقصاه -

.بیداغوجیة بحتة و وسائل تعلیمیة موازیة مؤشرة من قبل وزارة التربیة للسنتین اللتین تسبقان المناظرة

بإحدىسنوات على األقل بخطة مدیر أو ناظر 5نقاط على أقصى تقدیر للمكّلفین  منذ 4التنفیل  بـ -

:التربیة أو بخطة وظیفّیة باإلدارة المركزّیة أو الجھوّیة بوزارة التربیة مؤسسات وزارة
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vنقاط4:مدیر عام أو مدیر.

vنقاط3: كاھیة مدیر أو مدیر مساعد.

vنقطتان: رئیس مصلحة أو مدیر مؤّسسة تربوّیة.

vنقطة واحدة:ناظر معھد

:ملّف الترّشح&

.مطلب ترّشح یسحب من الشبكة التربوّیة-

.ات من اإلدارة الجھوّیة للتعلیمقائمة خدم-

.نسخة مطابقة لألصل من الشھادة الجامعّیة للمرحلة األولى من التعلیم العالي-

.نسخة من قرار التسمیة في الرتبة الحالّیة-

.نسخة مطابقة لألصل من الشھادات العلمّیة التي تخّول التنفیل-

.للتدریسنسخة من تقریر آخر تقریر بیداغوجي بالنسبة للمباشرین -

.نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغیر المباشرین للتدریس-

.نسخة مطابقة لألصل من الشھادات العلمّیة ما بعد المرحلة األولى التي تخّول التنفیل-

جّیة البحتة و الوسائل نسخة عند اإلقتضاء من الكتب المدرسّیة و الدراسات و البحوث ذات الصبغة البیداغو-

.وازیة المؤشرة من قبل وزارة التربیة للسنتین اللتین تسبقان المناظرةالمالتعلیمّیة

.بالمائة من المترّشحین سنوّیا35یتّم قبول :مالحظة
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:اتمالحظ

رھا بمطلب لوزیر التربیة  یسجل بإمكان األستاذ اإلعتراض على نتائج الترقیة في أجل شھرین من صدو-

.مدعم بالوثائق الالزمةبمكتب الضبط و یمر عن طریق التسلسل اإلداري

.بالمائة من عدد األساتذة في الرتبة التي ھي دونھا40عدد األساتذة في الرتبة األعلى ال یمكن أن یتجاوز -

.ویة للمباشرین للتدریسإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تكون األول-

سنوات من كل 05لمدة في مناظرات الترقیة قصد الغش یحرم كل أستاذ أدلى عمدا بمعطیات مغلوطة -

مناظرة أو إمتحان إداري الحق بمقتضى قرار من وزیر التربیة بناء على تقریر مفصلل یتّم إعداده من قبل 

.رشحلجنة المناظرة حول حالة الغّش بعد اإلستماع إلى المت

إذا تحصل مترشحان أو أكثر على مباشرین للتدریس على نفس المجموع من النقاط تكون األولویة لألكبر -

.سّنا
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الرتبةفوقأولتعلیمأستاذرتبإلىداخلیة بالشھائد للترقیةمناظرة2012منبدایةسنوّیاالتربیةوزارةتفتح

:یليكمارتبةكلفيللمشاركةتوفرھاالواجبالشروطحددتوقدالثانويللتعلیمولأأستاذوممیزأولوأستاذ

üالمتحصلونالرتبةفوقاألولالتعلیمأساتذةالرتبةلھذهآلیایرتقيأنیمكن:رتبة أستاذ أول ممیزإلىبالنسبة

أوالبحثفيالكفاءةشھادةوأالمعمقةالدراساتشھادةأوالمعمقةالبحوثشھادةأوالماجستیرشھادةعلى

.رتبتھمفياألقلعلىأقدمیةسنوات)04(أربعشرطفیھمالمتوفرویعادلھاماأوالدكتوراه

üالثانويللتعلیماألولاألساتذةالرتبةلھذهآلیایرتقيأنیمكن:رتبة أستاذ تعلیم أول فوق الرتبةإلىبالنسبة

فيالكفاءةشھادةأوالمعمقةالدراساتشھادةأوالمعمقةالبحوثشھادةوأالماجستیرشھادةعلىالمتحصلون

.رتبتھمفياألقلعلىأقدمّیةسنوات)04(أربعشرطفیھمالمتوفرویعادلھاماأوالدكتوراهأوالبحث

üأساتذةوالثانويالتعلیمأساتذةالرتبةلھذهآلیایرتقيأنیمكن:رتبة أستاذ أول للتعلیم الثانويإلىبالنسبة

شرطفیھمالمتوفرالممیزونالثانويالتعلیمأساتذةوالرتبةفوقالتعلیمأساتذةوالتقنيالتعلیمأساتذةوالفنيالتعلیم

الثانويتقنيتعلیمأستاذوفنيتعلیمأستاذوثانويتعلیمأستاذرتبةفيتسمیتھممنذأقدمیةسنوات)05(خمس

فيالكفاءةشھادةأوالمعمقةالدراساتشھادةأوالمعمقةالبحوثشھادةأوالماجستیردةشھاعلىالمتحصلون

.یعادلھاماأوالدكتوراهأوالبحث

:ملّف الترّشح&

.مطلب ترّشح-

.نسخة مطابقة لألصل من الشھادات العلمّیة التي تخّول ألصحابھا حّق االرتقاء اآللي-

.لتعلیمقائمة خدمات من اإلدارة الجھوّیة ل-

.أو ترقیة المترشح إلى الرتبة الحالّیةاالنتدابنسخة من قرار -

نسخة من قرار االنتداب أو ترقیة المترشح إلى رتبة أستاذ تعلیم ثانوي أو أستاذ تعلیم فني أو أستاذ تعلیم -

.تقني بالنسبة إلى المترشحین للترقیة اآللّیة إلى رتبة أستاذ أّول للتعلیم الثانوي

قرار االنتداب أو ترقیة المترشح إلى رتبة أستاذ تعلیم ثانوي أو أستاذ تعلیم فني أو أستاذ تعلیم نسخة من -

.تقني بالنسبة إلى المترشحین للترقیة اآللّیة إلى رتبة أستاذ أّول للتعلیم الثانوي
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أعضائھا بقرار من رئیس تشرف على المناظرة الداخلیة بالشھائد للترقیة إلى رتبة أستاذ أول ممیز لجنة یتم تعیین 

.الحكومة

.سبتمبر من كل سنة كتاریخ لترقیة المترشحین15اعتماد یتم

05یحرم كل أستاذ أدلى عمدا بمعطیات مغلوطة قصد الغش في مناظرات الترقیة لمدة :مالحظة
یتّم سنوات من كل مناظرة أو إمتحان إداري الحق بمقتضى قرار من وزیر التربیة بناء على تقریر مفصل

.إعداده من قبل لجنة المناظرة حول حالة الغّش بعد اإلستماع إلى المترشح

 
األساسي  المتعلق بضبط النظام2001أكتوبر 02المؤرخ في 2001لسنة 2348األمر عدد- :المرجع

.منھ16الخاص بسلك التفّقد البیداغوجي بوزارة التربیة و خاّصة الفصل

للقبول في باالختباراتالمتعّلق بكیفّیة تنظیم المناظرة الخارجّیة 2003نوفمبر 18القرار المؤّرخ في -

متفقدین للمدارس اإلعدادّیة و المعاھد الثانوّیةالنتدابمرحلة تكوین 

فقدین للمدارس متالنتدابللقبول في مرحلة تكوین باالختباراتالخارجّیة تفتح المناظرة:شروط الترّشح&

:لــاإلعدادّیة و المعاھد الثانوّیة

.سنوات أقدمّیة في الرتبة في تاریخ ختم الترشحات05لألساتذة المبرزین التوفر فیھم شرط -

ألساتذة التعلیم األّول فوق الرتبة و األساتذة األّول و ألساتذة التعلیم فوق الرتبة و ألساتذة التعلیم الثانوي -

سنوات أقدمّیة في 05ھادة تبریز أو على عناوین أو شھادة معادلة لھا و الذین لھم المتحصلون على ش

.رتبھم في تاریخ ختم الترشحات

و األساتذة األّول المتحصلین على األستاذّیة أو شھادة معادلة لھا و الذین ألساتذة التعلیم األّول فوق الرتبة-

.لترشحاتفي تاریخ ختم اسنوات أقدمّیة في الرتبة07لھم 

ألساتذة التعلیم فوق الرتبة و ألساتذة التعلیم الثانوي المتحصلین على األستاذّیة أو شھادة معادلة لھا و الذین -

.سنوات أقدمّیة في الرتبة في تاریخ ختم الترشحات09لھم 

:محتوى اإلختبارات&

.)3ضارب (والثانوّیة كتابي یتعّلق بالبرامج الجاري بھا العمل في المرحلة اإلعدادّیة اختبار-

یتمثل في إنجاز درس في القسم بحضور لجنة المناظرة تلیھ ) الكتابياالختبارللناجحین في (تطبیقياختبار-

).2ضارب (حول ظواھر تتعّلق بالدرس و بمسائل بیداغوجّیة و تربوّیة محادثة
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:ملّف الترّشح&

.مطلب ترّشح یسحب من الشبكة التربوّیة-

.صل من األستاذّیة و من الشھادات العلمّیة المتحّصل علیھانسخة مطابقة لأل-

.قائمة خدمات من اإلدارة الجھوّیة للتعلیم-

.نسخة من قرار التسمیة في الرتبة الحالّیة-

.نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدارّیة للمعني باألمر-
 

 

 

 

:ربعاألقانونّیة الحاالت الإحدىفي حالة األستاذیجب أن یكون 
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I.من النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة العمومّیة60الفصل (:المباشرة(

üو المباشر فعال  لوظائف إحدى الخطط المقابلة لھذه المرسم برتبتھ بصفة قانونّیة األستاذ ھي حالة

.الرتبة

üأو بنصفھاألستاذ المتمتع بعطلة بكامل األجر.
II.من النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة العمومّیة67- 61الفصل (:اإللحاق(

v  األستاذ الذي یوضع خارج سلكھ األصلي بصفة مؤقتة مع االحتفاظ بحقوقھ في التدرج

.والترقیة و التقاعد

v التونسّیة یمكن أن یكون اإللحاق لدى إدارة أو مؤسسة عمومّیة أو منظمة أو لدى الوكالة

.للتعاون الفني أو وزارة أخرى

:شروط اإللحاق

vقضاء سنتین عمل فعلي على األقّل.

vتقدیم مطلب في الغرض.

vموافقة اإلدارة األصلّیة و إدارة اإللحاق.

v وظیفة اإللحاقمساویا لمستوىأن یكون مستوى الوظیفة التي یشغلھا األستاذ.

vستاذاستقالل إدارة اإللحاق عن إدارة األ.

vتتولى إدارة اإللحاق صرف مرتبات األستاذ.

:مّدة اإللحاق

.سنوات قابلة للتجدید5

:نھایة اإللحاق

üیمكن ألي طرف من الثالثة المعنیین باإللحاق إنھاءه.

ü عند إنھاء اإللحاق یرجع األستاذ إلى سلكھ األصلي و تكون لھ أولوّیة التعیین في المركز الذي كان

.یشغلھ

:عدم المباشرة- 3
: ھي نوعانو .األستاذ الذي یوضع خارج إدارتھ األصلّیة مع البقاء تابعا لسلكھ األصلي

)من النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة العمومّیة68الفصل (:العادّیةعدم المباشرة-1

:تكون بطلب من األستاذ لألسباب التالیة.أ

ü األصول أو الفروع فتمنح لمّدة سنة قابلة للتجدید مّرة حادث أو مرض خطیر ألّم بالقرین أو أحد

.واحدة
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ü سنوات قابلة للتجدید مّرة واحدة3للقیام بأبحاث أو دراسات تكتسي صبغة عاّمة و تمنح لمّدة.

ü سنوات أو مصابین بعاھة تمنح لمّدة سنتین قابلة للتجدید مّرتین 6تربیة طفل أو أطفال سّنھم دون

.اثو ال تخّص إال اإلن

ü سنوات5أشھر لمّدة أقصاھا 3تمنح بأمر رئاسي و تطلب قبل استثنائّیةلظروف.

:الشروط

üتقدیم مطلب.

üموافقة اإلدارة.

üأقدمیة سنتین على األقّل إن كان مترسما أو متربصا.

ü من نھایة مّدة رسالة مضمونة الوصول قبل شھرین على األقّلالوظیفة عبرأن یطلب إرجاعھ إلى

المؤرخ في  1997لسنة 83قانون عدد ) جدید(73الفصل و إال أعتبر متخلیا حسب اإلحالة 

20/12/1997.

:أثارھا

ü بالتدرج و الترقیة و التقاعداالنتفاععدم.

üینتفع بحقوقھ المكتسبة من ترسیم و أقدمّیة.

üعدم إمكانّیة ممارسة نشاط بمقابل.

ü على عدم المباشرةاإلحالةأسباب بالتزامھیبقى خاضع لمراقبة اإلدارة للتحقق من.

üیجب علیھ دفع مساھمتھ بعنوان التقاعد و الحیطة االجتماعّیة بالنسبة لمّدة اإلحالة.

)من النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة العمومّیة69الفصل (:عدم المباشرةالوجوبّیة.ب

vو بعد أخذ رأي اللجنة اإلدارّیة ال تتّم اإلحالة  على عدم المباشرة الوجوبّیة إّال ألسباب صحّیة

.المتناصفة

v عند استنفاذ مدة عطل المرض العادي أو عطل المرض طویل األمد دون القدرة على استئناف

.العمل فیحال على حالة عدم المباشرة الوجوبّیة لمّدة سنة قابلة للتجدید مّرتین

vعند انتھاء آجال ھذه الحالة یتّم:

üشرط أن یدلي بشھادة طبّیة تثبت أّنھ قادر على استئناف مھامھ دون إّما إرجاع األستاذ لعملھ

.خشیة ضرر

üأو إحالة األستاذ على التقاعد.

ü إذا لم یكن لھ الحق في جرایة التقاعد فیتّم شطب اللجنة اإلدارّیة المتناصفةاستشارةأو تتّم

.اسمھ

vالنسبة لمّدة اإلحالةیجب علیھ دفع مساھمتھ بعنوان التقاعد و الحیطة االجتماعّیة ب.
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)من النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة العمومّیة71الفصل (:عدم المباشرة الخاّصة-ج

ü یحال األستاذ على عدم المباشرة الخاّصة بقرار من الوزیر األّول لمّدة سنة قابلة للتجدید

.بقرین نقل للعمل داخل البالد أو خارجھالاللتحاق

üسنوات قابلة للتجدید 5لى عدم المباشرة الخاّصة بقرار من الوزیر األّول لمّدة یحال األستاذ ع

.بالنسبة لألستاذ المنتخب لعضوّیة مجلس النواب

:الشروط

üتقدیم مطلب.

üعدم وجود خطة شاغرة تسمح بتقریب الزوجین.

:اآلثار

üیحتفظ بحقوقھ في التدّرجال یحتفظ بمرتبھ لكّنھ.

üاألمر عدد حسب ھ بعنوان التقاعد و الحیطة االجتماعّیة بالنسبة لمّدة اإلحالةیجب علیھ دفع مساھمت

.22/5/1983المؤرخ في 1985لسنة 762

:تحت السالح- 4

v تحت السالح"خالل قیامھ بالواجب العسكري یكون األستاذ في حالة."

vیحتفظ األستاذ في ھذه الحالة بحقوقھ في التدرج و الترقیة و التقاعد.

vھایة ھذه الحالة یعود األستاذ لسلكھ األصليعند ن.
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35فالفصل العون عن العمل بصفة وقتّیة بترخیص من رئیس إدارتھ وفقا لطلب العون انقطاعھي :التعریف

1997لسنة 83المنّقح بالقانون 1983دیسمبر 12المؤّرخ في 1983ـدد لسنة 112من القانون عـ

إال بعد طلب وظائفھف أن ینقطع عن ممارسة ّظال یمكن ألّي مو:"یقضي بأّنھ1997دیسمبر20المؤّرخ في 

مفاجئ و بشرط أن تقع تسویة ذلك فیما بعد و ینجّر عن ما عدا في صورة حدوث مانع .عطلة و الحصول علیھا

ات التأدیبّیة إن كّل غیاب غیر مبّرر بعطلة قانونّیة حجز عن المرّتب بعنوان أّیام الغیابات عالوة عن العقوب

."اقتضى األمر

:إلىقام النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة العمومّیة بتصنیف العطل

I.عطل إدارّیة
II.عطل ألسباب صحّیة

III.عطلة الوالدة و عطلة األمومة
IV.عطلة التكوین المستمّر

V.العطلة بدون أجر

VI.عطلة لبعث مشروع

I.و ھي صنفان:العطل اإلدارّیة:

:عطل اإلستراحة.1
عطلة راحة أسبوعّیة بیوم واحد.أ

عن كّل سنة عمللالستراحةعطلة سنوّیة.ب
بالنسبة للمدّرسین عطلة بل یوم مخّصص للتكوین وفي حال الیوم البیداغوجيال یعتبر :مالحظة

بإمكان التخّلف یجب طلب عطلة و تبریر الغیاب وإّال تلّقى المدّرس استجوابا من اإلدارة الجھوّیة لیبّرر غیابھ و 

أّما . في حینھامدیره تدعیمھ في حال انقطاع طریق أو حین ال یتوّفر النقل و یكون المدّرس أبلغ إدارتھ بذلك

و العاّمةبین النقابةاتفاقبموجب فقد فقدت صبغتھا اإللزامّیة بالنسبة للمترّسمین الصیفّیةارسللمدبالنسبة 

.الوزارة
یحدد التأخیر بالربع عن الوزیر األّول1994اكتوبر 12ر في الصاد58للمنشور عدد طبقا:مالحظة

ساعة األولى من حصة العمل وفي حال توثیق تكرر التأخیر بصفة متواصلة و غیر مبررة یتم لفت نظر العون 

.آخرإجراءقبل اتخاذ أي 
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و ضبطت العمومّیةمن قانون الوظیفة 26الفصل نّص علیھا :العطل المسندة بمناسبة األعیاد الرسمّیة.2

:و تنقسم إلى ثالثة أنواع1995جوان 19المؤّرخ في 1995لسنة 1085عدد األمرـب

:أّیام7:أعیاد دینّیة.أ
vیوم واحد یضبط في اإلّبان:رأس السنة الھجرّیة

vیوم واحد یضبط في اإلّبان:المولد النبوي الشریف

vیومان یضبطان في اإلّبان:عید الفطر

vفي االبانأیام تضبط 3:عید اإلضحى.

:أّیام6:أعیاد وطنّیة.ب

v یوم واحد)أكتوبر15(:الجالءعید

v یوم واحد) جانفي14(:الشبابالثورة و عید

vیوم واحد) أفریل9(:الشھداءذكرى

vیوم واحد) جویلیة25(:عید الجمھورّیة

vیوم واحد) أوت13(:عید المرأة و األسرة

:یومان:أعیاد عالمّیة.ت
vیوم واحد) غّرة جانفي(میالدّیةرأس السنة ال

vیوم واحد) غّرة ماي(عید الشغل العالمي

:بالنسبة للمدّرسین تضاف عطل مربوطة بالتلمیذ یقع ضبطھا بمنشور سنوي.ث

vعطلة نصف الثالثي األّول:
v یوم 15:عطلة الشتاء

v عطلة نصف الثالثي الثاني:

v یوم 15:عطلة الربیع

v سبتمبر13إلىجویلیة 1من شھران و نصف :عطلة الصیف

یحتفظ الموّظف بكامل المرّتب و ال .السابقمن القانون 40الفصل ضبطت ھذه العطل في :استثنائّیةعطل .3

. االستراحةعطل احتسابتدخل في 
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تثبت (أحد األصول أو الفروع إلى الطبیباصطحاب:بعنوان كّل سنة لــأّیام6:قضاء شؤون عائلّیة ملّحة.أ

الزوجة اصطحابال یحّق للموّظف ھذا و ...حضور موكب دفن قریب,سیاقةامتحاناجتیاز,)دة مرافقةبشھا

.من المرّتبلالقتطاعویجب تبریر ھذه العطلة مع مطلب العطلة وإّال تعّرض العون . إلى الطبیب

التحاقھھا من حّج قبل مّرة واحدة خالل الحیاة المھنّیة و ال یتمّتع بلمّدة شھر على أقصى تقدیر:الحّج.ب

.أثناء عملھ بإدارة أخرىبالوظیفة العمومّیة أو إذا قام بذلك

.للعمرةال تمنح ھذه العطلة :مالحظة

.انتخابيأو أداء واجب كاإلدالء بشھادة أمام القضاء:للقیام بواجب یفرضھ القانون.ج

بمضمون (اّلتي تلي الوالدةأّیام 10لـ یتحّصل علیھما في حدود ایومان:بمناسبة كّل والدة طفل للموّظف.د

.وال تسند في التبّني.بعد ذلك و في حال والدة توأم أو أكثر تبقى العطلة یومانالغیھو تعتبر ) والدة

الھیئات المدیرة و اجتماعاتالمؤتمرات المھنّیة النقابّیة الجامعّیة و القومّیة و الدولّیة أو انعقادبمناسبة .ح

.لممّثلین للنقابات المنتدبین بصفة قانونّیة أو لفائدة األعضاء المنتخبین بالھیئات المدیرةذلك للموّظفین ا

مؤتمرات األحزاب السیاسّیة المعترف بھا و المنّظمات القومّیة و منّظمات الّشبابانعقادبمناسبة .خ
).للمترّشحین ویكون الغیاب مبّرر برخصة ثقافّیة(

إلى الفریق القومي بطلب من وزیر الشباب و الطفولة ینّص ة لألعوان المنتمینبمناسبة المباریات الدولّی.ف
فیھا على المّدة المطلوبة ویضاف إلیھا أجال السفر 

II.العطل ألسباب صحّیة:
بكامل یتمّتع فیھاأّنھ یمكن للموّظف الحصول على عطلة مرض41الفصل یحّدد :عطل المرض العادي.1

عادي في صورة مرض ثابت یجعلھ عاجزا عن تأدیة العمل أو قیة و التقاعد و المنحاألجر و التدّرج و التر

مطلب عطلة مدّعم بمن غیابھ ساعة48في غضون یتقّدمشرط أن ,مرض معدي یشّكل خطرا على اآلخرین

ال .غیاأوال یذكر فیھ العنوان بوضوح أو غیر معّمر بدّقة الویعتبر المطلب اّلذي یرد متأّخرا ,بشھادة طبّیة

الجھویین للتعلیممذّكرة إلى المدیرین27/09/1991یعتبر الفاكس قانونّیا إّال أّن وزارة التربیة وّجھت في 

ساعة كحّجة في تاریخ تسجیل 48في حال وصول مطلب عطلة  بعد الظرفطابع البرید على اعتبارتجیز

اإلعالم بالمرض

المسّلمة من الطبیب الشھادة الطبّیة (certificat de présence)شھادة الحضور ال توازي 

(certificat de repos)فیسّوى الغیاب بدون أجر.

بواسطة طبیب الصّحة العمومّیة أو )41الفصل (المراقبة الطبّیةتحتفظ اإلدارة بحّقھا في :مالحظة

إلثبات أّن العون ال )41الفصل (المراقبة اإلدارّیة كما یمكن أن یخضع الموّظف إلى .طبیب یعّین للغرض

بأخر عنوان لھ في العنوان المنصوص علیھ في مطلب الرخصة وإن تعّذر ذلك یستعمل عطلتھ إّال للتداوي

إّال ذلك أّنھ یحّجر على الموّظف مغادرة محّل إقامتھ.)11/02/1988المؤّرخ في 1988لسنة 191األمر (



ر        م یّ غ ص ل ا ي  د ل ذو ا ت س أل ا ل  ی ل 2د 0 1 4 Page 167

تقع المراقبة اإلدارّیة لكّل عون بلغت أّیام عطلھ منذ و.برخصة من إدارتھ إال في حاالت قصوى یجب إثباتھا

حسن السلوك كما یعفى منھا باعتبارإّال إذا أعفاه رئیس إدارتھ كتابّیا 16الیوم فتبدأ من یوم15بدایة السنة 

).11/02/1988المؤّرخ في 1988لسنة 191األمر (الموّظف الخاضع لعالج داخل مستشفى

في حال ثبوت أّن التوّعك ناتج عن سوء 3/6/1963ـدد المؤّرخ في 7المنشور عـحسب ال تسند ھذه العطلة

. أو اإلفراط في شرب المشروبات الروحّیة أو المشاجرة أو القیام بأعمال خارج أوقات العملسلوك

و أّیام احةاالسترفترات العمل الفعلي و عطل (یوما 365یتمّتع العون المباشر لمھامھ طیلة فترة دنیا تساوي 

الحّق في عطل مرض عادي مّدتھا )االستثنائیةاألعیاد وعطل التكوین المستمّر و عطل الوالدة و العطل 

.مع االحتفاظ بكامل المنح ذات الصبغة العائلّیةبنصف األجرأشھر10بكامل األجر تتلوھا شھران

.ن للعمل بعد عطلة المرض العادي األولىالعواستئنافمن یوم ذه الفترة الدنیا الجدیدة بدایةو تحتسب ھ

و ما لم یقض الموّظف فترة عمل دنیا مساویة االنتدابأّنھ خالل األشھر األولى الموالیة 42الفصلیوّضح

. شھر عمل فعليعن كّل أّیام5یوما فلھ الحّق في عطلة مرض عادي بكامل األجر بحساب 365لـ

في عطل المرض العادي بكامل األجر أو بنصفھ أن ینتفع مجّددا بعطل حّقھ استنفذال یمكن للموّظف اّلذي 

.یوم365المرض العادي إّال بعد قضاء فترة عمل دنیا جدیدة تساوي 

من المرض شھر 12لـاستنفاذهف تغّیب ألسباب مرضّیة بعد ّظو یعتبر في حالة عدم مباشرة وجوبّیة كّل مو

.یتّم إحالتھ على التقاعدنھائّیة عن ممارسة العمل وإذا ثبت أّنھ صار عاجزا بصفة .العادي

یوما30ال یتجاوز مجموعھا یكون من صالحیات المدیر منح عطل المرض العادي التي 43الفصل حسب 

ال یمكن أن تمنح من یوما30العطل اّلتي تتجاوز مّدتھا و في الحاالت األخرى فإّن یوما365لكّل فترة مّدتھا 

.ة إّال بناء على موافقة من لجنة طبّیة یضبط تركیبھا و تسییرھا بأمرطرف رئیس اإلدار

Une lettre(رسالة سرّیةبـفي حال الغیاب مباشرة بعد عطلة یجب تدعیم الشھادة الطبّیة

confidentielle(یوّضح فیھ بالتفصیل حالة مریضھ لیتّم عرضھا مغلقة و مختومة من الطبیب المعالج

15ویصاحب ھذا النوع من الوثائق أیضا كّل شھادة طبّیة تساوي مّدتھا أو تفوق . ة الجھوّیةعلى اللجنة الطبّی

.یوم365یوم خالل 30للغیابات اّلتي تتجاوز بالنسبةأو یوم

وال یمكنھا أن تأتي استراحةیمكن تجدید عطلة المرض العادي أكثر من مّرة كما یمكنھا أن تتواصل إلى عطلة 

من النظام األساسي ألعوان الوظیفة 35الفصل إّال بإذن من اللجنة الطبّیة حسبحةاسترابعد عطلة 

.العمومّیة

األمربضبط قائمتھاتتمنح للموّظف المصاب بمرض من األمراض اّلتي :عطل المرض الطویل األمد.2
4و ھي المجلس األعلى للوظیفةبعد أخذ رأي1959أوت24المؤّرخ في 1959لسنة 239عدد

إذا تبّین أّن المرض غیر ناتج عن اإلدمان في شرب وذلك .و الشللالسرطان, العقلّیةاألمراض, السّل:أمراض

.المخّدراتاستعمالالكحول أو 
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المباشر أو المتحّصل على عطلة مرض عادي و ال تمنح في حال كان في ال تمنح ھذه العطلة إّال للموّظف

و عطلة تكوین مستمّر أو عطلة والدة أو عطلة أمومة أو ھم في وضعّیة أاستثنائیةأو عطلة استراحةعطلة 

إلحاق أو عدم مباشرة أو تحت السالح

إّما بطلب من العون أو بمبادرة من اإلدارة بعد أخذ رأي بالموافقة , تسند ھذه العطلة بقرار من رئیس اإلدارة

.من اللجنة الطبّیة

بنصف سنتانبكامل المرّتب و 3منھا سنوات5لمّدة عمومّیةمن قانون الوظیفة ال45الفصل تمنح حسب 

العطلة تثبت شفاءه نھائّیا و ال یستأنف العمل إّال بعد أخذ انتھاءوعلى الموّظف اإلدالء بشھادة طبّیة قبل . األجر

.رأي اللجنة الطبّیة و موافقتھا

بعطل المرض التي تمنح ألعوان المتعّلق 11/02/1988المؤّرخ في 1988لسنة 191األمر عـدد حسب 

یجب على العون المتمّتع الدولة و الجماعات العمومّیة المحلّیة و المؤّسسات العمومّیة ذات الصبغة اإلدارّیة

العطلة انتھاءیوم قبل 15بعطلة مرض طویل األمد أن یدلي لرئیسھ المباشر بشھادة طبّیة في أجل أقصاه 

ة الطبّیة لتبدي رأیھا في إرجاع الموّظف إلى العمل أو تجدید عطلتھلیحال ملّفھ من جدید  على اللجن

سنوات كأقصى تقدیر5لمّدة مّرة واحدة خالل الحیاة المھنّیة للموّظفتسند عطلة المرض الطویل األمد 

.  بسبب مرض واحد من األمراض األربعة أو عّدة أمراضبصفة مسترسلة أو متقّطعة

یمنع العون من مغادرة و . قبة الطبّیة و اإلدارّیة كما على عطل المرض العاديإجراءات المراطّبق نفست

من النظام 47الفصل (الحاالت اإلستعجالّیة باستثناءإّال بترخیص من رئیس إدارتھ تراب الجمھورّیة

).األساسي للوظیفة العمومّیة
لجان الطبّیة لعطل تركیب ال1990ماي 14مؤّرخ في 1990لسنة815األمر عـنّظم :مالحظة

.المرض في الوظیفة العمومّیة

لكّل وزارة لجنة طبّیة وزارّیة و یمكن بقرار من الوزیر المعني أحداث لجان طبّیة 1الفصل حسب 

األمراض في عطل اللجان الطبّیة الوزارّیة و الجھوّیة لعطل المرض بإبداء رأیھا2الفصل وتّلف حسب .جھوّیة

.وعطلة المرض الطویل األمد في حدود السنة األولى منھیوم30ّدتھا العادّیة اّلتي تفوق م

:منو تتكّون اللجان الطبّیة الوزارّیة و الجھوّیة3للفصل المعني طبقا یعّین الوزیر 

v رئیس:وزیرالممّثل

vعضو:ممّثل الوزیر األّول
vعضوین:صّحة عمومّیةان عن الطبیب

محضر كتابة4الفصلویتوّلى حسب .أو أكثراختصاصيطبیب اءاستدعاالقتضاءویمكن لرئیس اللجنة عند 

.جلسة أعمال اّلجنة و توجیھ نسخة منھ للوزارة األولى مقّرر من الوزارة المعنّیة باألمر

مطالب لعطل المرض الطویل األمد تبدي رأیھا في لجنة طبّیة قومّیة5الفصل یعّین الوزیر األّول حسب 

.تي تفوق مّدتھا سنة واحدةالعطل الطویل األمد اّل
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:و تتكّون منالقومّیةالطبّیة ةجنللا6للفصل یعّین الوزیر األّول طبقا 

vرئیس:ممّثل الوزیر األّول

vعضو:و المالّیةاالقتصادممّثل وزیر

v عضو:االجتماعیةممّثل الشؤون
v3أعضاء:الصّحة عمومّیةمن وزارةأطّباء

7الفصل ویتوّلى حسب لالستشارةأو أكثر اختصاصيطبیب استدعاءاءاالقتضویمكن لرئیس اللجنة عند 

.كتابة محضر جلسة أعمال اّلجنة مقّرر یعّینھ الوزیر

:خاّصةیجب في كّل الحاالت أن یتضّمن الملّف المعروض على اللجنة الطبّیة8الفصل حسب 

vخّطة المعني باألمر و عطل المرض و یوّضح الحالة المدنّیة و الحالة اإلدارّیةتقریرا من اإلدارة

.بھا سابقاانتفعالعادي أو طویل األمد اّلتي 

v یحتوي على شھادة طبّیة تنّص على تاریخ بدایة المرض و العوارض الكلینیكّیة مفّصلة و ملّفا طبّیا

.العالج الموصوف و مّدة المرض المحتملة

من أعضائھا من بینھم وجوبا طبیب 3إّال بحضور 9لفصل لال تجتمع اللجان الطبّیة الوزارّیة و الجھوّیة طبقا

وإذا خالف رأي .من أعضائھا بینھم طبیبین على األقّل4بحضور إّالأّما اللجنة الطبّیة القومّیة فال تجتمع  

وال .في المرضاختصاصيأطّباء اللجنة رأي الطبیب المباشر ال تبدي اللجنة رأي نھائي إّال بحضور طبیب 

. طبیب المباشر حضور أعمال اللجنةیمكن لل

III.عطلة الوالدة و عطلة األمومة:

للموّظفات بناء عن شھادة عطلة الوالدةتسندمن قانون الوظیفة العمومّیة48الفصل حسب :الوالدةعطلة - 1

.استراحةو یمكن الجمع بینھا وبین عطلة شھرین بكامل األجرلمّدة طبّیة

إلى رئیس اإلدارة عطلة أمومةتقدیم مطلب في الوالدةمن نھایة عطلةیوم 15ل یمكن قب:عطلة األمومة- 2

مربوطة بموافقة سلطة اإلشراف)أشھر4أشھر أو3أو شھرینشھر أو(أشھر4و ھي عطلة ال تتجاوز 

و نصف منحة ةالترقیة و التدّرج و التقاعد و المنح العائلّیو الحّق الكامل في تتمّتع الموّظفة فیھا بنصف األجر

كما ال یمكنھا تجدیدھا إذا باشرت . الوالدةو ال یمكن التمّتع بھا إذا باشرت الموّظفة عملھا بعد عطلة .اإلنتاج

.العطلة إذا وافقت اإلدارةانتھاءویمكن أن تستأنف العمل قبل .قبل التجدید

مكّرر من 48الفصل بداثھااستحال تتمّتع المدّرسات براحة الرضاعة و ھي للذكر راحة تّم :مالحظة

مّدة .من األّم بأّنھا تمارس الرضاعة الطبیعّیةتصریح على الشرفتمنح بعد 1997ــدد لسنة83القانون عــ
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7الراحة ساعة واحدة عن كّل حّصة عمل في بدایتھا أو نھایتھا بشرط أن تكون مّدة العمل الیومي مساویة لـ
.بدایة من نھایة عطلة الوالدةأشھر6ة أقصاھا وتمنح لمّد.على األقّل في الیومساعات 

IV.یمكن للموّظف أن یطلب عطلة من قانون الوظیفة العمومّیة49الفصل حسب :عطلة التكوین المستمّر

.في مرحلة تكوین مستمّر تنّظمھا اإلدارةللمشاركة

V.3الموّظف لمّدة ال تتجاوزإلىتسند مّیةمن قانون الوظیفة العمو50الفصل حسب :العطلة بدون أجر
.و ال تعتبر خدمة فعلّیة فھي ال تحتسب في التدّرج و الترقیة و التقاعدأشھر في السنة

VI.1617و األمر 17/03/2003المؤّرخ في 2003ـدد لسنة 20القانون عـحسب:عطلة لبعث مشروع

جراءات و صیغ إسناد عطلة لبعث مؤّسسةالمتعّلق بضبط إ2003جویلیة 16المؤّرخ في 2003لسنة 
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استشارةمن وزیر التربیة بعد باقتراحتسند إلى المترّسمین لمّدة سنة قابلة للتجدید مّرة واحدة بمقتضى أمر و 

. لجنة فنّیة

وفي حال .االجتماعیةبالتغطیة احتفاظھحّقھ في المرّتب و التدّرج و الترقیة مع خالل العطلة یفقد الموّظف 

.مؤّسسة بأحد مناطق التنمیة الجھوّیة فإّنھ یتمّتع بنصف المرّتب و المنحعثب

بتوجیھ رسالة مضمونة باألمر إلعادة إدماجھ بسلكھ األصليیمكن إنھاء ھذه العطلة بطلب من المعني 

.لشروط العطلةأو بمبادرة من إدارتھ في صورة ثبوت مخالفتھ قبل شھر على األقّلإلى إدارتھ الوصول

:تقّدم المطالب إلى إدارة الموارد البشرّیة باإلدارة الجھوّیة

vمطلب عطلة لبعث مؤّسسة.

vقائمة في الخدمات تسّلم من إدارة الموارد البشرّیة باإلدارة الجھوّیة.

v سیرة ذاتّیة"VC"تعّد لألنموذج المصاحب و یمضیھا المدیر الجھوي.

vتقّدمھا اإلدارة محّررة و یمضیھا العونمؤّشر علیھا من قبل المدیر الجھوي استمارة

vیر یعّد طبقا لألنموذج المصاحب ممضي من المدیر الجھوي حول المھام المنوطة بعھدة العون مع تقر

.بیان مركز العمل و بما یفید عدم تعارض نشاط المؤّسسة المزمع إحداثھا و مصالح اإلدارة

كإضراب أعوان النقل أو قطع الطرق (ظروف قاھرة خارجة عن نطاقھفي حال حصول :اتمالحظ

العون بمركز عملھ لیس علیھ تقدیم مطلب عطلة و یعتبر التحاقتحول دون ...)بسبب الفیضانات أو الثلوج 

235قرار المحكمة اإلدارّیة عدد حسب غیابھ أو تأّخره شرعّیا على أن یعلم رئیسھ المباشر بذلك في اإلّبان
یحّجر وبناء على ذلك. 1987جویلیة 13المؤّرخ في 1372رارھا عددو ق1980مارس 17المؤّرخ في 

.لسبب خارج عن نطاقھفي حال عدم إنجاز العون للعمل المساس بالحّق في األجر

یوم العمل اإلداري باعتباریمكن لإلدارة أن تقتطع أجرة یوم كامل في صورة تغّیب الموّظف و لو لساعة واحدة 
.غیر قابل للتجزئة

ساعة من تاریخ غیابھ فاّنھ 48ال غیاب العون عن العمل وعدم إعالم إدارتھ عبر مطلب عطلة خالل في ح

رسالة مضمونة الوصول یعلمھ فیھا ببدء إجراءات یعّرض نفسھ إلجراءات التخّلي فیرسل لھ رئیسھ في العمل 

كما ال یسمح للموّظف باستئناف ).ّیةإدارة الشؤون اإلداریة و المال(التخّلي كما یقوم بإعالم اإلدارة الجھوّیة 

.عملھ إّال بعد اّتصالھ باإلدارة الجھوّیة
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:استنادا إلى

ü و المتعّلق بإحداث نظام تفرغ بعنوان 2006جویلیة 28المؤّرخ في 2006لسنة 57القانون عـدد

.مي رخصة مبدع لفائدة أعوان القطاع العمو

أشھر یمكن تجدیدھا في صورة وجود إنتاج إبداعي و 06تسند رخصة مبدع بمقتضى أمر لمدة أقصاھا 

و یواصل العون طوال الرخصة االنتفاع بكامل األجر و یحتفظ بحقوقھ في التدرج و الترقیة و التغطیة .تواصلھ

.اإلجتماعّیة

علیھا في النظام األساسي العام المنطبق علیھ و یبقى العون المنتفع برخصة مبدع خاضعا للواجبات المنصوص

وفي حالة ثبوت مخالفة المعني باألمر .أي نشاط مخالف للرخصة المسندةیحجر علیھ مدة التفرغ ممارسة

.لشروط الرخصة یتم انھاؤھا حاال و استرجاع المبالغ المالّیة التي إنتفع بھا باإلضافة للتتبعات التأدیبّیة

ذي أسندت لھ رخصة مبدع أن یطلب بواسطة رسالة مضمونة الوصول إرجاعھ إلى مركز یجب على العون ال

وإذا لم یفعل ذلك و بعد التنبیھ علیھ یعتبر قد قطع كّل صلة بالخدمة .عملھ أو تجدید إسناده ھذه الرخصة

.العمومّیة

 

:تنادا إلىاس

ü و المتعّلق بإحداث النظام الخاص للعمل 2006جویلیة 28المؤّرخ في 2006لسنة 58القانون عـدد

.نصف الوقت مع االنتفاع بثلثي األجر لفائدة األّمھات 
ü و المتعّلق بضبط إجراءات و صیغ 2006دیسمبر 12المؤّرخ في 2006لسنة 3230األمر عدد

.عمل نصف الوقت مع االنتفاع بثلثي األجر لفائدة األّمھاتتطبیق النظام الخاص لل
یتمّثل ھذا النظام في القیام بعمل أسبوعي تساوي مّدتھ نصف المّدة المطلوبة من األعوان القائمین :التعریف.1

ھذا و ال یجوز تجمیع ساعات العمل األسبوعّیة بل یجب توزیعھا وفق نظام . بنفس الوظائف كامل الوقت

أمّا بالنسبة لألّمھات المدّرسات فیتّم ضبط و توزیع ". سبوعي على كامل أّیام العمل األسبوعّیةالعمل األ

".ساعات العمل األسبوعّیة وفقا لنظام العمل المعتمد بالمؤّسسة التربوّیة
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بصرف خالل كامل المسار المھني لألّم وثالث سنوات قابلة للتجدید مّرتینیكون االنتفاع بھذا النظام لمّدة 

النظر عن عدد األطفال و تنتھي المّدة المرّخص فیھا في حال بلوغ الطفل أو األطفال سّن السادسة عشرة 

.باستثناء وضعّیة األطفال المعوقین

:شروط اإلنتفاع بھذا النظام و شروط تطبیقھ.2
ü في ) لمعاقینال ینطبق شرط السّن على األطفال ا(طفل أو أكثر دون سّن السادسة عشرةأن یكون لألّم

.تاریخ تقدیم المطلب ألّول مّرة أو بمناسبة تجدیده

ü 58القانون عـدد بالفصل الثاني منأن تكون األّم خاضعة لألنظمة األساسّیة العاّمة المنصوص علیھا

و المتعّلقة بأعوان الدولة و الجماعات المحلّیة و المؤّسسات 2006جویلیة 28المؤّرخ في 2006لسنة 

ة ذات الصبغة اإلدارّیة و العسكریین و أعوان قوات األمن الداخلي و أعوان الدواوین و العمومّی

المؤّسسات العمومّیة ذات الصبغة  الصناعّیة و التجارّیة و الشركات التي تملك الدولة أو الجماعات 

.العمومّیة المحلّیة رأس مالھا بصفة مباشرة و كلّیا

.ف الوقت مع االنتفاع بثلثي األجركیفّیة إسناد رخصة العمل بنظام نص.3

ü جانفي من كّل سنة 31توجیھ مطلب إلى رئیس اإلدارة عن طریق التسلسل اإلداري في أجل ال یتجاوز

".متطّلبات تأمین السیر العادي للعملباعتبار"لیدرسھا 

üنة الفنّیة بالوزارة تحال المطالب المتحّصلة على موافقة مبدئّیة مرفوقة بالوثائق المؤّیدة إلى كتابة اللج

.ثّم تبلغ اللجنة رأیھا لإلدارة.مارس من كّل سنة31األولى في أجل ال یتجاوز 

ü في صورة موافقة اللجنة یتوّلى الوزیر المعني عرض القرار المتعّلق بإسناد أو تجدید بنظام العمل نصف

عاّمة للمصالح اإلدارّیة و الوظیفة اإلدارة ال(الوقت مع االنتفاع بثلثي األجر على تأشیرة الوزارة األولى 

.العمومّیة

:حقوق الموّظفة المنتفعة بھذا النظام.4

üو في حال . تحتفظ الموّظفة بجمیع حقوقھا في التدّرج و الترقیة و التغطیة االجتماعیة و تتمّتع بنفس العطل

وضعیتھا المالّیة تضبط حصولھا على عطلة ال یتمّتع المتحّصل علیھا بكامل المرّتب  كعطلة األمومة فإّن 

).نصف المرّتب في عطلة األمومة مثال(وفق التشریع الجاري بھ العمل 

ü یمكن لألّم أن تجّدد رخصة العمل بنظام نصف الوقت مع االنتفاع بثلثي األجر إذا تقّدمت بمطلب لذلك قبل

ة في أجل شھر قبل انتھاء مّدة ویتّم إعالم الموّظفة بقرار اإلدار. من نھایة الرخصة التي تتمّتع بھاأشھر6

.الرخصة

ü في حال طولبت الموّظفة المتمّتعة بھذا النظام بالعودة للعمل من رئیس إدارتھا وفقا للطرق القانونّیة فأمامھا

.كي تسّوي وضعیتھا قبل العودة للعمل بنظام كامل الوقتأشھر6

:استئناف العمل بنظام كامل الوقت.5

üامل الوقت بصفة آلّیة إثر نھایة رخصتھاتعود األّم للعمل بنظام ك.
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üتعود األّم للعمل بنظام كامل الوقت بطلب منھا.

ü من 10الفصل تعود األّم للعمل بنظام كامل الوقت بدعوة من رئیس اإلدارة لضرورة العمل وفقا ألحكام

الوزیر دون و یتّم ھذا اإلجراء بقرار من 2006دیسمبر 12المؤّرخ في 2006لسنة 3230األمر عدد 

اإلدارة العاّمة للمصالح اإلدارّیة و الوظیفة (أخذ رأي اللجنة الفنّیة وذلك بعد تأشیر الوزارة األولى 

.العمومّیة

ü سنة مع استثناء المعوقین16تعود األّم للعمل بنظام كامل الوقت في حال بلوغ الطفل أو األطفال سّن.

 
المتعّلق بالنظام الخاص للتعویض عن 28/06/1995المؤّرخ في 1995ـدد لسنة 56لقانون عـنّظمھا ا

كما تّم تنقیحھ بالقانون عدد .األضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و األمراض المھنّیة في القطاع العمومي

.2000فیفري 7المؤّرخ في 2000لسنة 19
مھما الحادث الحاصل للعون بموجب الشغل أو بمناسبتھ و ذلك 3الفصل حسب حادث شغلیعتبر : التعریف-

ذاھبا و یعتبر أیضا حادث شغل مھما كان سببھ الحادث الحاصل عندما یكون العون و مكان وقوعھكان سببھ

بشرط أن ال ینقطع مسیره أو یتغّیر اتجاھھ لسبب أملتھ من محّل إقامتھ إلى مكان عملھ أو یكون راجعا منھ

كّل ظاھرة اعتالل و كّل تعّفن جرثومي أو مرضا مھنّیا و یعتبر .صّیة أو ال صلة لھ بنشاطھ المھنيمصلحة شخ

ھذا و تضبط قائمة األمراض المعتبرة ذات مصدر .تكون ناتجة بالقرینة عن النشاط المھني للمتضّررإصابة 

1994ـدد لسنة 28القانون عــبمھني و أھّم األعمال اّلتي قد تكون سببا فیھا طبقا للقائمة المنصوص علیھا

المتعّلق بالتعویض عن األضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و األمراض 1994فیفري 21المؤّرخ في 

.المھنّیة

. یضبط بأمر تركیبتھا و تنظیمھا و طرق سیرھالجنة طبّیة مركزّیة بالوزارة األولى4للفصل أحدثت طبقا 

دث أو المرض المھني و في نسبتھما للنشاط المھني و في نتائجھما و في نسبة تبدي الّلجنة رأیھا في طبیعة الحا

لھا نفس مشموالت اللجنة جھوّیة أو قطاعّیة ویمكن بمقتضى أمر أن تحدث لجان .العجز الحاصل للمتضّرر

.طبّیة مركزّیة في حدود جھة أو قطاع معّین

الصندوق القومي للتقاعد و الحیطة فات و العالج و باإلبقاء على األجر و اإلسعاالمؤّجریلزم 5الفصل حسب 
التعویضات من أجل العجز المستمّر عن العمل لفائدة المتضّرر أو خلفھ بخالص« CNRPS » االجتماعیة

.العام في حالة الوفاة
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انت یمكن للمتضّرر أو خلفھ تتّبع مرتكب الھفوة المؤّدیة لحادث الشغل أو المرض المھني إذا ك6الفصل حسب 

على تعویض تكمیليمن جانبھم أو یكتسي صبغة جزائّیة و بذلك یحصل على خطأ متعّمداألخطاء ناتجة عن 

.أساس القواعد العاّمة في المسؤولّیة المدنّیة

:التعویض عن أضرار حوادث الشغل و األمراض المھنّیة-

:حقوق المتضّرر من حادث شغل أو مرض مھني9الفصل یبّین 

vالعالج اّلذي تتطّلبھ الحالةاإلسعاف و.

vاإلبقاء على األجر طیلة العجز المؤّقت.

vفي تعویض نقدي في شكل رأس مال أو جرایة تعویضّیة قابلة لالنتقال لخلفھ العام في حالة وفاتھ.

v إذا كان العجز المستمّر عن العمل یبّرر ,في تعویض األعضاء البدنّیة أو أجزائھا و تقویم اعوجاجھا

.ذلك

یحرم من أّي تعویض بقرار قضائي كما المتسّبب عمدا في الحادث أو المرضأّن العون 10الفصل وّضح ی

.بالمائة50یمكن للقاضي التخفیض في التعویض عل أن ال ینزل تحت 

تمنح اإلعانة العدلّیة وجوبا للمتضّرر في حادث الشغل أو المرض المھني أو لخلفھ العام لدى "- 14الفصل -

."لمحاكمجمیع ا

."یتحّمل كّل طرف مصاریف االختبارات اّلتي تجرى بناء على طلبھ"- 15الفصل -

:اإلسعاف و العالج-
واجب سواء أنقطع على العمل أو ال كما یتمّتع باختیار اإلسعاف و العالج للمتضّرر17و 16الفصالن حسب 

في وجوب تدّخلھم و یتّم استرجاع المصاریف اّلذین یشیر الطبیب بالمعاونین الطبیینو الصیدليو الطبیب

.حدود التعریفة الرسمّیة
أّن المؤّجر یتحّمل أیضا عند االقتضاء مصاریف نقل المتضّرر ذھابا و إیابا من مكان 19و 18الفصالن یبّین

و األنسب الحادث إلى أقرب مكان للعالج كما یتحّمل مصاریف نقل المتضّرر ذھابا و إیابا بالوسیلة المتوّفرة

لصّحتھ و األقّل كلفة من مكان العالج إلى أقرب مكان یتلّقى فیھ عالجا مختّصا أشار إلیھ الطبیب المباشر و 

و یتحّمل . كذلك مصاریف تنّقل مرافق المتضّرر و إقامتھ إذا كانت حالتھ الصحّیة تستدعي االستعانة بالغیر

.تاریخ معاینة المرض المھنيالمؤّجر تكالیف العالج بدایة من تاریخ الحادث أو

:االنتكاسفي حالة -
الظاھر للجرح ، على صاحب العمل و في بحر الخمسة أیام الموالیة االلتئامإذا حصل انتكاس بعد البرء أو 

.لالنتكاسةإلعالمـھ أن یوجھ حسب نفس الصیغ شھادة طبیة تثبــت حالة التضرر و العواقب المنتظرة 

:المؤّقت عن العملالتعویض عن العجز -
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20الفصل عن العمل الناتج عن حادث شغل أو مرض مھني یحتفظ العون حسب حالة العجز المؤّقتفي 

أن یصبح إلىبكامل أجره بما في ذلك جمیع المنح و التعویضات و كذلك بكامل حقوقھ في التدّرج و الترقیة 

وینقطع صرف ھذه .لجزئي أو الكّلي أو یتوّفىبعجزه اقادرا على الستئناف عملھ أو إلى أن یتّم التصریح 

المنافع إذا امتنع الموّظف عن االمتثال لعالج الطبیب دون سبب وجیھ أو في حال تخّلھ اختیاریا عن إجراء 

. المراقبة الطبّیة

:التعویض عن العجز المستمّر عن العمل-

یبقى بعد التئام الجرح الحاصل بسبب حادث العجز اّلذي"العجز المستمر عن العمل على أّنھ 21الفصل یعّرف 

."الشغل أو البرء الظاھري من المرض المھني

تحّدد نسبة العجز بمقتضى قرار من الوزیر األّول و باقتراح من اللجنة الطبّیة المركزّیة حسب الحالة الصحّیة 

.صاصھ المھنيللعون و سّنھ و إمكانیاتھ البدنّیة و العقلّیة و كذلك مؤّھالتھ و مستوى اخت

و . أو أقّلبالمائة5ال یستحّق المتضّرر رأس مال و ال جرایة إذا كانت نسبة العجز تساوي 23الفصلحسب 

اّلتي مّرات مبلغ الجرایة التعویضّیة السنوّیة3رأس مال یساوي یستحّق بالمائة15و 5بین إذا كانت 

: یساوي مبلغھا
.نسبة العجزXرب األجر الشھري المقبوض قبل الحادث أو المرض حاصل ض=الجرایة التعویضّیة السنوّیة 

یتحّصل بالمائة أو أكثر مع اإلبقاء على المتضّرر في النشاط66و 15إذا كانت نسبة العجز المستمّر بین 

جرایة تعویضّیة تساوي ناتج ضرب أجره الشھري السابق للحادث أو المرض في نسبة عجزه بعد على 

50بالمائة و زیادة النصف للجزء اّلذي یتجاوز 50لنصف بالنسبة للجزء اّلذي ال یتجاوز تخفیضھا إلى ا

.بلوغ السّن القانونّیة للتقاعدو یتّم صرف رأس المال أو التمّتع بالجرایة التعویضّیة عند .بالمائة
رایة تعویضّیة جفي صورة إحالة المتضّرر على التقاعد من أجل السقوط البدني یستحّق , 24الفصل حسب 

فور إحالتھ على و یتمّتع بھذه الجرایة تساوي حاصل ضرب أجره السابق للحادث أو المرض في نسبة العجز
ھذا و تعّدل التعویضات عن العجز المستمّر و الوفاة بتطّور مستوى .التقاعد من أجل السقوط البدني

كما لو كانت فترة عمل فعلي دفع خاللھا مساھمتھ كما تحتسب الفترة التي انتفع خاللھا بجرایة تعویضّیة.األجور

.للصندوق القومي للتقاعد و الحیطة االجتماعیة عندما یبلغ السّن القانونّیة للتقاعد

رفع مبلغ 25للفصل یتّم طبقا "للقیام بشؤونھ العادّیة"مجبرا على االستعانة بالغیر عندما یكون المتضّرر 

.بعد إقرار ذلك من اللجنة الطبّیة المركزّیةلمائةبا25الجرایة التعویضّیة بنسبة 

:التعویض عن الوفاة-

في غیابھم األصول التعویضّیة و القرین و األبناء اّلذین یستحّقون الجرایة بالجرایةإذا توفي المتضّرر ینتفع 
.اّلذین ھم في الكفالة



ر        م یّ غ ص ل ا ي  د ل ذو ا ت س أل ا ل  ی ل 2د 0 1 4 Page 177

:27الفصل حسب 

v 40وتخّفض إلى أطفال یستحّقون الجرایةلك إن لم یكن لھ من األجر السنوي للھابالمائة50القرینجرایة

.في حال وجودھم و مھما كان عددھمبالمائة

v بالمائة لـما زاد عن ذلك40/ بالمائة لیتیمان30/ بالمائة لیتیم واحد20: األیتامجرایة.
v 3بالمائة لـ70/مائة لیتیمینبال60/بالمائة لیتیم واحد50بـإذا كان األبناء یتامى األبوین تقّدر الجرایة

.أیتام فما فوق4بالمائة لـ80/ أیتام
vبالمائة من األجر السنوي للھالك50دون أن یتجاوز المبلغ لكّل منھم بالمائة20:األصول في الكفالة.

:من المتضّرر المستحّقین للجرایة التعویضّیةاألیتام المكفولین28الفصل حّدد 

v ن شرطبدو16سّن حّتى بلوغ.

v فنّیة أو صناعّیة عمومّیة أو خاّصة, ثانوّیةبمدرسةمزاولتھم للتعلیمشرط إثبات 21سّن حّتى بلوغ.

v شرط إثبات مزاولتھم للتعلیم العالي25سّن حّتى بلوغ.

vالبنت ما لم یتوّفر لھا الكسب أو لم تجب نفقتھا على زوجھا.

v یجعلھ غیر قادر إطالقا على تعاطي أّي نشاط بعجزأو بداء عضالدون تحدید سّن إذا كان الیتیم مصابا

.بمقابل

تقدر جرایة الوفاة حسب الجدول التالي

مقدار جرایة األبناء مقدار جرایة القرین المستفیدون
- من األجر السنوي50%ت قرین دون أبناء

من األجر السنوي20%ت من األجر السنوي40%ت قرین مع ابن وحید
%30 التساويتقسم بینھما ب من األجر السنوي40%ت قرین مع ابنین اثنین
%20 بالتساويتقسم بینھم من األجر السنوي40%ت قرین مع ثالثة أبناء فأكثر

أیتام األبوین
من األجر السنوي%50 - یتیم واحد
من األجر السنوي%60 - یتیمان
من األجر السنوي%70 - ثالثة أیتام
من األجر السنوي%80 - أیتام فأكثرأربعة 

من األجر السنوي%20

منھ50%لكل منتفع دون تجاوز
- األبوان و األعقاب في الكفالة

الفعلّیة

من األجر السنوي% 80و كیفما كانت وضعیة الخلف العام فإن جرایة الوفاة ال یمكن أن تتجاوز 
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التام التي كان استحقھا مورثھم في كما یستحق القرین الباقي على قید الحیاة و األبناء و األعقاب جرایة العجز
قائم حیاتھ و تحتسب الجرایات حسب المقادیر السابقة مع احتساب الجرایة كقاعدة عوضا عن األجر السنوي

الوثائق المطلوبة
مطبوعة یسلمھا الصندوق(مطلب جرایة (·
مضامین والدة الخلف العام لكل واحد·
شھائد مدرسیة لألبناء المزاولین تعلیمھم·
ریح في الدخل السنوي لألصولتص·
حجة وفاة·
نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة·

سّن قبلیتوّقف صرف الجرایة التعویضّیة للقرین في حالة الزواج من جدید 29للفصل طبقا :مالحظة

عند االقتضاء باعتبار مراجعة قیمتھایستأنف صرف الجرایة مع طّلقمن جدید أو ترّملو إذا سنة55

.الحاصلة مّدة االنقطاعالتعدیالت

منحة الدفن
إذا أدى حادث الشغل أو المرض المھني إلى وفاة العون تصرف لخلفھ العام منحة دفن تساوي مرتب شھر و ال 

ساعة في الشھر200تقل عن األجر األدنى المھني المضمون المرتبط بمدة شغل تساوي 
الوثائق المطلوبة

اإلعالم بحادث شغل أو مرض مھني·
)مطبوعة متوفرة بالصندوق(لب منحة الدفن مط·
شھادة طبیة تثبت الوفاة·
مضمون وفاة·

:اإلعالم بحوادث الشغل و األمراض المھنّیة-

مھما كانت خطورتھ أن یعلم بنفسھ أو بواسطة غیره ,حادث شغلیجب على المتضّرر من 33حسب الفصل 

من أّیام العمل ساعة48أو في أجل أقصاه المؤّجر أو أحد مأموریھ و ذلك في نفس یوم وقوع الحادث,

.ما لم تحّل دون ذلك قّوة قاھرة أو استحالة مطلقة أو عذر شرعي,الموالیة لحصول الحادث

, بوقوع كّل حادث بلغھ نبأ وقوعھاللجنة الطبّیة المركزّیةویجب على المؤّجر أو أحد مأموریھ أن یصّرح لدى 

و عن طریق التسلسل اإلداري أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول و و یكون التصریح مباشرة مقابل وصل أ

.من أّیام العمل الموالیة إلبالغھ بالحادثساعة72مقابل إشعار باالستالم و ذلك في ظرف 

من قبل الصندوق القومي للتقاعد و الحیطة االجتماعیةو یجب أیضا وحسب الصیغ المشار إلیھا إعالم 

طبقا ألنموذج معّد بقرار من وزیر الشؤون تصریح محّرر في نظیرینبواسطة المؤّجر أو أحد مأموریھ 
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وعلى المؤّجر أن یقوم باإلعالم عن الحادث حّتى و إن لم ینجّر عنھ توّقف عن العمل أو إسعافات . االجتماعیة

.و عالج

من أّیام5جل أن یعلم المؤّجر بنفسھ أو بواسطة غیره في أمرض مھنيعلى المتضّرر من 35الفصل حسب 

الصندوق القومي للتقاعد و أّیام العمل من تاریخ أّول معاینة طبّیة للمرض فیتوّلى المؤّجر التصریح بذلك لدى
.بنفس الصیغ المعمول بھا في حوادث الشغلاللجنة الطبّیة المركزّیةو لدى الحیطة االجتماعیة

:ضبط الطبیعة المھنّیة للحادث أو المرض-

من استالم الملّف و یتّم ضبط أقصاه شھرتبدي اللجنة الطبّیة المركزّیة رأیھا في أجل 38الفصل حسب 

و في صورة .من إبداء اللجنة لرأیھایوم20الطبیعة المھنّیة للحادث بمقتضى قرار من الوزیر األّول في ظرف 

بیعة المھنّیة للحادث أو المرض بصفة ضمنّیة إقرار الط"من تاریخ إیداع الملّف یتّم خالل شھرینعدم التبلیغ 

."المھني

:یجب على المدیرحّتى و إن لم ینجّر عنھ توّقف العمل أو إسعافات أو عالج حالة حادث شغلفي 

إعداد تقریر مفّصل یتضّمن تاریخ و ساعة وقوع الحادث و العوامل المتسّببة فیھ و طبیعة اإلصابات - 1

:المنجّرة عنھ و یكون مدّعما بــ
بعد تعمیرھا بدّقة باالعتماد على مكتوب المتضّرر و كیفّیة حصول الحادث و تمارة تصریح بحادث شغلاس-

).أنظر الملحق(ظروفھ و یمكن التزّود بھذه المطبوعة من اإلدارة الجھوّیة أو المطبعة الرسمّیة 

.تقریر مصالح األمن في حالة حادث سیر-

.شھادة تحّمل مصاریف عالج-

بمنشور وزیر الصّحة العمومّیة طبقا للمثال الصادر (بّیة أّولّیة لحوادث الشغل و األمراض المھنّیة شھادة ط-

).2000سبتمبر 11ـدد بتاریخ 71عـ

.مكتوب المتضّرر عند االقتضاء-

. شھادة الشھود إن وجدوا-

ساعة من أّیام 24في أجل أقصاه المبّین أعاله إلى اإلدارة الجھوّیة للتربیة األصل من الملّفیتّم إرسال - 2

األصل من شھادة كما ترسل . و یكون تاریخ مكتب الضبط باإلدارة ھو المعتمدالعمل الموالیة لإلعالم بالحادث

و ما التمدید في العطل خالل مّدة العجز النسبي و من اإلعالم بمباشرة العون و من التقریر الطّبي للمتضّرر

بالنسبة للمرض (البرء الّظاھريأو ) بالنسبة لحادث الشغل(ریخ التئام الجرحتایدّعمھ من وثائق لتحدید 

عند طلب تحدید نسبة العجز و من كّل وثیقة لھا صلة تقییم أّولي لمخّلفات الحادث أو المرضمع ) المھني

.بالحادث في اإلّبان
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ھ رفض نھائي للمطلب من قبل اللجنة كّل إخالل باإلجراءات المذكورة و عدم احترام اآلجال القانونّیة ینجّر عن
الطبّیة المركزّیة لحوادث الشغل و األمراض المھنّیة تحّمل الشخص المقّصر في اإلدارة تبعات ضیاع حقوق 

.المتضّرر
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I.الحركة الوطنّیة:

سنتین و تخضع حسب تقع الحركة الوطنّیة لنقلة األساتذة دورّیا مّرة كّل :الحركة الوطنّیة بین المندوبیات-1

في بین وزارة التربیة و النقابة العاّمة للتعلیم الثانوي للتفاوض بین الوزارة و النقابة العاّمةاتفاقمحضر 

حال تّمت ال یمكن يوف2014مارس 07و تّم تعدیل اإلتفاقیة وفق محضر جلسة آخر في .25/04/1998

.التراجع عنھا
:شروطھا-أ

.ّسمامترأن یكون األستاذ -

اّال أّنھ یمكن لألستاذ الذي تّمت نقلتھ للضرورة أن على األقّل بمركز عملھ الحاليسنتینأن یكون قد قّضى -

یشارك في الحركة و ان لو یقّض سنتین دراسیتین بمركز العمال الذي نقل الیھ إذ تحسب أقدمیتھ بمركز العمل 

.الحالي

.العمل الدوريأن ال یكون خاضعا لنظام -

.لنقلة عقوبةأن ال یكون خاضعا -

:مقاییسھا-ب
:بین المشاركین حسب مجموع یحتسب كاآلتيالتناظریقع 

.عن كّل سنة دراسّیةنقطة: األقدمّیة العاّمة في التدریس-

.أشھر سنة دراسّیة كاملة6تحسب المدة التي تساوي أو تفوق 

اإلحالة على عدم ,الرفت المؤقت,ل تّمت تسویتھا بدون أجرتطرح من األقدمّیة العاّمة كّل مدة إنقطاع عن العم

112من القانون عدد 71الفصل المباشرة بإستثناء اإلحالة على عدم المباشرة الخاّصة المنصوص علیھا ب
.1983لسنة 

)  .نقطة13=  13مثال :1ضارب (آخر عدد بیداغوجي -

.أطفال4كفالة في تاریخ تقدیم المطالب و في حدود طفل في العن كّلنقطة: األطفال في الكفالةعدد -

من العام عن كّل سنة دراسّیة إنطالقا نقاط3ـبسنوات5الخاص باألقدمّیة العاّمة إذا تجاوزت التنفیل -

.إلى العام العاشرالسادس
.الحادي عشرعن كل سنة دراسیة انطالقا من العام الدراسي نقاط5التنفیل بـ -

عن كّل سنة دراسّیة مقّضاة بالمندوبّیة نقطة واحدة:خاص باألقدمّیة بالمندوبّیة الجھوّیة للتربیة الحالّیةالتنفیل ال-

.الجھوّیة للتربّیة الحالّیة
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: بالمندوبّیةسنوات7مع أقدمیة أطفال3عدد بیداغوجي مع 13سنة أقدمیة مع 20مثال أستاذ  لھ 

20+13+3+51+50+07=101

:ركةطریقة المشا-ج

.تعمیر المطلب بدّقة بعد تسّلمھ من اإلدارة وإرجاعھ للمدیر في اآلجال إلرسالھ بالتسلسل اإلداري-

.في الكفالة للمطلبھم إضافة مضامین لألطفال اّلذین -

.اإلحتفاض بنسخة -

.یتولى مدیرو المؤسسات التثبت من المعطیات ثّم توّجھ المطالب الى المندوبیة-

:طنیة داخل إقلیم تونس الكبرىالحركة الو-2

:مراكز05ینقسم إلى 

vجبل ,الوردّیة,سیدي البشیر,الكبارّیة,باب سویقة,حّي الخضراء,باب بحر,تونس المدینة:1تونس

.الكرم,قرطاج,المرسى,حلق الوادي,جلود

v سیدي,الحرایرّیة,العمران األعلى,حّي التحریر,الزھور,السیجومي,باردو,العمران, المنزه:2تونس

.حسین

vأریانة

vبن عروس

vمنوبة

نفس مقاییس الحركة الوطنیة بین الجھات لكن الفرق الوحید ھو أن التناظر في الحركة األولى یتم على مستوى 

كامل مؤسسات الجھة بینما في ھذه الحركة یتم التناظر على مستوى المؤسسات العشر التي یختارھا طالب 

.النقلة

نقلة إلى والیة تونس فإنھ ال یختار مؤسسة بعینھا بینما أستاذ یدرس ببن مثال أستاذ یدرس في نابل وطلب

.مؤسسات تربویة معینة ال أكثر10عروس وطلب نقلة إلى تونس علیھ أن یختار 

:الحركة الوطنیة بین مندوبیتي صفاقس-3

تتّم مراجعة 2012أوت22ة التربیة  و النقابة العامة للتعلیم الثانوي ممضى في وفق محضر إتفاق بین وزا

بإعتمادھما مندوبیة جھویة واحدة وفقا لما 2و صفاقس1حركة النقل بین المندوبیتین الجھویتین للتربیة صفاقس

و تتّم تسویة وضعیات الزیادة عن .ھو جاري بھ العمل في بقّیة المندوبیات الجھوّیة للتربیة من حیث التناظر

.النصاب قبل الشروع في حركة النقل
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II.الحركة الداخلّیة:
و یتناظر فیھا الوافدون من الحركة الوطنّیة و المشاركین من اإلدارة الجھوّیة على بعد الحركة الوطنّیة تتّم 

حسب رّیة المتناصفة إلبداء الرأيالنقابة الجھوّیة للتعلیم الثانوي و أعضاء اللجان اإلدامراكز الشغور بحضور

ال النقلة و في حال تّمت . 25/04/1998بین وزارة التربیة و النقابة العاّمة للتعلیم الثانوي في اتفاقمحضر 

.یمكن التراجع عنھا

:شروطھا- 1
.مترّسماأن یكون األستاذ -

یمكن لألستاذ الذي تّمت نقلتھ للضرورة أن اّال أّنھ على األقّل بمركز عملھ الحاليسنتینأن یكون قد قّضى -

یشارك في الحركة و ان لو یقّض سنتین دراسیتین بمركز العمال الذي نقل الیھ إذ تحسب أقدمیتھ بمركز العمل 

.الحالي

.العمل الدوريأن ال یكون خاضعا لنظام -

.لنقلة عقوبةأن ال یكون خاضعا -

:مقاییسھا- 2

:حسب مجموع یحتسب كاآلتيبین المشاركینالتناظریقع 

.عن كّل سنة دراسّیةنقطة: األقدمّیة العاّمة في التدریس-

.أشھر سنة دراسّیة كاملة6تحسب المدة التي تساوي أو تفوق 

اإلحالة على عدم ,الرفت المؤقت,تطرح من األقدمّیة العاّمة كّل مدة إنقطاع عن العمل تّمت تسویتھا بدون أجر

112من القانون عدد 71الفصل اإلحالة على عدم المباشرة الخاّصة المنصوص علیھا بالمباشرة بإستثناء

.1983لسنة 

)  .نقطة13=  13مثال :1ضارب (آخر عدد بیداغوجي -

.أطفال4عن كّل طفل في الكفالة في تاریخ تقدیم المطالب و في حدود نقطة: األطفال في الكفالةعدد -

من العام السادسانطالقاعن كّل سنة دراسّیة 03ـبسنوات5دمّیة العاّمة إذا تجاوزت الخاص باألقالتنفیل -

.إلى العام العاشر

.نقاط عن كل سنة دراسیة انطالقا من العام الدراسي الحادي عشر5التنفیل -

ولیس (عن كّل سنة مقّضاة بمركز العمل الحالينقطة:باألقدمّیة بمركز العمل الحاليالتنفیل الخاص-

..وال یھّم ھذا التنفیل إّال الراغبین في النقلة داخل المندوبّیة الجھوّیة التابعین لھا)المندوبّیة

:أطفال وبقي بنفس المؤسسة طیلة حیاتھ المھنیة3عدد بیداغوجي مع 13سنة أقدمیة مع 20مثال أستاذ  لھ 

20+13+3+15+50+20=211

:طریقة المشاركة- 3
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.ّقة بعد تسّلمھ من اإلدارة وإرجاعھ للمدیر في اآلجال إلرسالھ بالتسلسل اإلداريتعمیر المطلب بد-

.إضافة مضامین لألطفال اّلذین في الكفالة للمطلب-

.بنسخةاالحتفاظ-

.یتولى مدیرو المؤسسات التثبت من المعطیات ثّم توّجھ المطالب الى المندوبیة-

و المقّرر إنھاء إلحاقھم في نھایة السنة الدراسّیة التي تتّم فیھا عاون الفنيیوّجھ المدرسون العاملون في نطاق الت

مرفقة وجوبا بمطالب  في إنھاء ) االدارة العاّمة للموارد البشرّیة(الحركة مطالب النقل إلى وزارة التربیة 

.اإللحاق و ذلك عن طریق الوكالة التونسّیة للتعاون الفني

III.حركة تقریب األزواج:

ّ.دورّیا كّل سنة و یشارك فیھا كّل المدّرسین المتزّوجین إذا كان القرین موّظفا عمومّیا أو بالقطاع الخاصتقع 

:تتّم على مرحلتین

تتّم على الصعید المركزي بالنظر في مطالب المشاركین في النقلة خارج المندوبیة الجھویة :المرحلة األولى- 1

:حسب المقاییس التالیةالراجعین إلیھا بالنظر و یقع ترتیبھم 

.عن كّل سنة دراسّیةنقطة: األقدمّیة العاّمة في التدریس-

.متحّصل علیھ عند تقدیم المطلبآخر عدد بیداغوجي-

.أطفال4عن كّل طفل في الكفالة في تاریخ تقدیم المطالب و في حدود نقطتان: األطفال في الكفالةعدد -

وذلك حسب الخطوط كلم30نقطة واحدة عن كّل :عمل قرینھقّرالعون و مالمسافة الفاصلة بین مركز عمل -

ویكون عدد التنفیل من مكّررات العدد ).كلم60شریطة أال تقل المسافة عن (العادّیة لوسائل النقل العمومي

30.

: عدد سنوات البعد عن القرین-

.نقاط عن كل سنة4: السنتین األولى والثانیة

.نقاط عن كل سنة6: والرابعةالسنتین الثالثة 

.نقاط عن كل سنة8: ابتداءا من السنة الخامسة

.تحتسب سنة دراسّیة إذا وقع البناء بالقرین قبل شھر فیفري

.و ال تسند ھذه النقاط إّال إذا أثبت األستاذ أّنھ ال یقیم مع زوجتھ خالل السنة الدراسّیة

بالنظر في مطالب المشاركین في النقلة الوافدین من خارج تتّم على الصعید الجھوي:المرحلة الثانیة- 2

:المندوبیة الجھویة و المشاركین الراجعین إلیھا بالنظر و یقع ترتیبھم حسب المقاییس التالیة

.عن كّل سنة دراسّیةنقطة: األقدمّیة العاّمة في التدریس-

1ضارب آخر عدد بیداغوجي-
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.أطفال4عن كّل طفل في الكفالة في تاریخ تقدیم المطالب و في حدود ننقطتا: عدد األطفال في الكفالة-

:التنفیل الخاص بمركز العمل الحالي-

ü األولى و الثانیة عن كّل سنة دراسّیة بالنسبة إلى السنتین ) 0.5(نصف نقطة.

ü الثالثة و الرابعةعن كّل سنة دراسّیة بالنسبة إلى السنتین) 1(نقطة واحدة.

ü عن كّل سنة دراسّیة إبتداء من السنة الخامسة) 2(نقطتان.

ü ال تسند ھذه النقاط إّال لفائدة المدرسین الراغبین في النقلة داخل المندوبیة الجھوّیة الراجعین إلیھا

.بالنظر

:طریقة المشاركة- 3

.سل اإلداريتعمیر المطلب بدّقة بعد تسّلمھ من اإلدارة وإرجاعھ للمدیر في اآلجال إلرسالھ بالتسل-

.نسخة من عقد الزواج مع تصریح على الشرف معّرف باإلمضاء بالبناء لمن لیس لھ أطفال-

.إضافة مضامین لألطفال اّلذین في الكفالة للمطلب-

بالصندوق الوطني للضمان االنخراطشھادة عمل القرین إذا كان موّظفا عمومّیا أو نسخة من بطاقة -

.ن یعمل بالقطاع الخاصإذا كا" CNSS"االجتماعي

.المترشح خالل السنة الدراسّیةإقامة شھادة-

.بنسخةاالحتفاظ-

مندوبیات جھوّیة على األكثر مرتبة 03یعمر المطلب و یطلب األستاذ :بالنسبة لطالبي النقلة خارج المندوبیة-

.مراكز06حسب األولوّیة و یختار في كّل مندوبّیة 

مراكز على األكثر مرتبة حسب 06یعمر المطلب و یطلب األستاذ :ة داخل المندوبیةبالنسبة لطالبي النقل-

.األولوّیة 

نفس مقاییس الحركةى و مندوبیتي صفاقس إلى تخضع نقل تقریب األزواج داخل تونس الكبر:مالحظة

.السابقة

:ترتیبات خاصة بالنقل

v یتم تسدیدھا ) أي بعد حركة الحاالت اإلنسانیة( في حالة حدوث شغور بعد اإلعالن عن نتائج كل الحركات

:كما یلي

بالرجوع إلى قائمة الحركة الوطنیة ثم قائمة تقریب األزواج في السنوات الزوجیة أي التي تجرى فیھا . 1

.الحركة الوطنیة

.طنیةبالرجوع إلى قائمة حركة تقریب األزواج خالل السنوات الفردیة أي التي ال تجرى فیھا الحركة الو. 2



ر        م یّ غ ص ل ا ي  د ل ذو ا ت س أل ا ل  ی ل 2د 0 1 4 Page 191

أكتوبر من كل سنة دراسیة ویمكن النظر في الحاالت المتأكدة عند 15تنتھي النقل في تاریخ :مالحظة

.توفر شغورات طارئة في جلسة عمل تعقد بین الوزارة والنقابة العامة للتعلیم الثانوي

v ألقدمّیة في مّدة سّتة أشھر فما فوق سنة دراسّیة كاملة و ال تحتسب اتعتبر مّدة العمل التي تساوي

العطل و الغیابات  التي تسوى بدون أجر،الرفت المؤقت،اإلحالة على عدم : اإلنقطاعات المبّوبة في 

لسنة 112من القانون عدد 71الفصل عدم المباشرة الخاّصة المنصوص علیھا في باستثناءالمباشرة 

1983.

v إقلیم تونس الكبرى بإستثناءالتربوّیة المدینة أو القریة بجمیع مؤّسساتھا " المركز"تعني لفظة

.و والیة صفاقس) .تونس،أریانة،منوبة و بن عروس(

v مندوبیات على 03بالنسبة للمترشح الذي یطلب النقلة خارج المندوبیة الجھویة الراجع لھا بالنظر یطلب

المطلوبة و تعذر مراكز و في حال تحصل على إحدى المندوبیات 06األكثر مرتبة حسب األولوّیة و یختار 

.تعیینھ بأحد المراكز التي طلبھا یتّم تعیینھ بأّي مركز شاغر و ال یمكنھ التراجع عن النقلة

vمراكز على األكثر 06یختار المترشح :بالنسبة لطالبي النقلة داخل المندوبیة الجھویة الراجعین لھا بالنظر

.التراجعوفي حال تحصل على النقلة ال یمكنھ مرتبة حسب األولوّیة

v بالنسبة للمدرسین بالخارج المقرر إنھاء إلحاقھم في نھایة السنة الجاریة فیقدمون مطالبھم مع الوثائق

عن طریق الوكالة التونسّیة للتعاون الفني مع ) اإلدارة العامة للموارد البشرّیة(المطلوبة إلى وزارة التربیة 

.اإللحاقإرفاقھا وجوبا بمطالب إنھاء 

vو التأكد من مطابقة الرمز للمركز المطلوب ذلك أّن اإلدارة تعتمد لدّقة و الوضوح في المطالبیجب توخي ا

كما ال یأخذ بعین اإلعتبار المركز المطلوب إن لم یتّم التنصیص .الرموز و إن كانت غیر مطابقة للمراكز

.على رمزه
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تخضع ھذه الرموز للمراجعة من سنة لألخرى الرجاء 
2013/2014التأكد فالرموز المذكورة تعود لحركة 
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IV.حركة الحاالت اإلنسانّیة:

لإلدارة قبل نھایة السنة الدراسّیة لترسل بالتسلسل اإلداري أن تسّلمعلى تجري كّل سنة و لیس لھا أجل محّدد 

: ـأو صحّیة صعبة و تدّعم بـاجتماعیةتخّص كّل أستاذ یمّر بظروف وھي 

...).مرض خطیر أو مزمن, إعاقة(ملّف طّبي مدّعم بشھادات طبّیة-

...).ئلّیةكفالة عا, حكم طالق(مدّعم اجتماعيملّف -

V.حركة النقل في نطاق العمل الدوري:

سنتین بالقیام بالعمل الدوري أي التدریس بعد سنتین من انتدابھ إلى غایة السنة الرابعةكّل مدّرس مطالب
إذا لم یقم مباشرة بالتدریس بأحد ھذه المراكز اّلتي تحّدد سنوّیا حسب منشور وريبمركز عمل د

.ویھدف العمل الدوري لتعزیز التوازن البیداغوجي بین الجھات و في الجھة الواحدة.وزاري

إسناد منحة لألساتذة 2013/2014قائمة مراكز العمل الدوري تحین سنویا و یتم بدایة من السنة الدراسیة 

.لمدرسین بھذه المراكزا
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: اإلعفاء من العمل الدوري- 1

:یعفى من العمل الدوري

.من قّضى سنتین بمركز عمل دوري-

ما عدا والیات تونس الكبرى األربع و لو كانت غیر من قّضى سنتین بمركز عمل خارج والیتھ األصلّیة-

.الوالیة األصلّیة للمدّرس

.دوري خالل السنوات األربع األولى التي تلت انتدابھللعمل الاستدعاؤهمن لم یتّم -

: التأجیل أو اإلعفاء من العمل الدوري- 2

:للمدّرس المتزّوج الذي یقّدم ملّفا یتكّون من

نسخة من عقد الزواج أو تصریح على الشرف أّنھ بان بالقرین معّرف باإلمضاء في حال عدم وجود -

.أطفال

.مضامین والدة األطفال-

.ة عمل القرینشھاد-

:مراكز عمل دوري10یختار األستاذ المطالب بالعمل الدوري 

ü4منھا داخل مندوبیتھ الجھوّیة.

ü6خارج المندوبّیة الجھویة الراجع لھا بالنظر.

.مراكز عمل دوري10بالنسبة لألساتذة المدرسین بتونس الكبرى علیھم اختیار وجوبا 
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2013/2014قائمة  مراكز العمل الدوري 
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VI.المناقلة:

.یمكن أن تتّم بین أستاذین أو ثالثة أساتذة.تّم المناقالت بعد نھایة حركة النقلت

:الشروط- 1

.مترّسمیناالساتذةأن یكون -

.لنفس الرتبةونینتم-

.غیر خاضعین لنظام العمل الدوري أو لنقلة تأدیبّیة-

:اإلجراءات- 2

.و االمضاء مع التعریف باالمضاء تعمیر مطبوعة مناقلة -

.على صّحة البیاناتمدیري المعاھدمصادقة -

.تسلیمھا مباشرة إلى اإلدارة الجھوّیة-
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VII.الزیادة عن النصاب:

في ماّدة أو أكثر مّما یستوجب تحریك نقص األقسام و بالتالي عدد الساعاتھي تسویة وضعّیة تطرأ نتیجة 

.التناظر حسب مقاییس خاّصةبعداذ إلى معھد آخرأست

:مقاییسھا-1

:األقدمّیة-أ

.مھما كان تاریخ المباشرة بھانقطة عن كّل سنة تدریس:األقدمّیة العاّمة-

.مھما كان تاریخ المباشرة بھانقطة عن كّل سنة تدریس:األقدمّیة بالمؤّسسة-

ة عدم مباشرة أو في رخصة بدون أجر ال تؤخذ بعین االعتبار في المدة التي قضاھا المدرس بحال:مالحظة 

.1983لسنة 112من القانون عدد 71األقدمیة باستثناء عدم المباشرة الخاصة التي نص علیھا الفصل 

:الشھادات العلمّیة-ب

.صفر من النقاط: الباكالوریا-

.نقطتین: 1+ الباكالوریا -

.نقاط4: 2+ الباكالوریا -

.نقاط6: 3+ الباكالوریا -

.نقاط8: 4+ الباكالوریا -

.نقاط10: 5+ الباكالوریا -

.نقطة12: 6+ الباكالوریا -

:مالحظات

بنجاحسنوات تعلیم عال 6+ یعتبر األستاذ المبرز محرزا على البكالوریا -

بنجاحسنوات تعلیم عال 6+ یعتبر المھندس األول محرزا البكالوریا -

سنوات تعلیم عال بنجاح4+ مھندس األشغال محرزا البكالوریا یعتبر-

سنتین+ یعتبر خریجو مدرسة ترشیح األساتذة المساعدین محرزین البكالوریا -
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إذا كانت الشھائد المحرزة لیست في اختصاص مادة التدریس یتم التنفیل بنصف النقاط الراجعة إلى الصنف -

.الذي ینتمي إلیھ المدرس

:الرتبة-ج

.نقاط2:أستاذ تعلیم ثانوي مرحلة أولى-

.نقاط3:أستاذ تعلیم ثانوي-

.نقاط4:أستاذ أّول-

.نقاط6:أستاذ مبّرز-

.نقاط2.5:أستاذ معاون صنف أ-

.نقاط1.5:أستاذ معاون صنف ب-

:الحالة العائلّیة-د

.دون تنفیل:أعزب-

.نقاط4:متزّوج-

.أطفال ال غیر4طفل في حدود نقطة عن كّل:األبناء-

.نقاط10ل األساتذة المدّرسین ألقسام نھائّیة بـ فین-ح

VIII.اإلشراف على إنجاز حركات نقل األعوان الراجعین بالنظر إلى وزارة التربیة لجنة:

حركات یتعلق بإحداث لجنة اإلشراف على إنجاز2013جویلیة 22قرار من وزیر التربیة مؤرخ في وفق 

.وتنظیمھا وطرق عملھانقل األعوان الراجعین بالنظر إلى وزارة التربیة واللجان المختصة التابعة لھا

مختلف حركات نقل األعوان الراجعین بالنظر إلى أحدثت لدى وزیر التربیة لجنة تكلف باإلشراف على إنجاز

عوان الراجعین بالنظر إلى وزارة اإلشراف على إنجاز حركات نقل األلجنة"وزارة التربیة یطلق علیھا اسم 

.في القیام بمھامھا لجان مختصةوتساعدھا" التربیة

المختصة المشار إلیھا بالفصل األول من ھذا القرار تتولى لجنة اإلشراف واللجانمن القرار2الفصل حسب 

ربویة وفي نطاق احترام احترام مصلحة التلمیذ باعتباره محور العملیة التإنجاز المھام المنوطة بھا في نطاق

والتعلیم المتعلق بالتربیة2002جویلیة 23المؤرخ في 2002لسنة 80القانون التوجیھي عدد أھداف

.المدرسي المشار إلیھ أعاله

ھذا القرار عند إنجاز حركة النقل على تفادي حدوث شغورات كما تحرص اللجان المحدثة طبقا ألحكام

.عودة المدرسیة ما قد یعیق تواصل الدراسة بصفة طبیعیة بھذه المؤسساتالبالمؤسسات التربویة إبان
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التابعة لھا كل الملفات تضع اإلدارة العامة للموارد البشریة على ذمة لجنة اإلشراف واللجان المختصة

حدثة وكذلك األعوان المؤھلین لمساعدة اللجان الموالشغورات والمعطیات المتعلقة بالمراكز المتناظر علیھا

.على أداء مھامھا

بمقتضى مناشیر تضبط الشروط والتراتیب واإلجراءات المنظمة لمختلف النقل المنصوص علیھا بھذا القرار

.تصدر عن وزیر التربیة في الغرض

.القرارمنزلة العدم كل نقلة على المستوى الوطني تتم خارج إطار أحكام ھذاتعتبر الغیة وتنزل

إنجاز حركات نقل األعوان الراجعین بالنظر إلى وزارة التربیة بتنسیق أعمال ىتكلف لجنة اإلشراف عل

إعداد حركات اللجان المختصة وإبداء الرأي في المقترحات المعروضة علیھا من قبل ھذه اللجان حولمختلف

.النقل وذلك قبل عرضھا على وزیر التربیة للموافقة

إلیھا أعاله، ألعوان الراجعین بالنظر إلى وزارة التربیة المشاراإلشراف على إنجاز حركات نقل ایرأس لجنة

.التربیةوزیر التربیة أو من یمثلھ ویتم تعیین أعضائھا بمقرر من وزیر

فبأغلبیة أصوات أعضائھا، وعند التساوي یكون تتخذ توصیات ومقترحات لجنة اإلشراف بالتوافق وإن تعذر

.صوت الرئیس مرجحا

: ث اللجان المختصة التالیةتحد9الفصلوفق

: ـ لجنة إنجاز حركة نقل مدرسي التعلیم االبتدائي1

.االبتدائيفي ھذا المجال إنجاز الحركة النظامیة والنقل في إطار تقریب األزواج لمدرسي التعلیمتتولى اللجنة

: ـ لجنة إنجاز حركة نقل متفقدي التعلیم االبتدائي2

.االبتدائيال إنجاز الحركة النظامیة لمتفقدي التعلیمتتولى اللجنة في ھذا المج

: ـ لجنة إنجاز حركة نقل مدیري المدارس االبتدائیة3

.االبتدائیةتتولى اللجنة في ھذا المجال إنجاز الحركة النظامیة لمدیري المدارس

: ـ لجنة إنجاز حركة نقل مدرسي التعلیم الثانوي4

تقریب األزواج جاز الحركة النظامیة وحركة العمل الدوري والنقل في إطاراللجنة في ھذا المجال إنتتولى

.لمدرسي التعلیم الثانوي

: المدارس اإلعدادیة والمعاھد الثانویةـ لجنة إنجاز حركة نقل متفقدي5

.الحركة النظامیة لمتفقدي المدارس اإلعدادیة والمعاھد الثانویةتتولى اللجنة في ھذا المجال إنجاز

: الثانوي وناظرحركة وتسدید الشغورات في خطة مدیر مؤسسة تربویة بالمرحلة اإلعدادیة وبالتعلیمـ لجنة6

خطة مدیر مؤسسة تربویة بالمرحلة اإلعدادیة تتولى اللجنة في ھذا المجال إنجاز حركة وتسدید الشغورات في

.وبالتعلیم الثانوي وناظر

: لقیمین العامینلجنة إنجاز حركة نقل القیمین واـ7
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.إنجاز الحركة النظامیة للقیمین والقیمین العامینتتولى اللجنة في ھذا المجال

: أعوان وتقنیي المخابرـ لجنة إنجاز حركة نقل8

.ألعوان وتقنیي المخابرتتولى اللجنة في ھذا المجال إنجاز الحركة النظامیة

: ـ لجنة إنجاز حركة نقل أعوان السلك اإلداري9

.اإلداريتتولى اللجنة في ھذا المجال إنجاز الحركة النظامیة ألعوان السلك

: ـ لجنة إنجاز حركة نقل العملة10

.ھذا المجال إنجاز الحركة النظامیة للعملةتتولى اللجنة في

ي فكل فیما یخصھا دراسة مطالب المشاركة9بالفصلتتولى اللجان المختصة المشار إلیھا 10الفصلوفق 

االجتماعیة والتي یتم ضبطھا حركات النقل المعروضة علیھا وفقا للمقاییس المتفق في شأنھا مع األطراف

.بمنشور من وزیر التربیة

التربیة دون غیره أن یقرر نقلة األعوان الذین یثبتون بالملفات ضرورة نقلتھم یمكن لوزیر11الفصلوفق

.اإلطاروحاالت القوة القاھرة في إطار ما یسمح بھ قانونإنسانیة تتمثل في المرض الخطیرألسباب

المقاییس المعتمدة في حركات النقلملخص 
عدد سنوات 
البعد عن 

القرین

المسافة 
الفاصلة عن 

القرین
عدد األبناء العدد 

البیداغوجي

األقدمّیة في
المندوبیة 

مركز أو
العمل

األقدمیة العامة في 
التدریس

ة نقطة واحد
عن كّل طفل 

4في حدود 
.أطفال

1ضارب  األقدمیة -
في 

المندوبیة 
: الحالیة

نقطة عن 
.كّل سنة

نقطة عن كّل سنة -
.دراسّیة

عن كّل نقاط3بـالتنفیل-
سنة بدایة من السنة 

.الى العاشرةالسادسة
نقاط عن كل 5التنفیل بـ-

سنة دراسیة بدایة من العام 
11.

حركة النقل 
ین الوطنیة ب

الجھات

نقطة واحدة 
عن كّل طفل 

4في حدود 
.أطفال

1ضارب  األقدمیة -
في مركز 

نقطة :العمل
عن كّل سنة

نقطة عن كّل سنة -
.دراسّیة

عن كّل نقاط3بـالتنفیل -
سنة بدایة من السنة 

.الى العاشرةالسادسة
كل نقاط عن 3التنفیل بـ-

سنة دراسیة بدایة من العام 
11.

نقل حركة ال
الداخلّیة

السنة األولى -
4:و الثانیة

نقاط عن كّل 

إذا تجاوزت 
مسافة البعد 
مركز العمل 

نقطتان عن 
طفل في كّل

4حدود 

1ضارب  نقطة عن كّل سنة -
.دراسّیة

حركة تقریب 
األزواج

خارجیة 
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.سنة
السنة الثالثة -

6:و الرابعة
نقاط عن كّل 

.سنة
بدایة من -

السنة 
نقاط 8:الخامسة

.عن كّل سنة

عن مركز 
عمل القرین 

كلم یتّم 60
اسناد نقطة 
واحدة عن 

.كلم30كّل

.أطفال

نقطتان عن   
كّل طفل في 

4حدود 
.أطفال

1ضارب  نقطة 0.5-
عن كّل سنة 
دراسیة في 

السنتین 
األولر و 

.الثانیة
نقطة 1-

عن كل سنة 
دراسیة في 

السنتین 
ثالثة و ال

.الرابعة
نقطتان -

كّل سنة عن
بدایة من 

السنة 
.الخامسة

یسند ھذا -
التنفیل 

للمشاركین 
في 

المندوبیة 
الراجعین 

لھا بالنظر 
.فقط

نقطة عن كّل سنة -
.دراسّیة

حركة تقریب 
األزواج 
داخلیة  

:ھو واجب یدعى إلیھ األستاذ بعد سنتین من اإلنتداب إلى غایة السنة الرابعة و یعفى منھ
ان سنتین دراسیتین في مركز عمل دوري أو في أّي مركز خارج والیة مسقط رأسھ جو30من قّضى في -
).عدى تونس الكبرى(
.كّل متزّوج یثبت بملّف شرعّیة بقائھ مع قرینھ-

حركة نقل 
العمل الدوري

غیاب للمقاییس تعتمد فیھا الملفات الصحّیة و اإلجتماعّیة النقل حركة
اإلنسانّیة
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الصادرة عن إدارة 2007جوان 14المؤّرخة في 2007لسنة 13328المذكرة عدد - :المرجع

.مدرسي  المدارس اإلعدادّیة و المعاھد

الصادرة عن إدارة  مدرسي 2010جوان 03المؤّرخة في 2010لسنة 011086المذكرة عدد - 

.اإلعدادّیة و المعاھدالمدارس

:یكون الترشح على نطاق جھوي وفقا للشروط التالیة

üأن یكون المترشح حامال لشھادة األستاذّیة أو ما یعادلھا على األقّل في اختصاص ماّدة التدریس.

ü أستاذ تعلیم ثانويسنوات بصفة 07أن ال تقّل خبرتھ عن.

ü 20من 15أن ال یقّل آخر عدد بیداغوجي لھ عن.

üأّي عقوبة تأدیبّیةلىأن ال یحتوي ملّفھ ع.


.المتعّلق بالنظام التربوي1991جویلیة 29المؤّرخ في 1991لسنة 65القانون عدد - :المرجع

1991سبتمبر 16الصادر عن الدیوان بتاریخ 81/91المنشور عدد - 

على أن العقوبات التأدیبیة المدرسیة ي إطارا قانونیا ضامنا لحسن سیر المؤسسة التربویةیمثل القانون التأدیب

یجب أن تكون إجراءا إستثنائیا و إضطراریا ال غایة في حد ذاتھا مع التشدید على أھمیة أسلوب الحوار و 

التواصل داخل الفضاءات التربویة

:ینقسم النظام التأدیبي إلى قسمین

توقیت الدرس و من ناحیة أخرى إلى توفیر احترامیھدف إلى حفز التلمیذ على :ذاكرة التكمیلّیةنظام الم- 1

.تمّكنھ من إنجاز عمل مدرسي تقاعس عن القیام بھفرصة تدارك

حّصة مذاكرة تكمیلّیة یقّدم األستاذ تقریرا إلى المدیر یبّین فیھ األسباب و یحّدد نوع العمل و اقتراحفي حال 

.المقترحة إلنجازهالحّصة
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تتوّلى اإلدارة ضبط قائمة التالمیذ الذین ستتم دعوتھم إلى حّصة مذاكرة تكمیلّیة في المعھد إّما عشّیة السبت أو 

.ساعات تحت مراقبة قّیم و یتوّلى األستاذ تقییم ھذا العمل4صباح األحد لساعتین أو 

مضاعفتھا و في حال تغّیب مجّددا یحال على مجلس في حال تغّیب التلمیذ عن حّصة مذاكرة تكمیلّیة یتّم 

.التربیة

:نظام المحافظة على آداب السلوك- 2
.یقّررھا المدیرأّیام و 3عقوبات تتراوح بین اإلنذار و الرفت المؤّقت من یوم إلى -

.یقّررھا مجلس التربیة أو مجلس التأدیبیوم أو الطرد النھائي من المعھد 15و 4الرفت بیم -

یقترحھا مجلس التربیة أو عقوبات تتمّثل في الطرد النھائي من جمیع المعاھد و المدارس الثانوّیة العمومّیة و -
.مجلس التأدیب

مجلس تأدیب و ال تعقد ھذه المجالس و في حاالت یقّدرھا المدیر یتحّول إلى مجلس التربیةھي :ھیئة التأدیب

.إّال بحضور غالبّیة األعضاء

.استشاریینیتكّون من أعضاء قاّرین و أعضاء منتخبین و أعضاء :س التربیةمجل-أ

:األعضاء القاّرون-

.ھو رئیس المجلس:مدیر المعھد-

.بالنسبة للمعاھد التي تتوّفر بھا خّطة ناظرالناظر-

إذا كان في المعھد أكثر من مرشد تربوي فإّن(و ھو مقّرر الجلسة للقسم الخارجيالمرشد التربوي-

).المدیر یختار أحدھما

.المخالفة في المبیتارتكبتإذا :المرشد التربوي للقسم الداخلي-

Bاألعضاء المنتخّبون:

من انتخابھمیقع منذ سنة على األقّل في المؤسسةمرسمین و في حالة مباشرة أساتذة 5: في المعاھد-

).ئبانرسمیون و نا3( ّیة األصواتبل زمالئھم في أّول السنة حسب أغلبق

یقع مرسمین و في حالة مباشرة منذ سنة على األقّل في المؤسسةأساتذة 3:في المدارس اإلعدادّیة-

).رسمیان و نائب واحد2( من قبل زمالئھم في أّول السنة حسب أغلبّیة األصوات انتخابھم

).الجدیدة(ال ینطبق شرط األقدمّیة في المؤّسسات المحدثة :مالحظة
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B تشاریوناالساألعضاء:

.أستاذ من قسم التلمیذ یعّینھ المدیر و یستحسن أن یكون أستاذ القسم-

.قّیم یعّینھ المدیر-

.ولّي على أن یكون من غیر األعوان اإلداریین بالمعھد-

:تتمّثل وظیفة مجلس التربیة في-
:     عقد جلسات إثر مجالس األقسام-

.التالمیذ خاّصة لمتابعة سیر المؤّسسة عاّمة و سلوك*

.النظر فیما أّتخذ من إجراءات تأدیبّیة ضّد التالمیذ خالل تلك الفترة*

ة المدرسّیة بالقسمین الداخلي و الخارجي و اعقد جلسات في نطاق صالحیاتھ التي تشمل كامل الحی-

إذا تساوت األصوات یكون و إذا تعّذر ذلك یتّم التصویت و باالتفاقو تتخذ قراراتھ حّتى خارج المعھد

ال یصّوت كما أّن األستاذ الذي أحال االستشاريصوت رئیس المجلس مرّجحا علما و أّن العضو 

.التلمیذ على المجلس ال یشارك في مداوالتھ

.تنظیم لقاءات مع األولیاء لخلق التكامل مع المؤسسة التربویة -

المساھمة في صیاغة القانون الداخلي للمؤسسة-

.       متابعة سلوك التالمیذ و تقدیم الحلول الناجعة-

.  متابعة ظاھرة غیابات التالمیذ و العمل على الحد منھا-

.                                                      المساھمة في تطویر النشاط الثقافي و الریاضي داخل المؤسسة -

أ إلى المكافحة المباشرة بین المرّبي و التلمیذ أو بین في أّي حالة من الحاالت ال یلج: مالحظة

.المرّبي و الولي

:یقّرر المدیر إحالة تلمیذ على مجلس التربیة:إحالة تلمیذ على مجلس التربیة-

.في ضوء تقریر من أحد أعضاء األسرة التربوّیة-

.في حال وجود شكوى مدّعمة-

.في حال تكّرر غیاب تلمیذ دون سبب-

.   المتعمد عن المذاكرة التكمیلیة أكثر من مرتین متتالیتین الغیاب  -
إنذارات في بطاقة السیرة الخاّصة بالقسم الخارجي و كّلما تحّصل على 6في حال حصول تلمیذ على -

.إنذارین إضافیین خالل سنة دراسّیة واحدة
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لي و كّلما تحّصل على إنذارات في بطاقة السیرة الخاّصة بالقسم الداخ6في حال حصول تلمیذ على -

إنذارین إضافیین خالل سنة دراسّیة واحدة علما و أّن إنذارات القسم الداخلي و الخارجي ال تضاف إلى 

.بعضھا

إال في حاالت أّیام3وفي كّل ھذه الحاالت یجب أن ال یتجاوز إیقاف التلمیذ قبل مثولھ أمام المجلس 

ھذا و یتّم إعالم الولي بقرار اإلحالة عن . المؤسسة یشكل خطراإستثنائّیة یصبح فیھا تواجد التلمیذ داخل

المجلس و تسّلم نسخة منھا إلى التلمیذ لیرجعھا انعقادأّیام من 3طریق رسالة مضمونة الوصول توّجھ قبل 

. وتدّون كّل محاضر الجلسات بدفتر خاص مرّقم. أو وكیلھ عند المثول أمام المجلسممضاة من قبل ولّیھ

:حّول مجلس التربیة إلى مجلس تأدیب في حاالت طارئة متمّثلة فيیت:مجلس التأدیب-ب

.تحّرك یرمي إلى اإلخالل بسیر الدروس أو سیر المبیت-

.النیل من منشآت المعھد-

أّیام من وقوع الحادث و یستدعي لھ المدیر كّل من یراه صالحا من المربین المباشرین كأعضاء 3ینعقد خالل 

وللمدیر حّق إیقاف التلمیذ عن الدرس في حال توّرطھ إلى . ینعقد في وقت الحقانعقادهو إذا تعّذر یناستشاری

المجلس و یتوّلى المدیر إعالم ولّي التلمیذ ببرقّیة تلیھا رسالة مضمونة الوصول و بالنسبة إلى المقیم انعقادغایة 

ساعة و 24منظوره في مّدة ال تتجاوز الستالملحضور یتّم إشعار وكیلھ أو ولّیھ بنفس الطریقة مع مطالبتھ با

دعوة التلمیذ المعني إلى مغادرة المعھد في حال لم یحضر أحدھما في الموعد المحّدد یصبح من حّق المدیر

.وجوبا مع بدایة النھار

:معالجة حاالت الغّش
و كّل االمتحانمحاولتھ تسحب ورقة الغّش أو ارتكابإذا فوجئ التلمیذ في حالة :الثالثّیةاالختباراتفي - 1

و یقّدم األستاذ تقریرا مفّصال مدّعما بكّل االختبارللغّش و یحرم من مواصلة استعملھاالوثائق التي 

.الوثائق إلى اإلدارة التي تستجوب التلمیذ كتابّیا و تحیلھ على المجلس

و إذا االختبارو یسند صفر للتلمیذ في الرفتفي حال ثبوت الغّش أو محاولتھ یّتخذ المجلس القرار المناسب ب

.عاد التلمیذ للغّش أو محاولتھ یرفت نھائّیا من المعھد

:الوطنّیةاالمتحاناتفي - 2

.محاولتھغّش أو للاستعملھاحجز ورقة التلمیذ و الوثائق التي 

.االمتحاناإلسراع بإعالم رئیس مركز 
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.لى ورقة تحریر جدیدةعاالختبارنجاز إالترخیص للتلمیذ بمواصلة 

.االمتحانتحریر تقریر دقیق من قبل األستاذان المراقبان بعد نھایة الحّصة یسّلم إلى رئیس مركز -

:مراحل اإلحالة
المدیر ھو الذي یقرر اإلحالة بعد دراسة شافیة للحالة و مالبسات وقوعھا-1
ضمانا لحقھ في الدفاع ، اإلعالم بقرار تابیا ب التلمیذ كالمدعمات ،إستجوا+ التقریر : تكوین الملف - 2
تسلم للتلمیذ مباشرة على أن 1أیام على األقل و 3مضمونة الوصول و قبل للولي 1:نسخ 3حالة في اإل

)5الملحق عدد ( تحفظ بالملف 1یمضي فیھا الولي و ترجع لإلدارة و 
.إستدعاء أعضاء المجلس كتابیا - 3
.إنعقاد المجلس عند توفر النصاب القانوني- 4

یمنع إیقاف التلمیذ عن الدراسة قبل إنعقاد المجلس إال في حاالت إستثنائیة یصبح فیھا وجود التلمیذ : مالحظة 
.یمثل خطرا داخل المؤسسة

:لقرارالمجلس و إتخاذ اانعقاد

یترأس المدیر المجلس و یتولى المرشد التربوي مھمة المقرر-

.ینعقد المجلس بحضور التلمیذ  و تدون مداوالتھ بمحضر الجلسة الخاص في سجل خاص و مرقم -
.یمنع الولي من حضور المجلس لكن  من حقھ توجیھ رسالة توضیحیة-
ر المناسب باإلجماع ویمكن اإللجاء    للتصویت و عند التساوي تتم  المداوالت في كنف السریة و یتخذ القرا-

.یرجح رأي رئیس المجلس
یوما أو الرفت النھائي من المؤسسة 15و 4للمجلس صالحیات إتخاذ قرار الرفت المؤقت المتراوح بین -

سید وزیر التربیة و التربویة أما  قرار الرفت النھائي من جمیع المؤسسات التربویة العمومیة فیقترحھ على ال
.التكوین عن طریق  السید المدیر الجھوي  و ینتظر البت فیھ نھائیا

.یتم إعالم الولي بالقرار عبر رسالة مضمونة الوصول -
أنظر المذكرة ( یجب أن تكون عقوبة الرفت فعلیة و التحتسب أیام العطل في فترة الطرد :مالحظة 

)ر التربیة عن وزی08/01/1996الصادرة في 121عدد

:أحكام عاّمة

v3 طرد بیوم= إنذارات خالل السنة الدراسّیة.

v5 أّیام3طرد بـ= إنذارات خالل السنة الدراسّیة.

vكّل العقوبات بالرفت التي یسندھا المدیر یقع إعالم مجلس التربیة بھا في جلساتھ.

v ّتى النھائي من المعھدأو حیوم 15مضایقة أحد أعضاء األسرة التربوّیة ینتج عنھ الرفت لمّدة.

v العنف اللفظي أو المادي ضّد أحد أعضاء األسرة التربوّیة  أو عند القیام بأعمال ارتكابعند ثبوت

.تخریبّیة یكون العقاب ھو الطرد النھائي من جمیع المعاھد

v استثنائيو إجراء المعھد فإّن اإلسعاف بالترسیم في معھد آخر لیس حّقا إّنما ھنھائي من لالطرد افي حالة

یّتخذ بعد دراسة ملّف التلمیذ من طرف المدیر الجھوي و في كّل الحاالت فإّن المرفوت ال یسعف 
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بالرجوع للدراسة إّال مع بدایة السنة الدراسّیة الموالیة إلعادة الترسیم بنفس المستوى إذا توّفرت فیھ 

.االستمرارشروط 

vكم و صدرت بشأنھم أحكام بالسجن و لو أسعفوا بالتأجیل یقع آلّیا التالمیذ الذین تثبت إدانتھم لدى المحا

.شطب أسمائھم

v التالمیذ الذین صدرت في شأنھم أحكام غیر السجن أو الّلذین أوقفوا من قبل السلط العمومّیة یبقى البّت

.في شأنھم من مشموالت مجلس التأدیب

v رفت غیاب شرعيفي أّیام الاالمتحانغیاب التلمیذ المرفوت وقتّیا عن.

v أیام3تلمیذ عن الدرس قبل انعقاد مجلس التربیة أكثر من إیقافال یمكن.

v أو الوليالتلمیذمكافحة بین األستاذ و إجراءال یمكن بأي حال.

v ال یمكن لولّي التلمیذ المحال على المجلس حضور المداوالت  لكن بإمكانھ تقدیم رسالة في الموضوع

.تعرض على المجلس

vالحّط من العدد –التھدید اللفظي –الكلمة الجارحة –العقوبة البدنّیة :ع إسناد إي عقوبة محّجرةیمن–

إّال إذا أصبح وجود التلمیذ یحول دون مواصلة الدرس بصفة طبیعّیة فیطلب (اإلقصاء عن الدرس 

ل مغادرة المعھد و األستاذ من المرشد التربوي سحب التلمیذ من قاعة الدرس ثّم یقوم بتقریر مفّصل قب

).استثنائيیبقى ھذا اإلجراء 

vیمنع إسناد أكثر من عقوبة ضّد التلمیذ لنفس الخطأ.

v یتعّین على مدیر المعھد تسجیل محتوى ھذه اإلجراءات التأدیبّیة ضمن النظام الداخلي للمعھد و یقع

.إعالم األولیاء و التالمیذ بھا

باحترامالمتعّلق 1993ماي 5الصادر عن الدیوان في 74/93الفقرة القبل األخیرة من المنشور عدد 
إناثا و –لحّث تالمذتھم - نساء و رجاال-وتبعا لذلك فإّني أھیب بكاّفة المرّبین":متطّلبات آداب السلوك المدرسي

على مزید العنایة بمظھرھم عاّمة و بمالبسھم خاّصة تحّسبا من الوقوع في أّي شكل من أشكال –ذكورا 

ة مثل التبّرج و قصر الثوب أو تشّعث الشعر إلى غیر ذلك مّما قد یأخذ على معنى یناقض رصانة أبنائنا غاالالم

."التالمیذ
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جدول العقوبات

:عقوبات یقترحھا األستاذ و یقّررھا مدیر المؤّسسة-1

:عقوبات یقّررھا مجلس التربیة أو مجلس التأدیب-2

:مجلس التربیة أو مجلس التأدیبعقوبة یقترحھا-3

23المؤرخ في 2000لسنة 80قانون عدد (من القانون التوجیھي للتربیة و التعلیم المدرسي 13الفصل 

على التلمیذ واجب إحترام المربي و كافة أعضاء األسرة التربویة و علیھ أن یتقید بما ):2002جویلیة 

كما أن التلمیذ مطالب بالمواضبة و إنجاز الفروض و المھام التي تستوجبھا . تستوجبھ حرمة المؤسسة التربویة

وھو كذلك مطالب بإحترام قواعد العیش الجماعي و التراتیب المنظمة للحیاة المدرسّیة و كّل تجاوز . الدراسة

.أو إخالل بھذه الواجبات و التراتیب یعّرض صاحبھ للعقوبات التأدیبّیة

لتلمیذ بالطرد لمدة تتجاوز ثالثة أیام إال بعد إحالتھ على مجلس التربیة و تمكینھ من حق و ال یمكن معاقبة ا

.الدفاع عن النفس

اإلجراءات العقوبة
.یعلم الولّي بواسطة رسالة مضمونة الوصول

.تسّجل ببطاقة السیرة و بالملّف المدرسي
اإلنذار-
أّیام3رفت من بوم إلى -

اإلجراءات العقوبة
.یعلم الولّي بواسطة رسالة مضمونة الوصول

.تسّجل ببطاقة السیرة و بالملّف المدرسي
یوم15أّیام إلى 4رفت من -

.یعلم الولّي بواسطة رسالة مضمونة الوصول
.تسّجل ببطاقة السیرة و بالملّف المدرسي و بالشھادة المدرسّیة

رفت نھائي من المعھد-

اإلجراءات العقوبة
الجھوي المندوب یقترح الرفت على وزیر التربیة تحت إشراف 

.للتربیة
یعلم الولّي بعد المصادقة علیھ بواسطة رسالة مضمونة 

.الوصول
.تسّجل ببطاقة السیرة و بالملّف المدرسي و بالشھادة المدرسّیة

رفت نھائي من جمیع -
المعاھد
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: المرجع

.المتعّلق بقرارات مجالس األقسام2009ماي 11بتاریخ 2009- 06-44المنشور عدد -

.المتعّلقة بإصالح األخطاء  في نتائج التالمیذ1997ماي 30ي المؤّرخة ف2695المذكرة عدد -
.23/07/2002بتاریخ 2002- 80عدد . القانون التوجیھي  للتربیة و التعلیم المدرسي-

v و في حال غیاب أحدھم یتعّین علیھ تبریر غیابھ و موافاة استثناءیشارك في مجلس القسم كّل أساتذة دون

.المتعّلقة بتالمیذه بواسطة مكتوباقتراحاتھجلس بمالحظاتھ و المانعقادالمدیر قبل 

vتأخذ مجالس األقسام حّظھا من الوقت للتعّمق في درس جمیع الحاالت المعروضة علیھا.

...............سلیمان في

إلى السید مدیر إعدادیة سلیمان

.طلب إحالة تلمیذ إلى مجلس التربیة:الموضوع

,تحیة تربویة و بعد

أعلمكم أني ضبطت ..... إني الممضي أسفلھ األستاذ 
أثناء ... المرسم بالثامنة أساسي ......... التلمیذ 

و بحوزتھ ....... ى الساعة لتحان مادة الفرنسّیة عإم
.كراس المادة المرفقة بتقریري ھذا

وفي ھذا االطار أدعوكم لدعوة مجلس التربیة 
لإلنعقاد في أقرب اآلجل للنظر في أمر التلمیذ 

.المذكور

و السالم

نموذج لتقریر
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:المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
ختم التعلیم أو بالحصول على شھادة 20من 10یكون بمعّدل سنوي عام ال یقّل عن :بجدارةاالرتقاء- 1

.األساسي

:معاعند توّفر الشروط التالیة:باإلسعافاالرتقاء- 2

Ø 20من 09.99و 09الحصول على معّدل سنوي عام بین.

Ø برامج المستوى الموالياستیعابالقدرة على.

Ø المواظبةحسن السلوك و.

:معاتوفر شرطینعند : الرسوب- 3

Ø أساسي9تلمیذ الـ(سنة18)  / أساسي8تلمیذ الـ(سنة 17) /أساسي7تلمیذ الـ(سنة 16عدم تجاوز  (

.سبتمبر من السنة الدراسّیة الموالیة15في 

Øمّرات بالمرحلة األولى من التعلیم األساسي3من عدم الرسوب أكثر.

.یرفت التلمیذ الذي ال تتوّفر فیھ شروط الرسوب: الرفت- 4

:مرحلة التعلیم الثانوي
:يالسنة األولى ثانو

.20من 10یكون بمعّدل سنوي عام ال یقّل عن :بجدارةاالرتقاء- 1

:معاعند توّفر الشروط التالیة:باإلسعافاالرتقاء-- 2

Ø 20من 09.99و 09الحصول على معّدل سنوي عام بین.

Ø یمكن النزول بالحّد األدنى المطلوب من المعّدل (20من 10الحصول على معّدل حسابي ال یقّل عن

إذا أنس مجلس القسم في التلمیذ القدرة على متابعة برامج المستوى االقتضاءنقطة عند 0.5الحسابي بـ

.تنتمي إحداھما وجوبا إلى المجموعة األولىماّدتین من المواد المرجعفي )الموالي

:معاشرطینعند توّفر: الرسوب- 3

اد المرجعالمو
2المجموعة  1المجموعة 

ةلیزّیجاالن العربّیة
التاریخ و الجغرافیا الفرنسّیة

علوم الحیاة و األرض الریاضیات
التكنولوجیا العلوم الفیزیائّیة
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Ø 20من 06المعّدل السنوي ال یقّل عن

Ø سبتمبر من السنة الدراسّیة الموالیة15سنة   في 19عدم تجاوز.

Ø ھذا ویمكن لمجلس القسم إسعاف التلمیذ ).التثلیث ممنوع( عدم الرسوب أكثر من مّرة بالسنة األولى

برسوب ثاني إذا لم یتمّكن من مزاولة تعلیمھ بصفة عادّیة بسبب مرض طویل األمد أو حادث مبّررین 

.في اإلّبان

.ت التلمیذ الذي ال تتوّفر فیھ شروط الرسوبیرف: الرفت- 4

:السنة الثانیة ثانوي

.20من 10یكون بمعّدل سنوي عام ال یقّل عن :بجدارةاالرتقاء- 1

:معاعند توّفر الشروط التالیة:باإلسعافاالرتقاء- 2

Ø 20من 09.99و 09الحصول على معّدل سنوي عام بین.

Øیمكن النزول بالحّد األدنى المطلوب من المعّدل (20من 10عن الحصول على معّدل حسابي ال یقّل

إذا أنس مجلس القسم في التلمیذ القدرة على متابعة برامج المستوى االقتضاءنقطة عند 0.5الحسابي بـ

.تنتمي إحداھما وجوبا إلى المجموعة األولىماّدتین من المواد المرجعفي ) الموالي

:معار شرطینعند توّف: الرسوب- 3

Ø 20من 06المعّدل السنوي ال یقّل عن

Ø سبتمبر من السنة الدراسّیة الموالیة15سنة   في 20عدم تجاوز.

Ø ھذا ویمكن لمجلس القسم إسعاف التلمیذ ).التثلیث ممنوع( الثانیةعدم الرسوب أكثر من مّرة بالسنة

سبب مرض طویل األمد أو حادث مبّررین برسوب ثاني إذا لم یتمّكن من مزاولة تعلیمھ بصفة عادّیة ب

.في اإلّبان

.یرفت التلمیذ الذي ال تتوّفر فیھ شروط الرسوب: الرفت- 4

:السنة الثالثة ثانوي

.20من 10یكون بمعّدل سنوي عام ال یقّل عن :بجدارةاالرتقاء- 1

:معاعند توّفر الشروط التالیة:باإلسعافاالرتقاء- 2

Ø20من 09.99و 09وي عام بین الحصول على معّدل سن.

المواد المرجع المسلك األصلي
ةلیزّیجاالن- الفرنسّیة-العربّیة اآلداب

تكنولوجیا ال- الریاضیات–العلوم الفیزیائّیة  العلوم
الریاضیات- التصّرف-االقتصاد االقتصاد و الخدمات

العلوم الفیزیائّیة- الریاضیات-اإلعالمّیة تكنولوجیا
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Ø یمكن النزول بالحّد األدنى المطلوب من المعّدل (20من 10الحصول على معّدل حسابي ال یقّل عن

إذا أنس مجلس القسم في التلمیذ القدرة على متابعة برامج المستوى االقتضاءنقطة عند 0.5الحسابي بـ

.حداھما وجوبا إلى المجموعة األولىتنتمي إماّدتین من المواد المرجعفي ) الموالي

:معاعند توّفر شرطین: الرسوب- 3

Ø 20من 06المعّدل السنوي ال یقّل عن

Ø سبتمبر من السنة الدراسّیة الموالیة15سنة   في 21عدم تجاوز.

Ø لتلمیذ ھذا ویمكن لمجلس القسم إسعاف ا).التثلیث ممنوع( عدم الرسوب أكثر من مّرة بالسنة الثالثة

برسوب ثاني إذا لم یتمّكن من مزاولة تعلیمھ بصفة عادّیة بسبب مرض طویل األمد أو حادث مبّررین 

.في اإلّبان

.یرفت التلمیذ الذي ال تتوّفر فیھ شروط الرسوب: الرفت- 4

:السنة الرابعة ثانوي
.النجاح في مناظرة الباكالوریا:بجدارةاالرتقاء.1

:معا یرسب التلمیذ إذا لم ینجح في مناظرة الباكالوریا التالیةعند توّفر الشروط:الرسوب .2

Ø 20من 06یكون بمعّدل سنوي عام ال یقّل عن.

Ø سبتمبر من السنة الدراسّیة الموالیة15سنة   في 22عدم تجاوز.

Ø انويمن السنة األولى ثانوي إلى السنة الثالثة ث( عدم الرسوب أكثر من مّرتین في المستویات السابقة.(

:معاعند توّفر الشروط التالیة:التثلیث.3

Ø 20من 10الحصول على معّدل سنوي عام ال یقّل عن.

Ø سبتمبر من السنة الدراسّیة الموالیة15سنة   في 22عدم تجاوز.

Ø عدم الرسوب مّرتین في المستویات السابقة.

.یرفت التلمیذ الذي ال تتوّفر فیھ شروط الرسوب: الرفت.4

المواد المرجع الشعبة
ةلیزّیجاالن- الفرنسّیة-العربّیة اآلداب

علوم الحیاة و األرض- العلوم الفیزیائّیة–الریاضیات الریاضیات
الریاضیات-العلوم الفیزیائّیة- یاة و األرضعلوم الح العلوم التجریبّیة

الریاضیات-العلوم الفیزیائّیة-التكنولوجیا العلوم التقنّیة
الریاضیات- التصّرف-االقتصاد االقتصاد و التصّرف

الریاضیات-العلوم الفیزیائّیة- و البرمجة تالخوارزمیا علوم اإلعالمّیة
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الرفت أو أّیام3كالمرض المبّرر و المعلن عنھ في ظرف یعتبر غیابا شرعّیا كّل غیاب مبّرر :مالحظة

الغیاب الغیر شرعي في ویسّوى.الحاالت الطارئة المعلن عنھامن قبل مجلس التربیة أو اإلدارة أو المؤّقت

.كتابي أو فرض عادي أو فرض تألیفي بإسناد صفراختبار

نھایة الثالثي الثالث كّل حاالت التالمیذ الغیر مرّتبین في إحدى الثالثیات للنظر في تعرض  على المجلس في 

.احتسابھاالمعّدالت أو عدم احتسابمعّدلھم السنوي العام و یقّرر المجلس بعد دراسة الحاالت احتسابإمكانّیة 

:ال یحتسب معّدل التلمیذ في إحدى الحاالت الثالث

.بتبریر التلمیذ لغیابھ عن ماّدة من المواد ال سّیما في الثالثي الثالثإذا كان المجلس غیر مقتنع-1

إذا كان المجلس مقتنعا لتبریر التلمیذ لغیابھ عن ماّدة في إحدى الثالثیات لكّنھ یعتبر أّن نتائجھ في الثالثیین -2

.ال تعّبر عن مستواه الحقیقياآلخرین

التلمیذ اختباراستحالعا لكن في أكثر من ثالثي واحد و إذا كان الغیاب عن ماّدة من المواد غیابا مقن-3

.مجلس القسمانعقادبفرض تعویضي قبل 

غیاب شرعي طویل األمد لتلمیذ ینظر المجلس في ملّف التلمیذ الذي لم یتمّكن من مزاولة تعلیمھ في حالة

وق بھا و یقّرر المجلس بصورة عادّیة بسبب مرض طویل األمد أو حادث مدّعمین في اإلّبان بمستندات موث

:حینھا

.السنة سنة بیضاء ال تحتسب في سنوات الرسوباعتبارإّما -أ

.أو الرسوب أو الرفتباالرتقاءسنة دراسة فعلّیة ینجّر عنھا قرار اعتبارھاو إّما - ب

:تسلیم األعداد إلى اإلدارة و إحتساب المعّدالت

.إلى المدیر أو الناظر دون سواھماألساتذة یعلق في قاعة افي مواعید منشورتسّلم األعداد -

احتسابیعّین المدیر أعوانا من ذوي الشعور بالمسؤولّیة و الثقة و الثبات و یعھد لھم بمھّمة -

.المعّدالت

المعّدالت مكتب أو أكثر یحّجر دخولھ على غیر العاملین بھ باحتسابیخّصص لألعوان المكّلفین -

ھذا و یكون المكتب مغلقا ال یدخلھ سوى المدیر " ممنوع الدخول"و ذلك بتعلیق الفتة یكتب علیھا

.أو الناظر

و یمنع . المعّدالت من قبول أّي وثیقة من غیر المدیر أو الناظرباحتسابیمنع األعوان المكّلفین -

.بھماالتصالالعاملون بالمؤّسسة و غیر العاملین بھا من 

المعّدل السنوي العام على بطاقات نتائج التالمیذ أثناء ینبغي أن تسّجل معّدالت الثالثي الثالث و -

.المجلس ال قبلھانعقاد
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یجب أن یؤّرخ المدیر محاضر المداوالت و أن یوّقعھا و في صورة إدخال تحویر على بعض -

یؤرخوأن ..." أقول جّیدا"البیانات و إن كان بالحبر الماحي یمضي أمام التحویر و یضیف عبارة 

.ضرالتحویر بالمح

:إصالح األخطاء في نتائج التالمیذ

.إذا أخطأ أستاذ في تسجیل عدد تلمیذ أو معّدلھ فإّنھ یقّدم تقریرا للمدیر یصف الخطأ و یبّرر حصولھ-

التلمیذ و معاینة دفتر أعداد األستاذ و التحادث مع اختبارأن یشمل اإلّطالع على بتثّبت یمكنیقوم المدیر -

.االقتضاءد عدد من تالمیذ القسم عن

األستاذ و الناظر و المرشد التربوي و إثر ذلك جلسة یمضیھإن ثبت حصول الخطأ یحّرر المدیر محضر -

من المحضر مع نسخةبعد ذلك یسّلمھا المدیر .و یعید اإلمضاءیصلح األستاذ الخطأ على مطبوعة األعداد

.و ذلك قبل مجلس القسمتوّلون تصحیح الخطأ المعّدالت مذّیال بتعلیماتھ فیباحتسابإلى األعوان المكّلفین 

انعقدإذا تبّین أّن التغییر سینجرّّ عنھ تغییر القرار المتوّقع لمصلحة التلمیذ أو في غیر مصلحتھ سواء -

رف ظإّال بعد مصادقة المدیر الجھوي للتعلیم علیھ في المجلس أو لم ینعقد فإّن التصویب ال یصیر نافذا 

.أسبوع واحد
.األساتذة بما حدث أثناء المجلسیعلم المدیر قبل المجلسإلصالح الخطأ إذا تّم -

یؤّجل المدیر النظر في الوضعّیة إلى مفتتح السنة الدراسّیة الموالیة بعد المجلسإذا تّم إلصالح الخطأ -

لمیذ و یتّم فیجمع أساتذة القسم أو نظرائھم عند نقلة أحدھم أو بعضھم و یعلمھم بالخطأ و یتداولون في أمر الت

.تحریر محضر جلسة یمضي علیھ األساتذة الحاضرین

االرتقاءفي المعّدل یخّول للتلمیذ ارتفاعو نجم عن إصالحھ إذا كان الخطأ من قبل أحد أعوان اإلدارة-

فإّن المدیر یقوم بالتصویب بنفسھ و یعلم ولّي التلمیذ بالقرار الجدید ثّم یجمع ) فما فوق20من 10(اآللي 

و یتّم تحریر محضر یوّقع علیھ األساتذة الموالیة و یعلمھم بذلكةلس القسم في بدایة السنة الدراسّیمج

.الحاضرین
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I.التوقیت و الضوارب في المرحلة اإلعدادّیة:

II.التوقیت و الضوارب بالتعلیم الثانوي شعبة آداب و شعبة إقتصاد و تصرف:
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III.لضوارب بالتعلیم الثانوي شعبة الریاضیات و شعبة العلوم التجریبیةالتوقیت و ا:

IV.التوقیت و الضوارب بالتعلیم الثانوي شعبة التقنیة و شعبة علوم االعالمیة:
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V.التوقیت و الضوارب بالتعلیم الثانوي شعبة الریاضة:

في السنوات الثالثة و 2014/2015جدول توضیحي في شبكة تدریس العربیة بدایة من السنة الدراسیة -

):الشعب الغیر األدبیة(الرابعة 
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اعادة توزیع تدریس مادة االقتصاد بالنسبة للسنة الرابعة ثانوي شعبة اقتصاد و تصرف بدایة من السنة -

:2014/2015الدراسیة 

.تدرس الحصة االولى بحساب ساعتین اسبوعیا لكامل القسم* 

.ساعتین اسبوعیا لكامل القسمتدرس الحصة الثانیة بحساب* 

تدرس الحصة الثالثة و المخصصة لالشغال التطبیقّیة بحساب ساعة واحدة أسبوعیا بنظام األفواج عوضا عن * 

.حصة نصف شھریة بساعتین بنظام األفواج

ذ جدول توضیحي في المواد التي یختلف فیھا التوقیت األسبوعي لألستاذ عن التوقیت األسبوعي للتلمی-

:بالمدارس اإلعدادّیة
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2013فیفري18المؤرخ في 12/06/2013منشور وزارة التربیة عدد :المرجع

یوضح ھذا المنشور الوزاري القواعد العامة و اإلجراءات العملّیة و المعاییر التي یتعین إعتمادھا في توجیھ 

.األولى و الثانیة و الثالثة من التعلیم الثانوي و إعادة توجیھھمالتالمیذ المزاولین للدراسة بالسنوات

I.القواعد العاّمة للتوجیھ المدرسي:

یعتمد في التوجیھ المدرسي على إختیار التلمیذ نظرا إلى اّنھ یندرج ضمن مشروعھ الدراسي و على أن یتّم- 1

.ذك في ضوء مؤھالتھ و مالمحھ

ار و بالتالي فإّن أعضاءه مدعوون إلى التشاور و اإلجتھاد في كّل یعتبر مجلس التوجیھ ھیأة تداول و قر- 2

.الوضعیات مرجعھم في ذلك مصلحة التلمیذ

.یمكن للتلمیذ اإلعتراض على نتائج التوجیھ التمھیدي أو التوجیھ النھائي على أن یعالج مطلبھ بعنایة- 3

II.اإلجراءات العملّیة:
یشمل كل تالمیذ السنتین األولى و الثانیة مھما كانت نتائجھم ھو جزء من عملیة التوجیھ:التوجیھ التمھیدي- 1

:ھذا المجال وفي . في الثالثیین األول و الثاني

ü تمكن إدارة المعھد التالمیذ من البیانات المتعلقة بنتائجھم و یتوّلى مستشارو اإلعالم و التوجیھ المدرسي

التالمیذ المعنیین حتى یتمكنوا من إستغالل ھذه أو األساتذة المكلفون بالتوجیھ مرافقة / و الجامعي و 

.المعطیات لمساعدتھم على حسن اإلختیار

üلدراسة تعقد مجالس التوجیھ التمھیدي خالل األسبوع األّول من شھر ماي و في متسع من الوقت

و یمكن للمجلس أن یستأنس بنتائج التالمیذ خالل سنوات الدراسة . وضعیات التالمیذ حالة بحالة

.سابقةال

ü یتولى المدیر تعلیق نتائج التوجیھ التمھیدي بعد نھایة أشغال المجلس و تكلیف أستاذ القسم أو األستاذ

و یمكن للتالمیذ المعترضین على التوجیھ . المكلف بالتوجیھ أو المرشد التربوي بإعالم التالمیذ 

التمھیدي تعمیر البطاقة المخصصة للغرض
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üمیع مطالب اإلعتراض و تسلیمھا إلى المستشار في اإلعالم و التوجیھ المدرسي تتولى إدارة المعھد تج

.و الجامعي أو األستاذ المكلف بالتوجیھ لدراسة مدى وجاھتھا بالنظر إلى مؤھالت التلمیذ و والمحھ

ü یدعى المستشار في اإلعالم و التوجیھ المدرسي و الجامعي أو األستاذ المكلف بالتوجیھ إلى تنظیم

ءات بالتالمیذ المعنیین قصد مساعدتھم على تبّین إمكانیاتھم الحقیقّیة و التعرف إلى المسلك أو الشعبة لقا

.األنسب وتكون اللقاءات فردّیة أو جماعّیة كما یمكن لألولیاء حضورھا

ü في كّلیعّد المستشار في اإلعالم و التوجیھ المدرسي و الجامعي أو األستاذ المكلف بالتوجیھ تقریرا

.حالة یتضمن مقترحا مدعما یرفع لمجلس التوجیھ لإلستئناس بھ

:التوجیھ و إعادة التوجیھ- 2

إثر إنعقاد مجالس األقسام یلتئم مجلس التوجیھ برئاسة مدیر المعھد وبمشاركة كّل أساتذة الفصل و األستاذ 

وفي صورة عدم . ائجھالمكلف بالتوجیھ للنظر في وضعیة كّل تلمیذ بالرجوع لمساره الدراسي و تطور نت

ملحوظ في نتائج التلمیذ في الثالثي الثالث وجود إعتراض على مقترح التوجیھ التمھیدي و غیاب أّي تغییر

.فإن المجلس یعتمد مقترح التوجیھ التمھیدي

أما بالنسبة للتالمیذ الذین إعترضوا على مقترح التوجیھ التمھیدي أو الذین تغیرت نتائجھم و تقدموا 

ب في إعادة التوجیھ فیتولى المجلس دراسة ملفاتھم حالة بحالة مستأنسا في ذلك بنتائج الثالثي الثالث بمطال

أو األستاذ المكلف بالتوجیھ في الغرض / و بتقریر المستشار في اإلعالم و التوجیھ المدرسي و الجامعي و 

).1/2/3/4/5/6وثیقة (و فق المعاییر المصاحبة 

:ھایة السنة األولى من التعلیم الثانويمعاییر التوجیھ في ن
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:معاییر التوجیھ في نھایة السنة الثانیة من التعلیم الثانوي

:التوجیھ في نھایة السنة الثانیة من التعلیم الثانوي في حالة اإلرتقاءإعادة معاییر 
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:ي حالة الرسوبالتوجیھ في نھایة السنة الثانیة من التعلیم الثانوي فإعادة معاییر 

:في حالة اإلرتقاءالتوجیھ في نھایة السنة الثالثة من التعلیم الثانويإعادة معاییر 
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:في حالة الرسوبمعاییر إعادة التوجیھ في نھایة السنة الثالثة من التعلیم الثانوي

:التوجیھمراجعة قرار- 3

.التوجیھ ضمن بطاقة األعداد الموجھة لألولیاءیتّم إشعار التالمیذ بنتائج آخر السنة و بقرار-أ

یحّق للتلمیذ مراجعة أن یقدم مطلب في مراجعة قرار التوجیھ إلى إدارة المعھد في أجل ال یتجاوز -ب

.النصف األّول من شھر أوت

تجمع اإلدارة المطالب و تحیلھا دفعة واحدة إلى المندوبّیة الجھوّیة للتربیة خالل األسبوع األخیر من -ت

.شھر أوت
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تحدث في كّل مندوبیة جھوّیة للتربیة لجنة تتولى النظر في مطالب مراجعة قرار مجلس التوجیھ و -ث

:تتكون ھذه اللجنة من

ü رئیسا(المندوب الجھوي للتربیة أو من ینوبھ.(

ü یتولى كّل مستشار دراسة مطالب (كاّفة المستشارین في اإلعالم و التوجیھ المدرسي و الجامعي

).عة قرار التوجیھ للتالمیذ الراجعین إلیھ بالنظرمراج

üأو الناظر أو المرشد التربويمدیر المؤسسة التربوّیة المعنّیة بمطالب مراجعة قرار التوجیھ.

üأحد األساتذة المكلفین بالتوجیھ عن كّل معھد.

البّت فیھا و تعتبر تتولى اللجنة النظر في مختلف المطالب في نھایة األسبوع األّول من شھر سبتمبر و -ج

.قراراتھا نھائّیة

15وذكك قبل توافي المندوبیة المدیرین بقرارات التوجیھ النھائّیة فورا بعد نھایة دراسة المطالب-ح

.سبتمبر

یمكن في وضعیات استثنائّیة إحالة مطالب إعادة التوجیھ إلى اإلدارة العامة للمرحلة اإلعدادّیة و التعلیم -خ

.البّت فیھا عن طریق لجنة تتكّون في الغرض بدایة من األسبوع الثالث من سبتمبرلدراستھا و الثانوي

تحدث لجنة على المستوى المركزي یعھد إلیھا دراسة مطالب إعادة التوجیھ حالة بحالة لتالمیذ السنة -د

و 15الرابعة الراسبین سواء المرسمین بالممعاھد العمومّیة أو الخاصة أو المترشحین الفردیین ما بین

.سبتمبر30

:مثاال2013روزنامة عملیة التوجیھ سنة 
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:مثاال2013/2014روزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس اإلعدادیة و المعاھد السنة الدراسیة 
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ید مساھمة المترشحین في تعلق بتحدم2010سبتمبر 23قرار من وزیري المالیة والتربیة مؤرخ في حدد 

معلوم مساھمة المترشح في مصاریف مصاریف إجراء االمتحانات والمناظرات التي تنظمھا وزارة التربیة

:إجراء االمتحانات والمناظرات التي تنظمھا وزارة التربیة كما یلي

.دینارا15: ـ مناظرة االلتحاق بالمدارس اإلعدادیة النموذجیة 

.دینارا22: التعلیم األساسي العام والتقني ـ امتحان شھادة ختم

.دینارا22: ـ امتحان شھادة الباكلوریا 

I.إمتحان شھادة ختم التعلیم األساسي:

1998لسنة 2551المنقح لألمر عدد 2002مارس12مؤرخ في 2002لسنة 581األمر عدد حسب 

.ھادة ختم التعلیم األساسيالمتعلق بضبط تراتیب إمتحان ش1998دیسمبر 28المؤرخ في 

یشتمل إمتحان ختم التعلیم األساسي على إختبارات كتابّیة یتولى وزیر التربیة إختیار أسئلتھا من برامج السنة 

:التاسعة من التعلیم األساسي و ذلك طبقا للجدول التالي

الضواربمدة اإلختباراتاإلختبارات

2ساعتانالعربیة1

1ساعتانالفرنسیة2

1ساعةاألنقلیزیة3
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2ساعتانالریاضیات4

2ساعةالعلوم الطبیعیة5

II.إمتحان البكالوریا:

بقرار و المنقح المتعلق بضبط نظام إمتحان البكالوریا1992جوان 24قرار وزیر التربیة المؤرخ في حسب

.2014مارس 14وزیر التربیة المؤرخ في 

.إلى الناجحین في إمتحان وطني یختم التعلیم الثانويشھادة البكالوریا شھادة تسند

یعین وزیر التربیة باقتراح من اإلدارة العامة لالمتحانات لجانا وطنیة تكلف بإعداد مواضیع امتحان البكالوریا 

الكتابّیة ویتولى وزیر التربیة إختیار مواضیع اإلختباراتومقاییس إصالحھا انطالقا من المقترحات الجھویة

.كّل دورةل

اذا ما ثبت لھا وجود خطأ.یمكن لالدارة اصالح معطى أو نتیجة مصرح بھا

تضاف اللغة التركیة في الخانة الخاصة باللغة االجنبیة الثالثة بالنسبة الى كّل الشعب عدا شعبة :1420جدید

.الریاضة

ون حامال لبطاقة التعریف یتعین على كل مترشح عند دخولھ الجتیاز االمتحان أن یك:2014جدید 4الفصل 

الوطنیة ولالستدعاء الرسمي وأن یستظھر بھما عند كل طلب طیلة مدة االمتحان، وتعالج الحاالت الخاصة 

.من قبل اإلدارة

ال یسمح ألي مترشح بالدخول إلى مركز االمتحان بعد مضي خمس عشرة دقیقة من بدایة االختبار وكل 

.تأخیر یعتبر غیابا غیر شرعي

یعین وزیر التربیة باقتراح من المندوب الجھوي للتربیة مراكز االختبارات الكتابیة :جدید 6الفصل

.ورؤساءھا ومساعدین لھم یسھرون على سیر االختبارات تحت إشراف المندوب الجھوي للتربیة
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: كما یعین وزیر التربیة باقتراح من اإلدارة العامة لالمتحانات

تتولى ھذه المراكز تأمین سالمة المواضیع . واضیع ورؤساء لھا ومساعدین لھممراكز جھویة إلیداع الم-أ

.حفظا وتوزیعا

تتولى ھذه المراكز تنظیم عملیة جمع التحاریر من . مراكز جھویة لجمع التحاریر ورؤساء ومساعدین لھم-ب

.مراكز االختبارات الكتابیة وتأمینھا وتوجیھھا إلى مراكز التجمیع والتوزیع

راكز التجمیع والتوزیع ومراكز اإلصالح ورؤساء لھا ومساعدین لھم لضمان حسن سیر االمتحان في م-ج

.كل مراحلھ

یعین وزیر التربیة باقتراح من اإلدارة العامة لالمتحانات وبالتنسیق مع المندوب الجھوي :جدید10الفصل 

.للتربیة رؤساء لجان اإلصالح لمراكز اإلصالح

ح النھائیة من قبل لجان مختصة انطالقا من مقاییس اإلصالح األولیة التي أعدتھا تضبط مقاییس اإلصال

اللجان الوطنیة المكلفة بإعداد المواضیع بعد أن یتم تجریبھا في مراكز اإلصالح على عینات من تحاریر 

.المترشحین عند االقتضاء

ح وتحدد بقرار من وزیر التربیة قائمة ویقع العمل بمبدأ اإلصالح المزدوج أو اعتماد لجان لمراقبة اإلصال

.المواد التي یشتملھا اإلصالح المزدوج وكذلك طریقة احتساب األعداد النھائیة

یتم إصالح المواد الكتابیة مع وجوب إخفاء أسماء المترشحین وتقدر قیمة كل تحریر بعدد یتراوح بین صفر 

.وعشرین

صالحیات في إسناد األعداد طبقا لما ینص علیھ ھذا القرار تتمتع لجان اإلصالح بكامل ال:جدید11الفصل 

وال یمكن الطعن في األعداد النھائیة المسندة كما أنھ ال یمكن المطالبة بإعادة اإلصالح وال باالطالع على 

.أوراق تحاریر المترشحین

وكان معدلھ یرخص في اجتیاز دورة المراقبة لكل مترشح لم یقع التصریح بقبولھ:) جدید(14الفصل 

.20من 7النھائي في الدورة الرئیسیة ال یقل عن 

بإمكان المترشح اجتیاز 6و5تشتمل دورة المراقبة بالنسبة إلى كل شعبة على اخبارات یتراوح عددھا بین 

: مادة أو أكثر من بینھا حسب اختیاره وقد حددت ھذه االختبارات كما یلي
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و محاولة الغش بما في ذلك اصطحاب جھاز الكتروني أو وسیلة اتصال كل ارتكاب للغش أ:جدید19الفصل 

إلى قاعة االمتحان وكل ارتكاب لسوء السلوك أو لتعطیل السیر العادي لالمتحان من قبل المترشحین في 

.امتحان البكالوریا یعرض أصحابھ للعقوبات الواردة بھذا الفصل

ة لالمتحانات لجانا للتحقیق والبت في حاالت الغش أو محاولة ویعین وزیر التربیة باقتراح من اإلدارة العام

الغش أو سوء السلوك التي تقع معاینتھا بمراكز االختبارات التطبیقیة أو الكتابیة أو التي یقع التفطن إلیھا عند 

: اإلصالح وتدرس ھذه اللجان الملفات التي تعرض علیھا وفقا لإلجراءات التالیة

:ع معاینتھا بمراكز الكتابيالحاالت التي تق-1

تعتمد اللجان المكلفة بالتحقیق والبت في حاالت الغش أو سوء السلوك في مداوالتھا بالنسبة إلى كل حالة ملفا 

: یتضمن الوثائق التالیة

ـ تقریري المراقبین االثنین،

ـ تقریر رئیس مركز االمتحان ومساعده عند االقتضاء،

عنیین،ـ استجوابات المترشحین الم

ـ الوثائق المحجوزة المتعلقة بالغش أو بمظھر سوء السلوك عند االقتضاء وكل ما من شأنھ أن یساعد اللجان 

.على اتخاذ القرارات المناسبة
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تقر اللجان المكلفة بالتحقیق والبت في حاالت الغش أو سوء السلوك ثبوت حاالت الغش الواضح أو محاوالت 

في حالة الثبوت تصرح في جمیع الحاالت بإلغاء االمتحان في دورتیھ بالنسبة الغش أو حاالت سوء السلوك و

.إلى المترشحین الذین ثبتت إدانتھم ومن شاركھم في ھذه المخالفات

:حاالت الغش التي تقع معاینتھا عند اإلصالح- 2

منت كالما ال صلة لھ إذا تفطن أستاذ عند إصالح التحاریر أن بعضھا یتشابھ مما لدیھ توقع حدوث غش أو تض

بموضوع االمتحان ویمس شخص األستاذ المصلح أو النظام التربوي أو یكشف ھویة المترشح فإنھ یحرر 

تقریرا یشرح فیھ دواعي توقع حدوث الغش أو سوء السلوك ویسلمھ إلى رئیس لجنة اإلصالح الذي یتولى 

.بدوره تكلیف أستاذ ثان إلعادة إصالح التحاریر المشكوك فیھا

: ویتولى رئیس مركز اإلصالح إعداد ملف یتضمن

ـ تقریر األستاذ المصلح األول،

ـ تقریر األستاذ المصلح الثاني،

ـ تقریر رئیس لجنة اإلصالح، 

.ـ كل األوراق والوثائق التي من شأنھا أن تساعد اللجان على اتخاذ القرارات المناسبة

و في كلتا الحالتین تصرح الجان بإلغاء اإلمتحان في دورتیھ و تقّرر اللجان ثبوت الغش أو محاوالت الغش 

.كذلك األمر بالنسبة للمشاركین مع المرتكب األساسي للغش أو المحاول إلرتكابھ في حال ثبوت المشاركة

وتدعى اللجان المكلفة بالتحقیق والبت في حاالت الغش أو سوء السلوك في ضوء ھذا الملف الذي یقع إثراؤه 

ابات المترشحین المعنیین وباستجوابات المراقبین عند االقتضاء إلى المداولة في خصوص ھذه الحاالت باستجو

وتقر ثبوت الغش أو عدم ثبوتھ وكذلك الشأن بالنسبة إلى حاالت سوء السلوك، وفي حالة الثبوت تصرح بإلغاء 

.االمتحان بالنسبة إلى المترشحین الذین ثبتت إدانتھم

ن عرض الملفات التي تداولت في شانھا على لجنة وطنیة تكلف من قبل وزیر التربیة بإصدار تتولى ھذه اللجا

عقوبات في شأن المترشحین الذین صرحت اللجان األولى بثبوت تورطھم في حاالت الغش أو سوء السلوك 

: وتصدر ھذه اللجنة قرارا في شأن كل حالة وفق ما یلي

.تحجیر الترسیم في االمتحان لمدة تتراوح بین سنة وثالث سنوات: وك ـ الغش أو محاولة الغش أو سوء السل

تحجیر الترسیم في االمتحان لمدة تتراوح بین سنتین وخمس : ـ الغش أو محاولة الغش المقترن بسوء السلوك 

.سنوات

.كما یمكن أن تقترح ھذه اللجان على وزیر التربیة فتح بحث إداري لتحدید المسؤولیات
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.كل غیاب عن اجتیاز مادة في الدورة الرئیسیة ینجر عنھ إسناد العدد صفر:) جدید(20الفصل 

إذا تغیب مترشح في الدورة الرئیسیة عن اجتیاز اختبارات یوم امتحان واحد على أقصى تقدیر ألسباب قاھرة 

ثبتة، وفي صورة لم یتولى رئیس مركز االختبارات الكتابیة تحریر تقریر مفصل في الغرض یدعمھ بالوثائق الم

تمكن بقیة األعداد التي تحصل علیھا المترشح من بلوغ دورة المراقبة یمكن إسعافھ بأن یقع اعتماد معدلھ 

السنوي في المادة أو المادتین اإلجباریتین المتغیب عنھما وذلك للترخیص لھ في اجتیاز دورة المراقبة ال غیر 

.ویحتسب كعدد نھائي في الدورتین) 0(ة یسند إلیھ العدد صفر وإذا لم یتقدم الجتیازھا في دورة المراقب

وفي صورة تغیب مترشح في الدورة الرئیسیة عن اجتیاز مادة إجباریة ال تجتاز في دورة المراقبة وذلك 

ألسباب قاھرة یتولى رئیس مركز االختبارات الكتابیة تحریر تقریر مفصل في الغرض یدعمھ بالوثائق المثبتة، 

إلدارة إذا ما تبین لھا شرعیة الغیاب أن تمكنھ وبصفة استثنائیة من إعادة اجتیازھا في دورة المراقبة ویمكن ل

).0(وإذا لم یتقدم الجتیازھا في دورة المراقبة یسند إلیھ العدد صفر

ي دورة أما في صورة تغیب مترشح عن اجتیاز مادة اختیاریة فیسند إلیھ العدد صفر وال یمكنھ إعادة اجتیازھا ف

.المراقبة

المتعلق 2008أفریل 24یتعلق بتنقیح القرار المؤرخ في 2014دیسمبر 5قرار من وزیر التربیة مؤرخ في 

.بضبط نظام امتحان البكالوریا

من القرار المؤرخ 16و13و) جدید(9وأحكام الفصول 8من الفصل 2تلغى أحكام النقطة الفصل األول ـ

: ار إلیھ أعاله وتعوض كما یليالمش2008أفریل 24في 

)جدیدة2النقطة (8الفصل 

یتم تقییم االختبار التطبیقي في مادة اإلعالمیة على مستوى مركز : االختبار التطبیقي في مادة اإلعالمیة /2

االختبارات التطبیقیة ویعد ھذا االختبار من قبل أساتذة اإلعالمیة بالمركز ویجرى تحت إشراف رئیس المركز

ویسند إلى ) 0.5الضارب )ومساعده وبالتنسیق مع متفقد المادة ویسند إلى االختبار التطبیقي لمادة اإلعالمیة 

: ویحتسب العدد النھائي كاآلتي) 0.5الضارب (االختبار الكتابي في المادة 

2:  االختبار الكتابي+ االختبار التطبیقي =العدد النھائي 

: قییم مادة التربیة البدنیةیتم ت) :جدید(9الفصل 

یتحتم أن یجتاز كل مترشح اختبار آخر السنة في مادة التربیة البدنیة : ـ بالنسبة إلى تالمیذ المعاھد العمومیة 

.وفي صورة إعفاء المترشح من اجتیاز اختبار آخر السنة فإنھ یعتبر معفى من المادة في امتحان الباكالوریا
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: مادة التربیة البدنیة كاآلتيویحتسب العدد النھائي في 

2):المعدل السنوي في المادة) + (اختبار آخر السنة(=العدد النھائي 

ویمكن إعفاء التالمیذ من اجتیاز اختبارات التربیة البدنیة إذا ما رخص لھم في ذلك طبیب الصحة المدرسیة أو 

.طبیب للصحة العمومیة تعینھ اإلدارة

یكون العدد النھائي المسند في مادة التربیة البدنیة ھو العدد الذي : اھد الخاصة ـ بالنسبة إلى تالمیذ المع

یحرزونھ في اختبار آخر السنة في المادة ویمكن إعفاء ھؤالء التالمیذ من مادة التربیة البدنیة إذا تعذر علیھم 

تعاطي التمارین البدنیة بصفة منتظمة خالل السنة الدراسیة،

.یتم إعفاؤھم من مادة التربیة البدنیة: شحین بصفة فردیة ـ بالنسبة إلى المتر

یضبط المعدل النھائي المتحان الباكالوریا بالنسبة إلى تالمیذ المعاھد العمومیة والمعاھد ) :جدید(13الفصل 

: الخاصة باعتماد إحدى الصیغتین التالیتین

4x : (5 سنويالمعدل ال) + (معدل اختبارات الباكالوریا: (الصیغة األولى 

تعتمد ھذه الصیغة األولى إذا كان الفارق بین المعدل السنوي ومعدل اختبارات الباكالوریا یساوي أو یقل عن 

.ثالث نقاط

مجموع ضوارب اختبارات الباكالوریا: مجموع نقاط اختبارات الباكالوریا : الصیغة الثانیة

.وتعتمد ھذه الصیغة الثانیة في باقي الحاالت

المعدل النھائي المتحان الباكالوریا بالنسبة إلى المترشحین بصفة فردیة باعتماد معدل اختبارات ویضبط

.الباكالوریا فقط

یكون مجموع النقاط المتحصل علیھا من قبل كل مترشح في اختبارات الباكالوریا مساویا لمجموع األعداد 

.المسندة إلیھ بعد ضربھا في الضوارب المقابلة لھا

معدل اختبارات الباكالوریا مساویا لنتیجة قسمة مجموع النقاط المتحصل علیھا على مجموع ضوارب ویكون 

.المشار إلیھ أعاله2008أفریل 24من القرار المؤرخ في 12االختبارات مع اعتبار ما جاء بالفصل 

.20من 10ویقع التصریح بقبول كل مترشح تحصل على معدل نھائي ال یقل عن 

یمكن في الدورة الرئیسیة أو في دورة المراقبة إسعاف كل مترشح تحصل على معدل ) :جدید(16الفصل 

وذلك إذا توفرت جمیع الشروط التالیة20من 9نھائي في امتحان الباكالوریا ال یقل عن 

،20من 10ـ المعدل السنوي العام في القسم النھائي ال یقل عن : 

،20من 9ن الممیزتین المتحصل علیھما في االمتحان ال یقل عن ـ المعدل الحسابي لعددي المادتی

في إحدى المواد اإلجباریة،20من 4ـ عدم الحصول على عدد یقل عن 

.ـ حسن السیرة والمواظبة
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أفریل 24قرار من وزیر التربیة و التكوین مؤرخ في (: إختبارات البكالوریا و حصصھا و ضواربھ- 3
) 14/03/2014و المنقح بقرار وزیر التربیة المؤرخ في ضبط نظام إمتحان البكالوریایتعلق ب2008

:شعبة اآلداب-أ 

 
:شعبة العلوم التجریبیة-ب 
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:شعبة الریاضیات-ج

 
:شعبة اإلقتصاد و التصرف-د 
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:شعبة العلوم التقنیة-ھـ 
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:شعبة علوم اإلعالمیة- و 

 
متعلق بضبط نظام إمتحان 2004ماي 10وزیر التربیة و التكوین مؤرخ في قرار :شعبة الریاضة-ي

2014مارس 14و المنقح بقرار وزیر التربیة المؤرخ في .بكالوریا ریاضة
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: مالحظة
2013فیفري 18المؤرخة في 8999وفق مذكرة وزیر التربیة عدد 

لتربویة العامة و الموجھة للمندوبین الجھویین للتربیة و مدیري المؤسسات ا

حول مظاھر االحتفاالت المتزامنة مع إختبار آخر السنة في مادة "الخاّصة 

".ضمن إمتحان البكالوریاالتربیة البدنیة 

توخي "الى 2013دعت المذكرة بعد التذكیر بالحادث األلیم الذي أودى بحیاة ثالث تالمیذ خالل دورة جوان 

راءات التأدیبیة الالزمة إن إقتضى األمر ذلك إزاء كّل تجاوز لقواعد الحیاة الصرامة و إتخاذ التدابیر اإلج

."المدرسیة و السلوك المدني

2014فیفري 11المؤرخ في 13/06/2014ضبطھا المنشور عدد :المواد االختیاریة 
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الوسائل التعلیمّیةاستعمالالمتعّلق بمنع 1995نوفمبر 27بتاریخ 95- 10-86المنشور عدد -: المرجع

.الموازیة

و . دون سواھاالقائمات الرسمّیة للكتب المدرسّیة و األدّلة المنھجّیة التي تصدرھا الوزارة اعتمادیجب -

بالتالي عدم مطالبة التالمیذ بأّي وجھ من الوجوه بشراء عناوین خارجة عن قائمة الوزارة مّما یسّبب إثقاال 

.ھل العائالت بما یسّببھ من مصاریف إضافّیة و ما یحدثھ أحیانا من إرباك في الخیارات البیداغوجّیةلكا

.بإنجاز تمارین أو أعمال منزلّیة مّما جاء في الكتب الموازیةإطالقاعدم مطالبة التالمیذ -

بل المرّبین أو من قبل یحّجر تحجیرا باتا ترویج و بیع الكتب الموازیة في كّل المؤّسسات التربوّیة من ق-

.غیرھم سواء كانت حاملة لتأشیرة الوزارة أم ال

.ھذا و تعتبر خطأ مھنیا فادحا كّل مخالفة لھذه اإلجراءات
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:المرجع

رسّیةالمدالّلوازم اقتناءفي باالقتصادالمتعّلق 1998أوت 31بتاریخ 98- 01-62المنشور عدد -
.حول الكراس المدرسي 2012أكتوبر 09الصادر بتاریخ 2012- 09- 30المنشور -

الكّراسات المرّقمة و كّراسات األشغال التطبیقّیة و الموسیقى و التصویر و اقتناءعلى االقتصار-

.المضاعفةالمحفوظات و األوراق 

.المستوى التعلیمي و غزارة الماّدة المعرفّیةبالكّراسات التي یحتاجھا التلمیذ حقیقة بالنظر إلىاالكتفاء-

.بعض اللوازم المدرسّیة غیر المتأّكدة أو من النوع الرفیعاشتراطعدم -

.ترك حریة اإلختیار في نوعیة الكراس المدرسي للتلمیذ و الولي حفاضا على القدرة الشرائّیة لھذا األخیر-



I.یشتمل على ثالثة ملّفات فرعّیة:بالقسم الخارجيمكّونات ملّف التلمیذ.

):عنصر قار(الملّف األصلي - 1

.إلى المرحلة الثانیة من التعلیم األساسياالرتقاءبطاقة -

.نسخة من شھادة ختم التعلیم األساسي-

.مضمون من دفتر الحالة المدنّیة-

.إلرشاداتبطاقة ا-

.صورة التلمیذ-

:ملّف النتائج المدرسّیة- 2

.بطاقات النتائج المدرسّیة-

.الدفتر المدرسي-
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:و ملّف المواظبة و الحوادث المدرسّیةالملّف التأدیبي- 3

.المراسالت المتعّلقة بالغیابات-

.الوثائق المبّررة للغیابات-

.وثائق الحوادث المدرسّیة-

.بطاقة السیرة و المواظبة-

.التقاریر المتعّلقة بالسلوك-

.التربیةمجالسمحاضر -

.العقوبات-

.تالمراسالت المتعّلقة بالعقوبا-

II.90/07/1998بتاریخ 4167المذّكرة عدد (:مكّونات ملّف التلمیذ بالقسم الّداخلي(

.بطاقة ترسیم بالمبیت-

.قصاصة النظام الداخلي-

.شھادة طبّیة-

.صورة شمسّیة-

.ظرف خالص معلوم البرید-

.شھادة إقامة الولّي-

 


1997جویلیة 21المؤرخ في 1997لسنة 1355لألمر عدد وفقا

v بما دنانیر و یعفى من ھذه الرسوم التالمیذ الذین یدلون 05حددت رسوم التسجیل و التأمین و المكتبة بـ

.نیثبت أّن دخل األب و األّم ال یتجاوز الدخل األدنى المضمو

vیمنع منعا باتا إستخالص أّي مبالغ مالّیة إضافّیة.

v اإلنخراط بالمنظمات و الجمعیات المدرسیة المرخص فیھا یبقى إختیاریا بالنسبة لكّل التالمیذ و یكون ذلك

.بعد إفتتاح السنة الدراسّیة و یقع التصرف في مداخیلھ طبقا لقوانین المنظمات  و الجمعیات
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المتعلق بإجراءات ترسیم 2012أوت 25المؤرخ في 82/01/2012منشور وزارة التربیة عدد :المرجع

.التالمیذ و مواصلة مسارھم الدراسي بالمؤسسات التربوّیة الخاّصة

:تسجیل التالمیذ الوافدین من مؤسسات تربوّیة خاّصة- 1

قسام بالمعاھد الخاصة األصلیة و یحجر ترسیم التالمیذ في المستوى یجب التقید التام بما أقرتھ مجالس األ-

. األعلى

:التعلیم العموميتسجیل التالمیذ الوافدین من - 2

یسمح بإسعاف التالمیذ الوافدین من التعلیم العمومي راسبین كانوا أو مرفوتین للتسجیل في مستوى أعلى إذا -

بعد تقدیم شھادة حضور أو 20من 09.99و 09.00بین كانوا متحصلین على معدالت سنویة تتراوح

.شھادة مدرسّیة مرفقة وجوبا ببطاقة األعداد للثالثي الثالث مؤشرة من قبل مدیر المعھد األصلي

یمكن إسعاف التالمیذ الوافدین من التعلیم العمومي راسبین كانوا أو مرفوتین للتسجیل في مستوى أعلى إذا -

على أن یتوفر فیھم شرط حسن 20من 08.99و 08.00عدالت سنویة تتراوح بین كانوا متحصلین على م

السلوك و المواظبة و عدم التعرض للرفت النھائي أو المؤقت من أجل اإلعتداء اللفظي أو المادي على أحد 

لمؤسسات ویقدم وجوبا مدیرو ا.بعد دراسة ملفاتھم من قبل المندوب و الموافقة علیھا,أعضاء األسرة التربوّیة

الخاصة دون سواھم قائمة إسمّیة في ھؤالء التالمیذ مع تصریح على الشرف حول صّحة المعلومات الواردة 

.في شأنھم

یمكن ترسیم التالمیذ المرفوتین من التعلیم العمومي بسبب عدم إمكانّیة التثلیث في مستوى أعلى بالمؤسسات -

في إحدى السنتین 20من 08.00تساوي أو تفوق سنوّیةالتربویة الخاصة إذا كانوا حاصلین على معدالت

.األخیرتین

یجب أن یتضمن ملف كّل تلمیذ مرسم بالمؤسسة و قادم من مؤسسة أخرى شھادة مدرسّیة أصلّیة ممضاة -

من طرف مدیر المؤسسة األصلّیة و دفتر مدرسي تنزل فیھ كّل سنوات الدراسة و أن تفرد كّل سنة دراسّیة 

.رار مجلس القسم مع إمضاء المدیر و الختمبما یفید ق

یمنع اللجوء مھما كان السبب لحجز الوثائق المتعلقة بالتلمیذ في صورة مغادرة المؤسسة الخاصة بصفة -

.نھائیة أو في حال إنتقالھ إلى مؤسسة أخرى
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:المراقبة المستمرة في المؤسسات الخاصة- 3

اظ بنسخة من أوراق اإلمتحانات التي تجري في إطار المراقبة یجب على مدیري المؤسسات الخاصة اإلحتف-

المستمرة تحمل العدد المسند من قبل االستاذ بالنسبة لكّل تلمیذ من تالمیذ التاسعة أساسي و الرابعة ثانوي 

.لتوضع على ذمة إطار التفقد البیداغوجي و اإلداري و مصالح وزارة التربیة عند اإلقتضاء

ؤسسات الخاصة في نھایة كّل ثالثي نسخة من محاضر جلسات األقسام إلى المندوب الجھوي یقدم مدیرو الم-

.لیطلع علیھا و یؤشرھا

:حول مواظبة التالمیذ بالمؤسسات الخاصة- 4

مثل المؤسسات العمومیة یوضع على ذمة المدرسین دفتر مناداة في بدایة الحصة و ال یسحب إال في نھایتھا

.لتسجیل الغیابات



یتّم ترسیم التالمیذ العائدین من الخارج بإحدى المدارس اإلعدادیة والمعاھد التونسیة بالنظر إلى سن التلمیذ 

.والسنة التي یدرس بھا وبإجراء اختبار المستوى

:لیةوللحصول على ھذه الخدمة بجب تقدیم الوثائق الالزمة و إتباع اإلجراءات التا

:ملف الترسیم- 1

یتعّین على كّل ولّي عائد من الخارج ویرغب في ترسیم أحد أبنائھ بإحدى المدارس اإلعدادیة أو المعاھد أن 

:یقّدم إلى مدیر المؤّسسة التربویة المخّصصة بوالیة إقامتھ ملفا یتضّمن الوثائق التالیة

مطلب-

مضمون من الحالة المدنیة-

ليشھادة إقامة الو-

شھادة مدرسیة بھا تفاصیل كامل الدراسة-

آخر بطاقة للنتائج المدرسیة-

شھادة طبّیة من طبیب الصحة العمومیة-

)إن وجدا(ملف مدرسّي وصحّي -
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:االختبارات- 2

سعیا إلى تقییم المستوى التعلیمي للتالمیذ العائدین من الخارج، تنظم المعاھد والمدارس اإلعدادیة المخّصصة-

:لقبولھم اختبارات في المواد الممیزة حسب الجدول التالي

الحصة المواد الممیزة المرحلة

ســاعتـان

ســاعتـان

ســاعتـان

دراسة نص مشفوع بأسئلة ( العربیة -
)وتحریر فقرة

دراسة نص مشفوع بأسئلة (الفرنسیة -
)وتحریر فقرة

)تمارین متنّوعة(الریاضیات -

ن التعلیم األساسيالمرحلة الثـانیة م

ســاعتـان

ســاعتـان

معالجة موضوع حضاري أو ( العربیة -
)تحلیل أدبـي

معالجة موضوع حضاري أو (الفرنسیة -
)تحلیل أدبـي

اآلداب
التعلیم الثانوي

ســاعتـان

ســاعتـان

)تمرینان ومشكل(الریاضیات -

تمـرین كیمیـائي ( العلوم الفیزیائیة -
)ائيومشكل فیزیـ

الریاضیات والعـلـوم

والریاضیات والتقنیــة

ثّم تسّجل نتائج ھذه االختبارات واقتراح مدیر المؤسسة التربویة في محضر یوّجھ إلى اإلدارة الجھوّیة للتربیة -

.والتكوین قصد الموافقة

:تراتیب الترسیم- 3

التعلیم األساسيالتالمیذ المرتقون بالخارج إلى مستوى السنة السابعة من -أ

في حالة إحرازھم في االختبار على نتائج مطمئنة، یرسمون بالسنة السابعة من التعلیم األساسي

.وإن كانت نتائجھم في االختبار غیر كافیة، فإّنھم یرسمون بالسنة السادسة من التعلیم االبتدائي

)منة أساسي إلى الرابعة ثانويمن الثا(التالمیذ المرتقون بالخارج إلى مختلف السنوات األخرى -ب

.في حالة إحرازھم في االختبار على نتائج مطمئنة، یرسمون بالقسم الذي ارتقوا إلیھ

.وإن كانت نتائجھم في االختبار غیر كافیة، فإنھم یستمرون بالقسم الذي ارتقوا منھ

)ويمن السابعة أساسي إلى الرابعة ثان(التالمیذ المستمّرون بمختلف السنوات -ج

.یجرى علیھم االختبار لتقییم مستویاتھم ویرسمون بالقسم الذي تقّرر استمرارھم بھ

التالمیذ العائدون خالل السنة الدراسیة-د

.یجرى علیھم االختبار لتقییم مستویاتھم ویرسمون بأقسامھم
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ریرا إلى اإلدارة الجھوّیة وفي حالة ما إذا اتضح أن تلمیذا غیر قادر على متابعة الدروس، یوّجھ مدیر المعھد تق

.للتربیة والتكوین ویقترح فیھ الحّل المناسب

:مالحـظـات

:دروس التدارك-

تنظم لفائدة التالمیذ العائدین من الخارج دروس تدارك بالمدارس اإلعدادیة والمعاھد المعنّیة لقبولھم في ماّدة 

.العربیة، أو الفرنسیة، حسب ضعفھم في إحدى المادتین

:ییم النتائج المدرسیةتق-

یمكن الترخیص، بصفة استثنائّیة، لتالمیذ السنوات الرابعة ثانوي من أبناء العائدین من الخارج، اجتیاز مادة 

الفلسفة باللغة الفرنسیة في امتحان البكالوریا، إن كانت عودتھم من الخارج في مرحلة متقدمة من دراستھم، 

.ي اللغة العربیةبحیث لم یتمّكنوا من تدارك ضعفھم ف

 

 
 

المتعلق بتسجیل األطفال 2012جوان11المؤرخ في 70/05/2012منشور وزارة التربیة عدد حسب 

.وتھیئة المدارس الدامجة2012/2013المعوقین بالمسار التعلیمي العادي بالنسبة للسنة الدراسیة 

العمل " خصوص توسیع و تھیئة المدارس اإلعدادیة و المعاھد الدامجةفي "جاء في النقطة الثالثة من المنشور 

المعوقین في على تھیئة المدارس اإلعدادیة و المعاھد الدامجة كلما دعت الضرورة إلى ذلك إلحتضان التالمیذ

جتماعیة أي وزارة الشؤون اإل(بدایة السنة الدراسیة على أن یتّم إختیارھا جھویا بالتنسیق مع أطراف الشراكة 

).ووزارة الصحة

المتعلق بتسجیل األطفال 2014جوان11المؤرخ في 06/2014-60/05منشور وزارة التربیة عدد حسب 

وتھیئة 2014/2015بالمسار التعلیمي العادي بالنسبة للسنة الدراسیة ذوي االحتیاجات الخصوصیة

قة الذین أنھو بنجاح المرحلة اإلبتدائیة و المرحلة یتّم اإللتزام بقبول التالمیذ ذوي اإلعاالمؤسسات التربوّیة 

.اإلعدادّیة على أن یتمتعوا بإسعاف عمري إستثنائي حسب سّن إلتحاقھم بالمرحلة اإلبتدائّیة
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لى المتعلق بمناظرة الدخول إ2013مارس 18المؤرخ في 32/8/2013منشور وزارة التربیة عدد حسب 

.المدارس اإلعدادیة النموذجّیة

I.شروط الترشح:

vعدم الرسوب بالمرحلة اإلبتدائّیة من التعلیم األساسي.

v المناظرةسبتمبر من سنة15عدم تجاوز سّن الثالثة عشر في.

II.شروط القبول:

ü حصول المترشح على معدل عام یسمح بترتیبھ ضمن مجموعة المؤھلین األّول حسب ما تسمح بھ طاقة

.تیعاب المدرسة اإلعدادّیة النموذجّیة المتناظر علیھا طبقا للتوزیع الجغرافيإس

المتعلق 1992جوان 22المؤرخ في 1992لسنة 1184للفصلین األول و الثاني من االمر عدد طبقا 

وذجّیة بضبط نظام المعاھد النموذجّیة بالتعلیم الثانوي التالمیذ الذین سیلتحقون بالمدارس اإلعدادّیة النم

سیخضعون إلمتحان شھادة ختم التعلیم األساسي العام في نھایة السنة التاسعة في صورة رغبتھم في اإللتحاق 

بالمعاھد النموذجّیة

:2014/2015السنة الدراسیة اإلعدادیات النموذجّیة و طاقة اإلستیعاب
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و الضابط لنظام  المعاھد النموذجیة 1992جوان 22رخ في المؤ1992لسنة 1184األمر عدد حسب 

.بالتعلیم الثانوي 

II. القبولشروط:

vالنجاح في امتحان شھادة ختم التعلیم األساسي العام.

v الحصول في امتحان شھادة ختم التعلیم األساسي العام على معدل عام یسمح للمترشح بأن یكون مرتبا

.ول بأحد المعاھد النموذجّیةضمن مجموعة المؤھلین األّول للقب

v المناظرةسبتمبر من سنة15عشر في السادسةعدم تجاوز سّن.

vعدم اإلستمرار في التعلیم األساسي.

III.شروط القبول:

ü حصول المترشح على معدل عام یسمح بترتیبھ ضمن مجموعة المؤھلین األّول حسب ما تسمح بھ طاقة

.یھا طبقا للتوزیع الجغرافيالنموذجّیة المتناظر علالمعاھدإستیعاب 

:2014/2015السنة الدراسیة النموذجّیة و طاقة اإلستیعابالمعاھد
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.حول إحداث مدارس إعدادّیة تقنّیة2007ماي 28بتاریخ 12023المذكرة عدد :المرجع

I.شروط اإللتحاق:

التقنیة في إطار عملیة التوجیھ تأخذ بعین اإلعتبار رغبة التلمیذ و نتائجھ یتم اإللتحاق بالمدارس اإلعدادیة 

:وعلى ھذا األساس یمكن أن یلتحق بالسنة الثامنة أساسي تقني. المدرسیة وموافقة ولّیھ و قرار مجلس التوجیھ

:بالنسبة إلى تالمیذ السنة السابعة أساسي- 1

üإللتحاق بالتعلیم األساسي التقنيإرتقاءھم و یرغبون في االذین قرر مجلس القسم.

üالرسوب ألول مرة و یرغبون في اإللتحاق بالتعلیم األساسي التقني شریطة الذین قرر مجلس القسم

.20من 08حصولھم على معدل سنوي عام ال یقّل عن 

üالرسوب ألكثر من مرة و یرغبون في اإللتحاق بالتعلیم األساسي التقنيالذین قرر مجلس القسم.

:ة أساسيثامنالنسبة إلى تالمیذ السنة الب- 2

üو یرغبون في اإللتحاق بالتعلیم األساسي التقنيرسوبھمالذین قرر مجلس القسم.

üو یرغبون في اإللتحاق بالتعلیم األساسي التقنيرفتھم مھما كان معدلھمالذین قرر مجلس القسم.

اراتھ تتحول ھذه الھیئة إلى مجلس توجیھ قصد اثر  انعقاد مجلس القسم في آخر السنة الدراسیة و أخذ قر

.دراسة مطالب التالمیذ حالة بحالة و إتخاذ القرارات المناسبة

-IIبالثانويشروط اإللتحاق:

یمكن لتالمیذ اإلعدادیات التقنیة اإللتحاق بالتعلیم الثانوي العمومي أو الخاص في حال إنھاء التاسعة أساسي 

:ذ الشروط التالیةبنجاح إذا توفرت في التلمی

üسبتمبر من السنة الجاریة15في 18عدم تجاوز سّن الـ.

ü 20من 12المعدل السنوي العام یساوي أو یفوق.

ü20من 10الریاضیات یساوي أو یفوق /الفرنسیة/العربیة:المعدل السنوي الحسابي في المواد التالیة.
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III–برامج المدارس اإلعدادیة التقنیة:

تكوین في اللغات و العلوم و اإلجتماعیات تؤمن المدارس اإلعدادیة التقنیة تكوینا تقنیا في المجاالت باإلضافة لل

:المھنیة الكبرى التالیة

 
 

IV–شبكة التعلمات و التوقیت و الضوارب بالمدارس اإلعدادیة التقنیة:
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الصحة لقرار وزیرالمستند 2012مارس 13المؤرخ في  16/05/2012منشور وزارة التربیة عدد وفق 

.المتعلق بضبط قائمة التالقیح اإلجبارّیة2005أكتوبر 28العمومیة المؤرخ في 

:قیح و التذكیر بالتالقیح كاآلتيروزنامة التالتحیین 2011/2012تقرر بدایة من السنة الدراسیة 

 

 
 

 
 


 

حول النھوض بالنشاط الثقافي بالمدارس 2012المؤرخ في نوفمبر99/06/2012المنشور الوزاري عدد 

.اإلعدادیة و المعاھد العمومیة

نعدام خبرة المسؤولین وإعترف بإ.ركز المنشور على إعتبار األنشطة الثقافیة جزء ال یتجزء من المسار التربوي

:لذلك دعا لـ.عدم إیمانھم بجدوى األنشطةوأفي المؤسسات 

üتكوین المدیرین في ھذا المجال.

üدعوة المدیرین لتشجیع التالمیذ على اإلنخراط في النوادي و إشراك األساتذة في تصور األنشطة.
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üدعوة األساتذة لتكوین مجموعات تالمیذ في إطار نوادي ثقافیة.

üالصلة بیة التلمیذ و جھتھ من خالل إعتماد موروث الجھة الثقافيتدعیم.

üإسناد ھؤالء األساتذة ساعتي عمل أسبوعیتین "یتّم تحفیزا لألساتذة على اإلنخراك في األنشطة الثقافیة

".إضافیتین عن كّل حصة تنشیط منجزة فعال

üالعمل على تخصیص مساء الجمعة للنشاط الثقافي و الریاضي.

العربیة و الفرنسیة و ر المنشور إلى ما سماه تضخم عدد النوادي التي ھي في األصل مواد تدریس كنوادي أشا

:األنجلیزیة و طالب بـ

ü إحداث في كل مؤسسة نوادي المسرح و التعبیر الجسماني و الموسیقى و السینما و الفنون التشكیلیة و

.التصویر الشمسي

üلصحي و التربیة المروریة و اإلسعاف و علم الفلك نظرا إلرتباط الوزارة تركیز نوادي البیئة و التثقیف ا

إتفاقیات شراكة مع وزارات و ھیاكل معنیة بالمجاالت المذكورة و إلمكانیة اإلستفادة العینیة في شكل ب

.تجھیزات أو محامل بیداغوجیة متنوعة أو زیارات و رحالت أو دورات تكوینیة تلك األندیة

ü الصحافة و اإلعالم للتوثیقتركیز نوادي.

üمتوسطیا و إنسانیا,مغاربیا,وطنیا:بعث نوادي التراث و فتحھا على المحیط الواسع للتلمیذ.

üتفعیل الشراكة مع وزارة الثقافة من خالل دور الثقافة.

üدعوة التالمیذ للمشاركة فردیا أو جماعیا في المسابقات الوطنیة تحت إشراف األساتذة.

üباللغة األنجلیزیة ھدفھ تعوید التلمیذ على العرض " ناد للمناظرة"ألنجلیزیة بالمعاھد لتركیز دعوة أساتذة ا

المنھجي لألفكار و الحجج و البراھین على غرار ما ھو معمول بھ في المؤسسات التعلیمیة ذات الصیت 

.العالمي

ü دون م أحد أعالم الجھة و تسمى بإس) مرتین على األقل في السنة(أصدار مجلة المؤسسة بصفة منتضمة

.تكون ھیئة التحریر من األساتذة إلنتقاء ما ھو صالح للنشرتوضیف سیاسي أو إدیولوجي

ü أفریل و 18ضرورة تفاعل المؤسسة التربویة مع المؤسسات الثقافیة ال سیما خالل شھر التراث الممتد بین

یة خاصة بالجھة مؤطرة من قبل أساتذة ماي من كّل سنة من خالل تنظیم زیارات مسیرة للمواقع األثر18

مواد لھا صلة بالنشاط أو متطوعین مع إستغالل مجانیة الدخول لھذه المواقع خاصة األحد األول من كّل 

.شھر
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:قائمة المجاالت و أنشطة النوادي المقترح إحداثھا

:روزنامة المناسبات الثقافیة العالمیة و الوطنیة
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تئناس بروزنامة األنشطة عند برمجة نشاط أما شكل اإلحتفال و مضمونھ فتصدر فیھ یمكن اإلس:مالحظة

.الوزارة منشورا في الغرض

 
:مثاال2012/2013روزنامة التظاھرات الثقافیة بالوسط المدرسي 

 
 

:مثاال2012/2013روزنامة القرى التنشیطیة الصیفیة 

 
 
 




المتعلق بإسناد جوائز رئیس الجمھوریة للتنشیط 2002جویلیة01المؤرخ في  1599عدد األمروفق 

.الثقافي بمؤسسات التعلیم األساسي و التعلیم الثانوي و مدارس المھن
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. تسند ھذه الجوائز سنویا إلى المؤسسات التي أنجزت أفضل األعمال في میدان األنشطة الثقافیة الموازیة

:مفصلة كما یلي06دت الجوائز بـ وحد

I.المدارس اإلبتدائیة:

.دینار4000جائزة أولى مقدارھا .1

.دینار2000جائزة ثانیة مقدارھا .2

II.المدارس اإلعدادیة ومدارس المھن:

.دینار4000جائزة أولى مقدارھا .1

.دینار2000جائزة ثانیة مقدارھا .2

III.المعاھد الثانویة:

.ناردی4000جائزة أولى مقدارھا .1

.دینار2000جائزة ثانیة مقدارھا .2

:تعتمد المعاییر التالیةعند تقییم األعمال 

عدد التظاھرات و المسابقات التي نظمتھا المؤسسة أو شاركت فیھا و مستواھا من ناحیة التنظیم و .1

.المشاركة

من حیث فحواه و عدد النوادي و األقسام الثقافیة الناشطة في المؤسسات التربویة و مستوى التنشیط .2

.إنتظامھ

و عدد المؤسسات و المنظمات و الجمعیات المتعامل معھا في المجاالت الثقافیة و مستوى ھذا التعامل.3

.مردوده في تنشیط الحیاة المدرسیة

و مستواه من حیث نوعیة ) النشریات و اإلذاعة المحلیة و األنترنت(كثافة النشاط اإلعالمي المدرسي .4

.رامجالمراسالت و الب

.مدى إقبال التالمیذ و المربین على مختلف األنشطة المذكورة.5

.مدى تألق المؤسسة ثقافیا وإشعاعھا على المحیط.6

ویتّم اإلعالن عن الجوائز بمناسبة .تحمل اإلعتمادات المخصصة لھذه الجوائز على میزانیة وزارة التربیة

.اإلحتفاالت بیوم العلم



ر        م یّ غ ص ل ا ي  د ل ذو ا ت س أل ا ل  ی ل 2د 0 1 4 Page 281

ب تتركب من یترأسھاسسات الفائزة بعد أخذ رأي لجنة یعینھا و یترأسھا أو ینّوالمؤقائمة یضبط وزیر التربیة 

:من

 
 

 

لسنة 112القانون عدد بتنقیح تعلق الم1997دیسمبر 20مؤرخ في ال1997لسنة 83عدد قانونللوفقا

لق بضبط النظام األساسي العام المتع1983دیسمبر 12المؤرخ في 1983دیسمبر 12المؤرخ في 1983

.ألعوان الدولة و الجماعات المحلّیة و المؤسسات العمومّیة ذات الصبغة اإلدارّیة

لألعوان الخاضعین لقانون الوظیفة العمومیة من قبل یمكن أن تمنح مكافأة إستثنائّیة مكّرر 112الفصل حسب 

میة باإلعتماد على تقریر معّلل وبعد أخذ رأي اللجن رئیس الجمھورّیة بإقتراح من السلطة التي لھا حّق التس

:إلى اإلدارّیة المتناصفة 

ü العون الذي أنجز طریقة عمل أو إبتكر وسیلة إنتاج ترتب عنھا إرتفاع في اإلنتاج أو اإلقتصاد في

.التكالیف أو تحسن في نوعّیة الخدمات اإلدارّیة

üالعون الذي جّنب اإلدارة أضرارا فادحة.

üلذي تمیز بدرجة عالیة من اإلتقان في أداء مھامھالعون ا.
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:تسند المكافأة)رابعا(112الفصل حسب 

ü إما في شكل ترقیة إلى رتبة أو صنف أعلى مباشرة على أن تتوفر في العون الشروط الضروریة للقیام

.بمھامھ الجدیدة

üأو في شكل تدرج بدرجة أو عّدة درجات.

üسب الحالةة تحّدد حأو في شكل منحة جملّی

 
 

.تعلق بتنظیم الجمعیاتالم2011سبتمبر 24مؤرخ في ال2011لسنة 88مرسوم عدد للوفقا

:المبادئ العامة

الجمعیات واالنضمام إلیھا والنشاط في إطارھا وإلى تدعیم دور منظمات ـ یضمن ھذا المرسوم حریة تأسیس

)الفصل األّول(.لى استقاللیتھاوتطویرھا والحفاظ عالمجتمع المدني

:تعریف الجمعیة

أكثر یعملون بمقتضاھا وبصفة دائمة على تحقیق أھداف باستثناء تحقیقـ الجمعیة اتفاقیة بین شخصین أو

)2الفصل (أرباح 

مبادئ دولة القانون والّدیمقراطیة والتعددیة ـ تحترم الجمعیات في نظامھا األساسي وفي نشاطھا وتمویلھا

ضبطت باالتفاقیات الدولیة المصادق علیھا من طرف الجمھوریة الشفافیة والمساواة وحقوق اإلنسان كماو

)3الفصل(التونسیة

)4الفصل (: ما یحجر على الجمعّیةـ 

في برامجھا أو في نشاطھا الدعوة إلى العنف والكراھّیة ـ أن تعتمد في نظامھا األساسي أو في بیاناتھا أو1

.دینّیة أو جنسیة أو جھوّیةلتمییز على أسسوالتعصب وا

األموال على أعضائھا للمنفعة الشخصیة أو استغالل الجمعیة ـ أن تمارس األعمال التجاریة لغرض توزیع2

الضریبيلغرض التھرب

انتخابات وطنیة أو جھویة أو محلیة أو أن ـ أن تجمع األموال لدعم أحزاب سیاسیة أو مرشحین مستقلین إلى3

التحجیر حق الجمعیة في التعبیر عن آراءھا السیاسیة ومواقفھا من قضایا قدم الدعم المادي لھم وال یشمل ھذات

العامالشأن
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)5الفصل (:ةجمعّیحقوق الـ 

.المعلوماتـ حق الحصول على1

.أدائھاـ حق تقییم دور مؤسسات الدولة وتقدیم مقترحات لتحسین2

.وجمیع األنشطة المدنیة األخرىتظاھرات والمؤتمرات وورشات العملـ حق إقامة االجتماعات وال3

.المنشورات واستطالع الرأيـ حق نشر التقاریر والمعلومات وطبع4

)6الفصل (.الجمعیات أو تعطیلھ بصفة مباشرة أو غیر مباشرةـ یحجر على السلطات العمومیة عرقلة نشاط

لتي تكفل لكل شخص حمایة السلطات المختصة لھ من أي عنف أو تھدیدالتدابیر الالزمة اـ تتخذ الدولة جمیع

لممارستھ المشروعة للحقوق أو انتقام أو تمییز ضار فعال أو قانونا أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتیجة

)7الفصل (.المشار إلیھا في ھذا المرسوم

:تأسیس الجمعیات وتسییرھا
:8الفصل 

نسي أو أجنبي مقیم في تونس، حق تأسیس جمعیة أو االنتماء إلیھا أو االنسحابطبیعي، توـ لكل شخص1

.منھا وفق أحكام ھذا المرسوم

.سنة) 16(یقل عمره عن ستة عشر ـ یشترط في الشخص الطبیعي المؤسس أن ال2

لمسیرة الجمعّیة ممن یضطلعون بمسؤولیات ضمن الھیاكل المركزّیة اـ ال یمكن أن یكون مؤسسو ومسیرو

)9الفصل ( .السیاسّیةلألحزاب

:10الفصل 

.التصریحـ یخضع تأسیس الجمعیات إلى نظام1

للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع اإلعالم ـ على الّراغبین في تأسیس جمعیة أن یرسلوا إلى الكاتب العام2

:بالبلوغ یتضّمن

.ومقّرھا ومقرات فروعھا إن وجدتعلى اسم الجمعیة وموضوعھا وأھدافھا أ ـ تصریحا ینّص

من بطاقة تعریف نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة لألشخاص الطبیعیین التونسیین المؤسسین للجمعیة أوب ـ

األجانب،الولي عند االقتضاء،نسخة من شھادة اإلقامة في ما یخص

جب أن یتضمن النظام األساسي یمثلھم ویج ـ نظیرین من النظام األساسي ممضیین من طرف المؤّسسین أو من

: ما یأتي

.باللغة العربیة وبلغة أجنبیة عند االقتضاءاالسم الرسمي للجمعیة*

.للجمعیةعنوان المقر الرئیسي*

بیانا ألھداف الجمعیة ووسائل تحقیقھا*
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.وحاالت انتھائھا وحقوق العضو وواجباتھشروط العضویة*

.وطریقة االنتخاب وصالحیات كل ھیئة من ھیئاتھابیان الھیكل التنظیمي للجمعیة*

.التجزئةالتي لھا صالحیة تعدیل النظام الداخلي واتخاذ قرار الحل او االندماج اوتحدید الجھة داخل الجمعیة*

.تحدید طرق اتخاذ القرارات وآلیات فض النزاعات*

.االشتراك الشھري أو السنوي إن وجدمبلغ*

المكتوب تضّمنھ البیانات المنصوص علیھا أعاله ویحّرر محضرا في نظیرین ذ عند إرسالـ یتثبت عدل منف3

.الجمعیةیسلمھما لممثل

:11الفصل 

أیام، إیداع إعالن ) 7(من یمثل الجمعیة، في أجل ال یتجاوز سبعة ـ عند تسلم بطاقة اإلعالم بالبلوغ یتوّلى1

على اسم الجمعیة وموضوعھا وھدفھا ومقّرھا مرفقا بنظیر منللجمھوریة التونسیة ینّصبالمطبعة الرسمیة

وجوبا في الرائد الرسمي وتنشر المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة اإلعالن. الحّجة الرسمیة المذكورة أعاله

.إیداعھیوما انطالقا من یوم) 15(في أجل خمسة عشر 

من إرسال المكتوب المشار إلیھ أعاله )یوما30(ثالثین ـ یعتبر عدم رجوع بطاقة اإلعالم بالبلوغ في أجل 2

.بلوغا

مكّونة قانونا من یوم إرسال المكتوب المشار إلیھ في الفصل السابع وتكتسب الشخصیةـ تعتبر الجمعیة

)12الفصل ( التونسیةالقانونیة انطالقا من تاریخ نشر اإلعالن بالرائد الرسمي للجمھوریة

كما یمكن . والملكیة والتصرف في مواردھا وممتلكاتھاة قانونا حق التقاضي واالكتسابـ للجمعیات المكّون

)13الفصل (.والتبرعات والھبات والوصایاللجمعیة أن تقبل المساعدات

الشخصي أو أن تمارس الدعوى المتعلقة بأفعال تدخل في إطار موضوعھا ـ یمكن لكّل جمعیة أن تقوم بالحق

علیھا في نظامھا األساسي وال یمكن للجمعیة إذا ارتكبت األفعال ضد أشخاص معینینوأھدافھا المنصوص

)14الفصل (.باألمربذواتھم مباشرة ھذه الدعوى إّال بتكلیف كتابي صریح من األشخاص المعنیین

مسؤولین شخصیا عن االلتزامات القانونیة ـ ال یعد مؤسسو ومسیرو وأجراء الجمعیة والمنخرطین فیھا

)15الفصل(.بسداد الدیون من أموالھم الخاصةلجمعیة، وال یحق لدائني الجمعیة مطالبتھمل

العام للحكومة عن طریق مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ بكّل تنقیح ـ یعلم مسیرو الجمعیة الكاتب

بالتنقیح عبر إعالم العمومنظامھا األساسي في أجل أقصاه شھر من تاریخ اتخاذ قرار التنقیح ویقع أدخل على

)16الفصل (.وجدوسائل اإلعالم المكتوبة وعبر الموقع اإللكتروني للجمعیة إن

أحكام ھذا المرسوم ویشترط في عضو ـ للجمعیة تحدید شروط العضویة الخاصة بھا على أن ال تخالف

)17الفصل (: الجمعیة أن یكون

.مقیما في تونستونسي الجنسیة أو- 1

.سنة من العمر) 13(ـ بلغ ثالثة عشر 2
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.قبل بالنظام األساسي للجمعیة كتابةـ3

.الجمعیةـ دفع معلوم االشتراك في4

اتخاذ قرارات من شأنھا أن تؤدي إلى تعارض بین ـ ال یجوز مشاركة أعضاء أو أجراء الجمعیة في إعداد أو

)18الفصل (.الجمعیةمصالحھم الشخصیة أو الوظیفیة ومصالح
:19الفصل 

.تعلیق نشاطھ مؤقتا أو حلھـ یضبط النظام األساسي للجمعیة وجوبا طرق1

أموالھ واألصول الراجعة لھ في صورة حلھ بمبادرة منھ وفق ـ یضبط النظام األساسي للجمعیة قواعد تصفیة2

.األساسيمقتضیات نظامھ

:الجمعیات األجنبیة

تونس وفق یتأسس فرع الجمعیة األجنبیة في. سسة بموجب قانون دولة أخرىاألجنبیة فرع جمعیة مؤـ الجمعیة

)20الفصل (.أحكام ھذا المرسوم
:21الفصل 

األجنبیة إلى الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ـ یرسل ممثل الجمعیة1

: یتضمن

.ـ إسم الجمعیةأ

.تونسلجمعیة فيـ عنوان المقر الرئیسي لفرع اب

.تونسـ بیانا للنشاطات التي یسعى فرع الجمعیة إلى ممارستھا فيج

.المقیمین في تونسـ أسماء وعناوین مسیري فرع الجمعیة األجنبیة التونسیین أو األجانبد

.انبشھادة إقامة أو من جواز سفر المسیرین األجـ نسخة من بطاقة تعریف المسیرین التونسیین ونسخة منھـ

.ممضیین من طرف المؤّسسین أو من یمثلھمـ نظیرین من النظام األساسيو

.األجنبیة األم مكونة قانونا في بلدھاـ وثیقة رسمیة تثبت أن الجمعیةي

المنصوص علیھا في الفقرة األولى من ھذا الفصل أن تكون مترجمة إلى ـ یشترط في المعلومات والوثائق2

.مترجم رسميبواسطةاللغة العربیة

یتضّمن البیانات المنصوص علیھا أعاله ویحّرر محضرا في ـ یتثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب من أنھ3

.الجمعیةنظیرین یسلمھما لممثل

:22الفصل 

الواضح بین النظام األساسي للجمعیة األجنبیة ومقتضیات ـ یمكن للكاتب العام للحكومة، عند التعارض1

المرسوم، أن یتخذ مقررا معلال في رفض تسجیل الجمعیة األجنبیة وذلك في غضون من ھذا4و3الفصلین 

.21 یوما من تاریخ تسلم المكتوب المشار إلیھ في الفقرة األولى من الفصل(30) ثالثین
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اإلجراءات المعمول بھا لمؤسسي فرع الجمعیة األجنبیة بتونس الطعن في شرعیة مقرر رفض التسجیل حسب

المتعلق 1972جوان 1المؤرخ في 1972لسنة 40في مادة تجاوز السلطة طبقا ألحكام القانون عدد 

.بالمحكمة اإلداریة

مقرر الرفض، اإلعالم بالبلوغ أو عند اإلعالم بقرار المحكمة اإلداریة النھائي والقاضي بإلغاءـ عند تسلم2

إیداع إعالن بالمطبعة الرسمیة أیام) 7(یتجاوز سبعة یتوّلى من یمثل فرع الجمعیة األجنبیة في أجل ال 

وھدفھا ومقّرھا مرفقا بنظیر من المحضر المذكور للجمھوریة التونسیة ینّص على اسم الجمعیة وموضوعھا

.بالقرار المذكور أعالهأو21بالفقرة الثالثة من الفصل 

الرسمي وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر في الرائدتنشر المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة اإلعالن

.إیداعھیوما انطالقا من یوم) 15(

:23الفصل 

أیام إیداع ) 7(من یمثل الجمعیة األجنبیة في أجل ال یتجاوز سبعة ـ عند تسلم بطاقة اإلعالم بالبلوغ یتوّلى1

بنظیر وھدفھا ومقّرھا مرفقاالرسمیة للجمھوریة التونسیة ینّص على اسم الجمعیة وموضوعھا إعالن بالمطبعة

اإلعالن وجوبا في الرائد وتنشر المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة. من الحّجة الرسمیة المذكورة أعاله

.إیداعھیوما انطالقا من یوم) 15(الرسمي في أجل خمسة عشر 

المكتوب المشار إلیھ أعاله من إرسال )یوما30(ـ یعتبر عدم رجوع بطاقة اإلعالم بالبلوغ في أجل ثالثین 2

.بلوغا

)24الفصل (.األجنبیة أن تؤسس في تونس فروعا لھا وفق أحكام ھذا المرسومـ للجمعیة

)25الفصل (.الوطنیةالجمعیات األجنبیة في ما عدى أحكام ھذا الباب لنفس نظام الجمعیاتـ تخضع

:شبكة الجمعیات

)26الفصل (.تأو أكثر تأسیس شبكة جمعیاـ ألي جمعیتین

: العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ یتضّمنـ یرسل من یمثل الشبكة إلى الكاتب

)27الفصل (

.التأسیسـ بیان1

.ـ النظام األساسي للشبكة2

.الجمعیات المؤسسة للشبكةـ نسخة من اإلعالن بتكوین3

البیانات المنصوص علیھا أعاله ویحّرر محضرا في نظیرین ضّمنیتثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب أنھ یت

.الشبكةیسلمھما لممثل
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:28الفصل 

أیام إیداع ) 7(من یمثل شبكة الجمعیات في أجل ال یتجاوز سبعة ـ عند تسلم بطاقة اإلعالم بالبلوغ یتوّلى1

بنظیر وموضوعھا وھدفھا ومقّرھا مرفقاالرسمیة للجمھوریة التونسیة ینّص على اسم الجمعیةإعالن بالمطبعة

اإلعالن وجوبا في الرائد وتنشر المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة. من الحّجة الرسمیة المذكورة أعاله

.إیداعھیوما انطالقا من یوم) 15(الرسمي في أجل خمسة عشر 

من إرسال المكتوب المشار إلیھ أعاله )یوما30(ـ یعتبر عدم رجوع بطاقة اإلعالم بالبلوغ في اجل ثالثین 2

.بلوغا

)29الفصل (.شخصیة معنویة مستقلة عن شخصیة الجمعیات المكونة لھاـ تكتسب الشبكة
)30الفصل (.تقبل عضویة فروع الجمعیات األجنبیةـ للشبكة أن

)31الفصل (.ھذا الباب لنفس نظام الجمعیات الوطنیةـ تخضع الشبكة في ما عدى أحكام

: والحلالدمج

:32الفصل 

المتقاربة، أْن تندمج مع بعضھا وتكون جمعیة واحدة وذلك وفقًا للنظام ـ للجمعیات ذات األھداف المتماثلة أو1

.منھااألساسي لكٍل

.المرسومـ تخضع إجراءات الدمج وتْأسیس الجمعیة الجدیدة ألحكام ھذا2

:33الفصل 

من أعضائھا وفق نظامھا األساسي، أو قضائیا بمقتضى قرار من اختیاریًا بقرارـ یكون حل الجمعیة إما1

.المحكمة

مكتوب مضمون إذا اتخذت الجمعیة قرارھا بالحل فعلیھا إبالغ الكاتب العام للحكومة بھ عن طریقـ2

.وتعیین مصفي قضائيیوما من تاریخ صدوره) 30)الوصول مع اإلعالم بالبلوغ، خالل ثالثین 

.بتعیین المصفيـ في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة3

المنقولة وغیر المنقولة ویعتمد ھذا البیان في الوفاء بالتزاماتھا ـ تقدم الجمعیة ألغراض التصفیة بیانًا بأموالھا4

والتبرعات المساعداتمنھا وفق النظام األساسي للجمعیة، إال إذا كانت تلك األموال متأتیة من ویوزع المتبقي

.المختصة للجمعیةوالھبات والوصایا فتؤول إلى جمعیة أخرى تماثلھا في األھداف تحددھا الھیئة

:األحكام المالیة

)34الفصل (: تتكون موارد الجمعیة منـ

.ـ اشتراكات األعضاء1
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.المساعدات العمومیةـ2

.جنبیةأـ التبرعات والھبات والوصایا، وطنیة كانت أو3

.ومشاریعھاـ العائدات الناتجة عن ممتلكات الجمعیة ونشاطاتھا4

صادرة عن دول ال تربطھا بتونس عالقات ـ یحجر على الجمعیات قبول مساعدات أو تبرعات أو ھبات

)35الفصل (.وسیاسات تلكم الدولدیبلوماسیة أو عن منظمات تدافع عن مصالح

المیزانیة لمساعدة ودعم الجمعیات على أساس الكفاءة والمشاریع زمة ضمنـ على الدولة تخصیص المبالغ الال

)36الفصل (.معاییر التمویل العمومي بأمروالنشاطات وتضبط

:37الفصل 

.مواردھا على النشاطات التي تحقق أھدافھاـ تلتزم الجمعیة بصرف1

ت العمومیة على أن تدخل المواد أو الخدمات العروض التي تعلن عنھا السلطاـ للجمعیة المشاركة في طلبات2

.طلب العرض ضمن مجال اختصاص الجمعیةالمطلوبة في

بالقدر الضروري التخاذ مركز لھا ومراكز لفروعھا أو محل الجتماع ـ للجمعیة حق تملك العقارات3

.أھدافھا وفقا للقانونأعضائھا أو لتحقیق

.ألھدافھا وفق القانون ویعد ثمن العقار موردا لھاعد ضروریاـ للجمعیة حق التفویت في أي عقار لم ی4

:38الفصل 

بریدیة إذا تجاوزت تتم كل المعامالت المالیة للجمعیة صرفا ودخال بواسطة تحویالت أو شیكات بنكیة أوـ1

لقیمة المداخیل لكي ال تتجاوز ادینار وال یمكن تجزئة ھذه المصاریف أو) 500(قیمتھا مبلغ خمسمائة 

.المذكورة

.البنكیة أو البریدیة للجمعیات إال بقرار قضائيـ ال یجوز تجمید الحسابات2

:والتثبت من الحساباتالسجالت

:39الفصل 

1996لسنة 112النظام المحاسبي للمؤسسات المنصوص علیھ بالقانون عدد ـ تمسك الجمعیة محاسبة طبق1

.نظام المحاسبة للمؤسساتالمتعلق ب1996دیسمبر 30المؤرخ في 

المحاسبیة الخاصة بالجمعیات بقرار من وزیر المالیةتضبط المعاییر: 2

)40الفصل (: وفروعھا كذلك السجالت اآلتیةـ تمسك الجمعیة

.الجمعیة وعناوینھم وجنسیاتھم وأعمارھم ومھنھمـ سجل األعضاء تدون فیھ أسماء أعضاء1

.یر الجمعیةتسیـ سجل مداوالت ھیاكل2

.المشروعـ سجل النشاطات والمشاریع، ویدّون فیھ نوع النشاط أو3
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النقدي منھا والعیني، العمومي والخاص، ـ سجل المساعدات والتبرعات والھبات والوصایا مع التمییز بین4

.الوطني واألجنبي

وسائل متھا وموضوعھا بإحدىالجمعیة المساعدات والتبرعات والھبات األجنبیة وتذكر مصدرھا وقیـ تنشر

قرار طلبھا أو قبولھا وتعلم اإلعالم المكتوبة وبالموقع اإللكتروني للجمعیة إن وجد في ظرف شھر من تاریخ

)41الفصل (.اإلعالم بالبلوغ في نفس األجلالكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع

)2الفصل (.سنوات) 10(لیة لمدة عشر الماـ تحتفظ الجمعیة بوثائقھا وسجالتھا
:43الفصل 

اختیاره دینار تعیین مراقبا لحساباتھا یتم) 100.000(تتجاوز مواردھا السنویة مائة ألف ـ على كل جمعیة1

التونسیة أو مرسمین بجدول مجمع من ضمن خبراء محاسبین مرسمین بجدول ھیئة الخبراء المحاسبین بالبالد

."الحسابیةالمختصین في"د التونسیة في قائمة المحاسبین بالبال

دینار أن تختار مراقبا أو عدة مراقبي (1.000.000) ـ على الجمعیات التي تتجاوز مواردھا السنویة ملیون2

.ھیئة الخبراء المحاسبین للبالد التونسیةحسابات من بین المرسمین بجدول

ـ 4.قب أو مراقبي حساباتھا لمدة ثالث سنوات غیر قابلة للتجدیدالعادیة للجمعیة مراـ تعین الجلسة العامة3

.المحاسبین بالبالد التونسیةتتم مھمة مراقبة حسابات الجمعیات حسب معاییر تضبطھا ھیئة الخبراء

العام للحكومة وإلى رئیس الھیئة المدیرة للجمعیة في أجل شھر ـ یرفع مراقب الحسابات تقریره إلى الكاتب5

و في صورة تعدد مراقبي الحسابات و عند اختالفھم في الرأي،. القوائم المالیة للجمعیةاء من تاریخ تبلیغھابتد

.یجب إعداد تقریر مشترك یتضمن وجھة نظر كل واحد منھم

بخالص أتعاب مراقب الحسابات و یتم تحدید ھذه األتعاب بالرجوع إلى الجدول الجاري بھـ تتكفل الجمعیة6

.النسبة إلى مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبالد التونسیةالعمل ب

للجمعیة أو ترفض على ضوء تقریر مراقبة الحسابات تصادق الجلسة العامة العادیة على القوائم المالیةـ7

.ھذا المرسومالمصادقة علیھا وفي صورة عدم المصادقة تنطبق أحكام الباب الثامن من

الحسابات بإحدى وسائل اإلعالم المكتوبة وبالموقع ھا المالیة مرفقة بتقریر مراقبةـ تنشر الجمعیة قوائم8

.شھر من تاریخ المصادقة على ھذه القوائم المالیةاإللكتروني للجمعیة إن وجد في ظرف

تستفید من المال العمومي تقریرا سنویا یشمل وصفا مفصال لمصادر تمویلھا ونفقاتھا إلىـ تقدم كل جمعیة

)44الفصل (ائرة المحاسباتد

:العقوبات

ثانیا 33و27و19و18و17و16ثانیا و10و9ثانیا و8و4و3ألحكام الفصول كل مخالفة:45الفصل 

طبقا تعرض الجمعیة لعقوبات44و43و42و41رابعا و40أوال و39أوال و38أوال و37و35وو رابعا

: لإلجراءات التالیة
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المخالفة المرتكبة وینبھ الجمعیة بضرورة إزالتھا خالل مدة ال تزید عن دد الكاتب العام للحكومةیح: ـ التنبیھ 1

.انطالقا من تاریخ تبلیغ التنبیھ(30) ثالثین یوما

بقرار من رئیس المحكمة االبتدائیة بتونس بمقتضى إذن على عریضة یقدمھ یتم: ـ تعلیق نشاط الجمعیة 2

المنصوص إذا لم تتم إزالة المخالفة خالل المدة) 30(ولمدة ال تزید عن ثالثین یومًا للحكومة الكاتب العام

.إجراءات القضاء االستعجاليللجمعیة الطعن في قرار التعلیق وفق. علیھا بالفقرة األولى من ھذا الفصل

العام للحكومة أو ممن المحكمة االبتدائیة بتونس بطلب من الكاتب یتم حل الجمعیة بحكم صادر عن: ـ الحل 3

الطعن حالة تمادي الجمعیة في المخالفة رغم التنبیھ علیھا وتعلیق نشاطھا واستنفاد طرقلھ مصلحة وذلك في

.في شأن قرار التعلیق

.في اإلجراءات القضائیة المتعلقة بحّل الجمعیة وتصفیة أمالكھاتنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة

:تقالیة وختامیةأحكام ان

المتعلق بالجمعیات والقانون األساسي عدد 1959نوفمبر 7المؤرخ في 154ـ ألغي القانون عدد 46الفصل 

.المتعلق بانتصاب المنظمات غیر الحكومیة بالبالد التونسیة1993جویلیة 26المؤرخ في 80

.خاصةنظمة قانونیةـ ال تنطبق أحكام ھذا المرسوم على الجمعیات الخاضعة أل47 الفصل

بالتأسیس على الجمعیات والمنظمات غیر ـ ال تنطبق أحكام الباب الثاني من ھذا المرسوم المتعلقة48الفصل 

.قانونیة في تاریخ دخول ھذا المرسوم حیز التنفیذالحكومیة الموجودة بالبالد التونسیة بصفة

من ا عدا األحكام المتعلقة بالتأسیس في أجل سنة بدایةاالمتثال ألحكام ھذا المرسوم فیمغیر أنھ یتعین علیھا

.تاریخ دخول ھذا المرسوم حیز التنفیذ 
  



تبقى عالقة وزارة التربي بالجمعیات محل جدال قائم بین الوزارة من جھة و نقابة التعلیم الثانوي من جھة 

تفتح بھ باب الشراكة مع الجمعیات 2014ماي 26مؤرخ في بالغا نشرت وزارة التربیة2014سنة .أخرى 

و یبقى المشروع مثیرا للشكوك ان لم نقل أنھ یشكل ".جمعیة لكّل مؤسسة تربویة:"في اطار مشروع سمتھ 

.خطرا على أسس المدرسة العمومیة و المنظومة التربویة

ربوي النشاط في المؤسسات التربویة و المرتبطة ھذا و یحجر على الجمعیات التي لیس لھا عالقة بالشأن الت

.بالشأن التربوي یجب علیھا الحصول على ترخیص من المندوب الجھوي للتربیة
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2007أكتوبر15 المؤرخ في75/1/2007المنشور الوزاري عدد :المرجع

-I تمكین التلمیذ من ترمي الرحالت المدرسیة إلى :المقاصد و األھداف :

. إدراك معنى التعلمات التي یتلقاھا من خالل تبین عالقتھا بالمحیط الطبیعي و الثقافي-

. تحقیق االندماج بین المكتسبات في المجاالت المعرفیة المختلفة لتحلیل الظواھر الطبیعیة و الثقافیة و فھمھا-

طبیعي یدعمان الوعي بالھویة الوطنیة و ُیـكسبان شعور اكتشاف ما تزخر بھ بالدنا من ثراء ثقافي و تنوع-

. باالنتماء إلى الوطن و الوالء لھ دون سواهاالعتزاز

.التدرب على قواعد الحیاة الجماعیةالنشوء على معاني الوطنیة السامیة و-

-II المدرسیة قبلھا بة الرحالتتكون النشاطات التي ُیـدعى التالمیذ إلى القیام بھا بمناس:الجوانب البیداغوجیة

و أثناءھا و في أعقابھا متصلة بالبرامج التعلیمیة الرسمیة محتوى و تمشیات لذا یكون من الواجب اإلعداد لھا 

:بالمشروع التي یتوقف نجاحھا على اتباع المراحل التالیةإعدادا جیدا ، و االستئناس في ھذه العملیة بالمقاربة

:ون قبل الرحلة و تستدعي إنجاز العملیات التالیةتك:مرحلة التخطیط - 1

تحدید الكفایات األفقیة التي ُیـراد تفعیلھا و تطویرھا و ضبط األھداف المنشودة معرفیا و منھجیا و سلوكیا و -

ذلك باإلعتماد على سفر البرامج الرسمیة وجدانیا و

ت االھتمام بغیة توجیھ اھتمام التالمیذ و التعریف بالمحطات الكبرى في مسار الرحلة و توضیح مدارا-

.انتباھھم إلى ما ھو أساسي
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لمساعدة ).. إعداد استبیانات ، بطاقة ارشادات ، أدلة(إعداد ما تتطلبھ الرحلة من وسائل بحث و توثیق -

.المبرمجةالمتعلمین على إنجاز األنشطة

بشأن المعلوماتیذ إلى توثیق مشاھداتھم و جمعتكون أثناء الرحلة إذ یـُدعى التالم:مرحلة اإلنجاز - 2

الظواھر أو الوقائع سواء بتدوین المالحظات كتابیا أو بأخذ صور شمسیة أو رسوم بیانیة أو القیام بتسجیالت 

و یتوخى المعلمون المشرفون على . عن انتقاء عینات لعناصر مادیة من المحیط الطبیعيفضال...صوتیة 

.ة ُتـیّسر التواصل و تخلق فرص النقاش والتساؤل و تقطع مع التوجیھ المباشرالرحلة سلوكات تعاونی

تكون بعد الرحلة و تمثل محطة تعلیمیة ھامة باعتبارھا توفر للمتعلمین مخزونا معرفیا :مرحلة االستثمار - 3

م عینة عن تطبیق و نفسیا و عالئقیا ثریا یتعین استثماره وفق صیغ متنوعة مثل تنظیم معارض جماعیة و إلیك

.ھذه المراحل



:المادةمتفقد-1
2001لسنة2348 عدداألمربتنقیحیتعلق2009 أوت24 فيمؤرخ2009 لسنة2455 عددمرلألوفقا 

.التربیةبوزارةالبیداغوجيالتفقدبسلكالخاصاألساسيالنظامبضبطالمتعلق2001أكتوبر2فيالمؤرخ

الصنف الفرعيالصنفالرتبة

1أأللتربیةعاممتفقد

1أأالمدرسیةلحیاةلأولمتفقد

1أأالثانویةوالمعاھداإلعدادیةللمدارسأولمتفقد

1أأاالبتدائیةللمدارسأولمتفقد

1أأالثانویةوالمعاھداإلعدادیةالمدارسمتفقد

1أأاالبتدائیةالمدارسمتفقد

:في مجال التقییم -أ 

غوجي في مجال اختصاصھم بالمؤسسات التربویة العمومیة بتقییم عمل المدرسین ومتابعة النشاط البیدا-

.والخاصة

http://www.primaire.edunet.tn/index_ecole/ecoles_etablissements/Gabes/Ecole_prim_alibelgacem_chenenni/images/utilite%20pedagogique.doc
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.بمتابعة تطبیق البرامج والتوجیھات الرسمیة-

.بدراسة موازنات المدرسین بالمدارس اإلعدادیة والمعاھد الثانویة والموافقة علیھا-

د الثانویة وذلك ضمانا للتوازن بإبداء الرأي في تعیین المدرسین ونقلتھم بالمدارس اإلعدادیة والمعاھ-

.البیداغوجي في مجال اختصاصھم

.باإلشراف على عملیات تقییم مكتسبات التالمیذ في المؤسسات التربویة الراجعة إلیھم بالنظر-

.بالمشاركة في اإلعداد البیداغوجي لالمتحانات الوطنیة واإلشراف على اللجان المكلفة بإصالحھا-

.في تقییم البرامج ومناھج التدریس والوسائل التعلیمیة والنتائج المدرسیةبالمساھمة -

.بالمساھمة في تقییم المؤسسات التربویة-

.بمتابعة حلقات التكوین المستمر وتقییمھا-

.بالمشاركة في لجان االمتحانات والمناظرات المھنیة-

:في مجال التأطیر - ب 

.تدئین قبل ترسیمھم في رتبتھمبتأطیر المتفقدین المب-

.بتأطیر المدرسین المبتدئین وتكوینھم مھنیا-

.بتأطیر المدرسین قصد تطویر مؤھالتھم المھنیة-

.بضبط حاجیات المدرسین إلى التكوین ووضع برامجھ واإلشراف على إنجازھا-

.بالمشاركة في أعمال اللجان الفنیة في مجال اختصاصھم-

:مجال التجدید في - ج 

.بمتابعة تجریب التجدیدات على المیدان وتقییمھا-

.بمتابعة التجدیدات البیداغوجیة التي یتم إقرارھا -

.بالقیام ببحوث میدانیة قصد تطویر الممارسات البیداغوجیة في مادة اختصاصھم-

.تعلیمیةبالمساھمة في أعمال اللجان الفنیة المكلفة بصیاغة البرامج ال-

إلیھمبھایعھدأخرىبمھامللقیامالثانویةوالمعاھداإلعدادیةالمدارسمتفقدویدعىأنیمكنذلكعلىوعالوة

.التربیةوزیر

المراكزحدودفيوالتكوینالتربیةوزیرمنبقرارویعینونالثانویةوالمعاھداإلعدادیةالمدارسمتفقدویسمى

یتمللغرضحدثةمتكوینمرحلةبنجاحتابعواالذینبینمنالمباشرةلتسمیةاطریقعنشغورھاسدالمراد

: مفتوحةباالختباراتخارجیةمناظرةطریقعنفیھاالقبول

) خمسشرطفیھموالمتوفررتبتھمفيالمترسمینالمبرزینللمدرسین-أ فياألقلعلىأقدمیةسنوات(5 

.رتبتھم

وأساتذةالرتبةفوقالتعلیموأساتذةالثانويللتعلیماألولینواألساتذةالرتبةفوقاألولینالتعلیمألساتذة-ب

بالسلكواألساتذةاألولینواألساتذةالرتبةفوقاألولینواألساتذةوالفنيالتقنيوالثانويالعامالثانويالتعلیم
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شھادةعلىاألثناءفيتحصلواینوالذرتبتھمفيالمترسمینواإلعالمیةاإلنقلیزیةاللغةلمدرسيالمشترك

.رتبتھمفياألقلعلىأقدمیةسنوات(5 ) خمسلھموالذینلھامعادلةشھادةعلىأوعناوینعلىأوالتبریز

لمدرسيالمشتركللسلكاألولینواألساتذةالرتبةفوقاألولینولألساتذةالرتبةفوقاألولینالتعلیمألساتذة-ج

شھادةعلىأواألستاذیةشھادةعلىالمتحصلینالثانويللتعلیماألولینولألساتذةاإلعالمیةواإلنقلیزیةاللغة

.رتبتھمفياألقلعلىأقدمیةسنوات(7 ) سبعشرطفیھموالمتوفررتبتھمفيالمترسمینلھامعادلة

المشتركالسلكوألساتذةوالفنيالتقنيوالثانويالعامالثانويالتعلیموألساتذةالرتبةفوقالتعلیمألساتذة-د

فيالمترسمینلھامعادلةشھادةعلىأواألستاذیةشھادةعلىالمتحصلینواإلعالمیةاإلنقلیزیةلغةاللمدرسي

.رتبتھمفياألقلعلىأقدمیةسنوات(9 ) تسعشرطفیھموالمتوفررتبتھم

.التربیةوزیرمنبقراروبرنامجھاأعالهإلیھاالمشارالخارجیةالمناظرةتنظیمكیفیةوتضبط

فترةبقضاءاالبتدائیةالمدارسومتفقدالثانویةوالمعاھداإلعدادیةالمدارسمتفقدرتبتيفيالمنتدبونیطالب

یتمالمتناصفةاإلداریةاللجنةرأيأخذوبعدانتھائھاوعند.واحدةمرةتجدیدھایمكنواحدةسنةلمدةتربص

لمكأنھماألقدمیةحیثمنواعتبارھماألصليإطارھمإلىإرجاعھموإماالجدیدةرتبتھمفيترسیمھمإما

.قطیغادروه

فیقوم تأطیر المدرسین المبتدئین وتكوینھم مھنیایعمل تحت إشراف المتفقد في :البیداغوجيالمرشد -2

.ةتكون زیاراتھ غیر فجئّی.قصد تطویر مؤھالتھم المھنیةبالتنسیق معھم لحضور حصص

:والجامعيالمدرسيوالتوجیھاإلعالمفيالمستشار- 3
المؤرخ1993لسنة1469 عددمرلألالمنقح2011سبتمبر23 فيمؤرخ2011 لسنة2443 عددمرلألوفقا 

المدرسيوالتوجیھاإلعالمفيالمرشدینلسلكالخاصاألساسيالنظامبضبطالمتعلق1993 جویلیة5 في

.والعلومالتربیةرةلوزاالتابعوالجامعي

الصنف الفرعيالصنفالرتبة

1أأوالجامعيالمدرسيوالتوجیھاإلعالمفيعاممستشار

1أأوالجامعيالمدرسيلتوجیھوااإلعالمفيأولمستشار

1أأوالجامعيالمدرسيوالتوجیھاإلعالمفيمستشار

1أأوالجامعيالمدرسيوالتوجیھاإلعالمفيمساعدمستشار
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ویكلفونللتعلیمالجھویةاإلدارةإلىمباشرةبالنظروالجامعيالمدرسيوالتوجیھاإلعالمفيالمستشارونیرجع

:المجالھذافيالمركزیةاإلدارةتضبطھاالتيالعامةالتوجیھاتإطارفي

والمھنیةالجامعیةواآلفاقالثانويالتعلیموشعبالتربويالنظامحولوإرشادھموأولیائھمالتالمیذبإعالم-

.شعبةكلامامالمفتوحة

والجامعيالمدرسيوالتوجیھباإلعالمالمتعلقةالرسمیةالتراتیبتطبیقحسنعلىبالسھر-

.الثانويالتعلیممعاھدداخلوالجامعيالمدرسيبالتوجیھالمكلفینبتأطیر-

.إلیھمبھایعھدأخرىمھمةبكل-

خمسلھمالذینالثانويالتعلیمأساتذةبینمنوالجامعيالمدرسيوالتوجیھاإلعالمفيالمستشارونینتدب-

یكونأنذلكإلىإضافةویجباألولیناألساتذةبینمنأوالثانويبالتعلیمللتدریسالفعلیةالممارسةمنسنوات

أووالجامعيالمدرسيلتوجیھوااإلعالمفيالمتخصصةالعلیاالدراساتشھادةعلىمتحصلینالمترشحینكل

.لھامعادلةشھادة

الثانويالتعلیموأساتذةاألولیناألساتذةبینمنالمباشرةالتسمیةطریقعنالمساعدونالمستشارونینتدب-

أقدمیةسنواتأربعاألقلعلىلھمالذین" أ" صنفمنالمعاونینواألساتذةرتبتھمفيأقدمیةسنتانلھمالذین

الوحداتبینمنقیمیةوحداتعشرعلىحاصلینیكونواأنالمترشحینجمیعفيویشترطالثانويتعلیمالفي

.والجامعيالمدرسيوالتوجیھاإلعالمفيالمتخصصةالدراساتشھادةعلىلإلحرازالالزمةالعشرین

) تشمل ھذه الخطة رتب مدیر و مدیر أول ومدیر رئیس:(المدیر-4

.2007ماي 21المؤرخ في 1257ولألمر عدد 1973لسنة 123طبقا لالمر عدد 

و بناء على ذلك فاألستاذ الجدید مدعو للتعرف المؤسسة یقوم بحفظ النظام داخلھاھو المسؤول األول عن -

, ادات الشخصیةشتعمیر بطاقة اإلر,علیھ و القیام ببعض اإلجراءات اإلداریة كتعمیر بطاقة اإلعالم بالوصول

ویتصل بھ كلما دعت الحاجة لذلك فیما یخص العمل و العالقة مع ... الوثائق اإلداریة و البیداغوجیةتسلم بعض

...اإلداريالتالمیذ و األولیاء و الوضع 

:في المجال اإلداري و المالي-أ

vإحكام التصرف اإلداري في شؤون التالمیذ و عملھم و حسن تسییر المؤسسة التربوّیة بصفة عامة.

v مشروع میزانّیة المؤسسة التربوّیةإعداد.

vالسھر على التصرف اإلداري و المالي للمؤسسة التربوّیة بإعتباره آمرا بالصرف.

vتمثیل المؤسسة التربوّیة أمام الغیر.

vالمراقبة اإلدارّیة لعمل المدرسین.



ر        م یّ غ ص ل ا ي  د ل ذو ا ت س أل ا ل  ی ل 2د 0 1 4 Page 300

:في المجال البیداغوجي-ب

vربوّیة الوطنّیة على مستوى المؤسسة التربوّیة طبقا السھر على تنفیذ السیاسة التربوّیة و تحقیق األھداف الت

.للتراتیب و التشاریع الجاري بھا العمل

vضبط التنظیم البیداغوجي للمؤسسة التربوّیة.

vرئاسة مجالس األقسام و التربیة و التوجیھ.

vتنظیم عمل مجموعات الدراسات البیداغوجّیة بالتنسیق مع إطار التفقد البیداغوجي.

vلبیداغوجّیة لعمل المدرسین و خاصة من خالل المتابعة المستمرة لسیر الدروس من خالل المراقبة ا

.الزیارات التي یقوم بھا لألقسام

vالسھر على اإلعداد المحكم لجداول أوقات المدرسین و التالمیذ.

:في مجال الحیاة المدرسّیة-ج

v و تأطیر التالمیذ و تأمین مناخ تربوي یتدربون السھر على تطویر الحیاة المدرسّیة داخل المؤسسة التربوّیة

.فیھ على آداب المواطنة و قواعدھا

v السھر على وضع و إنجاز المشاریع و البرامج التربوّیة و الثقافّیة و الترفیھّیة و اإلجتماعّیة و الریاضّیة

.بالمؤسسة التربوّیة

vھم بنجاعة في تحقیق األغراض السھر على إستغالل الزمن الغیر المخصص للتعلمات إستغالال یس

.المرسومة للحیاة المدرسّیة

v العمل على تحقیق األھداف الممیزة للمؤسسة التربوّیة إنطالقا من واقعھا الخصوصي و ذلك في كنف

.األھداف التربوّیة الوطنّیة

vرئاسة مجلس المؤسسة و المجلس البیداغوجي بالمؤسسة التربوّیة.

vأخرى تعھد إلیھ من قبل وزیر التربیةمة و بصفة عامة یكلف بكل مھ.

:باإلضافة لذلك

.یقترح العدد اإلداري لألستاذ-

.األستاذمنطلببـیقدم شھادات العمل -

یخضع األعوان المكلفون بھذه الخطة الوظیفّیة إلى فترة تأھل تدوم سنة یقع إثرھا إما إقرارھا أو إعفاؤھم 

) .2007ماي 21المؤرخ في 2007ة لسن1257من واألمر عدد 10الفصل .(منھا
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في المدارس اإلعدادیة حیث ال یوجد ناظر یتولى المدیر مختلف المھام الموكولة للناظر وال یمكن بحال من 
.األحوال أن یتوالھا أي موظف آخر بالمؤسسة

و 728و األمرین عدد 1973لسنة -124–123-121- 112طبقا لألوامر :ناظر الدراسات بالمعھد-4

المؤرخ في 2007لسنة 1257واألمر عدد 1980لسنة 80-75و المنشور عدد 1977لسنة 729

.2007ماي 21

.مساعدة المدیر في تحقیق النظام البیداغوجي بالمعھد خاّصة بإعداد جداول أوقات المدّرسین و األقسام-

.ضبط الساعات الزائدة-

طلبات تغییر قاعات الدرس-

مراقبة تطبیق البرامج الرسمّیة في المراقبة البیداغوجّیة و اإلدارّیة للمدرسین وخاّصة في مساعدة المدیر -

.كّل إجراء من شأنھ أن یحّقق العمل المجدي للتالمیذ و المدّرسیناقتراحلمواد التدریس و 

.مراقبة تطبیق نظام المراقبة المستمّرة-

.االمتحاناتتنظیم -

.االختباراتالبیداغوجّیة و مواضیع اإلشراف على رقن و سحب النصوص -

و السھر على تنفیذ البیداغوجّیةاالجتماعاتإعداد مجالس األقسام و مجالس التربیة و بصفة عاّمة جمیع -

.مقّرراتھا

و حلقات تكوینّیة و كّل التغییرات في التوقیت و البرامج و اجتماعاتإعالم األساتذة بكّل ما یھّمھم من -

أو عن طریق التعلیق اجتماعاتبھم فرادى أو في باالتصالشیر و المذّكرات و ذلك إطالعھم على المنا

.بقاعة األساتذة

.عملھم و إحالتھا یومّیا إلى مدیر المعھداستئنافضبط غیابات األساتذة و قبول مطالب رخصھم و -

.باألساتذةاألولیاء لقاءاتتنظیم جدول -

.توزیع مطالب رغبات المدرسین آخر السنة-

.االجتماعیةالمساھمة في األنشطة الثقافّیة و -

.المساھمة في المجالس البیداغوجّیة و في مجلس المؤسسة -

.المساھمة في مشروع المؤسسة إعدادا و تنفیذا و تقییما-

.كتبة و التجھیزات العلمیة و البیداغوجیة و الریاضیةمبالمخابر و الاالھتمام-

.زانّیة و إبداء الرأي في برمجة صرفھاإعانة المدیر على إعداد مشروع المی-

.فیما عدى المسائل المالّیةأو تعذر علیھ الحضور نیابة مدیر المعھد عند التغّیب -

.یكلف الناظر بكل مھمة أخرى تعھد إلیھ من قبل الرئیس المباشر ووزیر التربیة و التكوین-
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دوم سنة یقع إثرھا إما إقرارھا أو إعفاؤھم یخضع األعوان المكلفون بھذه الخطة الوظیفّیة إلى فترة تأھل ت

) .2007ماي 21المؤرخ في 2007لسنة 1257من واألمر عدد 10الفصل .(منھا

)في األسبوعساعة40نظام عمل (:القّیم العام-5

بسلكالخاصاألساسيالنظامبضبطالمتعلق2013 جوان10 فيمؤرخ2013 لسنة2522 عددأمر

.التربیةلوزارةالتابعیننالقیمین العامی

الصنف الفرعيالصنفالرتبة

1أأالرتبةفوقرئیسعامقیم

1أأرئیسعامقیم

2أأالرتبةفوقأولعامقیم

2أأأولعامقیم

2أأعامقیم

:مھامھ ھي اآلتیةو االقتضاءیقوم بمھامھ تحت إشراف المدیر أو الناظر عند 

üأوناظروجودعدمحالةفيوبالمعاھدالحضور،علیھتعّذرأوتغّیبإذااإلعدادیةرسبالمداالمدیرنیابة

.المالّیةالمسائلباستثناءوذلكمعا،والّناظرالمدیرتغّیب

üاإلعدادّیةبالمدارسالبیداغوجيالتنظیمتحقیقفيالمدیرمساعدة.

üومساعدتھوإرشادهبالتلمیذواإلحاطةالمدرسّیةالحیاةسیرحسنعلىالّسھر.

üالتالمیذبشؤونصلةلھالخارجيأوالداخليبالقسموبیداغوجيوإداريتربويعملكلومتابعةإنجاز.

üالمحدثةوالمجالسوالتأدیبوالتربیةوالتوجیھاألقسامبمجالسمقرّرابصفتھوالحضوروالمساھمةاإلعداد.

üمنھمالمتربصینیروتأطالقیمینوتقییمومتابعتھالقیمینعملتنظیم.

üعلىوالسھرالوطنیةواالمتحاناتالمستمرةالمراقبةروزنامةوتنظیماألوقاتجداولإعدادفيالمساھمة

.تنفیذھامتابعة

üمیزانیةمشروعإعدادفيوالمساھمةالعروضفتحولجنةالقبولولجنةالشراءاتلجنةفيالمشاركة

.المؤسسة

üالتربویةبالمؤسسةالناشطةديالنواعملإنجاحفيالمساھمة.
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:العقوبات و النظام- 1

.سیرة التالمیذ و حفظ النظام داخل المؤّسسة-

.تجمیع العقوبات و التقاریر و عرضھا على المدیر و تسجیلھا و إعالم التالمیذ و األولیاء و إحصاؤھا-

.ساتذة لعرضھا على المدیرء من األالتلمیذ المقصى خارج قاعة الدرس و قبول تقاریر اإلقصااصطحاب-

التالمیذ المحالین على المجلس و الشھود و جمع الوثائق لتكوین ملّف للنظر في اإلحالة على استجواب-

.المجلسانعقادالمجلس و من ثّم إعالم الولي و التلمیذ في اآلجال القانونّیة برسالة مضمونة الوصول بموعد 

.محاضرھاحضور مجالس التربیة بصفة مقّرر وتدوین -

.تسجیل الغیابات و التأخیرات و تسجیلھا في التقریر الیومي-

:حركة التالمیذ- 2

.مراقبة التالمیذ-

.مراقبة عمل القّیمین-

و تسجیلھا و إعالم القّیم العام للمبیت بالتقریر إعداد قائمات المقیمین و النصف مقیمین و إحصاء غیاباتھم-

.الیومي

حادث مدرسي في اإلّبان و اإلشراف على اإلسعافات األّولّیة و القیام إعالم المدیر في حال وقوع-

.االقتضاءباإلجراءات الّالزمة لدى المؤّسسة الصحّیة عند 

.بوقوع حادثالمراسلإعالم الولّي أو -

.تقدیم تقریر في شأن الحادث و متابعتھ و حفظھ-

.ة و إرسالھ لھاإعداد التقریر الخاص بجمعّیة التعاون على الحوادث المدرسّی-

جمعّیة التعاون على الحوادث إعداد قائمات التالمیذ المعنیین بنشاط خارج المؤّسسة قصد إحالتھا إلى-

.المدرسّیة

:جداول األوقات- 3

. إعالم التالمیذ بجداول األوقات و بكّل ما یطرأ علیھا من تغییر-

:و الریاضّیةاالجتماعیةالشؤون الثقافّیة و - 4

.بما یتعّلق بھذه الشؤونالتالمیذ إعالم -

.إمكانّیة المساھمة في اإلعداد المادي و المتابعة-

.تنظیم دروس التدارك التابعة لھ-

:ملّفات التالمیذ- 5
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.السھر على تكوینھا و التثّبت من الوثائق-

.تنظیمھا و ترتیبھا و حفظھا-

.التالمیذ بین المؤّسساتانتقالطلبھا و إرسالھا عند -

.ع التالمیذ على األقسام بمساعدة المدیرتوزی-

.تسجیل التالمیذ في بدایة السنة الدراسّیة-

.مسك سجّل ترقیم التالمیذ-

.المدرسّیة المختلفةاالشتراكاتجمع الظروف و الطوابع البریدّیة و -

.االقتضاءتسلیم التالمیذ النظام الداخلي للمعھد و قائمات الكتب المدرسّیة عند -

:ألعدادبطاقات ا- 6

.المعّدالتاستخراجإعدادھا و السھر على تعمیرھا و على -

.إعداد محاضر مجالس األقسام-

.حضور مجالس األقسام و تسجیل القرارات على المحاضر-

.بنظیر منھا في ملّف التلمیذاالحتفاظإرسال البطاقات إلى األولیاء و -

.إعداد شھادات التقدیر المقترحة من المجلس-

:ت اإلدارّیة للتالمیذالشھادا- 7

.مع المدیر بعد الحصول على حّق اإلمضاءشھادات الحضورإعداد و إمضاء -

.إعداد الشھادات المدرسّیة و عرضھا على المدیر لإلمضاء-

.إعداد بطاقات التعریف المدرسّیة و عرضھا على المدیر لإلمضاء ثّم تسلیمھا للتالمیذ-

...).صّحة –عنف –غیابات –سلوك (قة بالتالمیذ إحصاء جمیع الحاالت و الظواھر المتعّل-

.إحصاء التالمیذ المنقطعین في أّول السنة  و خاللھا-

.إحصاء النتائج المدرسّیة في نھایة كّل ثالثي و في آخر السنة الدراسّیة-

.تسجیل الدروس و دفاتر المناداة و المحافظة علیھا ة تعیین التالمیذ المسئولین عنھاإعداد كّراس-

.لالمتحاناتالتعاون مع المدیر و الناظر في اإلعداد -

.قبول األولیاء و تنظیم لقاءاتھم باألساتذة و باإلدارة و ضبط رزنامة في ھذا الشأن-

.جداول أوقات القّیمین و عرضھا على المدیر و مراقبتھم و التنسیق بینھماقتراح-

.العمل بھ و سیرهإعداد التقریر الیومي حول نشاط القسم الخارجي و ظروف-
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)في األسبوعساعة36نظام عمل (:القّیمون-6

یتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك 2013جوان10مؤرخ في 2013لسنة 2525مر عدد لألطبقا 

.القیمین العاملین بالمدارس اإلعدادیة والمعاھد التابعة لوزارة التربیة

الصنف الفرعيالصنفالرتبة

1أأأولقیم مرشد

1أأقیم مرشد

2أأقیم أول فوق الرتبة

2أأقیم أول

3أأقیم

یقوم القیمون العاملون بالمدارس اإلعدادیة والمعاھد التابعة لوزارة التربیة تحت إشراف مدیر المؤسسة 

أو أو الداخليتحت مسؤولیة القّیم العام سواء بالقسم الخارجيالتربویة أو الناظر عند االقتضاء ومباشرة

:بالقسمین معا بمھامھم التربویة واإلداریة والبیداغوجیة واالجتماعیة والثقافیة ویكلفون خاصة بـ

ـ تأطیر التالمیذ ومتابعة سلوكھم ومواظبتھم وأوضـاعھم النفسّیة واالجـتماعیة والصحّیة والدراسیة ومرافقتھم،

بعة وعنایة واإلحاطة بھم واإلصغاء إلیھم وإشعار إدارة ـ استكشاف التالمیذ ذوي الحاالت التي تتطلب متا

.لتربویة بذلكالمؤسسة ا

ـ مساعدة القّیم العاّم في اإلعداد لمختلف المجالس وحضورھا عند االقتضاء،

ات المدرسّیة والوطنّیة ـ المساھمة في إنجاز اإلحصاء وفي صیاغة جداول األوقات وإعداد روزنامة االمتحان

.وإنجاحھا

.ة والریاضّیة بالمؤسسة التربویةالمساھمة في تنشیط الحیاة المدرسیة والتربویة واألنشطة الثقافّیـ 

ـ إنجاز ومتابعة األعمال اإلداریة التربویة والبیداغوجیة التي لھا صلة مباشرة بالتلمیذ والتي من شأنھا أن 

.اھم في حسن سیر المؤسسة التربویةتس

.المنتمین إلى سلك القیمین العاملین بالمدارس اإلعدادیة والمعاھد التابعة لوزارة التربیةـ تأطیر المنتدبین الجدد 

و بصفة عاّمة یمكن تكلیفھم بكّل عمل ذي صبغة بیداغوجّیة أو إدارّیة ذو صلة بشؤون التالمیذ و من شأنھ حسن 

.سیر المؤّسسة التربوّیة

:من ھذا فھم یقومون بـانطالقاو 
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یومي إلى القّیم العام عن سیر العمل كّل من موقع عملھ دون إھمال الطوارئ و الظواھر الغیر تقدیم تقریر-

.المألوفة

.إعالم التالمیذ بكّل ما تكّلفھم اإلدارة بتبلیغھ-

.مصاحبة التالمیذ إلى المستشفى عند الضرورة-

بتاریخ 4077دد عمذكرة وزیر التربیة  وزیر التربیة( .الحرص على أمن المؤّسسة و سالمتھا-

إحكام "حول اإلعتداءات على المؤسسة التربوّیة التي تطالب مدیري المؤسسات التربویة بـ26/02/2014

."توزیع القیمین و العملة على جمیع فضاءات المؤسسة التربویة ضمانا لشمولیة التأطیر و المراقبة

عقوبات و المذاكرة التكمیلّیة و اإلعفاء من ماّدة مسك الدفاتر الخاّصة بمتابعة التالمیذ من حیث الغیابات و ال-

...التربیة البدنّیة و الحوادث المدرسّیة

.مسك و متابعة بطاقة السیرة و المواظبة-

:مكتب الضبط- 7

.طلب إحالة المراسالت اإلداریة عن طریق التسلسل اإلداري مقابل وصل بعد تسجیل المراسلة-

.لبیداغوجیةتسلم المراسالت اإلداریة أو ا-

.م بتغییر اإلقامة أو الوضعیة العائلیةالاإلع-

.العملاستئناففي التغیب و تعمیر مطبوعة االسترخاصإیداع مطالب -

:المكتبة- 8

.الكتباستعارة-

.تسلم الكتب المدرسیة لتوزیعھا على التالمیذ و إرجاعھا بعد نھایة العمل بھا-

.ن عناوین جدیدة للمدیرفي شأباقتراحاتإثراء المكتبة بالتقدم -

:)المحضر حسب التسمیة السابقة(المرشد التطبیقي للتربیة - 9

یتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك 2014جانفي 10مؤرخ في 2014لسنة 55مر عدد األوفق 

المخابرأعوانسلكبالخاصاألساسيالنظامبضبطالمتعلق.المرشدین التطبیقیین للتربیة التابعین لوزارة التربیة

العاليالتعلیمولوزارةوالتكوینالتربیةلوزارةالتابعین

الصنف الفرعيالصنفالرتبة

1أأمرشد تطبیقي رئیس فوق الرتبة للتربیة 
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1أأمرشد تطبیقي رئیس للتربیة  

2أأمرشد تطبیقي أول فوق الرتبة للتربیة 

2أأمرشد تطبیقي أول للتربیة 

3أأتطبیقي للتربیة مرشد 

بمرشد تطبیقي مساعد للتربیة

تحتوالتكوینبیةالترلوزارةالتابعةالنموذجیةوالمعاھدوالمعاھداإلعدادیةبالمدارسبرامخالأعوانیعمل

:التالیةبالمھاممكلفونوھمالمخابرعنالمسؤولیناألساتذةمنوبتوجیھمدیر المؤسسةإشراف

.ساعة قبل الدرس 48إلى المسؤول عن المخبر تقدیم الطلبات-

تنظیم المخبر،-

تعھد مختلف المواد واألدوات واألجھزة ووسائل اإلیضاح البیداغوجیة وصیانتھا وإصالحھا بالتنسیق مع -

مراكز الصیانة عند االقتضاء،

وأدوات ووسائل إیضاح إعداد ما یحتاج إلیھ األستاذ في الدروس التطبیقیة واالمتحانات التطبیقیة من أجھزة-

بیداغوجیة،

اقتراح اإلجراءات الكفیلة بضمان سالمة المدرسین والمرشدین التطبیقیین للتربیة داخل المخبر،-

مسك سجل جرد خاص بالمخبر لكل المواد واألدوات واألجھزة وتحیینھ بانتظام،-

إعداد حاجیات المخابر من مواد وأدوات وأجھزة بالتعاون مع األساتذة،-

لقیام بتركیب األجھزة المستعملة للتجارب واألشغال التطبیقیة والمساھمة في صنع المعینات البیداغوجیة،ا-

مساعدة األساتذة على القیام بالتجارب خالل الحصص التطبیقیة عند االقتضاء،-

تكنولوجیا االستجابة إلى كل دعوة ترمي إلى تكوینھم ورسكلتھم لمواكبة تطور الوسائل التعلیمیة وإتقان ال-

.الحدیثة

كما یتولى المرشدون التطبیقیون الرؤساء فوق الرتبة للتربیة اقتراح برامج للتكوین، وبصورة عامة یمكن -

.تكلیفھم بكل عمل لھ عالقة بمشموالتھم من شأنھ أن یضمن حسن سیر المؤسسة التربویة

المؤسسةسیرحسنیضمنأنشأنھمنأوبمشموالتھمعالقةلھعملبكلتكلیفھمیمكنعامةوبصورة-

.التربویة

.ساعة36 للعمل بـاألسبوعيالتوقیتیضبط-

)ساعة في األسبوع48نظام عمل (:العملة- 10

üال تربط األستاذ أي صلة بالعامل وفي حال وجود مالحظة على المربي توجیھھا للمدیر أو الناظر.
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ü المطالبة بتغییر القاعة قبل أن یدخل تالمیذه إلیھا ومتسخةیجب على األستاذ االمتناع عن التدریس في قاعة

.الغرضو اإلدالء بتقریر في 

ü یتّم تنظیف القاعات مّرة قبل الحّصة الصباحّیة و مّرة ثانیة قبل الحّصة المسائّیة مع وجود عملة جاھزین

.في حاالت خاّصة مثل تقيء أحد التالمیذ مثالدوما للتدّخل 

üجل العملة أّي تلف أو ضرر و یعلمون بھ اإلدارةخالل تنظیف القاعات یس.

ü جلسة بإشراف المدیرمحضریمنع استغالل التالمیذ فیما یسمى بحملة نظافة غیر منظمة و منبثقة عن

:أعوان الحضائر و اآللیات- 11

ألحیان  في على ذمة المؤسسة قصد تعویض نقص في العملة و في بعض ا) المعتمدیة أو الوالیة(تضعھم السلطة 

.لكن في كّل األحوال یمنع تعاملھم مع التالمیذ منعا باتا.االداریین أو القیمین

:التالمیذ- 12

.یكون التلمیذ تحت مسؤولیة األستاذ داخل القسم و في حال حصول حادث یتّم إعالم اإلدارة في اإلبان-

.عقوبة لم ترد في النظام التأدیبيكّل الحط من العدد وو المادي ضّد التلمیذ واللفظيبمنع العنف -

.یوم15بتاریخ الفرض قبل أسبوع على األقل و إرجاعھ في أجل ال یتجاوز مإعالمھ-

.نظام المراقبة المستمّرة في توزیع الفروضاحترام-

.تعویض الفروض للتالمیذ الذین تأكد اإلدارة شرعّیة غیابھم-

.عدم قبول تلمیذ متغیب أو متأخر دون بطاقة-

.قبول تلمیذ دون أدواتعدم-

.الئقعدم قبول تلمیذ في ھندام غیر -

.التلمیذات اإلناث ملزمات بارتداء المیدعة-

23المؤرخ في 2000لسنة 80قانون عدد (من القانون التوجیھي للتربیة و التعلیم المدرسي 12الفصل 

ف و تكافؤ الفرص ي مبدء االنصالقیام بواجبھم المھنیراعي أعضاء االطار التربوي أثناء ا:)2002جویلیة 

.و بناء عالقة مع التلمیذ عمادھا النزاھة و الموضوعیة و احترام شخصیة الطفل و حقوقھ

23المؤرخ في 2000لسنة 80قانون عدد (من القانون التوجیھي للتربیة و التعلیم المدرسي 13الفصل 

اء األسرة التربویة و علیھ أن یتقید بما التلمیذ واجب إحترام المربي و كافة أعضعلى:)2002جویلیة 

كما أن التلمیذ مطالب بالمواضبة و إنجاز الفروض و المھام التي . تستوجبھ حرمة المؤسسة التربویة

وھو كذلك مطالب بإحترام قواعد العیش الجماعي و التراتیب المنظمة للحیاة المدرسّیة و . تستوجبھا الدراسة

...اجبات و التراتیب یعّرض صاحبھ للعقوبات التأدیبّیةكّل تجاوز أو إخالل بھذه الو
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:ولیاءاأل- 13

.الولي عن طریق اإلدارة متى دعت الحاجةباستدعاءیقوم األستاذ -

.الولّي ھو األب أو األّم أو كفیل التلمیذ الیتیم  و یمكن أن ینوبھ المراسل بالنسبة للتلمیذ الداخلي ال غیر-

.تاذ حسب رزنامة تحّددھا اإلدارةیمكن للولّي طلب لقاء األس-

.قاء الولي باألستاذ تكون بحضور المدیر أو الناظر أو المرشد التربوي و داخل مكتب أحدھمل-

كل ولّي1991لسنة 65من الباب الخامس من النظام التربوي الصادر في القانون عدد 32حسب الفصل -

سنة رغم كونھ قادرا على 16بسحبھ دون سّن الـیمتنع عن الحاق منظوره بمؤسسات التعلیم األساسي أو 

دینارا في 200دینار و تصبح 100دنانیر إلى 10مواصلة تعلمھ بصفة طبیعّیة یعرض نفسھ لخطّیة من 

2002- 80المدرسي عددالقانون التوجیھي للتربیة و التعلیم من21الفصل وتّم فيصورة العود أي التكرار

دینار 400و دینار200إلى 20مضاعفة الخطیة لتصبح من 2002یلیة جو23المؤرخ في 2002لسنة 

.في صورة العود

لسنة1186األمر عدد حددھا یعفى الولي من الخطّیة إذا كان مقیما في منطقة تبعد عن أقرب مدرسة مسافة -

درسة إذا بلغ طول أقرب المسالك الفاصلة بین مقر سكناه واقرب م:1992جوان22المؤرخ في 1992

:بالمنطقة

v02كیلومتر بالنسبة إلى مدرسة إبتدائّیة.

v03كیلومتر بالنسبة إلى مدرسة إعدادّیة لیس لھا مبیت.

v20كیلومترا بالنسبة إلى مدرسة إعدادّیة بھا مبیت.

:قاعة األساتذة- 14

.مفتوحة على ذمة األساتذة خالل التوقیت اإلداري-

.یمنع دخول التالمیذ إلیھا-

.دخین فیھا بموجب نفس التشریع المانع للتدخین في األماكن العمومّیةیمنع الت-

:المندوبّیة الجھوّیة- 15

لسنة 2205یتعلق بتنقیح األمر عدد 2011جویلیة 21مؤرخ في 2011لسنة 1005أمر عدد :المرجع

یمھا اإلداري المتعلق إحداث المندوبیات الجھویة للتربیة وبضبط تنظ2010سبتمبر 6المؤرخ في 2010

.والمالي ومشموالتھا وطرق تسییرھا

.یشرف على كل مندوبیة جھویة للتربیة مندوب جھوي یساعده مجلس بیداغوجي وكاتب عام-
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تتم تسمیة المندوب الجھوي للتربیة بأمر باقتراح من وزیر التربیة وفقا للشروط المستوجبة للتسمیة بخطة -

أفریل 24المؤرخ في 2006لسنة 1245ص علیھا باألمر عدد مدیر أو مدیر عام إدارة مركزیة المنصو

2006.

.یتمتع المندوب الجھوي للتربیة بالمنح واالمتیازات المخولة لمدیر أو لمدیر عام إدارة مركزیة-

یتوجھ لھا األستاذ متى اقتضت الحاجة في كل ما یخّص وضعیتھ المھنّیة و الستخراج وثائق خاّصة كبطاقة -

...أو لتوطین حساب بنكيفي األجر أو بطاقة خدماتخالص أو شھادة

:ركز الجھوي للتربیة و التكوین المستمرالم- 16

.یحضر فیھ األساتذة حصص تكوینّیة تحت إشراف متفقد الماّدة-

.مّجانایضّم مكتبة یمكن لألستاذ االشتراك فیھا و استعارة الكتب و المواد السمعّیة البصرّیة منھا-

:نترنتاأل- 17

.الموجودة بمؤسستھ االنترنتینتفع األستاذ مجانا بخدمات -

ویقدم مع المطلب نسختین من Edunetیعمر مطلب لإلدارة في فتح حساب إلكتروني على الشبكة التربویة-

.الوطنیةبطاقة التعریفنسخة من 
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:المتاحف- 18

.ثبات الوظیفةببطاقة التعریف الوطنیة إلراالستظھاالمتاحف الوطنیة مجانا بعد كّلیزور األساتذة -

:مدینة العلوم بتونس- 19

:2012مارس19بین وزارة التربیة و إدارة مدینة العلوم ممضاة في ةالتفاقّیوفقا 

.لوم بتونس مجانالفضاء مدینة العیدخل األساتذة -

فضاءات مدینة إلىالل أیام األسبوع ختتولى المندوبیات الجھوّیة للتربیة ضبط رزنامة للزیارات التلمذّیة-

.العلوم رفقة مدّرسیھم قصد إنجاز دروس و حصص بیداغوجّیة

/71766000:    الھاتف/www.cst.rnu.tn: موقع الواب: مدینة العلوم بتونس-

medina.sciences@cst.rnu.tn:البرید االلكتروني/71767777:  الفاكس

:ISEFC للتربیة و التكوین المستمرالمعھد األعلى- 20

یقوم األساتذة حسب الراغبین في مواصلة تكوینھم العلمي ) جامعة تونس(ھو مؤسسة تابعة لوزارة التعلیم العالي 

یقوم .عن طریق التكوین عن بعد بنظام الوحدات)إجازة،ماجستار،دكتوراه(بااللتحاق بھ إلكمال تكوینھم العلمي 

.و تتّم االمتحانات في المعھد.وس عن طریق البریدالمعھد بإرسال الدر

مالتربیة، العلوم، علوة، اإلعالمّیت، الریاضیاا، الجغرافیخ، التاریةالعربّیة، الفرنسی:یخّص التكوین المواد التالیة

.الطبیعیة و العلوم الفیزیائیة
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باردو2019نھج الحرّیة 43المعھد األعلى للتربیة و التكوین المستمر:العنوان

www.ise.rnu.tn: موقع الواب

:CNIPREالمركز الوطني للتجدید البیداغوجي و البحوث التربوّیة- 21

: المكتبةتأسیسعنتاریخّیةلمحة

السنةنفسوھي1972 سنةإلىاّلتربویةوالبحوثالبیداغوجيلّلتجدیدالوطنيالمركزمكتبةتأسیستاریخیعود

إلىنقلھاوبعدالمذكورالمعھدمكتبةرصیدالحالیةالمكتبةورثت.اّلتربیةلعلومالقوميالمعھدافیھأنشئالتي

لّلتجدیدالوطنيبالمركزلھاالمخصصبالمبنى2001 سنةومنذأخیرااستقرتالعراق،فنھجأنقلترانھج

أنعلىالعلیاوالمعاھدوالّكلیاتربیةاّلتوزارةمنالقریبموقعھاساعدقدو.اّلتربویةوالبحوثالبیداغوجي

.واّلتعلیماّلتربیةوإطاراتالطلبةوالباحثینقبلةتصبح

:المكتبةمھام

:علىالمكتبةمصالحتحرص

اّلتقویموومناھجھاّلتعلیموطرقالبرامجواّلتربویةاّلنظمواّلتعلیموباّلتربیةالّمتصلةالبیداغوجیةالمواردجمع

ببلیوغرافیةمعلوماتقواعدإرساءالمستفیدینذمةعلىوضعھاوفنیاومعالجتھاالبیداغوجيواّلتجدیدياّلتربو

التونسیةبالبالدالتعلیموبالتربیةمتصلة

:الببلیوغرافّیةواألدواتالمعلوماتخدمات

واّلتوجیھاإلعالم

الداخلیةاإلعارة

الخارجیةاإلعارة
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باحثینالاستفساراتعناإلجابة

واآلليالیدويالببلیوغرافيالبحث

المتخصصةالببلیوغرافیاتإنجاز

الجدیدةالمقتنیاتعناإلعالم

الفھارسإعداد

.المعلوماتمصادراستعمالحسنعلىالمستفیدینتدریب

:المكتبةرصید

المدرسیةواإلدارةغوجیاوالبیداوالتكوینواّلتعلیماّلتربیةمجاالتفيمتخصصاوثائقیارصیداالمكتبةتضم

اّلتربوياّلنفسوعلمالمدرسینتكوینوالكبارتعلیمووالمھنيالمدرسياّلتوجیھواّلتعلیمومناھجوالبرامج

اّلتاریخیةالوثائقالمكتبةرصیدیشملكما...البیداغوجيواّلتجدیداّلتعلیمنظموتقویماّلتربوياالجتماعوعلم

ومنشوراتوالعشرین،الحاديالقرنوبدایةالعشرینالقرنمنالثانياّلنصفخاللتعلیماّلبإصالحالّمتصلة

فيباّلتعلیمالعالقةذاتالقانونیةاّلنصوصمنومجموعةواّلتعلیم،اّلتربیةحولدولیةوالالوطنیةالملتقیات

والمواردالمدرسیة،لكتبواالجامعیةرسائلوالالمتخصصةاّلتربویةدوریاتوالالخارج،فيوتونس

.البصریةالسمعیة

:یليكمایتوزعمّجلد79.200منأكثرعلىللمكتبةالوثائقيالرصیدویشتمل

العربیةباّللغةمّجلد18.000

)...االنجلیزیةوالفرنسیة(األجنبیةباّللغاتمّجلد45.000

)دوریةعنوان1000 (الدوریاتمنعدد15.000

بصریة-یةسمعمادة500

.االختصاصاتّشتىفيمدرسيكتاب700

:مستویینعلىالمكتبةفضاءیتوزعأخرىناحیةمن

.البصریةالسمعیةالموادوالجامعیةوالرسائلوالدوریاتالكتبمخزنیشملواألرضيالطابق-

وقاعة)البحثأدواتوسائرواألّدلةوالموسوعاتالمعاجم(المرجعیةالكتببھواألولالطابق-

.المطالعة

:بالمكتبةالمعتمدالتصنیفنظام

: رئیسیةمجاالت10 إلىاإلنسانیةالمعرفةیقسمالذيلدیويالعشرياّلتصنیفلنظاموفقاالمكتبةرصیدّرتب

العامةالمعارف000
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اّلنفسوعلمالفلسفة100

الدیانات200

االجتماعیةالعلوم300

اّللغات400

الریاضیاتلطبیعیةالعلوم500

)التطبیقیةالعلوم(التكنولوجیا600

الفنون700

والبالغةاآلداب800

والتاریخالجغرافیا900

:المكتبةفھرس

علىاالطالعللمستفیدویتیحبالمكتبةالمتّوفرةالوثائقأغلبحولالبیاناتاسترجاعمناآلليالفھرسیمكن

ببلیوغرافیةجذاذة33.000منأكثر

:اّلتوقیت

دق45 و17 سإلى/ 15 سمن13 سإلىدق30 و8 سمن:الخمیسإلىاالثنینمن

دق30و13 سإلىدق30 و8 سمن:والّسبتالجمعةیوما

14 سإلى8 سمن: الّسبتإلىاالثنینمن:الّصیفّیةالفترةأثناء

71.569.118-71.566.964:الھاتف71.561.284:الفاكستونس1006-1938أفریل 9 شارع130:العنوان
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:ISEFC المعھد العالي للتریبة و التكوین المستمر- 22

71.588.327/ 71.588.225:الھاتف.   تونس- باردو2019نھج الحرّیة 43:العنوان

دیسمبر 31لمؤرخ في ا91- 82للقانون المعھد العالي للتریبة و التكوین المستمر مؤسسة تعلیم عالي بعثت تبعا 

المؤرخ 629-92داألمر عدالمنقح في 1984مارس 21المؤرخ في 308- 84لألمر عدد و یعمل و فقا 1983

المتعلق بإحداث مرحلة 1993جویلیة 05المؤرخ في 1993لسنة 1468األمر عدد و 1992مارس 23في 

.المستمّرعلیا للدراسات المختخصصة بالمعھد األعلى للتربیة و التكوین

القیام بعدد من األنشطة التربوّیة لفائدة المدرسین و أیضا أعوان :مھمة المعھد العالي للتریبة و التكوین المستمر

:وزارة التربیة من بین ھذه األنشطة

üالتكوین المستمّر.

üرسكلة مدرسي الثانوي.

üالتحضیر لمناظرة إنتداب متفقدي الثانوي و اإلبتدائي.

ü مخابر التعلیم العالي و الثانويتكوین تقنیي.

üالتأطیر النفسي و البیداغوجي لطلبة الكلیات الموجھین للتدریس.
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üدراسات دكتوراه في علوم التربیة في عدید المواد

üالتحضیر لمناظرة الكاباس.

üإعداد أستاذیات في عدید المواد

:المعھد العالي للتریبة و التكوین المستمر یوجھ أنشطتھ لـ

ü الثانوي و التقني المباشرین للتدریسأساتذة.

üالمعلمین المباشرین.

ü المتفقدین

üأساتذة التعلیم العالي

üالمھندسین

وحدة تكوینّیة 40المعھد العالي للتریبة و التكوین المستمر متكونة من أستاذیات:التكوین عن بعد في األستاذیات

المرحلة األولى بشھادة ختم المرحة األولى وتختم تختم. وحدات فیس كّل سداسي5سداسیات أي 8مقسمة على 

.المرحلة الثانیة بشھادة األستاذّیة
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:التكوین في الماجستیر و الدكتوراه 

مرحلة علیا للدراسات المختخصصة 1993جویلیة 05المؤرخ في 1993لسنة 1468أحدثت وفقا  لألمر عدد 

ي مختلف مجاالت علوم التربیة و تختم بشھادة الدراسات لھا صبغة مھنیة ترمي لتكوین إطارات متخصصة ف

.وحدة تقییمّیة20على العلیا المتخصصة و تشتمل ھذه المرحلة 

.یدوم التكویین في ھذه المرحلة سنتین و یشتمل على دروس نظرّیة و تطبیقّیة و على تربصات

.ستاذّیة أو لشھادة معترف  بمعادلتھایفت التسجیل في السنة األولى إلطارات التدریس الحاملین لشھادة األ

في Didactiqueإختصاص یقدم تكوین في الماجستیر و الدكتوراهالمعھد العالي للتریبة و التكوین المستمر

:المواد التالیة

üاللغات.

üالتاریخ و الجغرافیا.

üبیولوجیا

üالریاضیات

üالفیزیاء

üعلوم التربیة

:التسجیل ألّول مّرة

.م مدیر المعھدمطلب بخط الید بإس

.نسخة مطابقة لألصل من شھادة البكالوریا أو للشھادة المعادلة لھا

.نشخة مطابقة لألصل من آخر شھادة جامعّیة متحصل علیھا

نسخة من الترسیم

.شھادة عمل

.نسخة من بطاقة التعریف الوطنّیة

.بطاقة تسجیل محملة من موقع المعھد

:تسجیل الطلبة القدامى

.جیل األّولي و وصل خالص عبر الدینار اإللكترونيمطبوعة التس-

.صورة-

.نسخة من بطاقة التعریف الوطنّیة-

المعھد العالي للتریبة و التكوین المستمر:یرسل ملف التسجیل عبر البرید السریع إلى العنوان التالي

)département)(لھالذي تنتميال تنس التنصیص على القسم(. تونس- باردو2019نھج الحرّیة 43:العنوان
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1030شارع باب بنات تونس : العنوان 

 
 

:تّمت ھیكلة وزارة التربیة و تحدید مشموالتھا و مھامھا و وظائفھا وفقا لـ

المتعلق بالتربیة والتعلیم المدرسي 2002جویلیة 23المؤرخ في 2002ـدد لسنة 80القانون التوجیھي عـ-

.2008فیفري 11المؤرخ في 2008لسنة 9تمامھ بالقانون عدد كما وقع تنقیحھ وإ

المتعلق بإعادة تنظیم اللجنة الوطنیة للتربیة 1971سبتمبر 18المؤرخ في 1971ـدد لسنة 348األمر عـ-

.والعلم والثقافة

موریة المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفین بمأ1980ماي8المؤرخ في 1980ـدد لسنة 526األمر عـ-

.2000ماي 22المؤرخ في 2000ـدد لسنة 1182باألمر عـفي الدواوین الوزاریة كما وقع تنقیحھ 
المتعلق بإعادة تنظیم اإلدارة المركزیة 1980جویلیة 19المؤرخ في 1980ـدد لسنة 955األمر عـ-

.منھ14لوزارة التربیة القومیة وخاصة الفصل 

وزارة التربیة المتعلق بضبط مشموالت2002نوفمبر 11رخ في المؤ2002ـدد لسنة2950األمر عـ-

.والتكوین

2009لسنة3779األمر عدد یتعلـق بتنقیح واتمام 2011أكتوبر7مــؤرخ في 2011لسنـة 2858أمر عــدد -

.المتعلق بتنظیـم وزارة التربیـة2009دیسمبر 21المؤرخ في 

I.ھیكلة وزارة التربیة:

:التربیة عالوة على الھیأة العلیا و ندوة المدیرین علىتشتمل وزارة 
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üرئیس الدیوان(الدیوان(

üالكاتب العام(الكتابة العامة(

üعلىتشتمل الھیاكل الخصوصّیة للتربیة:

.اإلدارة العاّمة للمرحلة االبتدائّیة-

.اإلدارة العامة للمرحلة اإلعدادیة والّتعلیم الّثانوي-

.اإلدارة العاّمة للبرامج والتكوین المستمّر-

إدارة االّتصال-

üھیاكل التفقد والمتابعة والتقییم

üھیاكل المساندة

üالمندوبیات الجھویة للتربیة

üاللجنة الوطنیة للتربیة والعلم والثقافة

II.المشموالت:
تتولى وزارة التربیة، في إطار السیاسة العامة للدولة، بلورة االختیارات الوطنیة في مجاالت التربیة والتعلیم 

و لھذا الغرض فھي تضطلع بالمھام . المتعلقة بھا وتنفیذھا وتقییم نتائجھاالمدرسي ووضع المخططات والبرامج

:الّتالیة

لسنة 80تجسیم الحق في التعلم لكل التونسیین والتونسیات، وذلك طبقا ألحكام القانون التوجیھي عدد - 1

لسنة 9ن عدد والمتعلق بالتربیة والتعلیم المدرسي والمنقح بالقانو2002جویلیة 23المؤرخ في 2002

فیفري 11المؤرخ في 2008لسنة 10، وألحكام القانون عدد 2008فیفري 11المؤرخ في 2008

والمتعلق بالتكوین المھني وتولي وزارة التربیة، في ھذا اإلطار، عنایة خاصة باألطفال ذوي 2008

.االحتیاجات الخصوصیة وبأبناء التونسیین المقیمین بالخارج

ة التربیة وتأھیلھا للمساھمة في الرفع من المستوى العلمي والثقافي العام للشعب التونسي، تطویر منظوم- 2

ولتمكین األفراد من بلوغ أرقى أشكال المعرفة وأعلى مراتب التأھیل، وذلك بما یستجیب لطلبات المجتمع 

.المتجددة وحاجیات تنمیة البالد وبما یؤسس القتصاد وطني مبني على المعرفة

ارة جھاز التربیة العمومي ومؤسساتھ وھیاكلھ المركزیة والجھویة والمحلیة وتعھدھا وفق مقاییس الجودة إد- 3

:و مبدإ اإلنصاف، وكذلك اإلشراف على

مؤسسات وفضاءات التربیة قبل المدرسیة الخاصة- 4

http://www.education.gov.tn/index.php?id=520&lan=1
http://www.education.gov.tn/index.php?id=1062&lan=1
http://www.education.gov.tn/index.php?id=521&lan=1
http://www.education.gov.tn/index.php?id=522&lan=1
http://www.education.gov.tn/index.php?id=523&lan=1
http://www.education.gov.tn/index.php?id=524&lan=1
http://www.education.gov.tn/index.php?id=525&lan=1


ر        م یّ غ ص ل ا ي  د ل ذو ا ت س أل ا ل  ی ل 2د 0 1 4 Page 321

مؤسسات التعلیم المدرسي التابعة للقطاع الخاص والقطاع الجمعیاتي- 5

والتفاعل بین مراحل وحلقات ومسالك التعلیم المدرسي واستنباط الصیغ الكفیلة بذلك، ضمان التكامل- 6

أو للحیاة النشیطة على أساس توزیع المتعلمین على مختلف المسالك والشعب / واإلعداد للتعلیم الجامعي و

.واالختصاصات بما یتماشى مع مؤھالتھم ومع الحاجیات الھیكلیة لسوق الشغل حاضرا ومستقبال

تطویر صیغ التعلیم بالتداول بین مؤسسات التعلیم المدرسي ومراكز التكوین المھني وفي نطاق الشراكة مع - 7

المنشآت االقتصادیة بما یمكن من تحسین قابلیة التشغیل لدى المتعلمین وتحقیق التوافق بین التكوین وحاجیات 

.سوق الشغل

نیة المستوجبة في مجاالت التعلیم والتقییم والسھر على ضبط المرجعیات والمعاییر والمواصفات الوط- 8

.تطبیقھا وتطویرھا مواكبة للتحوالت التي تطرأ على مجاالت التعلیم و التشغیل

.ضبط صیغ التقییم واإلشھاد المالئمة للمعاییر والمواصفات الوطنیة والسھر على تطبیقھا- 9

ي والتعّلم الذاتي وتوظیف التكنولوجیات الجدیدة للمعلومات تنویع أشكال التعّلم باعتماد التعّلم الحضور-10

.وتطویر التعلیم عن بعد عبر المدارس والمراكز االفتراضیةواالتصال في مختلف األنشطة المدرسیة

III.المھام:

لسنة 80تجسیم الحق في التعلم لكل التونسیین والتونسیات، وذلك طبقا ألحكام القانون التوجیھي عدد - 1

لسنة 10والمتعلق بالتربیة والتعلیم المدرسي، وألحكام القانون عدد 2002جویلیة 23المؤرخ في 2002

والمتعلق بالقانون التوجیھي للتكوین المھني وتولي وزارة التربیة ، في 1993فیفري 17المؤرخ في 1993

.یین المقیمین بالخارجھذا اإلطار، عنایة خاصة باألطفال ذوي االحتیاجات الخصوصیة وبأبناء التونس

تطویر منظومة التربیة وتأھیلھا للمساھمة في الرفع من المستوى العلمي والثقافي العام للشعب التونسي، -2

ولتمكین األفراد من بلوغ أرقى أشكال المعرفة وأعلى مراتب التأھیل، وذلك بما یستجیب لطلبات المجتمع 

.القتصاد وطني مبني على المعرفةالمتجددة وحاجیات تنمیة البالد وبما یؤسس

إدارة جھاز التربیة العمومي ومؤسساتھ وھیاكلھ المركزیة والجھویة والمحلیة وتعھدھا وتطویرھا وفق -3

: مقاییس الجودة ومبدإ اإلنصاف، وكذلك اإلشراف على

üمؤسسات وفضاءات التربیة قبل المدرسیة الخاصة

üاع الخاص والقطاع الجمعیاتيمؤسسات التعلیم المدرسي التابعة للقط
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ضمان التكامل والتفاعل بین مراحل وحلقات ومسالك التعلیم المدرسي واستنباط الصیغ الكفیلة بذلك، -4

أو للحیاة النشیطة على أساس توزیع المتعلمین على مختلف المسالك والشعب / واإلعداد للتعلیم الجامعي و

.الحاجیات الھیكلیة لسوق الشغل حاضرا ومستقبالواالختصاصات بما یتماشى مع مؤھالتھم ومع

تطویر صیغ التعلیم بالتداول بین مؤسسات التعلیم المدرسي وفي نطاق الشراكة مع المنشآت االقتصادیة بما -5

.یمكن من تحسین قابلیة التشغیل لدى المتعلمین وتحقیق التوافق بین التكوین وحاجیات سوق الشغل

لمعاییر والمواصفات الوطنیة المستوجبة في مجاالت التعلیم والتقییم والسھر على ضبط المرجعیات وا-6

. تطبیقھا وتطویرھا مواكبة للتحوالت التي تطرأ على مجاالت التعلیم

.ضبط صیغ التقییم واإلشھاد المالئمة للمعاییر والمواصفات الوطنیة والسھر على تطبیقھا-7

د التعّلم الحضوري والتعّلم الذاتي وتوظیف التكنولوجیات الجدیدة للمعلومات تنویع أشكال التعّلم باعتما-8

.واالتصال في مختلف األنشطة المدرسیة وتطویر التعلیم عن بعد عبر المدارس والمراكز االفتراضیة

IV.الوظائف:

:یمتحقیقا للمشموالت سالفة الّذكر، فإّن وزارة التربیة تضطلع بوظائف التصور والتسییر والتقی

:في إطار وظیفة التصور تتولى الوزارة

: إعداد مخططات التنمیة في مجال التربیة اعتمادا على-1

ü رصد التحوالت الوطنیة والعالمیة وانعكاساتھا على مجاالت التربیة والتعلیم واستنباط الحلول والبدائل

.لمواكبتھا

üلكمي والنوعي لمنظومة التعلیمالقیام بالبحوث والدراسات االستشرافیة حول آفاق التطور ا .

ü وضع الخارطة المدرسیة وتحیینھا بما یحقق اإلنصاف وتكافؤ الفرص بین األفراد والجھات، وبما

.یضمن االستجابة كّما ونوعا لمتطلبات نمو االقتصاد ورقي المجتمع التونسي

:لعملیة التربویة في جمیع مكوناتھاتحدید االختیارات والتوجھات المنھجیة والبیداغوجیة التي تؤسس علیھا ا- 2

üوضع البرامج وتطویرھا

üإعداد الوسائل و الموارد التعلیمیة

üتخّیر التمشیات والطرائق البیداغوجیة
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üتقییم مكتسبات المتعلمین والمتكونین وكافة مكونات منظومة التربیة

üالتكوین األساسي والمستمر للمربین والمكونین

.لدفع التجدید في كافة مجاالت منظومة التربیة ومستویاتھاتصور آلیات وصیغ متنوعة-3

وضع نظام معلومات مندمج یساعد على المتابعة وأخذ القرار والتصرف الرشید في الموارد البشریة وإحكام -4

.توزیع األدوار بین المستویات المركزیة والجھویة والمحلیة والسھر على تطویره

الكفیلة بتكریس مبادئ الالمركزیة وتمكین مؤسسة التربیة من النھوض بلورة الصیغ ووضع اآللیات-5

بمشروعھا الممیز واالضطالع بمھامھا باعتبارھا الخلیة األساسیة لمنظومة التربیة ، وتفعیل دور كافة المتدخلین 

. المعنیین بشؤون التربیة

:في إطار وظیفة التسییر توّفر الوزارة

زمة لتأمین التعلیم ، من برامج دراسیة ووسائل ووسائط بیداغوجیة ومؤلفات الموارد البیداغوجیة الال-1

ومراجع وتجھیزات تعلیمیة ومعدات إعالمیة وموارد رقمیة، كما تسھر على إحكام توزیع ھذه الموارد وحسن 

.توظیفھا وعلى تعھدھا استنادا إلى المعاییر والمواصفات الوطنیة المعدة في الغرض

بشریة التي تؤمن وظائف التدریس والتأطیر والتسییر والتقییم، وسائر الخدمات التي یستوجبھا الموارد ال-2

وتتولى انتدابھم أو اإلشراف على انتدابھم وتأھیلھم .وفق الصیغ المعمول بھا حسن سیر مؤسسات التربیة

.ومتابعة مسارھم المھني وتقییم أدائھم وفق مرجعیات مھنیة معدة للغرض

ارد المادیة من بناءات وتجھیزات واعتمادات بما یضمن حسن سیر مؤسسات التربیة وجودة التعّلمات المو-3

.وتأمین ظروف عمل ودراسة مالئمة

:في إطار وظیفة التقییم تتولى الوزارة

اإلشراف على النظام الوطني للتقییم واإلشھاد في التعلیم المدرسي وذلك بالتصدیق على التعّلمات وعلى -1

.التكوین وضبط نظام التقییم المستمر وتنظیم االمتحانات الوطنیة وإسناد الشھائد

تنظیم التقییمات الوطنیة الدوریة لمكتسبات المتعلمین والمشاركة في التقییمات الدولیة المقارنة، واستثمار -2

رسي وخطط كلیھما ووسائل نتائجھا قصد التعدیل والتطویر والقیام بدراسات تقییمیة حول مردود التعلیم المد

.عملھما
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.تقییم مردود منظومة التربیة ومتابعة سیر المؤسسات والھیاكل الراجعة إلیھا بالنظر وتعھدھا بالمراقبة-3

ü تعمل الوزارة على تطویر وظیفة اإلعالم واإلرشاد واالتصال بالتعاون مع مصالح التشغیل المعنیة بما

ت وإرشادات ضافیة حول مسالك الدارسة ومستجدات سوق الشغل، یوفر للمتعلمین والمتربصین بیانا

ویتیح للعاملین في القطاع و لألولیاء والرأي العام االطالع على مشاریع الوزارة وبرامجھا والتعرف 

.على المستجدات التربویة لمواكبتھا

üفي إطار العالقات الدولیة للجمھوریة التونسیة، تتولى الوزارة:

.یع التعاون الدولي في مجال التربیة وتنفیذھا وتقییم نتائجھابلورة مشار-4

.السھر، في مجال اختصاصھا، على تنفیذ االتفاقیات والعھود التي صادقت علیھا الدولة التونسیة-5

. تطویر الشراكة على مستوى ثنائي ومتعدد األطراف إقلیمیا ودولیا-6

.ات والھیئات الدولیة ذات الصلةالمساھمة في وضع برامج وسیاسات المنظم-7

 

3779یتعلـق بتنقیح واتمام األمر عدد 2011أكتوبر7مــؤرخ في 2011لسنـة 2858أمر عــدد :المرجع

.المتعلق بتنظیـم وزارة التربیـة2009دیسمبر 21المؤرخ في 2009لسنة  

:تشتمل علىالھیاكل الخصوصّیة للتربیة 
.اإلدارة العاّمة للمرحلة االبتدائّیة-

.اإلدارة العامة للمرحلة اإلعدادیة والّتعلیم الّثانوي-

.اإلدارة العاّمة للبرامج والتكوین المستمّر-

إدارة االّتصال- 

I. للمرحلة االبتدائّیةاإلدارة العاّمة:
تتمثل مھّمة اإلدارة العامة للمرحلة االبتدائّیة في تصور وإعداد السیاسات الھادفة إلى تأھیل منظومة التربیة 

.والتعلیم بالمرحلة االبتدائّیة والى تنظیمھا ومتابعة تنفیذھا

http://www.education.gov.tn/index.php?id=521&lan=1
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:تكلف اإلدارة العامة للمرحلة االبتدائّیة خاصة بـ

اتیجیة للتربیة والتعلیم بالمرحلة االبتدائّیة في إطار التوجھات الوطنّیة في ھذا المجال،ـ تحدید األھداف اإلستر

ـ تصّور مشاریع تطویر التربیة والتعلیم بالمرحلة االبتدائّیة،

ـ تنظیم تطبیق مشاریع تطویر التربیة والتعلیم بالمرحلة االبتدائّیة،

بالمرحلة االبتدائّیة وتحلیل الفوارق بین األھداف واالنجازات ـ متابعة إنجاز مشاریع تطویر التربیة والتعلیم

وتحدید الصعوبات واقتراح اإلجراءات الكفیلة بتجاوزھا،

ـ تطویر التعلیم الخاص بالمرحلة االبتدائّیة،

ـ المساھمة في إعداد الخارطة المدرسّیة،

ماعیة والریاضیة داخل المؤسّسات التربویة ـ تطویر الحیاة المدرسّیة في أبعادھا التربویة والثقافیة واالجت

بالمرحلة االبتدائّیة،

ـ تنمیة العمل االجتماعي والمدرسي بالمؤسّسات التربویة بالمرحلة االبتدائّیة،

.یسیّر اإلدارة العامة للمرحلة االبتدائّیة مدیر عام إدارة مركزیة

:تشتمل اإلدارة العاّمة للمرحلة االبتدائّیة على إدارتین

:وتضم إدارة فرعیةـ إدارة التربیة و التدریس بالمرحلة االبتدائّیة1

:و تضمأـ اإلدارة الفرعیة للتربیة والتدریس بالمرحلة االبتدائّیة

ـ مصلحة التربیة قبل المدرسّیة،

ـ مصلحة المرحلة االبتدائیة،

.ـ مصلحة اإلشراف على التعلیم الخاّص بالمرحلة االبتدائّیة

:رة الحیاة المدرسیة بالمرحلة االبتدائّیة و تضم إدارتین فرعیتینـ إدا2
:وتضّمأ ـ اإلدارة الفرعیة للحیاة المدرسیة بالمرحلة االبتدائّیة

ـ مصلحة العمل التربوي بالمرحلة االبتدائّیة ،

.ـ مصلحة شؤون التالمیذ

:االجتماعّیة بالمرحلة االبتدائیة وتضّمب ـ اإلدارة الفرعّیة لألنشطة الثقافیة والفنّیة والریاضّیة و

ـ مصلحة األنشطة الثقافیة والفنّیة والریاضّیة،

.ـ مصلحة األنشطة االجتماعّیة
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II.اإلدارة العامة للمرحلة اإلعدادیة والّتعلیم الّثانوي:

الھادفة إلى تأھیل تتمثل مھّمة اإلدارة العامة للمرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي في تصور وإعداد السیاسات

.منظومة التربیة والتعلیم بالمرحلة اإلعدادیة وبالتعلیم الثانوي وإلى تنظیم ومتابعة تنفیذھا

:تكلف اإلدارة العامة للمرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي خاصة بـ

ي إطار التوجھات الوطنّیة ـ تحدید األھداف اإلستراتیجیة للتربیة والتعلیم بالمرحلة اإلعدادیة وبالتعلیم الثانوي ف

.في ھذا المجال

ـ تصّور مشاریع تطویر التربیة والتعلیم بالمرحلة اإلعدادیة وبالتعلیم الثانوي ،

ـ تنظیم تطبیق مشاریع تطویر التربیة والتعلیم بالمرحلة اإلعدادیة وبالتعلیم الثانوي ،

عدادیة وبالتعلیم الثانوي وتحلیل الفوارق بین ـ متابعة انجاز مشاریع تطویر التربیة والتعلیم بالمرحلة اإل

األھداف واالنجازات وتحدید الصعوبات واقتراح اإلجراءات الكفیلة بتجاوزھا،

ـ تطویر التعلیم الخاص بالمرحلة اإلعدادّیة وبالتعلیم الثانوي،

ـ المساھمة في إعداد الخارطة المدرسّیة،

بویة والثقافیة واالجتماعیة والریاضیة داخل المؤسسات التربویة ـ تطویر الحیاة المدرسّیة في أبعادھا التر

بالمرحلة اإلعدادّیة وبالتعلیم الثانوي،

ـ تنمیة العمل االجتماعي والمدرسي في المؤسسات التربویة بالمرحلة اإلعدادّیة وبالتعلیم الثانوي،

ت الكفیلة بتحسین طرقھ وتجدیدھا،ـ ضبط االتجاھات العملیة للتوجیھ المدرسي والجامعي واقتراح اآللّیا

.یسیّر اإلدارة العامة للمرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي مدیر عام إدارة مركزیة

:تشتمل اإلدارة العاّمة للمرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي على ثالث إدارات

:ارتین فرعیتین ومصلحةوتضم إدـ إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة وبالتعلیم الثانوي العاّم1
.أ ـ اإلدارة الفرعیة للتدریس بالمرحلة اإلعدادّیة العاّمة

:و تضمب ـ اإلدارة الفرعیة للتدریس بالتعلیم الثانوي العاّم

ـ مصلحة اإلنسانّیات،

ـ مصلحة العلوم،

.ـ مصلحة الریاضة والفنون

.ة وبالتعلیم الثانويج ـ مصلحة اإلشراف على التعلیم الخاّص بالمرحلة اإلعدادی

:وتضم إدارتین فرعیتینـ إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة وبالتعلیم الثانوي التقني والتكنولوجي 2

أ ـ اإلدارة الفرعیة للتدریس بالمرحلة اإلعدادّیة التقنّیة

ب ـ اإلدارة الفرعیة للتدریس بالتعلیم الثانوي للتكنولوجّیات المطبّقة
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:وتضّم ثالث إدارات فرعّیةاة المدرسّیة بالمرحلة اإلعدادیة وبالتعلیم الثانوي ـ إدارة الحی3

:أ ـ اإلدارة الفرعّیة للحیاة المدرسّیة بالمرحلة اإلعدادیة وتضّم

ـ مصلحة العمل التربوي بالمرحلة اإلعدادیة،

.ـ مصلحة شؤون التالمیذ والتوجیھ بالمرحلة اإلعدادّیة

:وتضّملحیاة المدرسّیة بالتعلیم الثانوي ب ـ اإلدارة الفرعّیة ل

ـ مصلحة العمل التربوي بالتعلیم الثانوي ،

.ـ مصلحة شؤون التالمیذ والتوجیھ بالتعلیم الثانوي

ج ـ اإلدارة الفرعّیة لألنشطة الثقافّیة والفنّیة والریاضّیة واالجتماعّیة بالمرحلة اإلعدادیة وبالتعلیم الثانوي

:وتضمّ 

ألنشطة الثقافّیة والفنّیة والریاضّیة واالجتماعّیة بالمرحلة اإلعدادّیة،ـ مصلحة ا

ـ مصلحة األنشطة الثقافّیة والفنّیة والریاضّیة واالجتماعّیة بالتعلیم الثانوي،

III.اإلدارة العاّمة للبرامج والتكوین المستمّر:

یاسة التربویة وبالتنسیق مع اإلدارات تتمثل مھّمة اإلدارة العامة للبرامج والتكوین المستمر في إطار الس

والمؤسسات المعنیة في إعداد برامج التعلیم وفي إعداد الكتب المدرسیة والوسائل التعلیمیة وتصور وتخطیط 

.وتنظیم ومتابعة التكوین ورسكلة أعوان وزارة التربیة

:تكلف اإلدارة العامة للبرامج والتكوین المستمر خاصة بـ

المراجع المنظمة لمختلف المھن والوظائف المرتبطة بالتعلیم المدرسي وتطویرھا،ـ ضبط المواصفات و

ـ ضبط إطار المرجع المنھجي إلعداد البرامج المدرسیة والعمل على تطبیقھ،

ـ إدخال التجدیدات في میادین التنظیم البیداغوجي وأسالیب وتقنیات التعلیم،

البرامج الموجھة للفئات الخصوصیة ،ـ ضبط البرامج المدرسیة بالتعلیم المدرسي و

ـ السھر على متابعة عمل اللجان والھیاكل الفنّیة المكلفة باقتراح برامج التعلیم المدرسي وضبط توقیت الدراسة 

والضوارب والمواد االختیاریة بالنسبة إلى مختلف االختصاصات،

ة،ـ إعداد كراسات الشروط الخاصة بإنتاج الكتب و الوسائل التعلیمی

ـ إنجاز دراسات تقدیریة تتعلق بالتالمیذ وبالحاجیات إلى المدرسین والى الفضاءات بالتعلیم المدرسي،

ـ تصور وتخطیط وتنظیم برامج التكوین المستمر والرسكلة لفائدة األعوان بوزارة التربیة،

.ةـ متابعة تنفیذ برامج التكوین المستمر والتأھیل الموجھة لألعوان بوزارة التربی

یسیّر اإلدارة العامة للبرامج والتكوین المستمر مدیر عام إدارة مركزیة

:تشتمل اإلدارة العامة للبرامج والتكوین المستمّر على ثالث ادارات
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:وتضّم إدارتین فرعیتینإدارة بیداغوجیا ومواصفات المرحلة االبتدائّیة -1
:وتضّمدائّیة أ ـ اإلدارة الفرعیة لمواصفات وبرامج المرحلة االبت

ـ مصلحة مواصفات وبرامج التربیة قبل المدرسّیة،

.ـ مصلحة مواد التدریس بالمرحلة االبتدائّیة

:وتضّمب ـ اإلدارة الفرعّیة للكتب والوسائل التعلیمیة بالمرحلة االبتدائّیة 

ـ مصلحة الوسائل التعلیمیة بالمرحلة االبتدائّیة،

.ة االبتدائّیةـ مصلحة الكتب المدرسّیة بالمرحل

:وتضّم إدارتین فرعیتینإدارة بیداغوجیا ومواصفات المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي - 2

:وتضّمأ ـ اإلدارة الفرعیة لبیداغوجیا ومواصفات المرحلة اإلعدادیة 

ـ مصلحة مواصفات وبرامج المرحلة اإلعدادیة،

.اإلعدادیةـ مصلحة الوسائل والتجھیزات التعلیمّیة بالمرحلة

:وتضّمب ـ اإلدارة الفرعّیة لبیداغوجیا ومواصفات التعلیم الثانوي 

ـ مصلحة مواصفات وبرامج التعلیم الثانوي،

.ـ مصلحة الوسائل والتجھیزات التعلیمّیة بالتعلیم الثانوي

:وتضّم ثالث إدارات فرعیة ومصلحةإدارة التكوین المستمّر ـ3

:ن إطار اإلشراف البیداغوجي ومدرسي المدارس االبتدائّیة وتضّماإلدارة الفرعیة لتكوی-أ

ـ مصلحة تكوین المدرسین

ـ مصلحة تكوین إطار اإلشراف البیداغوجي

:وتضمب ـ اإلدارة الفرعیة لتكوین إطار اإلشراف البیداغوجي ومدرسي المدارس اإلعدادیة والمعاھد 

ة والّلغاتـ مصلحة التكوین والتعلمیة في العلوم اإلنسانی

ـ مصلحة التكوین والتعلمیة في العلوم والتقنیة

:وتضّمج ـ اإلدارة الفرعیة لتكوین اإلطار اإلداري والفني والعمالي

ـ مصلحة تكوین اإلطار اإلداري

.ـ مصلحة تكوین اإلطار الفني والعمالي

.الجھوّیة للتربیة والّتكوین المستمّرلمتابعة عمل المراكز د ـ مصلحة التنسیق مع المندوبّیات الجھویة للتربیة 
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IV.إدارة االّتصال: 
الذي یتعلـق بتنظیـم وزارة التربیـة 2009دیسمبر 21مؤرخ في 2009لسنة 3779طبقا لألمر عدد 

.منھ تنضوي إدارة االتصال تحت الھیاكل الخصوصیة للتربیة44و 43وبالتحدید للفصلین 

وض باإلعالم والتوجیھ المدرسي والجامعي والمھني وتطویر وسائل تتمثل مھّمة إدارة االتصال في النھ

.االتصال

:ـ بــــوتكلف خاصة

ü،إعداد التوجھات اإلستراتیجیة للوزارة في مجال اإلعالم والتوجیھ المدرسي والجامعي

üل خطط وبرامج عملیة بالتنسیق مع األطراف المتدخلة لوضع التوجھات اإلستراتیجیة في مجال االتّصا

حّیز التنفیذ،

ü متابعة وتنسیق مختلف أنشطة اإلعالم والتوجیھ المدرسي والجامعي والمھني وطنیا وجھوّیا واقتراح

الوسائل الكفیلة بتطویرھا،

ü،دعم اإلعالم الداخلي والتعریف باستراتیجیات الوزارة لدى مختلف مكونات منظومة التربیة

üبالخدمات في مجال اإلعالم والتوجیھ المدرسي تنظیم تظاھرات وطنیة وجھویة وقطاعیة للنھوض

والجامعي،

ü،إعداد وتطویر الوسائل ودعائم اإلعالم والتواصل

ü جمع النشرّیات الوطنیة واألجنبیة وتأمین استغاللھا وحفظھا وتوزیعھا وتحلیلھا وإعداد معرض یومي

للصحف،

üالعامة التابعة لمختلف الوزارات افة والتوثیق والعالقاتالصحالتواصل مع مكاتب اإلعالم وتأمین

والمنظمات والمؤسسات،

üتأمین التغطیة اإلعالمیة ألنشطة الوزارة

.یسّیر إدارة االتصال مدیر إدارة مركزّیة

:تشتمل إدارة االتصال على إدارتین فرعّیتین

وتضم:اإلدارة الفرعّیة لإلعالم- 1

مصلحة وسائل ومناھج اإلعالم،-

.ي مجال التربیةمصلحة اإلعالم ف-

وتضم:اإلدارة الفرعیة لألحداث والتحالیل- 2 
مصلحة التحالیل والنشرّیات،- 
مصلحة التحالیل والنشرّیات،- 
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مصلحة العالقة مع الصحافة- 
 
 

 
 

 

 

 
 

تونس1006، شارع البشیر صفر باب الخضراء 40: العنوان
867 560 71 :الفاكس017 672 71 :الھاتف

OLPME@minedu.edunet.tn: البرید االلكتروني

المتعلق بإحداث دیوان مساكن ألعوان 1981جوان 18المؤرخ في 1981لسنة 50للقانون عدد وفقا 
.وزارة التربیة القومّیة

نظیم اإلداري و المالي للدیوانالمتعلق بالت1982فیفري 26المؤرخ في 1982لسنة 348لألمر عدد و 

.ھي مؤسسة عمومیة ال تكتسي الصبغة اإلداریة مجالھا اإلسكان و مجالھا البعث العقاري
".تاجرا في عالقتھ مع الغیر"یعتبر الدیوان 
:یقوم الدیوان بـ

.شراء أراض و تھیئتھا و بیعھا لبناء مساكن-
.بناء مساكن للكراء أو البیع-



ر        م یّ غ ص ل ا ي  د ل ذو ا ت س أل ا ل  ی ل 2د 0 1 4 Page 331

.ة و إعدادھا للكراء أو للبیعبشراء مساكن مبنّی-

. یعلم الدیوان األعوان التابعین للمؤسسات التربوّیة بالدائرة التي تتوفر بھا مساكن تابعة لھ قصد الكراء-

یترشح أعوان وزارة التربیة و ال یقبل ملف العون الذي یملك مسكنا بإسمھ أو بإسم القرین أو إلبن في الكفالة 
تتوّلى لجنة برئاسة .لب عن طریق التسلسل اإلداري إلى المندوبیة الجھوّیة للتربیةترسل المطا.بنفس المنطقة

.المندوب الجھوي النظر في المطالب
-Iالمقاییس:
:الدخل الشھري.1

.دینار إضافّیة50نقطة للعون األدنى دخال مع حذف نقطة واحدة عن كّل 15تسند 

العدد
الدخل

إلىمن

15251300

14301350

13351400

12401450

11451500

10501550

09551600

08601650

07651700

06701750

05751800

04801850

03851900

02901950

019501000
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:الحالة المدنّیة.2
.نقاط8تسند للعازبات * 
.نقاط4تسند للمطلقة الحاضنة ألطفال * 
.زوجینتسند نقطتان للمت* 

:الوضعیات اإلجتماعّیة.3
.نقاط10تسند نقطتین لكّل طفل في الكفالة مع عدد أقصاه * 
.تسند نقطتین لكّل طفل یزاول التعلیم العالي* 
)األبناء/ األّم / األب (تسند نقطتین لكّل معاق * 

:األقدمّیة.4
.تسند نقطة عن كّل سنتین أقدمّیة* 

:الرتبة.5
A2 ن لـ10* 
A3لـن08* 
Bن لـ06* 
C ن لـ04* 
والعملةD  ن لـ02* 

 
 

 
 

تونس–1030. شارع باب البنات:العنوان

71.568.768:الھاتف

nt.inedu.edunetministere@m:البرید اإللكتروني

I-ھدف مكتب العالقات مع المواطن:

ھدف مكتب العالقات مع المواطن إلى مساعدة المواطنین على تجاوز الصعوبات التي قد تعترضھم في تعاملھم 

مع اإلدارة وتمكینھم من الحصول على الخدمات اإلدارّیة في نطاق ما ینّص علیھ القانون والتراتیب الجاري بھا 

العمل

mailto:ministere:@minedu.edunet
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-IIشموالت مكتب العالقات مع المواطنم:

إرساء عالقة جدیدة بین اإلدارة والمواطن أساسھا الشفافّیة والجدوى-

.قبول المواطنین وتقّبل شكایاتھم وعرائضھم ودراستھا مع المصالح المعنیة قصد إیجاد الحلول المالئمة لھا-

.لكترونيإجابة المواطنین مباشرة أو عن طریق البرید العادي أو اإل-

.إسداء خدمات للمواطن بسرعة ونجاعة نظرا لتعّلقھا بمسائل ذات صبغة طارئة وظرفیة ال تتحمل االنتظار-

إرشاد المواطنین في خصوص اإلجراءات والمسالك اإلداریة المعمول بھا في إسداء مختلف الخدمات إلیھم -

.وذلك مباشرة أو عن طریق المراسلة أو الھاتف

.فة فوریة على طلبات اإلرشاد حتى توفر على المواطن عناء معاودة االتصالاإلجابة بص-

استكشاف التعقیدات في مستوى اإلجراءات اإلداریة وذلك من خالل تحلیل معّمق لشكاوي المواطنین واقتراح -

.اإلصالحات الكفیلة بإزالتھا

صالح الوزارة إلیجاد الحلول المالئمة دراسة الملفات الواردة من الموفق اإلداري والتنسیق مع مختلف م-

.وتعجیل البّت فیما یدفع إلیھ من شكاوي

.رفع تقریر حول سیر العمل كّل سّتة أشھر إلى المكتب المركزي للعالقة مع المواطن بالوزارة األولى-

.لمھام الموكولة لھاالتعاون مع الھیاكل الراجعة بالنظر لكّل وزارة ومع اإلدارات الجھویة والمحلیة في أداء ا-

السعي إلى حّل المسائل المعروضة علیھ من خالل المعلومات واإلرشادات واإلجراءات والقوانین التي تمّده -

.بھا المصالح المذكورة أعاله في أقرب اآلجال

كان من المشموالت الجدیدة تمتین الصلة بین الوزارة والجمعیات وتمكینھا من إیجاد المخاطب المناسب كّلما

.لھا اتصال بھا

كّل المھام الموكولة إلى مكتب العالقات مع المواطن لھا أبعاد إدارّیة وسیاسّیة

1993لسنة 1549من األمر عدد 5یعـین المسؤول عن مكتـب العالقات مع المواطن طبقـا ألحكـام الفصـل 

1993جویلیة26المؤرخ في 
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.2092تونس 1المنار 22نھج قرطاجنة عدد :العنوان

یتعلق بضبط تنظیم اللجنة الوطنیة 2012دیسمبر 18مؤرخ في 2012لسنة 3295مر عدد أ:المرجع

.للتربیة والعلم والثقافة التابعة لوزارة التربیة

ة بین منظمة األمم المتحدة للتربیة اللجنة الوطنیة للتربیة والعلم والثقافة ھي ھیكل یتولى ربط الصل:تعریفھا

والمنظمة اإلسالمیة للتربیة ) األلكسو(والمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ) الیونسكو(والعلم والثقافة 

والمؤسسات والمكاتب التابعة لكل منھا من جھة، والوزارات والمؤسسات ) اإلیسیسكو(والعلوم والثقافة 

.الحكومیة المعنیة بمیادین اھتمامات المنظمات المذكورة أعاله من جھة أخرىوالمنظمات الحكومیة وغیر

.

:مھام اللجنة الوطنیة للتربیة والعلم والثقافة ومشموالتھا

والمنظمة العربیة ) الیونسكو(ـ دراسة المسائل المتعلقة بنشاط منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة 

،)اإلیسیسكو(والمنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة ) األلكسو(م للتربیة والثقافة والعلو

ـ المشاركة في إعداد أنشطة الیونسكو واأللكسو واإلیسیسكو وفي تنفیذھا وتقییمھا،

ـ تنسیق األعمال التابعة لبرامج الیونسكو واأللكسو واإلیسیسكو وتنشیطھا على الصعید الوطني،

ئل الدولیة التي لھا عالقة بالتربیة والثقافة والعلوم واالتصال،ـ إبداء الرأي في المسا

ـ تطویر التعاون بین تونس ومنظمة الیونسكو واأللكسو واإلیسیسكو من خالل برامج عمل ومشاریع یتم 

ضبطھا ثنائیا والقیام بنشاط ثقافي وإعالمي یستھدف التعریف بھذه المنظمات وببرامجھا وأنشطتھا والمساھمة 

رسیخ القیم التي تعمل من أجلھا،في ت

ـ العمل مع البعثات الدائمة للجمھوریة التونسیة لدى ھذه المنظمات بالتعاون الوثیق مع اإلدارات المعنیة بوزارة 

الشؤون الخارجیة وتمكینھا من كل الدراسات والبحوث والمعلومات التي قد تكون في حاجة إلیھا لتأدیة مھامھا،

لتونسیة في المؤتمرات العامة للیونسكو واأللكسو واإلیسیسكو وفي المؤتمرات والملتقیات ـ إعداد المشاركة ا

والندوات واالجتماعات التي تنظمھا ھذه المنظمات الدولیة وإعداد مشاریع المقررات المقدمة من البالد التونسیة 

لھذه المؤتمرات وذلك بالتعاون مع الجھات المعنیة،

لدى الوفد التونسي وتنسیق أعمالھ أثناء المؤتمرات العامة للیونسكو واأللكسو ـ القیام بدور استشاري 

واإلیسیسكو،

ـ إنجاز الدراسات والبحوث في میادین أعمال المنظمات الثالث المذكورة أعاله،
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ـ درس وإعداد ملفات المشاریع التونسیة المقدمة للیونسكو واأللكسو واإلیسیسكو ومتابعة المشاریع المنجزة

بالبالد التونسیة من طرف ھذه المنظمات والسھر على تطبیق االلتزامات المبرمة من قبل البالد التونسیة 

بصفتھا عضوا بھذه المنظمات الدولیة،

ـ انتقاء المترشحین للحصول على منحة،

و مستشار ـ درس وإعداد ملفات الترشح للخطط الشاغرة بمقر الیونسكو واأللسكو واإلیسیسكو أو لخطة خبیر أ

.لدى ھذه المنظمات وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنیة

:األمانة العامة

.للجنة الوطنیة للتربیة والعلم والثقافة أمین عام یتم تعیینھ بأمر باقتراح من وزیر التربیة

سن سیرھا في یتفرغ األمین العام للجنة الوطنیة للتربیة والعلم والثقافة تحت سلطة وزیر التربیة للسھر على ح

.تأدیة المھام التي أحدثت من أجلھا

وھو یقوم إضافة إلى ذلك برئاسة اللجنة المضیقة المنبثقة عن اللجنة الوطنیة للتربیة والعلم والثقافة كما یتولى 

.تنسیق أعمال لجان الخبراء المختصة

.یتمتع األمین العام بالمنح واالمتیازات المخولة لمدیر عام إدارة مركزیة 

.یساعد األمین العام في أداء مھامھ أمین عام مساعد یتم تعیینھ بأمر باقتراح من وزیر التربیة

یشرف األمین العام المساعد تحت سلطة األمین العام على تنسیق الشؤون اإلداریة للجنة الوطنیة للتربیة والعلم 

.والثقافة وتنسیق أعمال مصالحھا

.ح واالمتیازات المخولة لمدیر إدارة مركزیة یتمتع األمین العام المساعد بالمن

:التنظیم اإلداري

:تتركب اللجنة الوطنیة للتربیة والعلم والثقافة برئاسة وزیر التربیة أو من ینوبھ من

ـ األمین العام،

ـ أعضاء قارون یمثلون البرلمان ورئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجیة ووزارة التربیة وجمیع الوزارات

األخرى المعنیة بمیادین التربیة والعلم والثقافة واالتصال یعینون بطلب من رئیس اللجنة الوطنیة للتربیة والعلم 

والثقافة بحساب ممثل واحد عن كل مجلس ووزارة،

ـ ثالثة أعضاء یعینون بطلب من رئیس اللجنة الوطنیة للتربیة والعلم والثقافة من بین المنظمات واللجان 

.ت الوطنیة والجمعیات التي تعنى مباشرة بمسائل التربیة والثقافة والعلوم واإلعالم واالتصالوالمؤسسا

وتضبط قائمة أعضاء اللجنة المذكورة أعاله بقرار من وزیر التربیة بناء على اقتراحات الجھات المعنیة لمدة 

.تضى األمر ذلكثالث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة كما یتم تحیین ھذه القائمة كلما اق
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تجتمع اللجنة الوطنیة للتربیة والعلم والثقافة بدعوة من رئیسھا مرة في السنة على األقل وكلما یرى رئیسھا 

.ضرورة لذلك، خصوصا قبل انعقاد المؤتمر العام لكل من الیونسكو واأللكسو واإلیسیسكو

لتربیة والعلم والثقافة كل من یرى من الصالح یمكن لرئیس اللجنة أن یدعو للمشاركة في أشغال اللجنة الوطنیة ل

.دعوتھ بصفة مستشار أو خبیر

.یتم توجیھ االستدعاءات خمسة عشرة یوما على األقل قبل تاریخ انعقاد اللجنة

ال تصح اجتماعات اللجنة إال بحضور أغلبیة أعضائھا وفي صورة عدم توفر النصاب یتم عقد جلسة ثانیة في 

.الموالیة مھما كان عدد الحاضرینغضون الثمانیة أیام 

وتتخذ قرارات اللجنة بالتوافق وفي صورة غیابھ فبأغلبیة أصوات األعضاء الحاضرین وعند التساوي یكون 

.صوت الرئیس مرجحا

تنبثق عن اللجنة الوطنیة للتربیة والعلم والثقافة لجنة مضیقة تجتمع على األقل مرتین في السنة أو كلما دعت 

.لك برئاسة األمین العام وبدعوة منھالضرورة لذ

:وتتركب ھذه اللجنة المضیقة من األعضاء الممثلین للوزارات التالیة

ـ وزارة الشؤون الخارجیة،

ـ الوزارة المكلفة بالتعلیم العالي والبحث العلمي،

ـ الوزارة المكلفة بالتربیة،

.ـ الوزارة المكلفة بالثقافة

لمشاركة في أشغال اللجنة الوطنیة للتربیة والعلم والثقافة كل من یرى من الصالح یمكن لرئیس اللجنة أن یدعو ل

.دعوتھ بصفة مستشار أو خبیر

.یتم توجیھ االستدعاءات خمسة عشرة یوما على األقل قبل تاریخ انعقاد اللجنة

جلسة ثانیة في ال تصح اجتماعات اللجنة إال بحضور أغلبیة أعضائھا وفي صورة عدم توفر النصاب یتم عقد 

.غضون الثمانیة أیام الموالیة مھما كان عدد الحاضرین

وتتخذ قرارات اللجنة بالتوافق وفي صورة غیابھ فبأغلبیة أصوات األعضاء الحاضرین وعند التساوي یكون 

.صوت الرئیس مرجحا

تستوجب اجتماع تتولى اللجنة المضیقة النظر في جمیع المسائل التي ھي من مشموالت اللجنة الوطنیة وال

األعضاء كما تساعد األمانة العامة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتأدیة مھامھا مثل ترتیب أولویات ملفات طلب 

.الدعم الفني أو اختیار المترشحین لخطة خبیر أو موظف لمنظمات الیونسكو واأللكسو واإلیسیسكو

إحداث لجان خبراء مختصة في مختلف المجاالت المتصلة یمكن لرئیس اللجنة الوطنیة للتربیة والعلم والثقافة 

.بعمل الیونسكو واأللكسو واإلیسیسكو تعنى بتنشیط مشاریعھا الكبرى والبرامج العلمیة الدولیة لمنظمة الیونسكو
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.یعین رئیس اللجنة الوطنیة للتربیة والعلم والثقافة بمقتضى مقرر رؤساء وأعضاء اللجان المختصة للخبراء

:اللجنة الوطنیة للتربیة والعلم والثقافة من إدارتین فرعیتین ومصلحةتتركب

اإلدارة الفرعیة لشؤون الیونسكو وتشتمل على مصلحتین-1

ـ مصلحة التربیة والعلوم،

.ـ مصلحة الثقافة واالتصال

:اإلدارة الفرعیة لشؤون األلكسو واإلیسیسكو وتشتمل على مصلحتین-2

العلوم،ـ مصلحة التربیة و

.ـ مصلحة الثقافة واالتصال

.مصلحة المكتبة والتوثیق واألرشیف-3

یشرف على كل إدارة فرعیة كاھیة مدیر یسمى بأمر باقتراح من وزیر التربیة ویتمتع كاھیة المدیر بالمنح 

.واالمتیازات المخولة لكاھیة مدیر إدارة مركزیة

تراح من وزیر التربیة ویتمتع رئیس المصلحة بالمنح ویشرف على كل مصلحة رئیس مصلحة یعین بأمر باق

.واالمتیازات المخولة لرئیس مصلحة إدارة مركزیة




یتعلق بإحداث لجنة متابعة وقیادة البرمجة في الوظیفة العمومیة 2014سبتمبر 2مؤرخ في 2014لسنة 3273مر عدد وفقا لأل

.وضبط تركیبتھا ومھامھا وطرق سیرھا

.لجنة متابعة وقیادة البرمجة في الوظیفة العمومیةأحدثت برئاسة الحكومة لجنة تسمى 
:مھام اللجنة

ـ تجمیع وتحلیل ومتابعة المعطیات اإلحصائیة المتعلقة بتطور الموارد البشریة بالوظیفة العمومیة،

ئیة المتعلقة بتطور كتلة األجور بالوظیفة العمومیة،ـ تجمیع وتحلیل ومتابعة المعطیات اإلحصا

ـ إعداد مؤشرات تھم الوظیفة العمومیة للمساعدة في اتخاذ القرار،

ـ تشخیص اإلشكالیات والصعوبات المتعلقة بالوظیفة العمومیة واقتراح الحلول المناسبة لھا،

ة العمومیة،ـ اقتراح النصوص الترتیبیة التي من شأنھا تطویر وتحدیث الوظیف
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ـ قیادة نظام المعلومات المتعلق بالوظیفة العمومیة،

."إنصاف"ـ اإلشراف وقیادة منظومة 

:تركیبة اللجنة

یرأس اللجنة بالتناوب كل من رئیس الھیئة العامة للوظیفة العمومیة برئاسة الحكومة ورئیس الھیئة العامة 

:ة وتتركب من األعضاء اآلتي ذكرھمللتصرف في میزانیة الدولة بوزارة االقتصاد والمالی

:األعضاء القارون*

ـ المدیر العام للمصالح اإلداریة والوظیفة العمومیة برئاسة الحكومة أو من ینوبھ،

ـ المدیر العام لوحدة متابعة تنظیم المؤسسات والمنشآت العمومیة برئاسة الحكومة أو من ینوبھ،

مستقبلیة اإلداریة برئاسة الحكومة أو من ینوبھ،ـ المدیر العام لإلصالحات والدراسات ال

ـ المدیر العام للتأجیر العمومي بوزارة االقتصاد والمالیة أو من ینوبھ،

ـ المدیر العام للمركز الوطني لإلعالمیة أو من ینوبھ،

:األعضاء غیر القارین*

ـ المدیر العام للمعھد الوطني لإلحصاء أو من ینوبھ، 

العام للصندوق الوطني للتقاعد والحیطة االجتماعیة،ـ الرئیس المدیر

ـ ممثل عن وزارة التكوین المھني والتشغیل،

.ـ ممثل عن وزارة الشؤون االجتماعیة

.ویمكن لرئیس اللجنة دعوة كل شخص یرى فائدة في حضوره

بإعداد تقریر أولي كل تعقد اللجنة اجتماعاتھا مرة كل شھر وبصفة استثنائیة كلما اقتضت الحاجة ذلك وتكلف

.أشھر وتقریر نھائي في موفى كل سنة یرفع إلى رئیس الحكومة6

.تعھد كتابة اللجنة إلى عونین من الھیئة العامة للوظیفة العمومیة والھیئة العامة للتصرف في میزانیة الدولة
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تونس1073ر مونبلیزی-تقسیم النسیم- عمارة القصور:العنوان

.المتعلق بإحداث نظام التأمین على المرض2004أوت02المؤرخ  في 2004لسنة 71للقانون عدد وفقا

:المنظومات العالجیة الثالث

.بإمكان المنخرط اختیار أو تغییر إحدى المنظومات الثالث قبل موفى شھر سبتمبر من كل سنة

I.مراكز الصحة (دمات الصحیة في كافة المؤسسات الصحیة العمومیة تتكفل بالخ:العالجیة العمومیةةالمنظوم

و المستشفى االجتماعيوكذلك في مصحات الضمان ) المستشفیات المحلیة و الجھویة و الجامعیة- األساسیة

بالنسبة (مقابل دفع معلوم تعدلي على أن ال تتجاوز القیمة الجملیة للمدفوعات أجرة شھر و نصف .العسكري

أو جرایة شھر و نصف بالنسبة للمنتفعین ) بالنسبة لغیر األجراء(أو مرة و نصف الدخل الشھري ) لألجراء

.بجرایة كالمتقاعدین و األرامل و األیتام

:المزایا

.اإلعفاء من دفع المعلوم التعدیلي إدا تم تجاوز السقف السنوي المذكور أعاله-

.عدم وجود سقف بالنسبة لألمراض العادیة-

.الواسع للمؤسسات الصحیة العمومیةاالنتشار-

II.مع الصندوق بالنسبة نالمتعاقدیم تقدیم الخدمات الصحیة من قبل األطباء تی:العالجیة الخاصةةالمنظوم

.لألمراض العادیة

االختصاصیقوم طبیب العائلة بتوجیھ المریض إلى طب .طبیب العائلة و یتم إعالم الصندوق بھاختیاریتم 

.طبیب العائلةاستشارةلنساء و طب األطفال طب العیون و طب األسنان حیث ال یشترط طب اباستثناء

.الفارق بین تكلفة الخدمة الصحیة و نسبة تكفل الصندوقتعدیلي أيیتم دفع معلوم 

.التكفل باألمراض العادیة یكون في حدود سقف سنوي

:المزایا
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المعلوم التعدیلي فقطاالجتماعيفع المضمون متعاقد یداختصاصيعند التوجھ لطبیب العائلة أو -

, ةالصیدلی, رالمخب, الطبیب(مباشرة إلى مقدم الخدمة المتعاقد الخدمة باقي تكلفةو یقوم الصندوق تسدید 

...) .باألشعةالتصویر زمرك

III. و مع الصندوق نالمتعاقدیالخواصم تقدیم الخدمات الصحیة من قبل األطباءتی:المصاریفاسترجاعمنظومة

.بالنسبة لألمراض العادیةللقطاع العمومي مع العیادات الخارجیة

بعد تعمیر بطاقة في حدود سقف سنويتكلفة العالج كاملة ثم یسترجع نسبة منھا االجتماعيیدفع المضمون 

.مصاریف و إیداعھا في أقرب فرع للصندوقاسترجاع

:المزایا

.رتبطا بطبیب العائلةماالجتماعيال یكون المضمون -

جدول نسب التدخـل

بالمائة70العیادات الطبیة و عیادات القابلة

بالمائة80األعمال الطبیة وأعمال القابلة

بالمائة70األعمال الشبھ طبیة

بالمائة75التصویر باألشعة

بالمائة75التحالیل البیولوجیة

بالمائة50أعمال طب األسنان

بالمائة100الحیاتیةاألدویة

بالمائة85األدویة األساسیة

بالمائة40األدویة الوسیطة

لقرار وزیر وفقا.لمضمون إجتماعي لیس لھ أشخاص في الكفالةدینار 200السقف السنوي للمضمون ال یتجاوز 

بتحدید السقف المتعلق2008جوان 03الشؤون اإلجتماعیة و التضامن و التونسیین بالخارج المؤرخ في 

.السنوي

ü250دینار لمضمون إجتماعي و شخص واحذ في الكفالة.

ü300في الكفالةیندینار لمضمون إجتماعي و شخص.

ü350أشخاص  في الكفالة3دینار لمضمون إجتماعي و.
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ü400 أشخاص  في الكفالة أو أكثر4دینار لمضمون إجتماعي و.

ü كّل أصل في الكفالةدینار عن 50یتّم الترفیع في المبلغ بـ.

ü دینار إلى السقف السنوي في حالة متابعة حمل100إضافة.

üفي شھر جانفي من كل سنةالسقفیتجدد.

üیمكن تغییر المنظومة في شھر سبتمبر من كل سنة.

ü بالمائة ودون سقف بالنسبة لألمراض الثقیلة أو المزمنة مع شرط 100المصاریف استرجاعالتكفل أو

.سبقة للصندوق بالنسبة للعالج في القطاع الخاصالموافقة الم

ü بالنسبة لإلقامة اإلستشفائیة المرتبطة بمختلف بالمائة ودون سقف100المصاریف استرجاعالتكفل أو

الطبیة في الھیاكل الصحیة التابعة لوزارة الصحة العمومیة و الھیاكل الصحیة األخرى االختصاصات

لدى المصحات الخاصة المتعاقدة مع االختصاصاتمة محددة لعدد من المتعاقدة مع الصندوق وضمن قائ

.االجتماعيو ذلك حسب إختیار المضمون الصندوق

ü تصفیة الدم:التمتع بالخدمات الصحیة المتكفل بھا حالیا لدى القطاعین العمومي و الخاص)Prothèses(–

Greffe(األعضاءلألعضاءعوضةاآلالت الم–اآلالت الطبیة –)Lithotripsie(تفتیت الحصى

d’organes(–زرع األعضاء)Greffe d’organes.(

ü قاعدة إحتساب نسب اإلشتراكات المستوجبة 2007جوان 18المؤرخ في 2007لسنة 1406حدد األمر عدد

. بعنوان النظام القاعدي للتأمین على المرض

بالمائة بینما یتكفل 4أي وزارة التربیة في حالة األستاذ بـ یتكفل المؤجر (بالمائة 6.75=النسبة المستوجبة 

).بالمائة2.75العون بـ 

ü الرقم األخضر المجاني .تونس1073تقسیم النسیم مونبلیزیر –عمارة القصور :للصندوقاالجتماعيالمقر

www.cnam.nat.tn:االنترنتموقع الصندوق على –80100295
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ائّیة المسداة بالھیاكل الصحّیة الخاصة المتعاقدة  مع الصندوق الوطني للتأمین على قائمة الخدمات اإلستشف

لقرار مشترك بین وزیر الشؤون و المتكفل بھا في إطار النظام القاعدي للتأمین على المرض وفقا المرض

.2007جوان 29اإلجتماعّیة و التضامن و التونسیین بالخارج ووزیر الصحة العمومّیة مؤرخ في 

التعریف بطبیعة اإلقامة اإلستشفائّیة

والدة طبیعّیةالوالدة

والدة قیصرّیة

جراحة الساد

جراحة حول العین
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جراحة زرق العین

)تحت المجھر(نزح مستمّرعبر طبلة األذن جراحة على مستوى األذن المتوسطة

رأب الطبلة

ة األنفرأب األنف مع ترمیم وتیرجراحة على مستوى األنف

قطع الغدائیات مع عالج التعقداتجراحة على مستوى البلعوم

قطع اللوزات عند الكھل أو الطفل

قطع اللوزات عند الكھل مع الوقایة من نزیف 

.اللوزات أو عالجھ

جراحة القناة القطنّیة الضیقة

جراحة القناة العنقّیة الضیقة

جراحة الفتوق البطنّیة و األربّیة

حة األورام الخبیثة لألمعاء و القولونجرا

جراحة على مستوى المجاري المرارّیة

جراحة الخراجات و النواسیرجراحة البواسیر

جراحة الشقوق الشرجّیة

جراحة تضخم الموثة

جراحة اإلنتباذ الخصوي و القیلة الدوالّیة

جراحة أورام المثانة

سنة60ذ عند الكھل البالغ أكثر من جراحة كسور المشاشة العلوّیة لعضم الفخ

:تكفل الصندوق بمصاریف الوالدة

المبلغ الذي یتكفل بھ الصندوقنوع الوالدة

350والدة عادیة بدون تبنیج

350والدة عادیة مع تبنیج بالكامل

350(péridurale)والدة عادیة مع تسكین نصفي

350والدة توائم بدون تبنیج

350مع تبنیجوالدة توائم 

350(péridurale)والدة توائم مع تسكین نصفي 

500والدة قیصریة
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I-المسندة من طرف دیوان الخدمات الجامعّیةالمنح و القروض الجامعیة:

یسند 2004أفریل 12بین وزارة التربیة و النقابة العامة للتعلیم الثانوي مؤرخ في اتفاقإلى محضر استنادا

.قرض جامعي1000منحة جامعیة و 1000یسند ألبناء األساتذة 

:شروط ترشح الطلبة القدامى- 1

üإلى السنة الجامعیة الموالیةاالرتقاء.

üعدم الرسوب أكثر من مرتین.

üعدم تجاوز عدد الرسوبات لعدد النجاحات.

üالنجاح مرتین متتالیتین في حال الرسوب مرتین متتالیتین.

:لوثائق المطلوبةا- 2

üنسخة من بطاقة التعریف الوطنیة للطالب.

üمن شھادة الباكالوریانسخة مطابقة لألصل.

üنسخة مطابقة لألصل من شھادة ترسیم في مؤسسة تعلیم عالي.

ü أو من الموافقة على تأجیل نسخة مطابقة لألصل من شھادة النجاح في مناظرة إعادة التوجیھ الجامعي

)بالنسبة للطلبة القدامى(حیة ال غیرالترسیم ألسباب ص

üنسخة من التصریح بالدخل السنوي لألب للسنة الماضیة.

üنسخة من التصریح بالدخل السنوي لألم للسنة الماضیة.

ü شھادة عمل أو بیان في جرایة التقاعد لألب مع نسخة من قرار إحالة على التقاعد أو تصریح على

.الشرف بعدم الشغل

üن في جرایة التقاعد لألم مع نسخة من قرار إحالة على التقاعد أو تصریح على شھادة عمل أو بیا

.الشرف بعدم الشغل

üفي حالة طالق األبوین تقدم نسخة من حكم الطالق.

ü المتوفي انتماءفي حالة وفاة أحد الوالدین أو كلیھما یتعین تقدیم مضمون الوفاة مع اإلدالء بما یثبت

.التعلیمسلكل

:أو القرض الجامعيةات الحصول على المنحإجراء- 3

üتقدیم المطلب إلى النقابة األساسیة في أجل تحدده النقابة العامة للتعلیم الثانوي.

üالمطالب التي ترد بعد اآلجال أو ترد ناقصة تعتبر الغیة.
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:اتمالحظ

.كانتجھةأو قرض جامعي و منحة من أّيأّي منحةال یمكن الجمع بین -

یعتبر الغیا المطلب في حال حصول الطالب على موافقة على قرض من الصندوق الوطني للتقاعد و الحیطة -

.االجتماعیة

.ال یمكن لمن تحصل على منح أو قرض جامعي تعاطي أي عمل بمقابل-

II- االجتماعیةالقروض المسندة من الصندوق الوطني للتقاعد و الحیطة:

اقتصرت القروض المقدمة من طرف یة التي تمر بھا الصنادیق االجتماعیة في تونس نظرا للصعوبات المال

ر جدید الصندوق الوطني للتقاعد و الحیطة االجتماعیة على القرض الشخصي و القرض الجامعي حتى اشعا

.باستئنافھا أو إلغائھا

:القرض الشخصي- 1

المؤرخ في االجتماعیةلمنشور وزیر الشؤون و1988-02- 26المؤرخ في 1988لسنة 273وفقا لألمر عدد 

قیمتھ مرة و من الصندوق الوطني للتقاعد و الحیطة االجتماعیة خصي شبقرض العونیتمتع 01-1988–27

شھرا، مع مّدة إمھال بشھرین12ویتّم استخالصھ على . خاضع للحجز من أجل التقاعدنصف دخلھ الشھري ال

تحتسب الفوائد .%8,25ھذا القرض عند االستخالص نسبة فائض بـ توظف على.تاریخ صرف القرضمن 

استخالصھاالبینیة المتعلقة بأجل اإلعفاء من الخصم المحدد بشھرین بدایة من تاریخ صرف القرض على أن یقع 

.ضمن األقساط الشھریة للقرض

:شروط اإلنتفاع بالقرض الشخصي

üسنوات3قل عن لمدة ال تاالجتماعيبالضمان انخراطأقدمیھ.

ü متعاقد–عسكري –متربص –وقتي –مترسم (توفر شرط المباشرة للعمل.(

ü بالمائة من المرتب الشھري40القروض المسندة من الصندوق استخالصعدم تجاوز.

üعدم إمكانیة الحصول على قرض جدید من الصندوق قبل تسدید القرض السابق.

üاالستخالصل نفس فترة إمكانیة حصول كال الزوجین على قرض خال.

:القرض استخالصكیفیة 

üیستخلص القرض بواسطة الخصم المباشر من المرتب.

ü شھرا مع فترة إمھال بشھرین من تاریخ صرف القرض12االستخالصتساوي مدة.

ü تحتسب الفوائد البینیة المتعلقة بأجل اإلعفاء من الخصم المحدد بشھرین بدایة من تاریخ صرف القرض على

.ضمن األقساط الشھریة للقرضاستخالصھان یقع أ
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:الوثائق المكونة للملف 

üمطبوعة القرض معمرة و ممضاة  من المنخرط واإلدارة الجھویة للتعلیم.

üنسخة من بطاقة التعریف الوطنیة

ü كشف الھویة البنكیة)RIB(أو البریدیة للمنخرط)RIP.(

:سیارةاقتناءقرض - 2

المؤرخ في االجتماعیةولمنشور وزیر الشؤون 1988-02- 26المؤرخ في 1988سنة ل273وفقا لألمر عدد 

سیارة اقتناءقصد یتمتع األستاذ بقرض من الصندوق الوطني للتقاعد و الحیطة االجتماعیة 01-1988–27

ة فائدة بـ ف على ھذا القرض نسبو توظ.لمعاقسنوات أو سیارة مھنیة 4جدیدة أو مستعملة ال یتجاوز عمرھا 

.بالمائة بالنسبة للشخص المعاق6بـ وبالمائة سنویا8.25

) إذا كانت السیارة جدیدة(بالمائة من الثمن 90:دینار شرط أن ال یتجاوز10.000.000سقف القرض ال یتجاوز 

.بالمائة من الثمن بالنسبة للسیارة المستعملة70أو 

.سنوات بالنسبة للسیارة المستعملة5و جدیدةسنوات بالنسبة للسیارة ال7: االستخالصمدة 

:شروط اإلنتفاع بقرض السیارة

ü سنوات5لمدة ال تقل عن االجتماعيالضمان بانخراطأقدمیة.

ü م یترسالتوفر شرط المباشرة للعمل و.

ü االستخالصال یسند إال قرض واحد للزوجین خالل نفس فترة

ü مع إضافة المنحبالمائة من المرتب الشھري40دوق القروض المسندة من الصناستخالصعدم تجاوز.

üعدم إمكانیة الحصول على قرض جدید من الصندوق قبل تسدید القرض السابق.

üاالنتماء إلى أحد األصناف التالیة :

.أعضاء الحكومة والنواب-

.القضاة-

.األطباء واإلطارات شبھ الطبیة-

أعوان السلك النشیط-

تعة بخطط وظیفیة ال تقل عن خطة رئیس مصلحة والمنتمین إلى المؤسسات العمومیة التي اإلطارات المتم-

.ال تكتسي صبغة إداریة أو إلى المنشآت العمومیة

: األعوان المنتمین إلى أحد األصناف اإلداریة التالیة-

).اد ینار249, 000أجر أساسي یفوق أو یعادل ( فما فوق 5مستوى التأجیر : 1صنف أ *

).د ینارا244, 250أجر أساسي یفوق أو یعادل ( فما فوق 8مستوى التأجیر : 2صنف أ *
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).د ینارا245, 000أجر أساسي یفوق أو یعادل ( فما فوق 13مستوى التأجیر : 3صنف أ *

.معاق الرجل الیمنى*

:الشروط المتعلق بالسیارة

üمرخص لھإذا كانت السیارة جدیدة أن تكون من وكیل.

ü سنوات 4انت مستعملة أن ال یتجاوز عمرھا كإذا.

üسیارة مھیأة لمعاق.

üأن تكون سیارة سیاحیة.

ü حصانا بخاریا11أن ال تتجاوز قوة السیارة.

:الوثائق المكونة للملف 

üمطبوعة القرض معمرة و ممضاة  من المنخرط واإلدارة الجھویة للتعلیم.

üة لألعوان المنتمین للمنشآت العمومیةنسخة من قرار التسمیة بالنسب.

üو نسخة من بطاقة تعریف القریننسخة من بطاقة التعریف الوطنیة.

ü كشف الھویة البنكیة)RIB(أو البریدیة للمنخرط)RIP.(

üبالنسبة للسیارة الجدیدة:

.شبھ الفاتورة مع  التنصیص على التاریخ المحتمل لتسلیم السیارة-

.خیول4وزارة التجارة بالنسبة للسیارة من فئة شھادة أولیة مسلمة من-

üبالنسبة للسیارة المستعملة:

.وعد بیع یحمل التعریف بإمضاء البائع-

.نسخة من البطاقة الرمادیة للسیارة-

.التزام على الشرف بتھیئة السیارة بعد الحصول على القرض بالنسبة للشخص المعوق-

:قرض السكن- 3

المؤرخ 2002لسنة 2086تم تنقیحھ باألمر عدد 1986- 03- 22المؤرخ في 1986لسنة383وفقا لألمر عدد 

بقرض من العونیتمتع 1988-01–27المؤرخ في االجتماعیةوزیر الشؤون ولمنشور2002-9-16في 

:قصدالصندوق الوطني للتقاعد و الحیطة االجتماعیة 

üبناء منزل.

üمنزل من باعث عقارياقتناء.

üعة أرض صالحة للبناء من باعث عقاريقطاقتناء.
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سنة بواسطة الخصم المباشر من 20دینار یستخلص في مدة أقصاھا 15.000.000سقف القرض ال یتجاوز 

من تاریخ على أن ال تتجاوز ھذه المدة السن القانونیة لإلحالة على التقاعد مع مھلة بـثالثة أشھرمرتب المنخرط

.سنویا6.75فائدة تقدر بـو یوظف على القرض.صرف القرض

:بقرض السكناالنتفاعشروط 

ü سنوات5لمدة ال تقل عن االجتماعيبالضمان انخراطأقدمیة.

ü توفر شرط المباشرة للعمل.

ü بالمائة من القیمة الجملیة للمسكن أو قطعة األرض90عدم تجاوز مجموع القروض من الصندوق و البنوك.

üرض بعنوان نفس المسكن العائلي المشترك أو اقتناء قطعة أرضإمكانیة انتفاع كال الزوجین بق.

مع بالمائة من المرتب الشھري مع إضافة المنح40القروض المسندة من الصندوق استخالصعدم تجاوز 

.االجتماعيو منخرطا في أحد صندوقي الضمان لعملھ دخل القرین إذا كان مباشرا اعتبارإمكانیة 

üقطعة أرضاقتناءوجین بقرض بعنوان نفس المسكن العائلي المشترك أو انیة تمتع كال الزكإم.

üعدم إمكانیة الحصول على قرض جدید من الصندوق قبل تسدید القرض السابق.

ü بالقرض السكني إال مرة واحدةاالنتفاعال یمكن تجدید.

üیودع المطلب في أقرب مركز جھوي أو محلي للصندوق من العقار موضوع القرض.

üاستخالص القرض قبل بلوغ السن القانونیة لإلحالة على التقاعدیقع.

üبالنسبة إلى العقار موضوع القرض:

.أن یكون العقار موضوع القرض قابال للرھن وفي وضعیة قانونیة إزاء السلط البلدیة والمحلیة-

.)اء مسكنفي صورة بن(أن ال تتعلق األشغال بالتوسیع أو التحسین أو التھیئة أو الترمیم -

.)في صورة اقتناء مسكن أو قطعة أرض( أن یتم اقتناؤه من باعث عقاري مرخص لھ -

:)في حالة بناء مسكن(الوثائق المكونة للملف

üمطبوعة القرض معمرة و ممضاة  من المنخرط واإلدارة الجھویة للتعلیم.

üنسخة من بطاقة التعریف الوطنیة

ü كشف الھویة البنكیة)RIB(بریدیة للمنخرطأو ال)RIP.(

üشھادة ملكیة األرض المزمع بناؤھا وتكون قابلة للرھن.

üنسخة مطابقة لألصل من رخصة بناء نافذة المفعول.

üالمثال الھندسي للمسكن مصادق علیھ من السلط المختصة.

ü تمویل بناء المسكنقروض تفصیلي لمصادر و مبالغ بیان.
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:) ء مسكنفي حالة شرا(الوثائق المكونة للملف 

üمطبوعة القرض معمرة و ممضاة  من المنخرط واإلدارة الجھویة للتعلیم.

üنسخة من بطاقة التعریف الوطنیة

ü كشف الھویة البنكیة)RIB(أو البریدیة للمنخرط)RIP.(

ü وعد بیع من باعث عقاري یتضمن جدوال مفصال للتمویل و یثبت حجز المسكن مع بیان قیمتھ

.مساحتھ و التاریخ المحتمل للتسلیم,اتھمكون,عنوانھ,الجملیة

:) في حالة شراء قطعة أرض(الوثائق المكونة للملف 

üمطبوعة القرض معمرة و ممضاة  من المنخرط واإلدارة الجھویة للتعلیم.

üنسخة من بطاقة التعریف الوطنیة

ü كشف الھویة البنكیة)RIB(أو البریدیة للمنخرط)RIP.(

ü یتضمن جدوال مفصال للتمویل و یثبت حجز قطعة األرض مع بیان قیمتھا وعد بیع من باعث عقاري

.مساحتھا و التاریخ المحتمل للتسلیم,مكوناتھ,عنوانھا,الجملیة

إذا تضمن جدول التمویل بوعد البیع التمتع بقرض أو قروض من مؤسسات مالیة أخرى یجب إرفاقھ :مالحظة

.لغ و نسبة الفائض و القسط الشھريبشھادة إتمام التمویل مع بیان المدة و المب

ھي قروض تسند ألبناء وبنات المنخرطین المباشرین والمتقاعدین من الطلبة الذین ال : القروض الجامعیة- 4

جھة أخرى، والمسجلین بإحدى المؤسسات العمومیة للتعلیم العالي، یتمتعون بمنحة دراسیة من الدولة أو من أّي

. د، سنویا لكّل منتفع500وتبلغ قیمة ھذا القرض حالیا . من طرف الّدولةمنحة المسندةویساوي مقدارھا مبلغ ال

.سنویا% 5ویتّم استخالص القرض بعد إنھاء الدراسة الجامعیة بفائض قدره 

شـــروط االنتفـــاع بـــالخدمة

:بالنسبة إلى طالب الخدمة -أ 

االقتضاء بین مرة واحدة وأربع مرات ونصف األجر األدنى أن یتراوح األجر السنوي للمنخرط وقرینھ عند -

.السنوي المضمون

.أن ال تقل أقدمیة االنخراط الفعلیة للولي عن ثالثیتین عند تاریخ إیداع المطلب-

:بالنسبة إلى الطالب- ب 

.التسجیل بإحدى المؤسسات العمومیة للتعلیم العالي-

.و بمنحة تندرج في نطاق التعاون أو بقرض جامعي من قبل الدولةعدم االنتفاع بمنحة جامعیة وطنیة أ-
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.عدم تعاطي نشاط مھنّي بمقابل-

مبلغ القرض ونسبة الفائض–ج 

.یساوي مبلغ القرض المسند مبلغ المنحة الجامعیة السنویة التي تصرفھا الدولة-

.سنویا% 5تساوي نسبة الفائض -

.ل شھر من ترسیم الطالبال یقبل أي مطلب بعد أج: مالحظة 

:الوثـــائق المطلوبـــة

:ةألول مّر

.بكل دقة تحمل إمضاء المنخرط والطالبمطبوعة قرض محّررة) 1

.نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة لألبوین وللطالب) 2

.شھادة في األجر للمنخرط) 3

.ویننسخة من التصریح الوحید بالدخل للسنة الماضیة بالنسبة لألب) 4

.شھادة تسجیل الطالب بالمؤسسة الجامعیة)5

.كشف الھویة البنكیة أو البریدیة للطالب)6

:ما یليوبالنسبة للطلبة الذین سبق لھم أن تمتعوا بقرض أو بمنحة جامعیة من قبل الدولة، تضاف )7

.قرض جامعي من قبل الدولةشھادة في عدم االنتفاع بمنحة جامعیة وطنیة أو منحة تندرج في نطاق التعاون أو -

.شھادة نجاح بعنوان السنة الجامعیة الفارطة-

:تجدید

.مطبوعة قرض محّررة بكل دقة تحمل إمضاء المنخرط والطالب)1

.شھادة في األجر للمنخرط ونسخة من التصریح الوحید بالدخل للسنة الماضیة بالنسبة لألبوین)2

.جامعیةشھادة تسجیل الطالب بالمؤسسة ال)3

شھادة في عدم االنتفاع بمنحة جامعیة وطنیة أو بمنحة تندرج في نطاق التعاون أو بقرض جامعي من قبل )4

.الدولة

.كشف الھویة البنكیة أو البریدیة للطالب)5

III- االجتماعيالسكن:

وط    ھ الصندوق ال ني للتقاعد والحیطة   في إطار مساھمتھ في معاضدة خیارات الدولة في المجال االجتماعي، توّج

ات سكنّیة بمواصفات               اء مجّمع اء أو اقتن ق بن ن طری اعي، ع كن االجتم دان الّس ي می ى االستثمار ف االجتماعیة إل

ة للموظفین        ع إعطاء األولوی ومي، م راقیة تخّصص مساكنھا للكراء لفائدة المضمونین االجتماعیین بالقطاع العم
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دعّوین،  ومّیین الم وان العم م وواألع رى  بحك ى أخ ة إل ن جھ ال م ى االنتق ائفھم، إل .ظ

وّفر  ) 25(الّصندوق من بعث خمسة وعشرین وبھذه الّصفة، تمّكن مجّمعا سكنّیا، تغّطي تقریبا كافة الوالیات وتت

.شّقة2984بھا 

شـــروط االنتفـــاع بـــالخدمة

.االنخراط بالصندوق بصفة مباشر لمدة عامین على األقل-

.مباشرة والترسیم في العمل عند تقدیم الطلبتوفر شرطي ال-

عدم ملكیة مسكن بنفس الوالیة التي یقع بھا محل السكنى موضوع الطلب، ویشترط بالنسبة لتونس الكبرى عدم -

.ملكیة مسكن بوالیات تونس وأریانة ومنوبة وبن عروس

الوثــائق المطلوبــة

.إمضاء المنخرطمحررة بكل دقة تحمل" مطلب كراء مسكن"مطبوعة -

.للمنخرط حسب المثال المقدم من طرف الصندوق" شھادة في األجر"مطبوعة -

.شھادة في األجر للقرین إذا كان مباشرا للعمل-

.مضامین والدة األبناء-

.(*) نسخة من قرار النقلة-

.(*) نسخة من عقد التسویغ-

.نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة للمترشح وقرینھ-

.تقدم ھذه الوثائق عند االقتضاء(*)

.یلغى ھذا الملف إذا لم یحتوي على جمیع الوثائق واإلرشادات المطلوبة-:مالحظة

.مدة صلوحیة الملف ال تتعدى ثالث سنوات من تاریخ إیداعھ بالصندوق-
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)1985مارس 5في المؤرخ 12- 85القانون رقم (:أنواع التقاعد

I.التقاعد العادي :

.سنة60أن یبلغ األستاذ -

.سنة15أن یكون منخرطا بالصندوق الوطني للتقاعد و الحیطة االجتماعیة لمدة ال تقل عن -

:الوثائق الالزمة للحصول على جرایة التقاعد

üمطلب ینص على العنوان و رقم الحساب الجاري.

üأشھر3دنیة لم یتجاوزا مضمونان من دفاتر الحالة الم.

üنسخة من عقد الزواج.

ü سنة16شھادة حضور من أحد المؤسسات التعلیمیة لألبناء الذین تخطوا.

üصورتان شمسیتان حدیثتان.

II.التقاعد الوجوبي:

:یمكن لإلدارة أن تحیل  األستاذ على التقاعد قبل بلوغ السن القانونیة في الحالتین التالیتین-

- 12-20المؤرخ في 83جدید من القانون عدد 42الفصل (:السقوط البدنيي بسبب التقاعد الوجوب.1

ناتجا عن مرض یجب أن یكون السقوط البدني ) 1983-12-12المؤرخ في 112المنقح للقانون عدد 1997

أجل في ھذه الحالة تستشار لجنة السقوط البدني قبل اتخاذ قرار اإلحالة على التقاعد الوجوبي من . أو إعاقة

السن القانونیة لإلحالة على انتظارینتفع األستاذ فورا بجرایة التقاعد و ذلك دون تبعا لذلك . السقوط البدني

.التقاعد

التشریعات الخاصة بالتغطیة االجتماعیة ألعوان القطاع العمومي في ھذا المجال على وجوب التفریق تنّص

فالحالة . ا بالخدمة والسقوط البدني المنسوب إلى العملبین السقوط البدني الناجم عن أسباب ال عالقة لھ

أما الثانیة 1959فیفري 5المؤرخ في 59لسنة 18وما یلیھ من القانون عدد 27األولى یضبطھا الفصل 

.1995جوان 1المؤرخ في 95لسنة 56فقد تم ضبط شروطھا بالقانون عدد 

:السقوط البدني غیر الناجم عن العمل-أ

نخرط أن یطلب إحالتھ على التقاعد من أجل السقوط البدني غیر الناجم عن العمل على معنى أحكام یمكن للم

، وذلك بعد استیفائھ إلجازة 1959فیفري 5المؤرخ في 59لسنة 18وما یلیھ من القانون عدد 27الفصل 

.ھ على التقاعدالمرض طویل األمد ویعرض عندئذ ملفھ على لجنة السقوط البدني للموافقة على إحالت
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تي خضعت فعلیا للحجز بعنوان وتتم تصفیة جرایة التقاعد وفقا للمدة التي قضاھا المنخرط في العمل واّل

.التقاعد

:السقوط البدني الناجم عن العمل-ب

فما فوق یمكن لھ إّما االستمرار في % 66عند إصابة العون بسقوط بدني ناجم عن العمل حددت نسبتھ بـ

یتّم عندئذ عرض الملف على اللجنة الطبیة و.لعمل أو طلب إحالتھ على التقاعد من أجل السقوط البدنيا

ثبوت العالقة السببیة بین العجز الذي لحق العون والعمل المركزیة بالوزارة األولى التي تتوّلى النظر في 

جرایة تقاعد وجرایة تعویضیة في نفس تسند للمنخرط في حالة الموافقة على إحالتھ على التقاعد.الذي یشغلھ

.الوقت

من المرتب الذي كان یتقاضاه العون إّال في % 100ال یتجاوز مبلغ الجرایة والجرایة التعویضیة نسبة 

حاالت معینة ضبطھا القانون خاصة الحاالت التي تستوجب فیھا حالة المنخرط المصاب بالسقوط البدني 

% 125ي ھذه الحالة ترتفع الجرایة والجرایة التعویضیة مجتمعة إلى اإلحاطة بھ من قبل شخص آخر وف

.من المرتب الذي كان یتقاضاه المنخرط بأمر من الوزیر األول

:تصفیة الجرایة من أجل السقوط البدني الناتج عن الخدمة- ج

ة وفق التراتیب العامة تتّم تصفیة الجرایة عند اإلحالة على التقاعد من أجل السقوط البدني الناتج عن الخدم

عند اإلحالة على التقاعد من أجل السقوط البدني ال یشترط .المعمول بھا في مجال تصفیة جرایات التقاعد

ة ما في الخدمة إلسناده جرایة تقاعد كما یتم الترفیع في مبلغ الجرایة بصورة آلیة إلى استیفاء العون ألقدمّی

ا أفضت تصفیة الجرایة إلى مبلغ أقّل من ھذا الحّد، وذلك بغّض ثلثي األجر األدنى المھني المضمون كلم

.بالخدمة، وھل ھو ناتج عنھا أم الالنظر عن عالقة السقوط البدني

) من النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة العمومیة81الفصل (:القصور المھنيالتقاعد الوجوبي بسبب .2

أن تنظر في ن على اإلدارة قبل اإلقدام على ھذه الخطوةفي حال ثبوت قصور مھني في أداء مھامھ لك

اللجنة استشارةإمكانیة نقلة الموظف إلطار مماثل بإدارة أخرى و یتخذ قرار اإلحالة رئیس اإلدارة بعد 

ھذا و ال یحصل األستاذ المحال على التقاعد الوجوبي على جرایة التقاعد إال بعد بلوغھ .اإلداریة المتناصفة

.1985–3–5المؤرخ في 12-85وفقا للقانون عدد50سن الـ 

III.التقاعد المبكر:
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:یكون بطلب من األستاذ نفسھ بشروط

ü سنة فعلیة من العمل35سنة و أن یكون قد قضى 55أن یبلغ.

ü سنة15أن ال تقل المساھمة في الصندوق القومي للتقاعد و الحیطة االجتماعیة عن.

üالوزیر منشورة على التقاعد كما ینص على ذلك األقل من تاریخ اإلحالأن یقدم المطلب قبل سنة على

1997-5–3الصادر في 17عدد األول

.في ھذه الحالة یحصل األستاذ على جرایتھ مباشرة بعد نھایة نشاطھ

- 9–2الصادر عن الوزارة األولى بتاریخ 70المنشور عدد من التقاعد المبكر و حسب استثنائیةفي حالة 

سنة أو 20أبناء لم تتجاوز أعمارھم في تاریخ تقدیم المطلب 3یمكن لألمھات الالتي لھن في كفالتھن 1988

إذا صادق الوزیر األول على القرار تنتفع .سنة عمل فعلیة15طفل مصاب بإعاقة عمیقة شرط أن یكن قد قضین 

.األم بجرایة التقاعد بدایة من تاریخ اإلحالة

.الموظف المستقیل أو المعزول بجرایة تقاعده إال بعد بلوغھ السن القانونیة للتقاعدتفع ال ین:مالحظة

:جرایات التقاعد المدنیة.1
:شروط االنتفاع بالجرایة-أ

اإلحالة على التقاعد-

توٌفر األقدمیة الالزمة-

تقدیم ملف الجرایة-

:اإلحالة على التقاعد-ب

: تتّم اإلحالة على التقاعد بسبب

بلوغ السن القانونیة-

العجز البدني-

.بطلب من المنخرط بعد موافقة الوزارة األولى-

االستقالة-

العزل-

القصور المھني-

التقاعد الوجوبي-
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:السن القانونیة لإلحالة على التقاعد-ت

.أعوان السلك النشیط والعملة القائمون بأعمال منھكة ومخلة بالصحة:سنة 55-

.قیة أصناف األعوان المدنیینب: سنة 60-

.سنة من الخدمات الفعلیة37سنة وبعد قضاء 57بلوغ -

:اإلبقاء في حالة مباشرة بعد بلوغ السّن القانونیة للتقاعد-ث

.بمقتضى قرار من رئیس اإلدارة التي ینتمي إلیھا العون ولمدة ال تتجاوز سّن الستین: السلك النشیط -

أمر صادر بناء على تقریر من الوزیر اّلذي یرجع إلیھ العون بالنظر ولمدة بمقتضى: جمیع األصناف -

.أقصاھا خمس سنوات بعد الستین

:األقدمیة المطلوبة-ج

سنوات على األقل بالنسبة إلى العملة العرضیین10

.سنة على األقل بالنسبة إلى بقیة أصناف المنخرطین15

سنة من الخدمات الفعلیة واستیفاء أقدمیة ال تقل 15المحددة بـ في صورة عدم توّفر شرط األقدمیة الدنیا 

من األجر األدنى % 50عن خمس سنوات، یمكن للمنخرط طلب االنتفاع بمنحة الشیخوخة المقدرة بـ 

ساعة عمل سنویا أو استرجاع المساھمات بعنوان 2400المضمون لمختلف القطاعات الخاصة بنظام 

.التقاعد

:تكوین الملف-ح

:یتكون ملف الجرایة أساسا من

قرار اإلحالة على التقاعد-

قائمة الخدمات-

تتوّلى المؤسسة المشغلة إعداد الملف وإطالع المنخرط علیھ وتوجیھھ إلى الصندوق ستة أشھر قبل 

.تاریخ اإلحالة على التقاعد

:قاعدة تصفیة الجرایة-خ

: تتّم تصفیة الجرایة اعتمادا على

عن أعلى وظیفة ر اّلذي تـّم على أساسھ دفع المساھمات بعنوان التقاعد أو المرتب المنجّرالمرتب األخی-

.مارسھا العون خالل حیاتھ المھنیة لمدة سنتین على األقل
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-

:النسبة المائویة المتأتیة من مردود سنوات العمل والمحددة كما یلي

بالمائة عن كل ثالثة أشھر بالنسبة إلى العشر سنوات األولى0,5

بالمائة عن كل ثالثة أشھر بالنسبة إلى العشر سنوات الثانیة0,75

.عملبالمائة عن كل ثالثة أشھر بالنسبة إلى بقیة سنوات ال0,5

ال تقل الجرایة وبالمائة من المرّتب المعتمد في تصفیة الجرایة90ال تتجاوز الجرایة القصوى للتقاعد حّد 

.ساعة عمل سنویا2400الخاصة بنظام األدنى المضمون لمختلف القطاعاتالدنیا عن ثلثي األجر

االنتفاع بالجرایة-د

طریقة صرف الجرایة-

.تحویل البنكي أو البریدي أو عن طریق الحوالة البریدیةتصرف الجرایة بواسطة ال

IV.األعوان العمومیون الذین یعملون في نطاق التعاون الفني:
:مجاالت االنتفاع بالتغطیة االجتماعیة.1

بدء االنتفاعاألصناف

:المحالون على التقاعد
لبلوغ السّن القانونیة-
من أجل السقوط البدني-

أو ابن مصاب بإعاقة عمیقة20ن الـأبناء دو3األم التي لھا -

االنتفاع الفوري

بطلب من المنخرط-

من أجل القصور المھني-

في سّن الخمسین

ألعوان المعزولونا-

األعوان المستقیلون-

في السّن القانونیة للتقاعد

األعوان المستمرون في حالة مباشرة بعد بلوغ السن -

القانونیة

في تاریخ االنقطاع عن

العمل
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ینتفع األعوان العمومیون الذین یعملون في نطاق التعاون الفني والملحقون بالوكالة التونسیة للتعاون الفني 

ات التي یتیحھا الصندوق الوطني للتقاعد والحیطة االجتماعیة لفائدة منخرطیھ المباشرین بنفس الخدم

.بالجمھوریة التونسیة بعنوان أنظمة التقاعد والشیخوخة والعجز والباقین على قید الحیاة

:احتساب االشتراكات.2

ّني بعنوان أنظمة التغطیة تحتسب اشتراكات األعوان العمومیون في حالة إلحاق للعمل في نطاق التعاون الف

االجتماعیة والذین یكون مرّتبھم أقل من ضعف المرّتب الذي كانوا یتقاضونھ بتونس قبل تاریخ إلحاقھم على 

: النحو التالي

بالنسبة إلى المتعاون اّلذي یساوي مرتبھ أو یفوق ضعف المرّتب الذي كان یتقاضاه وتكون االشتراكات

: بتونس قبل تاریخ إلحاقھ كما یلي

اشتراكات العوناألنظمة

%20,7التقاعد

%1رأس المال عند الوفاة

:دفع االشتراكات.3

ي للتقاعد والحیطة االجتماعیة بصفة تدفع االشتراكات بعنوان التغطیة االجتماعیة إلى الصندوق الوطن

وال تحتسب في قاعدة تصفیة الجرایة كل .منتظمة كّل شھر أو كل ثالثة أشھر حسب اختیار المتعاون الفّني

فترات العمل التي تجاوزت مدتھا ثالثة أشھر دون تسدید االشتراكات المتعّلقة بھا إال عند تسویتھا طبقا 

والمتعّلق بضّم 1995 دیسمبر14 المؤرخ في1995 لسنة105 نون عددللمقتضیات المنصوص علیھا بالقا

.الخدمات

اشتراكات العوناشتراكات المشغل األنظمة

%8,20%12,50التقاعد

%001رأس المال عند الوفاة
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:طرق دفع االشتراكات.4

یمكن للمتعاون تحویل المبالغ المتعّلقة بدفع االشتراكات إلى الحساب الجاري للصندوق الوطني للتقاعد 

الكائن بشارع جون المفتوح بفرع الشركة التونسیة للبنك 059103431.4 والحیطة االجتماعیة رقم

.تونس1001–جوراس

كما یمكنھ اإلذن لمصرف تونسي بتحویل مبالغ االشتراكات إلى نفس الحساب الجاري للصندوق المذكور 

.أعاله

ویمكن للمنخرط تكلیف أحد األقارب المقیمین بتونس بتحویل مبالغ االشتراكات إلى الحساب الجاري 

أو المحلي للصندوق الوطني مباشرة إلى المركز الجھوي للصندوق المنصوص علیھ أعاله أو بدفعھا

.للتقاعد والحیطة االجتماعیة القریب من مقر سكناه

V.الجرایات:
:جرایة التقاعد أو منحة الشیخوخة.1

شــروط االنــتفاع بـالـخدمـة

:بالنسبة إلى جرایة التقاعد- أ 

.بلوغ السن القانونیة لإلحالة على التقاعد-

سنوات بالنسبة إلى العملة 10سنة على األقل وتخفیض ھذه المدة إلى حدود 15ت بعنوان التقاعد لمدة المساھما-

.العرضیین

:بالنسبة إلى منحة الشیخوخة-ب

.بلوغ السن القانونیة لإلحالة على التقاعد-

.سنوات على األقل05المساھمات بعنوان التقاعد لمدة -

الـوثـائـق المطـلوبـة

.ار اإلحالة على التقاعدقر-

.قائمة في الخدمات معّدة وممضاة من قبل المنخرط ومشغلھ-

.صورة شمسیة-

.مضمون والدة-

.طلب كتابي في الغرض بالنسبة إلى طالب منحة شیخوخة-

نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة-
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:)وفاة عون في حالة مباشرة(جرایة القرین الباقي على قید الحیاة .2

ـروط االنــتفاع بـالـخدمـةشـ

.ارتباط القرین بالمنخرط المتوفى بصفة قانونیة-

الـوثـائـق المطـلوبـة

.مطبوعة بطاقة إرشادات معدة للغرض یعمرھا القرین الباقي على قید الحیاة-

.قائمة في الخدمات معدة وممضاة من قبل المشغل-

.حجة وفاة المنخرط المتوفى-

.على الحالة العائلیة أو نسخة من عقد الزواج عند االقتضاءالقرین ینّصمضمون والدة -

.صورة شمسیة للقرین-

. نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة للقرین-

:)وفاة منتفع بجرایة تقاعد أو بمنحة شیخوخة(جرایة القرین الباقي على قید الحیاة .3

شــروط االنــتفاع بـالـخدمـة

.لمنخرط المتقاعد بصفة قانونیةارتباط القرین با-

الـوثـائـق المطـلوبـة

.مطبوعة بطاقة إرشادات معدة للغرض یعمرھا القرین الباقي على قید الحیاة-

.حجة وفاة المنخرط المتقاعد المتوفى-

.مضمون والدة القرین ینص على الحالة العائلیة أو نسخة من عقد الزواج عند االقتضاء-

.قرینصورة شمسیة لل-

.نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة للقرین-

:إسناد المنحة العائلیة لفائدة المنتفع بجرایة تقاعد أو بجرایة قرین باق على قید الحیاة أو منحة شیخوخة.4

شــروط االنــتفاع بـالـخدمـة

.أطفال في الكفالة في حدود الثالثة األوائل:سنة 16إلى حدود سن- أ 

أطفال في الكفالة في حدود الثالثة األوائل یمارسون تدریبا مھنیـا على مستوى :سنة18سن إلى حدود-ب 

.قطاعات حرة
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أطفال في الكفالة في حدود الثالثة األوائل یزاولون دراسة ثانویة أو جامعیة أو :سنة21إلى حدود سن - ج 

.رة التربیة و التكوینیمارسون تدریبا مھنیا منظما على مستوى مؤسسات مختصة تابعة لوزا

.الطفل المعاق في الكفالة الذي ال یتعاطى نشاطا بمقابل:سنة دون اعتبار الرتبة أو العدد21بعد سن -د 

الـوثـائـق المطـلوبـة

.مضمون والدة لكل طفل لھ الحق في االنتفاع بالمنحة العائلیة-

.سنة21و 16شھادة حضور مدرسیة لكل طفل تراوح عمره بین -

.سنة21و 16نسخة من عقد التدریب المھني لكل طفل متدرب تراوح عمره بین -

21نسخة من بطاقة معاق بالنسبة إلى الطفل المعاق ترفق بتصریح على الشرف بعدم الشغل إن تجاوز عمره -

.سنة

.نسخة من عقد الزواج-

.شھادة في التمتع بالمنح العائلیة معدة من طرف المشغل-

.طبوعة بطاقة إرشادات معدة للغرض یقع تعمیرھا من طرف المنتفعم-

:المنح العائلیة.5

:شروط إسنادھا

تصرف جرایات التقاعد في إطار نظام التقاعد بالقطاع العمومي مصحوبة بالمنح العائلیة عند وجود أطفال في 

.كفالة المنخرط

.اتیب التي تخضع لھا في إسنادھا لألعوان المباشرینھذه المنح تسند للمستحقین وفقا لنفس الشروط ولنفس التر

:مقادیرھا

د عن الطفل األول7.320

د عن الطفل الثاني6.507

د عن الطفل الثالث5.603

1989جانفي1بدایة مند عن الطفل الرابع الذي اكتسب ھذا الحق 4.880 

.د عن الطفل المعوق المرتب بعد الطفل الثالث4.880

:كوین الملفت

:یتكون ملف المنحة العائلیة من الوثائق التالیة

شھادة انتفاع بالمنحة العائلیة في المؤسسة المشغلة-
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تصریح على الشرف في عدد األبناء-

مضمون والدة لكل ابن في الكفالة-

على الحالة العائلیة للزوجة أو نسخة من عقد القرانمضمون والدة ینّص-

سنة16مدرسیة لألبناء الذین تجاوز سّنھم شھادة حضور-

نسخة من بطاقة إعاقة بالنسبة إلى الطفل المعوق-

.سنة16تصریح على الشرف في عدم شغل الزوجة واألبناء المعوقین اّلذین تجاوز سّنھم -

.یمكن الجمع بین المنح العائلیة والجرایات الوقتیة لألیتام:مالحظة

:أو بمنحة شیخوخة) ة(لمنتفع بجرایة تقاعد أو بجرایة أرملالدخل الوحید لفائدة ا.6

شــروط االنــتفاع بـالـخدمـة

.االنتفاع بالمنحة العائلیة-

.عدم تقاضي القرین لجرایة أو مرتب أو التمتع بدخل-

) -ة- نفس الشرط بالنسبة للمنتفع بجرایة أرمل) عدم ممارسة القرین ألي نشاط مؤجر _

طـلوبـةالـوثـائـق الم

.على الحالة العائلیة أو نسخة من عقد الزواج عند االقتضاءمضمون والدة القرین ینّص-

.المنتفع بجرایة) ة(القرین أو األرمل " تصریح على الشرف بعدم شغل" مطبوعة-

:)وفاة في حالة مباشرة أو وفاة منتفع بجرایة(الجرایة الوقتیة لألیتام .7

خدمـةشــروط االنــتفاع بـالـ

:ینتفع بھذه الخدمة جمیع الیتامى حسب الشروط التالیة

.سنة دون شرط21إلى حدود سن - أ 

یتامى في الكفالة یزاولون دراسة جامعیة وال ینتفعون بمنحة جامعیة وطنیة أو :سنة25إلى حدود سن -ب

.بمنحة تندرج في نطاق التعاون

:ون تحدید السندون اعتبار الرتبة أو العدد وبد21بعد سن -ج

الیتیم المعاق في الكفالة الذي ال یتعاطى نشاطا بمقابل وبعد عرض الملف على لجنة السقوط البدني التابعة -

.للصندوق

.مؤجراوالتي لم تجب نفقتھا على زوجھا وال تتعاطى نشاطا البنت العزباء منعدمة الموارد-

الـوثـائـق المطـلوبـة

.باألمر) ة(یقع تعمیرھا وإمضاؤھا من طرف المعني " ع بجرایة وقتیة لألیتاممطلب لالنتفا"مطبوعة -
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.حجة وفاة المنخرط المتوفى أو القرین المنتفع بجرایة-

.مضمون والدة الیتیم طالب الخدمة-

).في صورة وفاة في حالة مباشرة(قائمة في الخدمات معدة وممضاة من قبل المشغل -

.سنة21الیتیمة العزباء منعدمة الموارد التي تجاوز عمرھا نسخة من بطاقة تعریف -

سنة یحمل إمضاءھا 21تصریح على الشرف بعدم شغل الیتیمة العزباء منعدمة الموارد التي تجاوز عمرھا -

.معرفا یرفق بنسخة من تصریحھا بالدخل السنوي للعام المنقضي

.شھادة ترسیم جامعیة-

.الصندوق الوطني للضمان االجتماعيشھادة في عدم االنخراط ب-

.شھادة في عدم االنتفاع بمنحة جامعیة-

نسخة من بطاقة إعاقة وتصریح على الشرف بعدم شغلھ وشھادة طبیة تبین نوع اإلعاقة و نسبة السقوط البدني -

.أو الذھني

.حكم تقدیم وصورة شمسیة للٌمتقدِّم ونسخة من بطاقة التعریف الوطنیة-

:رأس المال عند الوفاة لفائدة القرین، الیتامى أو األصولمنحة .8

في حالة مباشرة أو حالة إلحاق أو حالة عدم مباشرة ألسباب غیر :أن یكونیشترط في المنخرط المتوفّي

شخصّیة أو تحت السالح دون التمكن بجرایة عسكرّیة أو في حالة إیقاف عن المباشرة ألسباب تأدیبّیة أو في 

.أجرعطلة بدون

:شـــروط االنتفـــاع بـــالخدمة

.ارتباط القرین بالمنخرط المتوفى بصفة قانونیة:بالنسبة إلى القرین- أ 

:بالنسبة إلى الیتیم-ب

.جمیع الیتامى في الكفالة: سنة16إلى حدود سن -

لإلدماج في سوق األیتام الذین یمارسون تدریبا مھنیا على مستوى قطاعات حرة تأھیال: سنة18و 16بین -

.الشغل

عاما ولیس لھ عمل وذلك بعد موافقة لجنة 20بالنسبة للیتیم المعاق الذي تجاوز عمره -: دون تحدید السن-

.السقوط البدني التابعة للصندوق

:بالنسبة إلى األصل-ج

.عدم وجود قرین في عصمة المتوفى أو ابن في الكفالة-

.خرط المتوفىأن یكون األصل في كفالة المن-
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.عدم االنتفاع بنظام للضمان االجتماعي-

.عدم االنتفاع بدخل قار أو االنتفاع بدخل غیر خاضع لألداء-

)باستثناء المصاب بسقوط بدني أو ذھني(عاما 55أن ال یقل سنھ عن -

:الوثـــائق المطلوبـــة

:بالنسبة إلى القرین- أ 

.ویمضیھا القرینبطاقة إرشادات معدة للغرض یعمرھا-

.حجة وفاة للمنخرط المتوفى-

.على الحالة العائلیة أو نسخة من عقد الزواج عند االقتضاءمضمون والدة ینّص-

.نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة-

:بالنسبة إلى الیتیم- ب 

.مضمون والدة-

.سنة20و 16ه بین شھادة حضور مدرسیة أو نسخة من عقد التدریب المھني إن تراوح عمر-

.نسخة من بطاقة إعاقة مصحوبة بشھادة طبیة بالنسبة إلى الیتیم المعاق-

.عاما20تصریح على الشرف بعدم شغل الیتیم المعاق الذي فاق سنھ -

.نسخة من حكم تقدیم ونسخة من بطاقة التعریف الوطنیة للمتقدم عند االقتضاء-

:بالنسبة إلى األصل- ج 

.فالةشھادة ك-

.مضمون والدة لكل أصل في الكفالة-

.تصریح بالدخل السنوي للسنة المنقضیة مراقب من طرف مكتب مراقبة األداءات-

.سنة55شھادة طبیة أو بطاقة إعاقة في حالة سقوط أو عجز بدني أو ذھني بالنسبة لألصول سنھم دون -

.تماعيشھادة في عدم االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االج-

.تصریح على الشرف في عدم التمتع بجرایة من أي جھة كانت-

" بطاقة إرشادات"إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث مرور أو حادث شغل یتم تعمیر مطبوعة :مالحظة

معدة للغرض تحمل وجوبا إمضاء طالب الخدمة معرفا بھ یتعھد بمقتضاھا اإلدالء بنسخة من محضر بحث 

.الوطني مصحوبة بتقریر الطب الشرعيالشرطة أو الحرس 
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:إسناد منحة دفن
:شـــروط االنتفـــاع بـــالخدمة

.وفاة قرین المنتفع بجرایة تقاعد-

:الوثـــائق المطلوبـــة

.مطلب للحصول على منحة دفن-

.على الزواج أو نسخة من عقد القران عند االقتضاءمضمون والدة المتقاعد ینّص-

.اة القرینمضمون وف-

:تحویل جرایة إلى الخارج
:شـــروط االنتفـــاع بـــالخدمة

منتفع بجرایة من الصندوق و مقیم بإحدى البلدان التي تربطھا بتونس اتفاقیة ثنائیة في مجال الضمان االجتماعي 

.یشمل القطاع العمومي

:الوثـــائق المطلوبـــة

و الھویة البریدیة أو البنكیة لطالب الخدمة ببلد اإلقامة ، شھادة مطلب تحویل جرایة یتضمن العنوان الشخصي

.إقامة و شھادة حیاة

 
 

 
من النظام األساسي العام ألعوان 76النھائي عن الوظیفة في الحاالت التالیة حسب الفصل االنقطاعیتّم 

:الوظیفة العمومّیة

I.یةفقدان الحقوق المدن:

.في حال فقدان الحقوق المدنّیة یشطب األستاذ  دون إجراءات تأدیبّیة

II.الجنسّیة التونسّیةفقدان:
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III.االستقالة:

:االستقالةیجب أن تكون 

üكتابّیة و صریحة و ال لبس فیھا.

üغیر ناتجة عن أي ضغوطات.

üغیر مشروطة.

üیكون اإلمضاء معّرفا بھ في إحدى مصالح الحالة المدنّیة.

üراجع فیھاال ت.

اإلدارّیة و في حال الرفض یمكن لألستاذ رفع األمر إلى اللجنة االستقالةیتولى رئیس اإلدارة قبول أو رفض 

.یبقى األستاذ في حالة مباشرة لمھامھ و إّال عّرض نفسھ لعقوبة تأدیبّیةو في االنتظار. المتناصفة

IV.التخلّي عن العمل:

31/01/1984المؤرخ في 3دون مبرّر شرعي یتّم طبقا للمنشور عدد بالعملااللتحاقفي صورة تعمد عدم 

ناف العمل و بمّد مؤسستھ بأسباب ئع اإلعالم بالبلوغ لمطالبتھ بإستمراسلة العون بمكتوب مضمون الوصول م

.یتّم شطبھ دون ضمانات تأدیبیةامتناعھغیابھ وفي حال 

V.اإلعفاء:

الحق في جرایة التقاعد و قبل بلوغ السّن القانونّیة اكتسابتأدیبّیة قبل ھو اعفاء األستاذ من مھامھ ألسباب غیر

.للتقاعد

)81الفصل (:اإلعفاء من أجل القصور المھني-أ

جمیع الحلول كنقلتھ أو استنفاذإذا ثبت أّن األستاذ غیر قادر على القیام بمھامھ رغم تمتعھ بصّحة جّیدة وبعد 

اللجنة اإلدارّیة المتناصفة و استشارةیقوم رئیس اإلدارة بعد ...ى التقاعدإدماجھ في رتبة أدنى أو إحالتھ عل

.تمكین األستاذ من جمیع الضمانات القانونّیة بإعفائھ

)69الفصل :(اإلعفاء ألسباب صحّیة-ب

:عند نھایة عدم المباشرة الوجوبّیة ألسباب صحّیة یتّم

üإّما إرجاع العون إلطارات إدارتھ األصلیة.

üھ على التقاعدأو إحالت.

ü اللجنة اإلدارّیة المتناصفةاستشارةبعد اسمھفي حال لم یكن لھ الحّق في جرایة التقاعد یشطب.
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VI.العزل:

.فادح و یتم عن طریق مجلس التأدیب و بتوّفر الضمانات التأدیبّیةبخطأ مھنيیتّم في صورة قیام األستاذ 

VII.طلب من األستاذتكون ب:)التقاعد المبكر(اإلحالة على التقاعد.

ü عمل فعلّیاسنة 35سنة و یكون قد قّضى 55یكون بشرط أن یبلغ.

ü سنة15عن االجتماعیةأن ال تقّل مساھمتھ في الصندوق القومي للتقاعد و الحیطة.

 

و الجماعات المتعلق بممارسة أعوان الدولة1995جانفي 16مؤرخ في 1995لسنة 83لألمر عدد وفقا 

.العمومّیة ذات الصبغة اإلدارّیة و المنشآت العمومّیة بعنوان مھني لنشاط خاص بمقابل

یحجر على أعوان الدولة و الجماعات العمومّیة ذات الصبغة اإلدارّیة و المنشآت العمومّیة بعنوان مھني لنشاط 

:مع وراعاة إستثناءات. خاص بمقابل مھما كان نوعھ

üلكن یجب على العون إعالم  .حجیر على األعوان المحالین على عدم المباشرة ألسباب شخصّیةال ینطبق الت

.الرئیس المباشر لإلدارة مسبقا بھذا النشاط

ü ال ینطبق التحجیر على األعمال األعمال العلمّیة و األدبّیة و الفنّیة و ال على البحث العلمي غیر أّنھ ال یجب

و في حال القیام بھذه األنشطة بمقابل یجب على العون . لى ھذه األعمالأن تسیطر الصبغة التجارّیة ع

.إعالم رئیس اإلدارة الراجع لھا بالنظر

ü ال یمكن ألعوان سلك التعلیم و السلك الطبي و الموازي للطبي القیام بمھنة حّرة ناتجة عن طبیعة وظائفھم

.ة باألعوان المذكورینو تضبط شروط مباشرة ھذه المھنة باألنظمة األساسّیة الخاّص

ü یمكن أن یرخص ألعوان الدولة من قبل رئیس اإلدارة الراجع لھا بالنظرعلى أن یكون الترخیص مسبق و

:كتابي في

v وعندما یكون إجراء .إجراء إختبارات و إستشارات بمقابل دون أن یكون ذلك ضّد مصالح الدولة

.ل بھا العون فإّن ذلك یكون بدون مقابلاإلختبارات و اإلستشارات لفائدة اإلدارة التي یعم

v القیام بدروس لھا عالقة بصالحیاتھم بمقابل.

üیمكن أن یرخص من قبل الوزیر األّول وفق كراس شروط وعقود لموظف في:
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vالمشاركة بمقابل في إنجاز الدراسات المندرجة ضمن برنامج اإلصالح اإلداري.

vراتیجّیة المندرجة ضمن األعمال التحضیرّیة لمخطط المشاركة بمقابل في إنجاز الدراسات اإلست

.التنمیة اإلقتصادّیة و اإلجتماعّیة

یجب في كّل األحوال أن ال یضّر القیام بالنشاط المھني الخاص بممارسة العون لوظیفتھ األصلّیة و ال بمصالح 

و كتمان السّر المھني أثناء اإلدارة و ال بإستقالل العون كما یتعّین على الموظف  اإللتزام بواجب التحفظ

.ممارسة ھذا النشاط

ال یمكن للعون إستعمال وسائل أو معدات إدارتھ عند القیام بنشاط خاص إال بصفة إستثنائّیة وز في ھذه الحالة 

:یجب أن یكون إستعمال ھذه الوسائل بمقتضى

üترخیص كتابي و مسبق من قبل رئیس اإلدارة.

üبمقابل  یضبط بإتفاقّیة.

.كن لإلدارة في أّي وقت أن تحجر على ھؤالء األعوان القیام بأّي نشاط مضّر بمصالحھایم

المتعلق بضبط الشروط و اإلجراءات المتعلقة 1998دیسمبر 28المؤرخ في 1998لسنة 1875األمر 

.بإسناد الموظفین العمومیین ترخیصا لممارسة نشاط خاص بمقابل لھ عالقة مباشرة بمھامھم

ذا األمر الشروط و اإلجراءات المتعلقة بإسناد الموظفین العمومیین ترخیصا لممارسة نشاط خاص یضبط ھ

وتنطبق أحكامھ على الموظفین العمومیین الذین یكونون في حالة المباشرة أو .بمقابل لھ عالقة بمباشرة مھامھم

التي تلي إنقطاعھم نھائیا عن عدم المباشرة أو اإللحاق كما تنطبق أیضا على األعوان خالل الخمس سنوات 

.ممارسة مھامھم

:یشترط للحصول على ترخیص لممارسة نشاط خاص بمقابل لھ عالقة مباشرة بمھام العون

üأال یضر النشاط بالصالح العام.

ü أال یخل النشاط بمصالح اإلدارة التي یعمل فیھا الموظف العمومي أو كان یعمل فیھا قبل اإلنقطاع النھائي

.مھامھعن ممارسة

ü لسنة 83األمر عدد أن یندرج النشاط الخاص ضمن اإلستثناءات المنصوص علیھا باألمر السابق أي

. بالنسبة لألعوان الذین لم ینقطعوا نھائیا عن ممارسة مھامھم1995جانفي 16المؤرخ في 1995
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بمقتضى التأشیرة 1950مارس18ثقافیة تأسست في اجتماعیةبتونس تعاونیة التعاونیة الوطنیة للتعلیم 
تونس-2الطابق -شارع باریس بالرواق السابع38: العنوان1–858عدد 

71347775: الفاكس- 71258860:الھاتف- تونس حشاد486صندوق البرید
WWW .MNET-TUNISIE.COM :موقع الواب

mnet-tunisie@planet.tn:العنوان االلكتروني

:أھدافھا

ü المصاریف الطبیة و الجراحة و مصاریف الوالدةاسترجاعالمساھمة في.

üالتكفل بمصاریف العالج التي ال یتبناھا الصندوق الوطني للتأمین على المرض.

ü و التداوي بمصحات العالج الطبیعي و المیاه المعدنیةاإلقامةتسدید مصاریف.

üحمایة الطفولة و األسرة.

üمنح مساعدات استثنائیة للمنخرط و تقدیم منحة وفاة.

ü سیاحة عائلیة ,ملتقیات,حفالت,عمرة,مصائف, رحالت(تنظیم أنشطة ثقافیة وسیاحیة لفائدة المنخرطین

...).بالنزل

üإیداع وثائق عالج المنخرط لدى الصندوق الوطني للتأمین على المرض.

üھم الخاصة لدى إحدى شركات التأمین بتعریفة مدروسة و التدخل لمساعدة المنخرطین على تأمین سیارات

.ذلك بالتنسیق مع اإلتحاد الوطني للتعاونیات

üمنح القروض عن طریق البنوك بنسبة منخفضة .

ü  مفتاح تخّول اتفاقّیة ممضاة مع شركة اتصاالت تونس للمنخرطین الحصول على امتیازات في مجال

.إلتصاالت تونس++3Gاالنترنت 
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:فعون بالخدماتالمنت

üالمنخرط و القرین.

üأبناء رجال التعلیم مھما كانت وظائفھم.

üالبنت في الكفالة مھما كان عمرھا

üاألصول في الكفالة.

:الخدمات الصحیة
:السقف السنوي السترجاع مصاریف العالج للخدمات الصحیة الخارجیة

د500المنخرط
مجموع استرجاع 

المصاریف للعائلة
د2500 د500قرینال

د1500أبناء3

:تفاصیل الخدمات

السقفالخدمةالسقفالخدمة

د100األدویةد160التصویر باألشعة

د80التحالیل البیولوجیةد80العیادات

د30األعمال الشبھ طبیةد50طب األسنان

:ألخرىالسقف السنوي السترجاع مصاریف العالج للخدمات الصحیة ا

السقفالخدمةالسقفالخدمة

د100الوالدةد160الجراحة

د80العالج بالمیاه المعدنیةد80األعمال الشبھ طبیة

د30تركیب األسناند50معدات و آالت الطبیة

د40البلور: النظاراتد40الطوق: النظارات

د500= المجموع 

د1500=د 1000+ د 500: مجموع المنافع الصحیة للفرد الواحد
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:الخدمات االجتماعیة

üناء المنخرطینتنظیم مصائف ومخیمات ألب.

üتنظیم رحالت داخل البالد و خارجھا مع تسھیالت في الدفع.

ü في النزل و المركبات االستشفائیةاإلقامةتمكین المنخرط من.

üتمتیع المنخرط بمنحة ألداء العمرة.

ü اإلداريإلى البقاع المقدسة حسب مقاییس یضبطھا المجلس إیاباالمساھمة بنسبة من تذكرة السفر ذھابا و.

üتنظیم قوافل تضامنیة لفائدة بعض المدارس.

üتكریم رجال التعلیم.

üإسناد منحة وفاة للمنخرط و أفراد عائلتھ.

:لالنخراطاألوراق المطلوبة 

üآخر بطاقة خالص للمنخرط و للزوجة العاملة.

üمضمون والدة للمنخرط و للقرین و لكل ابن.

üة(غیر العامل) ة(شھادة عدم شغل للزوج.(

üسجیل بالجامعة بالنسبة للطلبةشھادة ت.

ü 3في أجل ال یتجاوز اإلداريالمجلس إعالمبالنسبة للمنخرط المتقاعد الراغب في مواصلة انخراطھ علیھ

.على التقاعد وذلك بتسدید معلوم انخراطھ بواسطة صك أو حوالةإحالتھأشھر من تاریخ 

:االشتراك

و ) المنحة الخصوصیة+ األجر األساسي ( بالمائة من2.5ل للمنخرط و للزوجة العام معلوم االشتراك یمث

.یخصم مباشرة من المرتب الشھري بصفة شھریة
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amical education@yahoo.fr:البرید اإللكتروني/ تونس1030شارع باب بنات :العنوان

71.568.768poste363:الھاتف

 

باسم جمعیة 1959نوفمبر 7المؤرخ في 1959لسنة 154من القانون عدد 5الفصل بعثت بمقتضى 

.موظفي وزارة التربیة القومیة

.سنویادنانیر10:معلوم اإلنخراط

)من القانون األساسي2الفصل (:أھداف الجمعیة

تھدف الجمعیة على ربط صلة الزمالة بین جمیع منخرطیھا

.نشاط ثقافي واجتماعي ومساعدة جمیع األعضاء على تحسین تكوینھم المھنيبعث-

.إقامة عالقات مع مع المنظمات المماثلة لھا داخل الجمھوریة وخارجھا-

...امكانیة إصدار مناشیر ودراسات إلخ -

.تنظیم محاضرات واجتماعات وملتقیات ورحالت ومصائف -
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یتمتع بھا جمیع منخرطي الودادیة في كامل تراب الجمھوریةاإلتفاقیات الوطنیة المبرمة و
:اإلتفاقیات مع البنوك- 1

üبنك اإلسكانBH

üالشركة التونسیة للبنك

üالبنك الوطني الفالحي

üبنك األمانAMEN BANK

üالبنك العربي لتونسATB

üمصرف الزیتونةBANQUE ZITOUNA

üالبنك التجاريAttijari bank

üلبنوكاإلتحاد الدولي لUIB

üBIAT

üUBCI

TUNISIE TELECOMاتصاالت تونسشركة اإلتفاقیة مع -2
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:شھرا 24لكّل اشتراك بـ ++3Gبالنسبة لألنترنات الجیل الثالث فائق السرعة عرض المفتاح -أ

.المفتاح مجاني-

.أنترنات غیر محدودة-

.د شھریا فقط18.750الخالص -

شھرین مجانیین-

.أرقام اتصاالت تونس مجانیة و مجانیة االتصال بكل مشترك في نفس العرض3مع العرض ھاتف جو-ب

corporate optimumعرض الھاتف الجوال 
1العرض 

الشھر/د7.500
2العرض 

الشھر/د11.250
3العرض 

الشھر/د15
د 15رصید مكالمات شھري بـ-

د في 10:یوم90صالح لمدة 

اتجاه جمیع الشبكات المحلیة و 

في د05+ دولیة قابل للتحویل ال

.اتجاه شبكات اتصاالت تونس

مكالمات مجانیة غیر محدودة -

مع جمیع المنخرطین في نفس 

.العرض

مكالمات مجانیة غیر محدودة -

أرقام مفضلة تابعة 3في اتجاه 

.إلتصاالت تونس

35دعم بـ+ تسعیرة تفاضلیة -

.على كل عملیة شحن0/0

-200 Moانترنت موبیل.

د مكالمات شھري رصی-

90د صالح لمدة 22.500بـ

د في اتجاه جمیع الشبكات 15:یوم

+ المحلیة و الدولیة قابل للتحویل 

د في اتجاه شبكات 7.500

.اتصاالت تونس

مكالمات مجانیة غیر محدودة -

مع جمیع المنخرطین في نفس 

.العرض

مكالمات مجانیة غیر محدودة -

أرقام مفضلة تابعة 4في اتجاه 

.الت تونسإلتصا

35دعم بـ+ تسعیرة تفاضلیة -

.على كل عملیة شحن0/0

-200 Moانترنت موبیل.

د 30رصید مكالمات شھري بـ-

د في 20:یوم90صالح لمدة 

اتجاه جمیع الشبكات المحلیة و 

د في 10+ الدولیة قابل للتحویل 

.اتجاه شبكات اتصاالت تونس

مكالمات مجانیة غیر محدودة -

في نفس مع جمیع المنخرطین

.العرض

مكالمات مجانیة غیر محدودة -

أرقام مفضلة تابعة 5في اتجاه 

.إلتصاالت تونس

35دعم بـ+ تسعیرة تفاضلیة -

.على كل عملیة شحن0/0

-200 Moانترنت موبیل.
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%25كّل مشترك بعرض الھاتف الجوال یتمتع بتخفیض بـ :المنزليADSLالعرض الخاص بخدمة -ج

.)معلوم مزودي األنترنت الشركاء في ھذا العرض(المنزلي SLADعلى معلوم الـ

:MAEللتعلیماالتفاقیة المبرمة مع تعاونیة التأمین-3

:تنظم الودادیة سنویا عروضا للمصائف العائلیة في نزل و منازل مؤثثة بأسعار تفاضلّیة–4

 

كاء الودادیة في اإلتفاقیات ألني الرجاء من الزمالء التحري عن األسعار التي یقدمھا شر:مالحظة
.بدراسة بعضھا تبینت شخصیا إعتمادھم المغالطة و عدم التقید ببنود اإلتفاقیات
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المتناصفة التي تضم بالتساوي أعضاء تعینھم اإلدارة و أعضاء منتخبین یمثلون األساتذة اإلداریةتقوم اللجان 

ب الذي یرأسھ أحد ممثلي اإلدارة وتتولى اإلدارة مھام كتابة محضر المنتمین لنفس الصنف بدور مجلس التأدی

.الجلسة

یكون المدرس عرضة للعقوبة لمخالفتھ لواجباتھ المھنیة داخل اإلدارة أو خارجھا سواء أثناء المباشرة أو خالل 

.عطلة أو في حالة عدم مباشرة أو في حالة إلحاق

I.األخطاء التأدیبیة:

:التي یمكن ارتكابھا أثناء المباشرةالتأدیبیةاألخطاء- 1

ü اإلداریةحسب قرار المحكمة ...ةمثل إنذار أو قرار نقلة وجوبّیلعقوبة تأدیبیةاالمتثالرفض أو عدم

.1983-8- 28المؤرخ في 734عدد

ü لواجب المراقبة الطبیةاالمتثالعدم.

ü1981-11- 11المؤرخ في 580عدد ةاإلداریقرار المحكمة (د في أداء العمل تعّممالتھاون و التقصیر ال.(

ü 1983-01-19المؤرخ في 738عدد اإلداریةقرار المحكمة (التخلي المتعمد عن العمل.(

üاللفظي أو الماديالعنفاستعمالو سوء معاملة التالمیذ.

ü 15ي المؤرخ ف602عدد اإلداریةقرار المحكمة (خالل العمل مثل التحرش الجنسي بالتالمیذ إساءة السلوك -

01 -1983.(

ü 1979لسنة 124عدد اإلداریةقرار المحكمة (االعتداء على األخالق الحمیدة.(

üإفشاء السر المھني أو تسریب وثائق تخص العمل.

:األخطاء التأدیبیة التي یمكن ارتكابھا خارج العمل- 2

ü 1983-6- 6المؤرخ في 600عدد اإلداریةقرار المحكمة (تعاطي نشاط بمقابل أثناء عطلة مرض.(

ü1981-11-16المؤرخ في 579عدد اإلداریةقرار المحكمة (اإلدمان على شرب الخمر .(

üاألعمال الالأخالقیة.

:األخطاء الجزائیة التي یمكن ارتكابھا خارج العمل- 3

üالسرقة

ü1983-04-12المؤرخ في 488قرار المحكمة اإلداریة عدد (ل التحّی.(
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ü1985- 05-27المؤرخ في 743عدد قرار المحكمة اإلداریة (نا الّز.(

üاالعتداء على األخالق الحمیدة.

üالسیاقة في حالة سكر.

II.العمومیةالوظیفةمن النظام األساسي العام ألعوان )جدید(51الفصل :أنواع العقوبات التأدیبیة:

)أي الوزیر(یرجع حّق التأدیب إلى رئیس اإلدارة التي ینتمي لھا الموّظف 

المعني باألمر أن یفوض إلى أحد اإلطارات السامیة بإدارتھ سلطتھ التأدیبّیة أو إمضاءه اإلدارةویمكن لرئیس 

.حسب شروط یتّم ضبطھا بأمر

و ھي تتخذھا اإلدارة بعد استجواب األستاذ و دون الرجوع إلى مجلس التأدیب: العقوبات من الدرجة األولى- 1

: اثنتان

ü اإلنذار

üالتوبیخ

ال تتخذ إال بعد الرجوع لمجلس التأدیب و اللجنة اإلدارّیة المتناصفة الخاصة :رجة الثانیةالعقوبات من الد- 2

:و ھي خمسةبرتبة األستاذ

ü أشھر و سنة3التأخیر في التدرج ما بین.

üالنقلة الوجوبّیة مع تغییر اإلقامة.

ü أشھر مع وقف المرتب6الرفت المؤقت لمّدة أقصاھا.

ü جرایة التقاعدالحق فيإیقافالعزل دون.

III.حقوق و ضمانات األستاذ المحال على مجلس التأدیب:

:إلنزال عقوبة من الدرجة الثانیة یجب القیام باإلجراءات التالیة

üبجمع كل المعطیات و بإعداد تقریر حول الموضوعالتحقیق.

üسب لألستاذ و یقوم رئیس اإلدارة بتوجیھ تقریر كتابي إلى رئیس مجلس التأدیب یشرح فیھ جملة ما ن

.یرفقھ بملف التحقیق اإلداري

ü العنوان المدرج بملفھ إعالمھ فيإعالم األستاذ بقرار إحالتھ على مجلس التأدیب وفي صورة غیابھ یتم

.المھني
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ü على عین المكان أي بالمصلحة اإلداریة إطالع األستاذ على ملفھ و على جمیع الوثائق المتعلقة بالتھمة

من النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة 52و أخذ نسخة منھا حسب الفصل ف التي یوجد بھا المل

.ویصرح كتابیا بأّنھ اطلع على ملفھ أو أنھ تنازل عن ذلك بمحض إرادتھ.العمومیة

ü و عن ذلك بطالن اإلجراءات الـتأدیبیة انجّرمنح األستاذ الوقت الكافي إلعداد مستندات الدفاع  و إال

اختیارو شھود و القیام أثناء الجلسة بتقدیم مالحظات شفاھیة أو كتابّیةاستدعاءما من حقھ كتتّم إعادتھا

.شخص للدفاع عنھ أثناء الجلسة

ü ال یمكن اجتماع مجلس التأدیب دون دعوة األستاذ و في ھذه الحالة تلغى العقوبة و في حال تعمده الغیاب

.تقّر العقوبةدون مبّرر

ü یوم قبل انعقاد مجلس التأدیب15كتابّیا في أجل أدناه األستاذ استدعاءیجب.

üلیس من حق المجلس مفاجأة األستاذ بمعطیات لم ترد بالملف.

üمن عقوبة واحدة من أجل سبب واحدال یمكن أن یتعّرض األستاذ ألكثر.

ü من األستاذاالنتقامال یمكن اإلدارة أن تستعل سلطتھا التأدیبّیة من أجل التشفي أو.

üمن النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة 54حسب الفصل ن عقوبة األستاذ بقرارات كتابّیة معّللةتكو

.العمومیة

ü یجب على مجلس التأدیب اإلدالء برأیھ في أجل أقصاه شھر من تعھده بالموضوع و یمكن أن یمدد ھذا

.األجل لشھرین في حال طالب المجلس ببحث

üلعقوبة یمكن لألستاذ التقاضي لدى المحكمة اإلدارّیةفي حال عدم رضا األستاذ على ا.

ü یقع إیقافھ عن العمل حاال و یقع جریمة حق عامارتكابعملھ أو في حال ارتكاب األستاذ خطأ جسیم في

أشھر من إیقافھ عن العمل و إذا لم یتّم عزلھ یكون لھ الحق في استرجاع 3تسویة ملفھ في أجل أقصاه 

.قاف مع طرح المرتب الموافق لمدة الرفت المؤقتمرتبھ طیلة مدة اإلی

ü في حال ارتكاب األستاذ لجنحة أو جنایة في العمل أو إذا تعّلق األمر باالرتشاء أو إفشاء السر المھني أو

.االختالس فعلى إدارتھ رفع قضّیة لدى النیابة العمومّیة

IV.حّق محو أثر العقاب:

:العزلءباستثناقوبات التأدیبّیة تمحى أثار الع

üبمقتضى عفو تشریعي عام أو خاص.

üبمقتضى حكم من المحكمة اإلدارّیة بإلغاء العقوبة.

ü بالنسبة للعقوبات من تسنوا5بمقتضى قرار من السلطة اإلدارّیة إما تلقائّیا أو إثر تظّلم من األستاذ بعد

.سنوات بالنسبة للعقوبة من الدرجة الثانیة10الدرجة األولى و 
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üستاذ المعزول إثر عقوبة جزائّیة إذا استرجع حقوقھ المدنّیة إثر عفو تشریعي عام أو خاص أن یمكن لأل

الحقوق من اإلدارة إعادة إدماجھ برتبتھ و بالدرجة األخیرة التي استردادتاریخ یطلب في السنة التي تلي

.تحصل علیھا قبل العزل

سنوات 05صد الغش في مناظرات الترقیة لمدة یحرم كل أستاذ أدلى عمدا بمعطیات مغلوطة ق:مالحظة

ل یتّم إعداده من ربیة بناء على تقریر مفصمن كل مناظرة أو إمتحان إداري الحق بمقتضى قرار من وزیر الت

.قبل لجنة المناظرة حول حالة الغّش بعد اإلستماع إلى المترشح

 


:1998جویلیة 13في المؤرخ1998لسنة 1430عدد مرحسب األ

لیم العالي في المواد األدبّیة و العلوم تفتح مناظرات التبریز سنوّیا بالتنسیق بین وزارة التربیة و وزارة التع

:و تشمل حسب عدد بقاع مفتوحة لكّل ون الوزارتیناإلنسانّیة و العلوم األساسّیة

üاللغة و اآلداب العربّیة.

üاللغة و اآلداب الفرنسّیة.

üاللغة و اآلداب األنقلیزّیة.

üالفلسفة.

üالتاریخ.

üالجغرافیا.

:شروط الترشح- 1

4یجب على المترشح أن یكون حائزا على شھادة األستاذّیة أو على شھادة ختم تكوین عال ال تقّل مّدتھ عن 

.سنوات في المواد المعنّیة أو على شھادة معترف بمعادلتھا لھما

:االختبارات- 2

. ل كتابي و الثاني شفاھياختبارین األّوتشمل المناظرات 
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:ملف الترشح- 3

ü مرفوقة بقرار المعادلة بالنسبة لكّل شھادة متحّصل علیھا (نسخة مطابقة لألصل من الشھادات العلمّیة

).بالخارج

üنسخة مطابقة لألصل من قرار تسمیة المترشح في رتبتھ الحالّیة.

üآخر حالة إدارّیة للمعني باألمرنسخة مطابقة لألصل من القرار المتعّلق بضبط.



-Iطـّة مدیــــــرخ:
:المرجع القانوني 

2007ماي21المؤّرخ في 2007ـدد لسنة 1257الفصل السابع من األمر عـ

2009جوان 15المؤرخ في 2009لسنة 1938تّم تنقیحھ باالمر عدد 

2010دیسمبر 01المؤرخ في  2010لسنة 3106و تمم باالمر عدد 

:المراكزاختیار

.على مستوى جھوي أي داخل نفس المندوبیةمراكز 10یمكن للمترشح أن یختار -

:شروط الترشح

: یجب أن یكون المترّشح

.متحّصال على األقل على شھادة األستاذیة أو شھادة معادلة أو منظرة بھا- 1

أستاذ بالسلك رتبة أستاذ تعلیم ثانوي أو أستاذ تعلیم ثانوي تقني أو أستاذ تعلیم فني أومنتمیا على األقل إلى- 2

سنوات أقدمیة على األقل في ھذه الرتبة وباشر ) 8(المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة ولھ ثماني

.سنوات على األقل ) 5(التدریس لمدة خمس

سنوات على االقل في ھذه الرتبة و باشر العمل 10تربوي و لھ اقدمیة أو منتمیا على االقل الى رتبة مرشد - 3

سنوات على االقّل07في مؤسسة تربویة لمدة 

.سنوات على األقل) 5(أو منتمیا إلى رتبة أستاذ أول أو أستاذ أول فوق الرتبة و باشر التدریس لمدة خمس - 3

سنوات أقدمیة على األقل في ھذه الرتبة وباشر ) 10(أو منتمیا على األقل إلى رتبة مرشد تربوي ولھ عشر- 4

.األقلسنوات على ) 7(العمل بمؤسسة تربویة لمدة 

.على األقل و تتوفر فیھ الشروط المشار إلیھا أعاله)02(سنتین أو أستاذا مكلفا بخطة ناظر منذ - 5
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:لمقاییس المعتمدةا

:من قبلھم حسب الجدارة طبقا للمقاییس الّتالیةالمراكز المختارةىللتناظر علیتم ترتیب المترشحین 

:تنفیل األقدمیة-أ

.نقطة واحدة عن كل سنة في سلك المدرسین بالمدارس اإلعدادیة والمعاھد: بالنسبة للمدرسین- 1

.نقطة واحدة عن كل سنة عمل بالمدارس اإلعدادیة والمعاھد: بالنسبة للمرشدین التربویین- 2

:تنفیل العدد-ب

النسبة إلى األساتذة المباشرین للتدریس و المدیرین و النظار المباشرین للخطة واألساتذة المكلفین بعمل ب- 1

.دون سواه20إداري أو في حالة إلحاق یحتسب العدد البیداغوجي كامال على 

.10/20وفي صورة عدم وجود عدد بیداغوجي یسند لھ عدد 

العدد اإلداري للسنة الّدراسّیة التي تسبق سنة :(تنفیل للعدد كاآلتيبالنسبة للمرشدین الّتربویین یحتسب ال- 2

: یقسم على ثالثة) 10x2+ 20الّترشح على 

) .10x2+1x20/عدد إداري(

:تنفیل الشھادة العلمیة-ج

.نقاط لألستاذیة أو اإلجازة5-

.نقاط لشھادة الدراسات المعّمقة أو الماجستیر7-

.ریزنقاط للتب8-

.نقاط لشھادة الدكتوراه10-

:تنفیل األقدمیة في الخّطة-د

ستقع دعوة المترّشحین الذین تتوفر فیھم الشروط القانونّیة للترّشح لخطتي مدیر أو ناظر إلى إجراء محادثة مع 

.لجنة مكّونة للغرض بالمندوبیة الجھویة للتربیة 

جنة الجھویة ترتیب المترّشحین ترتیبا تفاضلیا على المراكز یتم على إثر اجتیاز المترشح المحادثة مع الّل-

:المختارة من قبلھم طبقا للمجموع المتحّصل علیھ باعتماد القاعدة التالیة 

x 3مجموع نقاط التنفیل + x1عدد المحادثة

.عند التساوي تعطى األولویة لألكبر سنا ثّم الرتبة ثّم األقدمیة في الرتبة الحالیة-

.تیب المترشحین على المراكز المختارة من قبلھم حسب مجموع النقاط المتحصل علیھایتم تر
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II-أّولطـّة مدیــــــرخ:
:المرجع القانوني 

2007ماي21المؤّرخ في 2007ـدد لسنة 1257الفصل السابع من األمر عـ

2009جوان 15المؤرخ في 2009لسنة 1938تّم تنقیحھ باالمر عدد 

2010دیسمبر 01المؤرخ في  2010لسنة 3106االمر عدد و تمم ب

:المراكزاختیار

.على مستوى جھوي أي داخل نفس المندوبیةمراكز 10یمكن للمترشح أن یختار -

:شروط الترشح

: یجب أن یكون المترّشح

.متحّصال على األقل على شھادة األستاذیة أو شھادة معادلة أو منظرة بھا- 1

) 5(و باشر التدریس لمدة خمس سنوات في الرتبة3على األقّل مع اقدمیة یا إلى رتبة أستاذ أول أو منتم- 2

.سنوات على األقل

-IIIناظرخطـّة:
:المرجع القانوني 

2007ماي21المؤّرخ في 2007ـدد لسنة 1257الفصل السابع من األمر عـ

2009جوان 15المؤرخ في 2009لسنة 1938تّم تنقیحھ باالمر عدد 

2010دیسمبر 01المؤرخ في  2010لسنة 3106و تمم باالمر عدد 

:المراكزاختیار

.مراكز 10یمكن للمترشح أن یختار -

:شروط الترشح

:یجب أن یكون المترشح

.على شھادة األستاذیة أو شھادة معادلة أو منظرة بھامتحّصال على األقل- 1

أو أستاذ تعلیم ثانوي تقني أو أستاذ تعلیم فني أو أستاذ بالسلك المشترك منتمیا إلى رتبة أستاذ تعلیم ثانوي- 2

سنوات أقدمیة على األقل في ھذه الرتبة و باشر ) 5(لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة و اإلعالمیة على األقل ولھ خمس 

.سنوات على األقل) 5(التدریس لمدة خمس

سنوات أقدمیة على األقل في ھذه الرتبة و باشر ) 7(منتمیا على األقل إلى رتبة مرشد تربوي ولھ سبعأو- 3

.األقّلنوات على س) 7(العمل بمؤسسة تربویة لمدة سبع 
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:لمقاییس المعتمدةا

:المراكز المختارة من قبلھم حسب الجدارة طبقا للمقاییس الّتالیةىللتناظر علیتم ترتیب المترشحین 

:تنفیل األقدمیة-أ

.احدة عن كل سنة في سلك المدرسین بالمدارس اإلعدادیة والمعاھدنقطة و: بالنسبة للمدرسین- 1

.نقطة واحدة عن كل سنة عمل بالمدارس اإلعدادیة والمعاھد: بالنسبة للمرشدین التربویین- 2

:تنفیل العدد-ب

بالنسبة إلى األساتذة المباشرین للتدریس و المدیرین و النظار المباشرین للخطة واألساتذة المكلفین بعمل .1

.دون سواه20إداري أو في حالة إلحاق یحتسب العدد البیداغوجي كامال على 

.10/20وفي صورة عدم وجود عدد بیداغوجي یسند لھ عدد 

العدد اإلداري للسنة الّدراسّیة التي تسبق سنة :(بالنسبة للمرشدین الّتربویین یحتسب التنفیل للعدد كاآلتي- 2

:ثالثةیقسم على ) 102x+ 20الّترشح على 

) .10x2+1x20/عدد إداري(

:تنفیل الشھادة العلمیة-ج

.نقاط لألستاذیة أو اإلجازة5-

.نقاط لشھادة الدراسات المعّمقة أو الماجستیر7-

.نقاط للتبریز8-

.نقاط لشھادة الدكتوراه10-

:تنفیل األقدمیة في الخّطة-د

روط القانونّیة للترّشح لخطتي مدیر أو ناظر إلى إجراء محادثة مع ستقع دعوة المترّشحین الذین تتوفر فیھم الش

.لجنة مكّونة للغرض بالمندوبیة الجھویة للتربیة 

یتم على إثر اجتیاز المترشح المحادثة مع الّلجنة الجھویة ترتیب المترّشحین ترتیبا تفاضلیا على المراكز -

:اعتماد القاعدة التالیة المختارة من قبلھم طبقا للمجموع المتحّصل علیھ ب

x3مجموع نقاط التنفیل + x1عدد المحادثة

.عند التساوي تعطى األولویة لألكبر سنا ثّم الرتبة ثّم األقدمیة في الرتبة الحالیة-

.یتم ترتیب المترشحین على المراكز المختارة من قبلھم حسب مجموع النقاط المتحصل علیھا

المترشح یحضرھا ممثل عن المندوبیة الجھویة و ممثل عن النقابة الجھویة تتّم محادثة مع :مالحظة

.للتعلیم الثانوي و ممثل عن اللجان اإلداریة المتناصفة
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المنح الوظیفّیة المخّولة  لمدیري المؤّسسات 2007ماي 21المؤرخ في  2007لسنة 1258األمر عدد یضبط 

: یم الثانوي كاآلتيالتربوّیة في  المرحة اإلعدادّیة و التعل

المقدار السنوي للمنحة بالدینارالخطة الوظیفّیة

3180مدیر رئیس

2490مدیر أول

2160مدیر

1440ناظر

 

:ّیة باإلداة المركزّیة و اإلعفاء منھامن قانون نظام اسناد الخطط الوظیف2وفق الفصل 

I.یجب على المترشح:كاتب عام وزارةعام أو مدیر:

ü أو باشر خطة .سنوات على األقل3أو رتبة معادلة لھا منذ عامأن یكون متحصال على رتبة متصرف

.سنوات على األقّل3مدیر إدارة مركزّیة لمدة 

üمتھا أن یكون متحصال على األستاذّیة أو شھادة معادلة لھا أو منظرة بھا أو تابع بنجاح مرحلة تكوین نظ

.على األقل2اإلدارة للتسمیة في رتبة منتمیة الى الصنف الفرعي أ

ü 06في صورة عدم توفر الشرط الثاني فإّن األقدمیة في الرتبة أو الخطة المشار الیھا أعاله تكون

.سنوات

II.یجب على المترشح:مدیر:

ü أو باشر خطة .ى األقلسنوات عل4أن یكون متحصال على رتبة متصرف رئیس أو رتبة معادلة لھا منذ

.سنوات على األقّل4كاھیة مدیر إدارة مركزّیة لمدة 

ü أن یكون متحصال على األستاذّیة أو شھادة معادلة لھا أو منظرة بھا أو تابع بنجاح مرحلة تكوین نظمتھا

.على األقل2اإلدارة للتسمیة في رتبة منتمیة الى الصنف الفرعي أ
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ü07ني فإّن األقدمیة في الرتبة أو الخطة المشار الیھا أعاله تكون في صورة عدم توفر الشرط الثا

.سنوات

III.یجب على المترشح:كاھیة المدیر:

üأو باشر خطة .سنوات على األقّل5منذ 1اما أن یكون متحصال على رتبة منتمیة الى الصنف الفرعي أ

.سنوات على األقّل5رئیس مصلحة إدارة مركزّیة لمدة 

üأو شھادة معادلة لھا أو منظرة بھا أو تابع بنجاح مرحلة تكوین نظمتھا على األستاذّیة أن یكون متحصال

.على األقل2اإلدارة للتسمیة في رتبة منتمیة الى الصنف الفرعي أ

ü 07في صورة عدم توفر الشرط الثاني فإّن األقدمیة في الرتبة أو الخطة المشار الیھا أعاله تكون

.سنوات

IV.جب على المترشحی:رئیس مصلحة:

üأن یكون متحصال على رتبة منتمیة أو.1اما أن یكون متحصال على رتبة منتمیة الى الصنف الفرعي أ

.سنوات على األقّل5منذ 2الى الصنف الفرعي أ

ü أن یكون متحصال على األستاذّیة أو شھادة معادلة لھا أو منظرة بھا أو تابع بنجاح مرحلة تكوین نظمتھا

.على األقل2تسمیة في رتبة منتمیة الى الصنف الفرعي أاإلدارة لل

ü سنوات07في صورة عدم توفر الشرط الثاني فإّن األقدمیة في الرتبة أو الخطة المشار الیھا أعاله تكون

.1سنوات في الصنف الفرعي أ4أو 2في الصنف الفرعي أ
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:غوجیةذات الصبغة البیدااالجتماعات- 1

üتتّم عن طریق المندوب الجھوي للتربیة بطلب من متفقد المادة وتتّم اجتماعاتھي :حلقات التكوین

یخّصص لھا یوم بیداغوجي في جدول األوقات تقترحھ .تحت إشراف ھذا األخیر أو تحت إشراف مكّون

.المندوبّیة و ھو یوم عمل فعلي تسّوى غیاباتھ كأّیام التدریس

üلمعارضة النقابة ألّي تكوین خالل العطل.بالنسبة لألستاذاختیاریایعتبر حضورھا :ةالمدرسة الصیفّی.

üمنھم یستلم, البرنامجیعلمھم بالمستجدات في ,األساتذةیتعرف فیھ متفقد المادة على :اإلخبارياالجتماع

.حصص تكوین لحضورھااختیارجداول أوقاتھم و یقترح علیھم 

:اإلدارّیةذات الصبغة االجتماعات- 2
üتحت إشراف المدیر أو یتّم في یوم العمل الذي یسبق یوم الدراسة األّول :السنة الدراسّیةافتتاحاجتماع

كما ر الدراسات توّزع فیھ جداول أوقات األساتذة و یتّم إعالمھم بكّل المستجدات و المناشیر الجدیدةظنا

.أساتذة األقساماختیاراألساتذة األعضاء في مجلس التربیة وانتخابیتّم فیھ 

üیدعو إلیھ المدیر في بدایة السنة أساتذة الماّدة الواحدة لطرح مشاكلھم و تصّوراتھم:القطاعياالجتماع

.جلسةالتي تسّجل في محضر 

üلألساتذة لحضوره یشارك فیھ إلى جانبھم ناظر الدراسات استدعاءیوجھ :مجالس األقساماجتماع ,

تستعرض ,تتمّیز نقاشاتھ بالسریةلخارجي و المرشد التربوي للقسم الخارجيالمرشد التربوي للقسم ا

االرتقاءوفي المجلس األخیر ینظر في حاالت ,فیھ نتائج التالمیذ في نھایة كّل ثالثي من السنة الدراسّیة

.و اإلسعاف و الرسوب 



ر        م یّ غ ص ل ا ي  د ل ذو ا ت س أل ا ل  ی ل 2د 0 1 4 Page 392

 
2004أكتوبر 19المؤرخ في 2004لسمة 2437دداألمر المنظم للحیاة المدرسیة ع:المرجع

.یستھل الیوم المدرسي بتنظیم موكب لتحیة العلم و أداء النشید الوطني:29الفصل 

ینظم خالل األسبوع األول من السنة الدراسیة یوم مفتوح لفائدة التالمیذ الجدد لمساعدتھم على :30الفصل 

تمكینھم و كذلك أولیائھم من التعرف على المؤسسة التربویة و اإلندماج في الوسط المدرسي مع الحرص على

.المدرسین و تحقیق التواصل بینھم

تخصص الحصة األولى من السنة الدراسیة لتقدیم النظام الداخلي للمؤسسة و التحاور مع التالمیذ :31الفصل 

التالمیذ و یتولى أستاذ من و تخصص في كّل ثالثیة ساعة أو أكثر للحوار مع.حول ما یتضمنھ ھذا النظام

.أساتذة القسم الحوار في كّل فصل على حدة

تتخلل السنة الدراسیة لقاءات تقییمیة في نھایة الثالثیتین األولى و الثانیة یحضرھا األولیاء و :32الفصل 

.المدرسون و تخصص لتدارس نتائج التالمیذ و التشاور حول سبل متابعتھم

الذي یخصص لتقییم نتائج المؤسسة و تكریم التالمیذ " یوم العلم"لدراسیة بتنظیم تتوج السنة ا:33الفصل 

.المتفوقین وأعضاء األسرة التربویة و إقامة تظاھرات إحتفالیة ثقافیة و فنیة
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üاء فرضال یقبل تلمیذا متغیب أو مرفوتا رفتا مؤقتا دون بطاقة دخول حتى و لو كان إلجر.

üال یسّجل بطاقة دخول عندما ال تكون صحیحة في التاریخ و التوقیت و تحمل ختم القسم الخارجي.

üدقیقة 15ال یتجاوز التأخیر (إال ببطاقة تأخیر ال یقبل تلمیذ متأخر.(

üیتنزه على توزیع التالمیذ داخل القسم على أساس جنسي أو عرقي أو جھوي.

üات الدخول و المادة و یمضي في األسفلیسجل في دفتر المناداة بطاق.

üیسجل كّل غیاب و كّل اقصاء و حتى الخروج لحالة طارئة دون العودة للقسم.

üال یسمح للتالمیذ بمغادرة المؤسسة خالل حصتھ و لو كان لضرف طارئ فھذه صالحیات اإلدارة.

ü توقیت الحّصة و نوعھا یسجل على كراس النصوص سواء كانت شخصّیة أو مشتركة مع زمالئھ تاریخ و

كما یلصق الفروض و الوثائق الغیر موجودة في األھداف و عناصر الدرس و العمل المطالب بھ التلمیذو 

نوفمبر 8المؤرخ في 184المنشور عدد (كما یسجل حصص الدعم بلون مختلفالكتاب المدرسي

1976(.

ü سة و تبقى خاضعة للمراقبة اإلدارّیة أي ال تغادر المؤّسسواء أكانت شخصّیة أو جماعّیة كراس النصوص

كما یحّق.من طرف المدیر أو الناضر وللمراقبة البیداغوجّیة أي من قبل متفقد الماّدة أو المرشد البیداغوجي

.للولّي اإلطالع على كراس النصوص

ü مع ادرة المؤّسسةقبل مغیسّلم التلمیذ الذي تّم إقصاؤه للقیم العام و على األستاذ تقدیم تقریر في الشأن

.إال في حال ثبوت خطأ األستاذاقتراح عقوبة ینظر فیھا المدیر قد یعّدلھا لكن ال یمكنھ إلغاؤھا

üمن حّقھ متابعة العقوبات التي أسندھا.

üیلحقھ باإلدارةل تلمیذ ال یملك أدواتھ الخاصة وال یقب.

ü سكر مثال(غیر عادّیة ال یقبل تلمیذ غیر محترم في ھندامھ أو شكلھ أو یكون في حالة.(

üال یقدم للتلمیذ أي نوع من أنواع الدواء و لو كان قرص مسكن آلالم الرأس مثال.
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üو إذا لم یرجع .لھ النظر في طلب تلمیذ بالخروج من القاعة متى كان ذلك ضروریا لقضاء حاجة ملّحة

.التلمیذ قبل نھایة الحّصة علیھ اإلدالء بتقریر في شأنھ

ü شرط أن ال تكون حصة مراقبة فرض(قاعتھ متى استدعى األمر دون مغادرة المؤسسة لھ أن یخرج من (

لكن یبقى لضرورة متى لم یجد قّیم یراقب التالمیذ أثناء خروجھ فال وجود لمنشور یمنعھ من الخروج 

.مساءلتھ إّال في حال حدوث مكروهالتالمیذ و التجھیزات مسؤولیتھ و ال یمكن 

üع االستاذ من إدخال مشروب للقاعةال وجود لقانون یمن.

üلھ حریة مطلقة في توزیع التالمیذ داخل القسم.

ü یوما من تاریخ اإلنجاز15یعلم التالمیذ بالفرض قبل أسبوع على األقّل و یصلحھ قبل.

üیتأكد عند توزیع الفروض من طباعة كّل أجزاء الفرض.

ü التي یرجعونھاال یسمح للتالمیذ بالمغادرة قبل احتساب جمیع الفروض.

üمتحانھ بواسطة الحاسوب ولیس بخط الید فذلك ممنوعیعد ا.

ü التالمیذ و یراجع القسم الخارجي لإلطالع على الغیابات الشرعّیة و الغیر الشرعّي إلعادة الفرض لبعض

.إسناد صفر لكّل من كان غیابھ غیر شرعي

üھ الشخصي أثناء العملغیر ملزم بلباس عمل و ما المیدعة البیضاء إال حمایة للباس.

üال یبقى في القاعة بعد نھایة الوقت القانوني ألّي سبب و لو كان إلتمام درس.

üیكون أّول من یدخل قاعة الدرس و آخر من یغادرھا.

üیلتزم بتطبیق البرنامج الرسمي للماّدة.

üلق بالعملال یستلم أي مبالغ مالّیة من التالمیذ ألّي سبب ولو كان لطبع وثائق أو لسبب متع.

ü فاالدارة تعین قیما یتلقى مقابل للقیام بذلك.ال یتسلم من التالمیذ أجر الدروس الخصوصیة.

üال یقبل ھدایا من تالمیذه أو أولیائھم.

üمن حق األستاذ تناول وجبة في مطعم المؤسسة بشراء و صل قیمتھ دینار واحد.

üو ال تدخل ضمن مصاریف األستاذ.لبیضاءتوفر االدارة الطباشیر و الطالسات و أقالم الصبورات ا.

ü یرصد بند في میزانیة كل مؤسسة القتناء معینات تربویة كحیوان للتشریح أو شراء بعض المواد الخاصة

.و بالتالي األستاذ غیر مطالب بشرائھا و ال بطلبھا من التالمیذ...بالتجارب كملح أو بیض او سكر

ü مادتي علوم الحیاة و األرض و العلوم الفیزیائیة تسجل منذ بدایة السنة المواد الكمیائیة المستعملة في تجارب

فالمؤسسة التربویة لم تعد ألسباب أمنیة تقتني .التي تحیلھا بدورھا للمندوبیةمن قبل األساتذة و تحال لإلدارة

.ھذه المواد مباشرة من الصیدلیة المركزیة

üالتدریسف إطار التفقد لھ اولویة على حصصحضور حصص التكوین التي یطالب بھا األستاذ من طر.

ü الوقت حسب المناشیر المتعلقة 1/3عند وجود تلمیذ مصاب بإعاقة تبطؤ من سرعة الكتابة یضیف لھ

.باإلمتحانات
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üو ال یقابلھ منفردا بل في مكتب المدیر أو الناضر أو القیم العام و . یستدعي ولي التلمیذ عن طریق االدارة

یكون لقاء األولیاء حسب رزنامة تحددھا االدارة بالتشاور مع .ث المذكورینبحضور أحد الثال

.باختیار یوم ووقت محدد كي ال تفسد راحات االستاذ.االساتذة

üعند حضور الولي لإلدارة یقدم بطاقة تعریفھ و یتم التأكد من ھویتھ قبل مقابلة األستاذ.

üذ الیتیم و یمكن مقابلة المراسل بالنسبة للتالمیذ المقیمینالولي ھو األب أو األّم أو الوصّي في حال التلمی.

üال یعلم التالمیذ بغیابھ أو بغیاب زمیل لھ كي ال یتحمل مسؤولیة ما یترتب عن ذلك.

üعند وجود تلمیذ یشكو من ضعف البصر أو السمع یختار لھ األستاذ مكانا قریبا من الصبورة.

ü ذلك ضروریا ولیس من حّق أحد قطع الكھرباء لدواعي متى رأى تشغیل اإلنارة في قاعتھ من حق األستاذ

22المؤرخ في  38و عدد 2007ماي 23المؤرخ في 22منشور الوزیر األّول عدد فحسب ".تقشف"
الموجھ  2010دیسمبر 13المؤرخ في 115الواردان في منشور وزارة التربیة عدد 2008أكتوبر 

مراقبة "تتم :و مدیري المعاھد والمدارس اإلعدادّیة و المدارس اإلبتدائّیةالى المندوبین الجھویین للتربیة 

خارج أوقات إستھالك الكھرباء و الماء بالمؤسسة التربوّیة و السھر على إطفاء األضواء و غلق الحنفیات 

عند الحاجة إال ...) آالت النسخ,آالت الطباعة, حواسیب(و عدم تشغیل المعدات اإلعالمّیة و المكتبّیة العمل

".إلیھا و توقیفھا حال إنتفاء ذلك

ü ال یخرج مع التالمیذ في زیارات میدانّیة أو رحالت دراسّیة دون إعالم بخروج من إدارتھ تحت تغطیة

.تعاونّیة الحوادث المدرسّیة و الجامعّیة
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المتعلق بـقائمة الكتب 2013ماي 24المؤرخ في 56/10/2013المنشور الوزاري عدد : لمرجعا

و األدّلة 2013/2014المدرسّیة المقرر إستعمالھا بالمدارس اإلعدادّیة و المعاھد بالنسبة للسنة الدراسّیة 

.الخاّصة باألساتذة

III.أدّلة األساتذة بالمدارس اإلعدادّیة و المعاھد:

IV.أدّلة األساتذة بالمدارس اإلعدادّیة التقنّیة:
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71.337.667:الفاكس/ 71.332.400:  الھاتف/ حي الخضراء:العنوان

:التعریف

تستمّد ة عن كّل التنظیمات السیاسّیةاإلتحاد العام التونسي للشغل ھو منظمة نقابّیة وطنّیة دیمقراطّیة مستقّل

شغالین بالفكر و تظّم جمیع الشرعیتھا و قوتھا و قراراتھا من القواعد العمالّیة مقرھا المركزي تونس العاصمة

:من بین أھدافھ.و الساعد و المتقاعدین منھم

.توحید و تنظیم الشغالین&

بوعیھم و الدفاع عن مصالحھم المادّیة و النھوض بأوضاعھم االقتصادیة و االجتماعیة و االرتقاء &

.المعنوّیة

.الوطنّیةوتحقیق توزیع عادل للثرواتشاء اقتصاد وطني اشتراكي مستقّل و متحّرر من كّل تبعّیةإن&

.دعم المنظمات النقابّیة في العالم و الحركات النقابّیة المضطھدة&
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.حركات التحّرر في العالمدعم الشعوب المكافحة من أجل السیادة و تقریر المصیر و &

:االنخراط

مدرس بالتعلیم الثانوي أن ینخرط باالتحاد العام التونسي للشغل بمجرد أن یقع انتدابھ للعمل ویكون كّل من حّق

ملیم شھریا2000باالنخراط ویقع خصم معلوم االنخراط مباشرة من األجر ومقداره حالیابإمضاء التزامذلك 

وھذا االنخراط یخول لھ المشاركة في ..2009جانفي 06بتاریخ 2األّول عدد طبقا لمنشور الوزیر 

كما یخّول لھ تقدیم مطلب نقلة .مؤتمرات النقابات األساسیة ثم الترشح لعضویتھا بعد أقدمیة ال تقّل عن سنتین

تمكین طالب و في صورة عدم.بشھادة خالص تنّص على اقتطاع معلوم االنخراطباإلدالءعن طریق النقابة 

االنخراط من ذلك من قبل ھیكلھ المعني یحّق لھ االلتجاء إلى قسم المالّیة و النظام الداخلي في اإلتحاد لتسویة 

.وضعیتھ

:االنسالخ

و ال شرط أن یكون شخصّیا و فردّیایوجھ مطلب االنسالخ وجوبا إلى الھیاكل الجھوّیة أو القطاعّیة أو الوطنّیة ب

في ھذه الحالة یتّم اإلتصال بالمعني باألمر أو استدعاؤه إلى اإلتحاد الجھوي.تطلب اإلنسالخات الجماعّیة

و إعالم قسم النظام الداخلي الراجع لھ بالنظر بالتنسیق مع القطاع المعني للتثبت في صّحة الطلب وأسبابھ

حة اإلنخراطات باإلتحاد لتقوم بما یلزم وفق و في حال التمّسك بالطلب یحال المطلب إلى مصل.بالموضوع

.و ینجّر عن ذلك فقدان األقدمّیة في اإلنخراط.من مجلة الشغل254الفصل 
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:النقابيالنائب

یكون حلقة الوصل بین الھیاكل النقابیة و القاعدة األستاذیة وھو أحد المدرسین بالمؤسسة التربویة

دعت الحاجة لتي تنظمھا النقابة الجھویة في اإلتحاد الجھوي كلمایشارك في ندوات اإلطارات ابالمؤسسة

لوائح، ،توزیع وثائق-تراتیبھا إعداد لالجتماعات العامة أو للنضاالت المبرمجة وضبط-إعالم (لذلك 

و یتولى تقدیم اإلعالم النقابي بقاعة األساتذة وینقل مشاغلھمكما)…مطبوعات مطالب المنح، نشرات إعالمیة

و ینوبھم لدى إدارة المؤسسة في حل بعض اإلشكاالت العارضة و . الجھویةإلى النقابة األساسیة ومواقفھم

.یؤطر تحركاتھم

10و ذلك بحساب نائب عن كّل 50تكون في مركز عمل أو معتمدّیة ال یصل فیھ عدد المنخرطین الى 

.نواب یختارون فیما بینھم نائبا أّوال5منخرطین في حدود 

:النقابة األساسیة

تتكون من سبعة أعضاء ینتخبھم عموم المدرسین بالمؤسسات التعلیمیة على مستوى المعتمدیةھیئة نقابیة

ویشترط في المترشحین لعضویتھا أقدمیة سنتین .للتعلیم الثانوي التابعة للمعتمدیة و المنخرطین باالتحاد 

مؤتمر النقابة الجھویة ،االتحاد ( في كّل المؤتمرات ذات الصلةویشارك نواب النقابات األساسیة. كمنخرطین

ومن ھنا نـتـبـیـّّن أھمیة الترشح لعضویة النقابات األساسیة في كّل )،النقابة العامة ، االتحاد العام الجھوي

.منخرط50تأسس إذا كان ھناك عدد من المنخرطین یساوي أو یفوق .القطاعات وأھمیة المشاركة في انتخابھا

أیام على 10یصدر كاتب عام اإلتحاد الجھوي أو من ینوبھ بالغ المؤتمر قبل .سنوات3یقام المؤتمر مّرة كّل 

للنقابة استثنائيھذا و ینعقد مؤتمر .البالغتاریخمنأیام بعد07األقّل من تاریخھ و یقفل باب الترشحات 

:في الحاالت التالیةاألساسّیة

.ني للتشكیلةفقدان النصاب القانو&

.سحب الثقة منھا&

و یوجھ المطلب إلى اإلتحاد و في كلتا الحالتین یعقد مؤتمر إستثنائي بطلب كتابي ممضى من ثلثي المنخرطین

الجھوي الذي یحیل نسخة منھ إلى النقابة العامة و الى قسم النظام الداخلي في اإلتحاد العام في أجل ال یتجاوز 

قد إجتماع إخباري بالمنخرطین بإشراف اإلتحاد الجھوي بحضور النقابة العامة وجوبا و قبل القرار یع.أسبوعین

بعد استثنائيمن القانون األساسي و عند التأكد من صّحة الطلب ینعقد مؤتمر 83للتثبت في الطلب وفقا للفصل 

من عدد 1+°/500یجب التثبت من توّفر النصاب المتمثل في االقتراعقبل فتح صندوق .أسبوعین

و یتّم تقدیم الطعون .و یؤجل المؤتمر بأسبوعاالقتراعو في حالة عدم اكتمال النصاب تلغى عملّیة المنخرطین

و ال تقبل الطعون .إلى رئیس المؤتمر في نسختین یمضي إحداھا و یعیدھا للمتقدم بالطعنالمؤتمرقبل أو أثناء 
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رف شھر و إذا فاق الشغور ظیسدد الشغور في .قت بشروط الترشحالمقدمة بعد إعالن نتائج الفرز إّال إذا تعّل

ویشترط في المترشح لعضویة النقابة األساسّیة أن .و یعاد المؤتمر خالل شھراألغلبّیة تعتبر النقابة منحّلة

:یكون 

üخالص معلوم اإلنخراط سنتین عند الترشح.

üحاد العام عند الترشحأن یكون خالص الذمة المالّیة لدى قسم المالّیة لدى اإلت.

:النقابة الجھویة

وتتركب من سبعة أعضاء ینتخبھم نواب عن القاعدة األستاذیة على ) الوالیة(ھیئة نقابیة على مستوى الجھة

ضبط تتولى لجنة النظام(- منخرط مثال100نائب عن كل - ة تضبط حسب النظام الداخلي لالتحادقاعدة نسبّی

تخبة على المستوى الجھوي في مؤتمر االتحاد الجھوي وعلى المستوى الوطني في ھذه القاعدة وھي لجنة من

ویشترط في المترشح لعضویة النقابة الجھویة أن یكون .سنوات3و یقام المؤتمر مّرة كّل )مؤتمر االتحاد العام

:

üسنوات متوالیة عند الترشح5خالص معلوم اإلنخراط لـ.

üسنوات كاملة5سنوات متتالیة أو لـ4ة لـأن یكون متحمال لمسؤولّیة نقابّی.

üأن یكون خالص الذمة المالّیة لدى قسم المالّیة لدى اإلتحاد العام عند الترشح.

:النقابة العامة
ویشترط في اءعضأ9وھي الھیئة الوطنیة الممثلة لقطاع التعلیم الثانوي على مستوى كامل البالد وتتكون من 

سّت سنوات أو خمس سنوات متتالیةیة المشاركة والنشاط في صلب الھیاكل األدنى المترشحین لعضویتھا أقدم

مثلما ھو الشأن (…ویتولى انتخابھا نواب القاعدة األستاذیة على قاعدة نسبیة .و اإلقامة في تونس الكبرى

بین الجھات و وتھتم ھذه الھیئة بالتنسیق )بالنسبة للنقابة الجھویة و ال یعني ذلك أن تكون بنفس النسبة 

لقاء الجھات إن تعذر عقد الھیئة اإلداریة ودعت الضرورة لذلك لالنعقاد أو إلىالقطاعیةالھیئة اإلداریةدعوة

من أجل النقاش في أھم ما یشغل القاعدة األستاذیة وما تقترحھ من أشكال نضالیة للدفاع عن مطالبھا التي تقع 

ع مختلف األطراف سواء في صلب االتحاد أو في مخاطبة الوزارة في لوائح تكون منطلق تعاملھا مصیاغتھا

وتنعقد الھیئة اإلداریة أیضا بعد جولة تفاوضیة تحقق فیھا بعض التقدم وقّدمت . والدعوة لجلسات تفاوض معھا

فیھا بعض المقترحات التي یقع تقییمھا قبل اتخاذ قرار الموافقة وإمضاء االتفاق أو رفض المقترحات والدعوة

الذي یمثل الوطنيالقطاعيعقد المجلسكما یمكن أن تدعو النقابة العامة أو تدعى إلى. الستئناف الحوار

.عندما یتعطل أداؤھا ألي سبب من األسبابالمؤتمرأعلى سلطة قرار بعد
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:الھیئة اإلداریة

اء النقابة العامة ویشرف إلى جانب أعض) الكاتب العام أو من ینوبھ( یشارك فیھا نائب عن كل نقابة جھویة

.علیھا أحد أعضاء المكتب التنفیذي لالتحاد العام التونسي للشغل

:المجلس القطاعي الوطني

تشارك فیھ النقابة العامة والنقابات الجھویة والنقابات األساسیة ممثلة بالكتاب العامین أو من ینوبھم ویشرف 

.علیھ أعضاء المكتب التنفیذي لالتحاد العام

:المؤتمر

كما ھو مبین (وھو المناسبة الكبرى التي یلتقي فیھا نواب األساتذةوھو أعلى سلطة قرار في ھیكلة القطاع

.وھو ینعقد بصفة عادیة كل أربع سنوات ).سابقا أي نواب النقابات األساسیة

والوطني د النقابيومواقفھ من مختلف القضایا المطروحة على الصعیوالمؤتمر فرصة لضبط مطالب القطاع

الئحة -الالئحة العامة-الالئحة المھنیة –الالئحة الداخلیة (والقومي والعالمي تصدر في لوائح مختلفة 

لخططھ النضالیة من أجل تحقیق و الخطوط العریضةسیاسة القطاعتحدد) الصراع العربي الصھیوني 

جتمع عامة والدفاع عما تحقق لھ من المكتسبات والعمل التعلیم من أجل خیر المطالب األساتذة والنھوض بم

.على دعمھا وتطویرھا والتصدي لما یھددھا بالطرق النقابیة المشروعة

:مؤّسسات اإلتحاد
.تعنى بالتكوین و التثقیف العمالي في جمیع المجاالتمؤسسة نقابّیة): 44الفصل (معھد حشاد&

.ي ثقافي شرف علیھ وطنّیا قسم التكوین النقابي و التثقیففضاء نقاب): 45الفصل (النقابّیةلمكتبة ا&

تحتوي مراجع تاریخّیة عن الحركة النقابّیة الوطنّیة و العربّیة و الوطنّیة و العالمّیة، التشریعات 

.،كتب علمّیة و اقتصادیة و أدبّیة،بحوث و دراسات نقابّیةاالجتماعیة و الشغلّیة

.،تغطي النشاط النقابي واألخبار الوطنّیة و العالمّیةة الشغیلةھي لسان حال المنظم:جریدة الشعب&
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أھدافھ مساعدة النقابیین الذین تعرضوا للفصل بسبب نشاطھم ): 44الفصل (صندوق التضامن النقابي&

ائب و مساعدة النقابي لدعم صمودھم ومساعدة المتضّررین من النقابیین الذین تعرضوا إلحدى النو

.شھداء اإلتحادعائالت

جائزة الشھید فرحات حشاد لالبداع في قطاع التعلیم الثانوي

رائد إسم في إطار دعمھا للعمل اإلبداعي القطاعي تسند النقابة العامة للتعلیم الثانوي جائزة سنویة ستحمل 

:لتالیةلك في المحاور اذالحركة النقابیة الشھید فرحات حشاد لإلبداع في قطاع التعلیم الثانوي و

)روایة أو دیوان شعر أو بحثا أدبیا( تسند ألحسن إنتاج أدبي :األولىالجائزة 

. تجوید الفعل التربوي . إصالح المنظومة التربویة (تسند ألحسن بحث تربوي أو بیداغوجي :الجائزة الثانیة 

....)النھوض بالمؤسسة التربویة 

.نولوجي أو فنيتسند ألحسن إنتاج علمي أو تك:الثالثةالجائزة 

تقدر قیمة كل جائزة بمبلغ ألفي دینار وتسند للفائزین أثناء االحتفال السنوي الذي ینظم خالل األسبوع الثاني من 

ویمكن . شھر جویلیة لتكریم األعمال الفائزة وتكریم المدرسین وأبنائھم الناجحین یتفوق في االمتحانات الوطنیة 

.ى جائزة أن تمكن من دعم لنشرھا أو الحصول علي جائزة تحفیزیة لألعمال القیمة التي لم تحصل عل

:شروط المشاركة 

أن یكون المترشح مدرسا بالمؤسسات اإلعدادیة أو الثانویة مباشرا أو متقاعدا أو مكلفا بعمل إداري أو - 1

.تربوي أو بخطة وظیفیة

.زما بقانونھ األساسي ونظامھ الداخليأن یكون المترشح منخرطا باالتحاد العام التونسي للشغل وملت- 2

أن ال یكون العمل قد ترشح لجوائز أخرى بقطع النظر عن النتیجة وأال یكون قد سبق نشره- 3

المحدد یسلم العمل إلي النقابة العامة للتعلیم الثانوي أو النقابة الجھویة الراجع إلیھا المترشح بالنظر في اجل - 4

)الواردة بعد ھدا التاریخ مھما كان السببتقبل األعمال ال(للمسابقة

.یسلم العمل في أربع نسخ ویتحصل المترشح علي وصل في دلك من النقابة العامة أو النقابة الجھویة- 5

.ال ترد األعمال إلي أصحابھا سواء فازت بالجائزة أم ال- 6

على ونس للمنخرطین الحصولتشركة اتصاالتممضاة بین اإلتحاد التونسي للشغل و ةاتفاقّیتخّول * 

.االنترنتالھاتف الجوال و في مجال امتیازات
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:یمكن أن تتخذ أشكال متعددة نذكر بعضھا

üتضرر كتابة تقریر في شأن شخص أو وضعیة مزعجة یمكن للعون الم. شكل احتجاج فردي:التقریر

یسجل في مكتب ضبط المؤسسة ویتسلم عند تسلیمھ وصال مختوم و اإلداريیوجھ عن طریق التسلسل 

.ممضي

.............سلیمان في 

الى السید وزیر التربیة
عن طریق السید المندوب الجھوي للتربیة بنابل

عن طریق السید مدیر اعدادیة سلیمان

....................................................: ....الموضوع

تحیة تربویة و بعد 

أستاذ فرنسیة .......................... اني الممضي أسفلھ األستاذ
........................................باعدادیة سلیمان أعلمكم أني 

............................................................................
............................................................................

.......................................................لذلك أطلب منكم 
............................................................................

و السالم          
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üاإلداريتصاغ و یمضي علیھا األساتذة و توجھ عن طریق التسلسل شكل احتجاج جماعي:العریضة.

üمدتھا الربع ساعة و إذا تجاوزتالفوضى مدیر المؤسسة لتجنب إعالمتتم بعد :االحتجاجیةالوقفة

.بدون أجرعادة تسوى 

üیقرر بعد استنفاذ سبل التفاوض و یكون مؤطرا من النقابة و بعلم اإلتحاد العام التونسي :اإلضراب

أي (و یكون حضوریا عن طریق برقّیة قبل موعده ي اآلجال القانونّیة فشعارللشغل و یتم اإل

یبقى اإلضراب خیارا شخصیا و یمنع .داخل المؤسسة)بالحضور حتى لو لم یكن األستاذ یعمل یومھا

.أي زمیل على اإلضراب بمنعھ مثال من مغادرة قاعة األساتذةقانونیا إجبار
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یقع المصادقة على قرار اإلضراب باألغلبّیة في اجتماع عام یشرف :مستوى المؤّسسةاإلضراب على &

باستثناءبالتنسیق و الحضور الوجوبي للھیاكل القطاعّیة المعنّیة علیھ المكتب التنفیذي الجھوي

تب أو التضامني حیث یستوجب إعالم الھیاكل الجھوّیة و القطاعّیة المعنّیة و المكاالحتجاجياإلضراب 

.التنفیذي الوطني في اإلبان بقرار اإلضراب

.تصویت ثلثي الھیئة اإلدارّیة الجھوّیةبیقع المصادقة على قرار اإلضراب :اإلضراب الجھوي&

.بتصویت ثلثي الھیئة اإلدارّیة القطاعّیةیقع المصادقة على قرار اإلضراب :القطاعياإلضراب &

.اب بتصویت ثلثي المجلس الوطنيیقع المصادقة على قرار اإلضر:اإلضراب الوطني&
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تعلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلداریة للھیاكل الم2011ماي 26مؤرخ في 2011لسنة 41مرسوم عدد للوفقا 

.العمومیة

صیة الخاصة بھ یقصد بحق النفاذ، حق المعني باألمر أو ورثتھ أو ولیھ في االطالع على جمیع المعطیات الشخ

وطلب إصالحھا أو إتمامھا أو تعدیلھا أو تحیینھا أو تغییرھا أو توضیحھا أو التشطیب علیھا إذا كانت غیر 

.صحیحة أو غامضة أو كانت معالجتھا ممنوعة

كما یشمل حق النفاذ الحق في الحصول على نسخة من المعطیات بلغة واضحة ومطابقة لمضمون التسجیالت 

.إذا تمت معالجتھا آلیاوبطریقة مبسطة

.یضبط ھذا المرسوم المبادئ والقواعد المنظمة للنفاذ إلى الوثائق اإلداریة للھیاكل العمومیة:الفصل األول

:یقصد في مفھوم ھذا المرسوم بـ:2الفصل 

المنشآت لیة والمؤسسات ومصالح اإلدارة المركزیة والجھویة للدولة والجماعات المح: ـ الھیاكل العمومیة 

.العمومیة

الوثائق التي تنشئھا الھیاكل العمومیة أو تتحصل علیھا في إطار مباشرتھا للمرفق العام وذلك : ـ الوثائق اإلداریة 

.مھما كان تاریخ ھذه الوثائق وشكلھا ووعاؤھا

من ھذا 2فصل لكل شخص طبیعي أو معنوي الحق في النفاذ إلى الوثائق اإلداریة كما تم تعریفھا بال:3الفصل 

المرسوم سواء كان ذلك بإفشائھا بمبادرة من الھیكل العمومي أو عند الطلب من الشخص المعني مع مراعاة 

.االستثناءات المنصوص علیھا بھذا المرسوم

:مع مراعاة أحكام ھذا المرسوم یتعین على الھیكل العمومي أن ینشر بصفة منتظمة:4الفصل 

.الھیكلي، وظائفھ وسیاساتھتنظیمھ ـ كل معلومة حول 

.ت التي تھم العمومـ القرارات والسیاسا

.لة اتخاذ القرار ومرحلة المراقبةـ اإلجراءات المتبعة في مرح

.نھ مع ضبط المھام الموكولة إلیھمـ قائمة اسمیة في أعوا

.زمة المتعلقة بھموالمعلومات الالـ قائمة اسمیة في أعوانھ المكلفین باإلعالم مع إدراج كافة المعطیات 

عملة من قبل أعوانھ ألداء ـ اللوائح وأدلة اإلجراءات الموضوعة تحت تصرف الھیكل العمومي المعني أو المست

.مھامھم

.لبرامج المعروضة للعموم ونتائجھاـ الخدمات وا

.مةئج طلبات العروض العمومیة الھاـ معطیات حول برامج الحكومة بما في ذلك مؤشرات األداء ونتا

.رونیاـ قائمة الوثائق المتوفرة لدیھ إلكت
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.ـ دلیل لمساعدة المتعاملین مع اإلدارة بخصوص إجراءات طلب الحصول على الوثائق اإلداریة

:على الھیكل العمومي المختص أن ینشر بصفة منتظمة:5الفصل 

ة والمسوحات اإلحصائیةـ المعطیات اإلحصائیة االقتصادیة واالجتماعیة بما في ذلك الحسابات الوطنی

.التفصیلیة

ـ كل معلومة تتعلق بالمالیة العمومیة بما في ذلك المعطیات المتعلقة باالقتصاد الكمي وتلك المتعلقة بالمدیونیة 

العمومیة وأصول ودیون الدولة، والتوقعات والمعطیات حول النفقات المتوسطة األمد وكل معلومة تتعلق بتقییم 

المستوى المركزي ي المالیة العمومیة وكذلك المعطیات التفصیلیة عن المیزانیة على النفقات والتصرف ف

.والجھوي والمحلي

.ـ المعطیات المتوفرة لدیھ حول الخدمات والبرامج االجتماعیة

من ھذا المرسوم متاحة في شكل یسھل معھ 5و4یجب أن تكون الوثائق اإلداریة المذكورة بالفصلین :6الفصل 

.ذ إلیھا من قبل العموم، كما یتعین تحیینھا مرة في السنة على األقل عند االقتضاءالنفا

.یكون مطلب الحصول على الوثائق كتابیا:7الفصل 

ویمكن للھیكل العمومي وضع نموذج مبسط للمطلب المذكور یقتصر على اإلرشادات الضروریة المنصوص 

.من ھذا المرسوم8علیھا بالفصل 

لمطلب إما مباشرة لدى الھیكل العمومي الملزم بتسلیم وصل في الغرض، أو عن طریق البرید ویتم إیداع ا

.المضمون الوصول أو باستعمال تكنولوجیات االتصال

یجب أن یتضمن المطلب اسم ولقب صاحب المطلب وعنوانھ بالنسبة للشخص الطبیعي، والتسمیة :8الفصل 

نوي، باإلضافة إلى التوضیحات الالزمة بخصوص الوثائق أو المعطیات االجتماعیة والمقر بالنسبة للشخص المع

.موضوع الطلب والھیكل العمومي المعني

على األعوان المكلفین باإلعالم في الھیكل العمومي مساعدة طالب الخدمة عند االقتضاء في صورة :9الفصل 

.اعتراضھ لصعوبات في إعداد المطلب

مع ) 15(مي المعني الرد على كل مطلب في أجل أقصاه خمسة عشر یوما على الھیكل العمو:10الفصل 

.مراعاة اآلجال القانونیة طبق التشریع الجاري بھ العمل

وال یكون الھیكل العمومي ملزما بالرد على نفس الطالب أكثر من مرة واحدة في صورة تكرار مطالبھ المتصلة 

.بذات الموضوع دون موجب

لمطلب معلالویكون الرفض الصریح ل

إذا كان لمطلب النفاذ إلى الوثائق اإلداریة تأثیر على حیاة شخص أو على حریتھ فعلى الھیكل :11الفصل 

.العمومي المعني الحرص على الرد بصفة استعجالیة ودون تأخیر وذلك في أجل ال یتجاوز یومي عمل فعلي

یوما، مع إعالم 15ـ من ھذا المرسوم ب10یمكن التمدید في أجل الرد المنصوص علیھ بالفصل:12الفصل 
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صاحب المطلب بذلك إذا تعلق األمر بالحصول على عدة وثائق أو إذا كان توفیرھا یستدعي استشارة أطراف 

.أخرى

12و11و10یعتبر عدم رد الھیكل العمومي المعني على المطلب في اآلجال المذكورة بالفصول :13الفصل 

.نیا یفتح الحق في رفع الدعاوى اإلداریة والقضائیةمن ھذا المرسوم رفضا ضم

في صورة عدم توفر الوثائق المطلوبة لدى الھیكل العمومي المعني، یتعین على ھذا األخیر وفي :14الفصل 

أجل خمسة أیام عمل فعلي من تاریخ توصلھ بالمطلب، إما إحالتھ إلى الھیكل العمومي المختص أو إعالم صاحبھ 

.وفي صورة إحالة المطلب لھیكل عمومي آخر، یتم إعالم صاحبھ بذلك. صبعدم االختصا

.لكل شخص الحق في النفاذ إلى الوثائق اإلداریة بصفة مجانیة:15الفصل 

وإذا كان توفیر الوثائق المطلوبة یقتضي جملة من المصاریف، یتم إعالم صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع 

.لمصاریف الحقیقیة التي تحملھا الھیكل العمومي المعنيمقابل، على أن ال یتجاوز ذلك ا

.وال یتم تسلیم الوثائق المطلوبة إال عند تسلیم ما یفید دفع ذلك المقابل

یمكن للھیكل العمومي أن یرفض تسلیم وثیقة إداریة محمیة بمقتضى التشریع الجاري بھ العمل :16الفصل 

لشخصیة وحقوق الملكیة األدبیة والفنیة أو بمقتضى قرار قضائي أو وخاصة القانون المتعلق بحمایة المعطیات ا

.إذا تعلق األمر بوثیقة تحصل علیھا الھیكل العمومي المعني بعنوان سري

:ضررایجوز للھیكل العمومي أن یرفض تسلیم وثیقة قد تلحق :17الفصل 

.ت بین الدول أو المنظمات الدولیةـ بالعالقا

.ناجعة أو تطویرھاع سیاسة حكومیة ـ بوض

.ـ باألمن العام أو الدفاع الوطني

.لكشف عن الجرائم أو الوقایة منھاـ با

.ـ بإیقاف المتھمین ومحاكمتھم

.إجراءات إسناد الصفقات العمومیةـ بحسن سیر المرفق القضائي واحترام مبادئ العدل واإلنصاف وبنزاھة

ظر أو الفحص أو التجربة أو المصالح التجاریة والمالیة ـ بإجراءات المداولة وتبادل اآلراء ووجھات الن

.المشروعة للھیكل العمومي المعني

:من ھذا المرسوم17ال تنطبق االستثناءات المنصوص علیھا بالفصل :18الفصل 

وخاصة القانون المتعلقـ على الوثائق التي أصبحت جزءا من الملك العام مع مراعاة التشریع الجاري بھ العمل

.باألرشیف

ـ على الوثائق الواجب نشرھا بغایة الكشف عن االنتھاكات الفادحة لحقوق اإلنسان أو جرائم الحرب أو البحث 

.تتبعھاعنھا أو 

ـ عند وجوب تغلیب المصلحة العامة على المصلحة المزمع حمایتھا لوجود تھدید خطیر للصحة أو السالمة أو 

.أو ارتشاء أو سوء تصرف في القطاع العموميالمحیط أو جراء خطر حدوث فعل إجرامي
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في صورة رفض المطلب أو خرق أحكام ھذا المرسوم، یمكن لطالب وثیقة إداریة أن یطعن في ذلك :19الفصل 

التي تلي قرار الرفض أو خرق أحكام ھذا المرسوم لدى رئیس ) 15(خالل أجل ال یتجاوز الخمسة عشر یوما 

.الموالیة لتاریخ طلب المراجعة) 10(لرد خالل العشرة أیام الھیكل الذي یكون مطالبا با

ویمكن للطالب الذي لم یرضھ قرار رئیس الھیكل العمومي الطعن فیھ أمام المحكمة اإلداریة في أجل ال یتجاوز 

).یوما30(الثالثین یوما 

.ذا المرسوممن ھ11تنظر المحكمة اإلداریة استعجالیا في دعوى الطالب المنصوص علیھا بالفصل 

كل عون عمومي ال یحترم أحكام ھذا المرسوم یعرض نفسھ إلى تتبعات تأدیبیة وفقا للتشریع :20الفصل 

.الجاري بھ العمل

یرفع كل ھیكل عمومي إلى المصالح المختصة بالوزارة األولى تقریرا سنویا حول األنشطة المتعلقة :21الفصل 

.بھ وذلك خالل الثالثیة األولى من السنة الموالیةبالنفاذ إلى الوثائق اإلداریة الخاصة

على الھیاكل العمومیة التالؤم التام مع أحكام ھذا المرسوم وذلك في أجل عامین ابتداء من دخول :22الفصل 

.ھذا المرسوم حیز التنفیذ

لح المختصة بالوزارة وخالل األجل المذكور بالفقرة األولى من ھذا الفصل یتعین على ھذه الھیاكل أن تمد المصا

األولى بتقریر حول مدى تقدم اإلجراءات المعتمدة لحسن تطبیق ھذا المرسوم وذلك في العشرة أیام الموالیة لكل 

.ثالثیة معنیة

إلى حین التالؤم التام مع مقتضیات ھذا المرسوم تبقى األحكام التشریعیة والترتیبیة ذات العالقة :23الفصل 

.ق اإلداریة ساریة المفعولبالنفاذ إلى الوثائ

:المطالبتقدیمإجراءات-

.ذلكيفوالنفاذباإلعالمالمكلفبالعوناالستعانةویمكنالمصاحبللنموذجطبقاكتابيمطلبتعمیر-

أوالعاديالبریدطریقعنأوااللكترونيالبریدعبرینوبھمنأووالنفاذباإلعالمالمكلفإلىالمطلبتوجیھ-

.مباشرةالمطلبتسلیم

تاریخھفيممضيالمطلبمننسخةالنفاذطالبتسلیموأااللكترونيالبریدعبرالمقّدمالمطلبتسجیلیتم-

.لذلكمخصصسجلفيالمطلبویسجل

:المطالبعلىللردالقصوىاآلجال-
.العادیةالحاالتفيیوما15انقضاءقبل-

.آخرشخصأيأوالطالبحیاةعلىثیرأالتإمكانیةالمطلوبةللوثائقكانتإذا) 02(یومینانقضاءقبل-

باألمرالمعنيإعالمیتمأنعلىىأخرأطرافاستشارةتستدعيالتيللوثائقبالنسبةیوما30انقضاءقبل-

.یوما15اجلفيبذلك

:للمطالباالستجابةعدمصورةفياآلجال-
.التظلمبإمكانیاتواإلعالمالتعلیلمعاالستجابةعدمصورةفيیوما15انقضاءقبل-
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اجلفياالستشارةبھذهباألمرالمعنيإعالممعآخرھیكلباستشارةالقیامصورةفيیوما30انقضاءقبل-

.یوما15

.االختصاصبعدماإلعالممعآخرھیكلإلىالمطلبإحالةصورةفيأیام05-

.واحدةمرةإالالمطلبنفسعلىالردیتمال-

رئیسأماماإلداريالتظلمفيالحقیفتحضمنیارفضایوما15اجلفيالمطالبعلىالردعدمیعتبر-

.اإلداریةالمحكمةأمامالرفضقرارفيالطعنأواإلدارة

:النفاذبمطلباالستجابةرفضصورةفيالطعونآجال-

. العمومیةللمؤسسةالعامالمدیرالرئیسأوالوزیرأيةاإلداررئیسىلدللتظلمیوما15انقضاءقبل-

أعوان النفاذ إلى الوثائق اإلدارّیة بوزارة التربیة

)كاھیة مدیر(حاتم عزالّدین :المكّلف بالّنفاذ إلى الوثائق اإلداریة

034 560 71:الھاتفz.h@laposte.nete: البرید االلكتروني

)أستاذ أّول مكّلف بعمل إداري(ماھر المسعودي :المكّلف بالّنفاذ إلى الوثائق اإلداریةنائب 

567 70971:الھاتف e.m@edunet.tn: البرید االلكتروني

http://www.data.gov.tn/demande1.pdf :نفاذللـرسميمطلبتقدیم

http://www.data.gov.tn/demande2.pdf:تظلممطلبعلىللحصول

یعاقب بالسجن مدة ثمانیة :2004جویلیة 27المؤرخ فيمن قانون حمایة المعطیات الشخصّیة92للفصلوفقا 

ذي یعمد إلى الحّد من حق النفاذ أو أشھر وبخطیة قدرھا ثالثة آالف دینار المسؤول عن المعالجة أو المناول ال

.من ھذا القانون35الحرمان منھ في غیر الصور المنصوص علیھا بالفصل 

:المكلفون بالنفاذ في المؤسسات التابعة لوزارة التربیةاألعوان 

mailto:ez.h:@laposte.net          ??????
mailto:e.m:@edunet.tn
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:أصناف الوثائق المشمولة بالنفاذ
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2004جویلیة 27المؤرخ في63حمایة المعطیات الشخصّیة عدد لقانونوفقا 

لكل شخص الحق في حمایة المعطیات الشخصیة المتعلقة بحیاتھ الخاصة باعتبارھا من الحقوق الفصل األول ـ

ن وال یمكن أن تقع معالجتھا إال في إطار الشفافیة واألمانة واحترام كرامة اإلنسا. األساسیة المضمونة بالدستور

.ووفقا لمقتضیات ھذا القانون

تعتبر معطیات شخصیة على معنى ھذا القانون كل البیانات مھما كان مصدرھا أو شكلھا والتي ـ 4الفصل 

تجعل شخصا طبیعیا معّرفا أو قابال للتعریف بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة باستثناء المعلومات المتصلة 

.نابالحیاة العامة أو المعتبرة كذلك قانو

.تتم معالجة المعطیات الشخصیة في إطار احترام الذات البشریة والحیاة الخاصة والحریات العامةـ9الفصل 

ویجب أن ال تمس معالجة المعطیات الشخصیة مھما كان مصدرھا أو شكلھا بحقوق األشخاص المحمیة بموجب 

مالھا لغایة اإلساءة إلى األشخاص أو التشھیر القوانین والتراتیب الجاري بھا العمل ویحجر في كل الحاالت استع

.بھم

.ال یجوز جمع المعطیات الشخصیة إال ألغراض مشروعة ومحّددة وواضحةـ10الفصل 

تحجر معالجة المعطیات الشخصیة التي تتعلق بصفة مباشرة أو غیر مباشرة باألصول العرقیة أو ـ14الفصل 

.فكار السیاسیة أو الفلسفیة أو النقابیة أو بالصحةالجینیة أو بالمعتقدات الدینیة أو باأل

: من ھذا القانون ما یلي18یجب أن تضمن االحتیاطات المنصوص علیھا بالفصل ـ19الفصل 

ـ عدم وضع المعدات والتجھیزات المستعملة في معالجة المعطیات الشخصیة في ظروف أو أماكن تمكن من 

ذون لھم بذلك،الوصول إلیھا من قبل أشخاص غیر مأ

ـ عدم إمكانیة قراءة السندات أو نسخھا أو تعدیلھا أو نقلھا من قبل شخص غیر مأذون لھ بذلك،

ـ عدم إمكانیة إقحام أي معطیات في نظام المعلومات دون إذن في ذلك وعدم إمكانیة االطالع على المعطیات 

المسجلة أو محوھا أو التشطیب علیھا،

ظام معالجة المعلومات من قبل أشخاص غیر مأذون لھم بذلك،ـ عدم إمكانیة استعمال ن
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ـ إمكانیة التثبت الالحق من ھویة األشخاص الذین نفذوا إلى نظام المعلومات والمعطیات التي تم إقحامھا وزمن 

ذلك والشخص الذي تولى ذلك،

أثناء إحالتھا أو نقل سندھا،ـ عدم إمكانیة قراءة المعطیات أو نسخھا أو تعدیلھا أو محوھا أو التشطیب علیھا

.ـ الحفاظ على المعطیات عبر إحداث نسخ منھا احتیاطیة وآمنة

.ال تجمع المعطیات الشخصیة إال من األشخاص المعنیین باألمر مباشرةـ44الفصل 

ة یعاقب بالسجن مدة عام وبخطیة قدرھا خمسة آالف دینار كل من تعمد إحالة المعطیات الشخصیـ89لفصل ا

.لغایة تحقیق منفعة لنفسھ أو لغیره أو إللحاق مضرة بالمعني باألمر

یعاقب بالسجن مدة ثالثة أشھر وبخطیة قدرھا ثالثة آالف دینار كل من یتعّمد بمناسبة معالجة ـ93الفصل 

.المعطیات الشخصیة نشرھا بطریقة تسيء لصاحبھا أو لحیاتھ الخاصة

.طیة قدرھا ألف دینار إذا تم النشر دون قصد اإلضرارویكون العقاب بالسجن مدة شھر وبخ

ویمكن للمعني باألمر أن یطلب من المحكمة أن تأذن بنشر مضمون الحكم بصحیفة یومیة صادرة بالبالد 

.وتحمل مصاریف النشر على المحكوم علیھ. التونسیة أو أكثر یختارھا

.وال یسوغ التتبع إال بطلب من المعني باألمر

.سقاط التتبع أو المحاكمة أو تنفیذ العقابویوقف اإل



:المرجع
1998فیفري 23المؤرخ في 17/98القانون عدد 

1998نوفمبر 16المؤرخ في 2248األمر عدد 

.دینارا25تترتب عنھا خطّیة قدرھا 1998فیفري 23المؤرخ في 17/98مخالفة القانون عدد 

:1998نوفمبر 16المؤرخ في 2248عدد األمر 
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:یحجر التدخین في األماكن المخصصة لإلستعمال الجماعي اآلتي ذكرھا:1الفصل

ü مؤسسات التعلیم و التكوین العمومیة و الخاصة باستثناء األماكن و الفضاءات المخصصة للمدخن التي

.اجعة أو المطالعةیجب أن تكون مستقلة عن كّل القاعات المعدة للتدریس أو المر

üاألماكن و الفضاءات المخصصة لغیر المدخنین.

ü القاعات المخصصة لالجتماعات و المحاضرات و المكاتب المشتركة و قاعات اإلنتضار و المعابر

.باإلدارات العمومّیة



لسنة 2437بتنقیح وإتمام األمر عدد یتعلق2012جویلیة 11مؤرخ في 2012لسنة 827أمر عدد 

.المتعلق بتنظیم الحیاة المدرسیة2004أكتوبر 19المؤرخ في 2004

):جدیدة(" ب"الفقرة 12الفصل 

والمجلس ) مجلس المدرسة االبتدائیة، مجلس المدرسة اإلعدادیة، مجلس المعھد(ـ مجلس المؤسسة التربویة 

.البیداغوجي للمدرسین

) :دجدی(13الفصل 

.االقتضاءتتمثل المھمة الرئیسیة لمجلس المؤسسة التربویة في وضع مشروع المدرسة وتقییمھ وتعدیلھ عند

یستھدف مشروع المدرسة تطویر طرق عمل المؤسسة وتحسین مناخھا وتجوید خدماتھا التربویة في إطار 
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یطھا االجتماعي وحاجیات وتراعي المؤسسة عند وضع مشروعھا خصائص مح. األھداف التربویة الوطنیة

.التالمیذ الخصوصیة

.یعرض مشروع المدرسة على مصادقة سلطة اإلشراف

:في إطار وظیفتھ یتولى مجلس المؤسسة التربویة المھام التالیة ) :جدید(14الفصل 

.متعلق بأوجھ التصرف في المیزانیةـ المصادقة على المشروع ال

.بین مختلف أعضاء األسرة التربویةوالتواصل ـ وضع اآللیات الكفیلة بدعم التشاور

.ماعیة المزمع إنجازھا في المؤسسةـ المصادقة على مشروع برنامج األنشطة الثقافیة واالجت

.إلعالم المدرسي الداخلي والخارجيـ اإلشراف على خطة ا
بمحیطھا الثقافي ـ إعداد اآللیات واإلجراءات الكفیلة بتطویر الحیاة المدرسیة وبتوطید صلة المؤسسة

.واالجتماعي

یضم مجلس المؤسسة التربویة ممثلین عن مختلف أعضاء األسرة التربویة المنصوص : )جدید(15الفصل 

.من ھذا األمر11علیھم بالفصل 

:یتركب مجلس المؤسسة التربویة من : في المدارس االبتدائیة 

رئیس:المدرسةـ مدیر 

ـ ممثل منتخب عن المدرسین

ثل منتخب عن األولیاءـ مم

:المعاھد النموذجیة في المدارس اإلعدادیة بمختلف أصنافھا والمعاھد و

عن األساتذة وممثل ) 2(یتركب مجلس المؤسسة التربویة من المدیر رئیسا والمرشد التربوي مقررا وممثلین 

اریین وممثل عن األعوان عن التالمیذ وولي ممثل عن األولیاء وممثل عن القیمین وممثل عن األعوان اإلد

.الفنیین وممثل عن العملة

.تدوم نیابة أعضاء مجلس المؤسسة التربویة ثالث سنوات دراسیة) :جدید(17الفصل 

وتسدد الشغورات الحاصلة في السنتین الدراسیتین الثانیة والثالثة بانتخاب جزئي تحت إشراف رئیس المؤسسة 

.التربویة

.قبل كل تلمیذ أو ولي تلمیذ شغورا یستوجب التعویضوتعتبر مغادرة المدرسة من

:جدید(18الفصل  یعنى المجلس البیداغوجي للمدرسین بالمسائل ذات الصبغة البیداغوجیة على مستوى ) 

التصّور ومتابعة اإلنجاز والتقییم بما یسھم في تحسین أداء المؤسسة التربویة كّما ونوعا وذلك في إطار القوانین 

.الوطنیة وتوجھات السیاسة التربویة مع مراعاة خصوصیات كل مؤسسةوالمعاییر

:یتولى المجلس البیداغوجي للمدرسین المھام التالیة ) :جدید(19الفصل 
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ـ المصادقة على تنظیمات الزمن المدرسي الیومي واألسبوعي، مع مراعاة واقع المؤسسة والعوامل الطبیعیة 

.سینوحاجیات التالمیذ ووضعیات المدر

.ـ دراسة نتائج التالمیذ ومكتسباتھم وتحلیلھا واستثمارھا والنظر في طرق تحسینھا

ـ البحث عن السبل الكفیلة بتطویر طرق التعلم بما یرسي تقالید العمل الجماعي والتشاركي ویدعم قدرة التالمیذ 

.على التعلم الذاتي

.وتشجیع مبادراتھم البیداغوجیة والتعریف بھاـ تحدید حاجیات المدرسین إلى التأطیر والتكوین المستمر

.ـ ضبط حاجیات المؤسسة وأولویاتھا في مجال الموارد والمعدات التعلیمیة

ـ اإلسھام في ضبط البرامج الثقافیة للمؤسسة وفي تنظیم مشاركتھا في المسابقات الجھویة والوطنیة والدولیة 

.ذات الصبغة البیداغوجیة

.سائل البیداغوجیة المعروضة علیھـ إبداء الرأي في الم

إضافة إلى ھذه المھام، یتولى المجلس البیداغوجي للمدرسین بالمدارس االبتدائیة في بدایة كل سنة دراسیة 

وبحضور جمیع معلمي المدرسة توزیع المدرسین والتالمیذ على األقسام كما یتولى المجلس بالمدارس 

.زنات والتوزیع البیداغوجي بالتنسیق مع متفقدي المواداإلعدادیة والمعاھد المصادقة على الموا

:جدید(20الفصل  یضم المجلس البیداغوجي للمدرسین باإلضافة إلى المرشد التربوي وممثلي المدرسین ) 

:وممثل القیمین بمجلس المؤسسة التربویة ممثلین عن المدرسین بجمیع رتبھم ویرأسھ مدیر المؤسسة 

اللغات ـ العلوم (ممثلین منتخبین عن المعلمین بحساب ممثل منتخب عن كل مجال :ائیة أ ـ في المدارس االبتد

وإذا كان عدد المعلمین بالمدرسة ال یتجاوز العدد الخاص بتركیبة المجلس فإن جمیعھم یدخل في ) ـ التقنیة

.عضویة المجلس دون انتخاب

ممثلین عن األساتذة بحساب ممثل عن مجال :ب ـ في المدارس اإلعدادیة والمدارس اإلعدادیة النموذجیة 

اللغات وممثل عن مجال العلوم وممثل عن مجال المواد االجتماعیة وممثل عن مجال المواد الفنیة وممثل عن 

.مجال الریاضة

ممثلین عن األساتذة بحساب ممثل عن مجال اللغات وممثل عن مجال :النموذجیةج ـ في المعاھد والمعاھد 

ل عن مجال المواد االجتماعیة وممثل عن مجال المواد الفنیة وممثل عن مجال الریاضة ویتولى العلوم وممث

.ناظر الدراسات مھمة مقرر المجلس

ممثلین عن األساتذة بحساب ممثل عن مجال المواد التقنیة وممثل عن :د ـ في المدارس اإلعدادیة التقنیة 

.الجتماعیة وممثل عن مادة التربیة البدنیةمجال اللغات وممثل عن مجال العلوم والمواد ا

:جدید(21الفصل  سنوات دراسیة وتسدد الشغورات في السنة 3تدوم نیابة أعضاء المجلس البیداغوجي ) 

.الدراسیة الثانیة والثالثة بانتخاب جزئي تحت إشراف رئیس المؤسسة

كل شخص أو طرف معني بالشأن یمكن لرئیس المجلس البیداغوجي للمدرسین دعوة) :مكرر(22الفصل 

.البیداغوجي أو التربوي یرى فائدة في حضوره
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فصول مفیدة للمربي من مجلة حمایة الطفل

األولالعنوان
المھّددالطفلحمایة

20 الفصل

: ةالمعنویأوالبدنیةسالمتھأوالطفلتھّددالتيالصعبةالحاالتمنخاصبوجھتعتبر

.عائليسنددونوبقاؤهلوالدیھالطفلفقدان- أ

.والتشّردلإلھمالالطفلتعریض- ب

.والرعایةالتربیةفيوالمتواصلالبّینالتقصیر- ج

.الطفلمعاملةسوءإعتیاد- د

.جنسیاأنثىأوكانذكراالطفلإستغالل- ه

.المّجلةھذهمن19 الفصلمعنىعلىالمنظماإلجرامفيالطفلإستغالل- و

.اقتصادیااستغاللھأوللتسّولالطفلتعریض- ز

.والتربیةاإلحاطةعنالطفلرعایةعلىیسھرمنأواألبوینعجز- ح

21 الفصل

بدونعنھاألبوینبتّخليسواءللخطرالبدنیةأوالنفسیةأوالعقلیةالطفلسالمةتعریضباإلھمالیقصد

لھالالزمةالمرافقتوفیرودونطویلةلمدةاألسرةمحّلبھجرأوخاصةأوعمومیةمؤسسةأوبمكانموجب،

علىوالسھرمداواتھعناالمتناعأوالحضانةفيقرارصدورعنداألبوینكالمنالطفلقبولرفضأو

.عالجھ

22 الفصل

برعایتھالمتعھدرفضبسببتكوینأومتابعةبدونوبقاؤهالطفلتشردللتدخلالموجبةالوضعیاتمنتعتبر

.التربويبالنظامالمتّعلقالقانونأحكاممراعاةمعالمدارس،بإحدىإلحاقھحضانتھأو

23 الفصل

إرشادهعنوالتّخليمتابعةأورقابةدونالطفلتركاعتیادوالرعایةالتربیةفيالبّینالتقصیرقبیلمنیعتبر

.شؤونھعلىالّسھرأووتوجیھھ

24 الفصل
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أواحتجازهأوالبدنیةسالمتھعلىالمتكّررةواالعتداءاتللتعذیبالطفلتعریضالمعاملةسوءباعتیادیقصد

أوالعاطفيالطفلتوازنعلىالتأثیرشأنھمنالقساوةعلىینطويعملأيإتیانأوعلیھالطعاممنعاعتیاد

.النفسي

25 الفصل

بدونھأوبمقابلسواءالدعارةألعمالتعریضھأنثىأوكانذكراللطفلالجنسياالستغاللقبیلمنیعّد

.مباشرةغیرأومباشرةوبطریقة

26 الفصل

منبعملتكلیفھأوللقانونمخالفةظروففيتشغیلھأوللتسّولالطفلتعریضاالقتصاديباالستغاللیقصد

.المعنویةأونیةالبدبسالمتھأوبصّحتھضارایكونأوتعلیمھعنیعوقھأنشأنھ

27 الفصل

وذلكالطفلسلوكفيتسّیبللتدخلالموجبةبالرعایةالمتعّھدأوالحاضنأوالوليأوالوالدینعجزصورمن

أوعلمدونعنھوتغیبھاستشارةأوإعالمبدونذویھمحّلمغادرةواعتیادهوالمتابعةالمراقبةإفشالبتعّمده

.موجبونبدالتعلیمعنمبكراانقطاعھ

األولالباب

االجتماعیةالحمایة

األولالقسم
الطفولةحمایةمندوب

28 الفصل

خطةإحداثالسكانیةوالكثافةالضرورةاقتضتإذاویمكنوالیةبكلالطفولةحمایةمندوبخطةتحدث

تدخلھجاالتمیحّددأمربمقتضىالسلكبھذاالخاصاألساسيالنظامویضبط.الوالیةبنفسأكثرأوأخرى

.المعنیةاالجتماعیةوالھیئاتالمصالحمعتعاملھوطرق

29 الفصل

المنتصباالبتدائیةالمحكمةأمامالتالیةالیمینأداءلمھامھمباشرتھقبلالطفولةحمایةمندوبعلىیجب

أحافظوأنالقانوناماحترعلىأسھروأنوأمانةشرفبكلبوظائفيأقومأنالعظیمباهللاأقسم:الترابیةبدائرتھا

المھنيالسّرعلى

30 الفصل

سالمتھأوالطفلصّحةأنفیھایتبّینالتيالحاالتجمیعفيالوقائيالتدخلمھّمةالطفولةحمایةلمندوبتوكل

واألعماللألنشطةأوالطفل،فیھیعیشالذيللوسطنتیجةوذلكللخطرمعّرضةأومھّددةالمعنویةأوالبدنیة

المحّددةالصعبةالحاالتوخاصةعلیھتّسلطالتياإلساءةأنواعلّشتىأوبھایقومالتي
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.المجلةھذهمن20 بالفصل

الثانيالقسم

اإلشعارواجب
31 الفصل

أنلھتبّینّكلماالطفولةحمایةمندوبإشعارواجبالمھنيللسرالخاضعذلكفيبمنشخص،كلعلى
ھذهمن20الفصلمن(وهد) الفقرتینمعنىعلىالمعنویةأوالبدنیةسالمتھوأالطفلصحةیھّددماھناك

.المجلة

أوالبدنیةسالمتھأوالطفلصحةیھّددماھناكأنلھتبینّكلماالطفولةحمایةمندوبإشعارشخصلكل
.المجلةھذهمن20 بالفصلالواردةالفقراتبقیةمعنىعلىالمعنویة

ھذهمن20 بالفصلإلیھاالمشارالصعبةالحاالتجمیعفيوجوباالطفولةحمایةبمندوإشعارویكون

ورعایتھم،باألطفالالعنایةمھنتھبحكمیتّولىممنالحالةھذهلوجودنتفّطالذيالشخصكانإذاالمجلة
منوحمایتھالطفلوقایةخاصبوجھلھمتعھدممنوغیرھماالجتماعيالعملوأعوانواألطباءكالمرّبین

.المعنویةأوالبدنیةسالمتھأوصحتھیھددأنشأنھمنماكل
32 الفصل

حالةبوجودإشعارهأوالطفولةحمایةمندوبإعالمقصدلھیتقّدمطفلأيمساعدةراشدشخصكلعلى

.المّجلةھذهمن20 الفصلمعنىعلىآخرطفلأيأوأخوتھأحدأوالطفلتھّددصعبة

33 الفصل

.السابقةاألحكاممعنىعلىباإلشعارنیةحسنعنقیامھأجلمنقضائیاشخصأيمؤاخذةیمكنال

34 الفصل

.القانونیقّرھاالتيالصورفيأوبرضاهإالاإلشعاربواجبقاممنھویةعناإلفصاحشخصأيعلىیمنع

الثالثالقسم
الحمایةآلیات

35 الفصل

سالمتھأوالطفلصحةتھّددصعبةحالةوجودفعالیؤكدماھناككانإذاامالطفولةحمایةمندوبیقّدر

.المجلةھذهمن20 الفصلمعنىعلىالمعنویةأوالبدنیة

: تؤھلھالتيبالصالحیاتالشأنھذافيالطفولةحمایةمندوبویتّمتع

.اإلشعارضوعموالوقائعحولوردودھمأقوالھمإلىلالستماعوأبویھالطفلالستدعاء- أ

وجوبمعاصطحابھفيفائدةفیھیرىبمنمصطحباأوالطفلفیھیوجدمكانأيإلىبمفردهللدخول- ب

.وظیفتھتثبتبوثیقةاالستظھار
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.شاغلیھامنبإذنّالإالمسكونةالبیوتدخوللھیجوزالأنھغیر

.الطفلأنشفيالمالئمةالوقائیةالتدابیروأخذبالتحقیقاتللقیام- ج

.بالطفلالخاصالوضعحقیقةتقدیرإلىالوصولأجلمناالجتماعیةباألبحاثاالستعانة- د

.األسرةقاضيإلىورفعھاألطفالضّدأفعالمنیعاینھفیماتقریرلتحریر-ه

سرةاألقاضيیصدرهعاجلإذنعلىالحصول-ج- ب-أبالفقراتإلیھاالمشارباإلجراءاتالقیامضرتفوی

.عاديورقعلىالطفولةحمایةمندوبیقّدمھمطلبعلىبناء

36 الفصل

.المجلةھذهأحكامتطبیقإطارفيوذلكالعدلیةالضابطةمأموربصفةالطفولةحمایةمندوبیتّمتع

37 الفصل

ّیدینمقغیرللطفلالمباشریناألشخاصكلوكذلكوالخاصةالعمومیةوالمؤسساتاإلداراتمختلفأعوان

.اإلرشاداتمنالمھّمةھذهتتّطلبھماولحاجةبمھمتھقیامھعندالطفولةحمایةمندوبإزاءالمھنيالسّربكتمان

38 الفصل

الطفلبذلكیعلمالمعنویة،أوالبدنیةسالمتھأوالطفلصحةیھّددماوجودعدمالطفولةحمایةلمندوبثبتإذا

.باالشعارقامومنوولیھ



ر        م یّ غ ص ل ا ي  د ل ذو ا ت س أل ا ل  ی ل 2د 0 1 4 Page 427

 
مرجعّیةفصول 

I.اإلرتشاء:

المجلة المتعلق بتنقیح و إتمام بعض أحكام 1998ماي 23المؤرخ في 1998لسنة 33القانون  عدد حسب 
.بخصوص اإلرتشاءائیةزالج

د إلیھ صالحیات یعتبر موظف عمومي تنطبق علھ أحكام ھذا القانون كل شخص تعھ): جدید(82الفصل 

أو یعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة محلیة أو دیوان أو مؤسسة عمومیة أو السلطة العمومیة

.منشأة عمومیة أو غیرھا من الذوات التي تساھم في تسییر مرفق عمومي

ون و یقبل كل شخص إنسحبت علیھ صفة الموظف العمومي أو شبھھ وفقا ألحكام ھذا القان): جدید(83الفصل 

لنفسھ أو لغیره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة عطایا أو وعود بالعطایا أو الھدایا أو منافع كیفما 

كانت طبیعتھا لفعل أمر من عالئق وظیفتھ و لو كان حقا لكن ال یستوجب مقابال علیھ أو لتسھیل إنجاز أمر 

سنوات 10ان من الواجب القیام بھ یعاقب بالسجن لمدة مرتبط بخصائص وظیفتھ أو لإلمتناع عن إنجاز أمر ك

.دینار10000التي قبلھا أو ما تّم الوعد بھ على أن ال تقّل الخطیة عن وخطیة قدرھا ضعف قیمة األشیاء

و تقضي المحكمة بنفس الحكم بحرمان المحكوم علیھ من مباشرة الوظائف العمومیة و من تسییر المرافق 

.المصالح العمومیةالعمومیة و نیابة 

إذا كان الموظف العمومي أو شبھھ ھو الباعث على اإلرشاء فإن العقاب المنصوص علیھ ): جدید(84الفصل 

.یرفع إلى ضعفھ) جدید(83بالفصل 

كیفما كانت إذا قبل الموظف العمومي أو شبھھ عطایا أو وعودا بالعطایا أو ھدایا أو منافع): جدید(85الفصل 

ل أمر من عالئق وظیفتھ لكن ال یستوجب مقابال علیھا أو عما إمتنع عن فعلھ و كان من الواجب طبیعتھا لفع

.دینارا5000أعوام و بخطیة قدرھا 05علیھ عدم القیام بھ یعاقب بالسجم مدة 

كّل شخص إستغل ما لھ من نفوذ أو روابط حقیقیة أو وھمیة لدى موظف عمومي أو شبھھ ): جدید(85الفصل 

بل بنفسھ أو بواسطة غیره عطایا أو وعود بالعطایا أو ھدایا أو منافع كیفما كانت طبیعتھا بدعوى الحصول و یق

3000سنوات و بخطیة قدرھا 03على حقوق أو إمتیازات لفائدة الغیر و لو كانت حقا یعاقب بالسجن لمدة 

.دینار و المحاولة تستوجب العقاب

.ب الفعل موظفا عمومیا أو شبھھیرفع العقاب إلى ضعفھ إذا كان مرتك

دینارا كّل شخص یرشو أو یحاول 5000اعوام و بخطیة قدرھا 05یعاقب بالسجن مدة ): جدید(91الفصل 

أو یرشو بعطایا أو بوعود بالعطایا أو الھدایا أو منافع كیفما كانت طبیعتھا أحد األشخاص المشار إلیھم في 
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ملھ و لو كان حقا و لكن ال یستوجب مقابال علیھ أو لتسھیل إنجاز لفعل أمر من عالئق ع) جدید(82الفصل 

.أمر مرتبط بخصائص عملھ أو لإلمتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القیام بھ

.و ھذا العقاب ینسحب على كّل شخص توسط بین الراشي و المرتشي

على إقتراف األفعال ) جدید(82یرفع العقاب إلى ضعفھ إذا وقع جبر األشخاص المشار إلیھم بالفصل 

.المذكورة تحت طائلة العنف أو التھدید المسلط علیھم شخصیا أو على أحد أفراد عائلتھم

1000إذا لم یحصل من محاولة اإلرتشاء أثر بالفعل فمرتكبوا ذلك  یعاقبون بعام سجن و ):جدید(92الفصل 

.دینار خطیة

ر بالفعل یكون العقاب بالسجن مدة عامین و بخطیة قدرھا وإذا لم یحصل من محاولة الضرب أو التھدید أث

.دینار2000

دینار كل شخص یمارس مھنة طبیة أو 1000یعاقب بالسجن مدة عام و بخطیة قدرھا ):جدید(197الفصل 

شبھ طبیة یدلي على سبیل المجاملة بشھادة تتضمن وقائع غیر صحیحة تتعلق بصحة شخص أو یخفي أو یشھد 

أو یذكر معلومات كاذبة حول مصدر مرض أو عجز أو مرض أو عجز أو حمل غیر حقیقيزورا بوجود 

.سبب موت

دینار إذا طلب أو قبل الشخص في إطار ممارسة المھنة 5000أعوام و الخطیة إلى 05یرفع العقاب إلى 

دایا أو منافع مقابل الطبیة أو شبھ الطبیة لنفسھ أو لغیره مباشرة أو بواسطة مبذوالت أو وعود أو عطایا أو ھ

.إقامة شھادة تتضمن وقائع مادیة غیر صحیحة

دینار كل موظف عمومي أو شبھھ یقبل 5000أعوام و بخطیة قدرھا 05یعاقب بالسجن ):مكرر(87الفصل 

لنفسھ أو لغیره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة عطایا أو وعود بالعطایا أو الھدایا أو منافع كیفما 

نت طبیعتھا لمنح الغیر إمتیازا ال حق لھ فیھ و ذلك بمقتضى عمل مخالف لألحكام التشریعیة و الترتیبیة كا

الضامنة لحریة المشاركة و لتكافؤ الفرص في الصفقات التي تبرمھا المؤسسات العمومیة و المنشآت العمومیة 

لجماعات المحلیة في  رأس مالھا بصفة و الدواوین و الجماعات المحلیة و الشركات التي تساھم الدولة أو ا

.مباشرة أو غیر مباشرة

دینار كل موظف عمومي یعمد و ھو في 2000یعاقب بالسجن مدة  عامین وبخطیة قدرھا ):ثالثا(97الفصل 

حالة مباشرة أو عدم مباشرة أو إلحاق إلى ممارسة نشاط خاص بمقابل لھ عالقة بمھامھ دون أن یكون لھ 

.ذلكترخیص مسبق في 

II.ممارسة نشاط خاص بمقابل لھ عالقة مباشرة بمھامھ:
1998 ماي23 بتاریخ1998 لسنة33 عددبالقانونأضیفثالثا97 الفصل
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أوالمباشرةحالةفيوھویعمدعموميموظفكلدینارألفاقدرھاوبخطیةاثنینعامینمدةبالسجنیعاقب

ترخیصلھیكونأندونبمھامھمباشرةعالقةلھبمقابلصخانشاطممارسةإلىاإللحاقأوالمباشرةعدم

.ذلكفيمسبق

.بأمروإجراءاتھاإلدارةقبلترخیص منعلىالحصولشروطوتضبط

نھائیامن انقطاعھسنواتخمسانقضاءقبلالفعلھذایقترفعموميموظفكلالعقابنفسإلىویستھدف

.ذلكفيقانونالھمرخصایكنولممھامھممارسةعن

III.وأشباھھمالعمومیینالموظفینجانبھضم:

عموميموظفجانبیھضممنكلدیناراوعشرونمائةقدرھاوبخطیةعاممدةبالسجنیعاقب:125 الفصل

.مباشرتھابمناسبةأولوظیفتھمباشرتھحالالتھدیدأواإلشارةأوبالقولشبھھأو

1985 مارس7 فيالمؤرخ1985 لسنة9 عددبالقانونأضیفت

علىالخفیفبالضربیعتديمنكلدیناراوسبعوناثنانقدرھاوبخطیةعاممدةبالسجنیعاقب:127 الفصل

.مباشرتھابمناسبةأولوظیفتھمباشرتھحالشبھھأوعموميموظفعلىالمجلةھذهمن319 الفصلمعنى

المقّررالنوعمنالعنفكانإذادیناراأربعونومائتانقدرھاوبخطیةأعوامخمسةمدةبالسجنالعقابویكون

عنتسببأوالعنفارتكابفيقصدسابقیةھناككانوإذاالصورةھذهوفيالمجلةھذهمن218 بالفصل

...مرضأوجروحالضرب

أوعموميلموظفینسبمنكلدیناراوعشرونمائةقدرھاوبخطیةعامینمدةبالسجنیعاقب:128 الفصل

متعلقةقانونیةغیرأمورااإلشھاروسائلمنذلكغیرأوالصحافةطریقعنأوالعموملدىخطببشبھھ

.ذلكصحةیثبتبمایدليأندونبوظیفتھ

IV.تعریف السالح في القانون الجزائي:

معّدھومماوغیرھافالحجارةالمثقلةأوالثاقبةأوالقاطعةاآلالتكل...یشملالسالحلفظ:118 الفصل

.تھدیدأوضربأوجرحأولقتلتستعمللمدامتماسالحاتعدالوالعصيباألیديویوجدللرمي

V.زجر اإلعتداءات على األخالق الحمیدة و زجر التحرش الجنسي:
ائیةزالمجلة الجالمتعلق بتنقیح و إتمام 2004أوت 2المؤرخ في 2004لسنة 73القانون  عدد حسب 

.على األخالق الحمیدة و زجر التحرش الجنسيبخصوص زجر اإلعتداءات

د كّل من یعتدي علنا على األخالق 1000أشھر و بخطّیة قدرھا 06یعاقب بالسجن مدة : مكرر226الفصل 

.الحمیدة أو اآلداب العامة باإلشارة أو القول أو یعمد علنا إلى مضایقة الغیر بوجھ یخّل بالحیاء
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رة بالفقرة المتقدمة كّل من یلفت النظر علنا إلى وجود فرصة إلرتكاب فجور و یستوجب نفس العقوبات المذكو

.و ذلك بكتابات أو تسجیالت أو إرسالیات سمعّیة أو بصرّیة أو إلكترونّیة أو ضوئّیة

.دینار مرتكب التحرش الجنسي3000یعاقب بالسجن مّدة عام و بخطّیة قدرھا :ثالثا226الفصل 

كّل إمعان في مضایقة الغیر بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنھا أن تنال من و یعّد التحرش الجنسي

كرامتھ أو تخدش حیاءه و ذلك بغایة حملھ على اإلستجابة لرغباتھ أو رغبات غیره الجنسّیة أو ممارسة ضغوط 

.علیھ من شأنھا إضعاف إرادتھ على التصدي لتلك الرغبات

لجریمة ضّد طفل أو غیره من األشخاص المستھدفین بصفة خاصة بسبب و یضاعف العقاب إذا أرتكبت ا

.قصور ذھني أو بدني یعوق تصدیھم للجاني

ال یجري التتبع الفي جریمة التحرش الجنسي إال بطلب من النیابة العمومّیة بناء على شكایة :رابعا226الفصل 

.من المتضرّر

VI.عمومیةةوظیفبواجباتالقیامعدموالسلطةحّدتجاوز:

شبھھأوالعموميالموظفدیناراوعشرونمائةقدرھاوبخطیةأعوامخمسةمدةبالسجنیعاقب:101 الفصل

بمناسبةأولوظیفتھمباشرتھحالالناسعلىموجبدونبالعنفاالعتداءبواسطةأوبنفسھیرتكبالذي

.مباشرتھا

بقصدأشباھھمأوالعمومیینالموظفینمنأكثرأواثنینمنالواقععلیھالمتقارراالعتصاب:107 الفصل

یعاقب ذلكبغیرأوالخدمةمنجملةباالستعفاءوذلكعمومیةخدمةتعطیلأوبالقوانینالعملإجراءتعطیل

.عامینمدةبالسجنمرتكبھ

في ناعیةالصمصالحھمعندفاعاالنقابيللحقالعمومییناألعوانمباشرةدونالفصلھذاأحكامتحولال

)1956جانفي12 فيالمؤرخباألمرأضیفت(المذكورالحقلمباشرةالمنظمةالقوانیننطاق

جریمةالرتكابیستعملالقانونبھذاالمقّررةالصورخارجفيالذيشبھھأوالعموميالموظف:114 الفصل

.الثلثبزیادةلجریمةالتلكعلیھاالمنصوصبالعقوبةیعاقبلھاتابعةوسائلأووظیفتھخصائص

VII.حرمة المراسلة:
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یعاقب كّل من یفشي أو یحث أو یشارك في إفشاء محتوى مراسلة على من المجلة الجنائیة253الفصل حسب

ملك الغیر و یستھدف لنفس العقاب كّل من ینال من حرمة المراسلة و ذلك بتحویل وجھتھا عمدا أو بإتالفھا أو 

.و النھائي بصفة غیر قانونیةإعدامھا أو بحجزھا الوؤقت أ

 


I-التجنید خدمة عسكریة:

.الوطنيھي أداء واجب الخدمة الوطنیة بصفة جندي مدعو لمدة سنة كاملة بإحدى وحدات الجیش

الباكالوریا وكذلك نتین تعلیم عالي بعددینارا لحاملي الشھائد العلیا الذین زاولوا على األقل س200تسند منحة 

.الذین تلقوا تكوینا مھنیا مشفوعا بشھادة تقني سامي

II -التجنید في نطاق التعیینات الفردیة:

التعیینات الفردیة وذلك یمكن لكل شاب بلغ من العمر عشرین عاما أن یؤدي واجب الخدمة الوطنیة في نطاق

: بالنسبة

üالمؤسسات،للعاملین باإلدارات و

ü،ألصحاب المھن الحرة

üألصحاب المشاریع الفردیة الخاصة.

21تكوینا عسكریا أساسیا لمدة یتابع الشبان المعینین ألداء واجب الخدمة الوطنیة في نطاق التعیینات الفردیة

.یوما

الوطنیة في نطاق التعیینات الخدمة ٌحددت نسبة المساھمة المالیة الشھریة المحمولة على المجندین المعینین ألداء

:الفردیة كما یلي

المساھمةنسبةفردیاراتب المعینالصنف

%30من مرة إلى مّرتین األجر األدنى المضمون1

%40من مرتین إلى أربع مرات األجر األدنى المضمون2

%50أكثر من أربع مرات األجر األدنى المضمون3
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اإلنتاج بالنسبة إلى أعوان مساھمة على أساس الراتب أو األجر الصافیین دون اعتبار منحةیتم احتساب نسبة ال

.القطاع الخاصالقطاع العمومي والمنح المشابھة بالنسبة إلى األجراء في

یدفع بصفة شخصیة المساھمة المالیة شھریا یلتزم المعین ألداء الخدمة الوطنیة في نطاق التعیینات الفردیة بأن

المتعلق 1974دیسمبر 25المؤرخ في 1974لسنة 101عدد الخدمة الوطنیة المحدث بالقانونى صندوق إل

1975. بقانون المالیة لسنة

بالدفاع الوطني بمقتضى قرار، في صورة عدم دفع المساھمة المالیة المذكورة في اآلجال یمكن للوزیر المكلف

الوطنیة في نطاق التعیینات الفردیة واإلذن بنقلتھ إلى إحدى لخدمةوضع حد لتعیین المعني باألمر ألداء واجب ا

.لقضاء المدة المتبقیةوحدات القوات المسلحة

:الوثائق التالیةیتكون ملف ترشح ألداء واجب الخدمة الوطنیة في نطاق التعیینات الفردیة من

أشھر03مضمون والدة لم یمض على تاریخ تسلیمھ أكثر من .1

)مركز التجنید(صاء شخصیة تسلم من طرف الحرس الوطني بطاقة إح.2

)تحمالن اإلسم واللقب من الخلف( صورتان شمسیتان باأللوان .3

.نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة.4

على الشرف شھادة في المستوى التعلیمي أو نسخة مطابقة لألصل من الشھادات العلمیة أو تصریح.5

.بالنسبة للشبان األمیین

تعاطي عمل فالحي أو قرار الفتح أو شھادة" الباتیندة"مل بالنسبة إلى األجراء، ونسخة من شھادة ع.6

.بالنسبة إلى المھن الحرة

الحرةآخر بطاقة خالص بالنسبة إلى األجراء وتصریح بالدخل السنوي بالنسبة إلى المھن.7

.المعتمد والمترشحلمشغل أومطلب ألداء الخدمة الوطنیة في نطاق التعیینات الفردیة ممضى من قبل ا.8

المشغل أو یحمل األول عنوان المترشح ویكون مضمون الوصول ویحمل الثاني عنوان) 02( ظرفان .9

.مقر العمل ویكون عادیا

.اإلجتماعیة أو نسخة من دفتر العالجشھادة إنخراط لدى إحدى الصنادیق.10

، أو تسلیمھ 1005العمران إدارة التجنید والتعبئةتوجیھ الملفات عن طریق البرید مضمون الوصول إلى یتم 

والتعبئة أو إلى أحد المراكز الجھویة للتجنید والتعبئة أو مباشرة مقابل وصل إلى مكتب االستقبال بإدارة التجنید

.الوطنیةالمكاتب الجھویة للخدمة
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:تنبیــھ

.ال تأخذ بعین االعتبار الملفات المنقوصة1–

315مطابق للحقیقة یعرض صاحبھ إلى العقوبتین المنصوص علیھما بالفصل دخل غیركل تصریح عن ال2–

.الجنائیةمن المجلة

بنقلتھ إلى إحدى تشكیالت الجیش یمكن لوزیر الدفاع الوطني أن یضع حدا إللحاق المعین الفردي ویأمر- 3

.التزاماتھالوطني لقضاء المدة المتبقیة عند اإلخالل بإحدى

III-جیـل أداء واجب الخدمة الوطنیةتأ:

:یمنح تاجیل أداء الخدمة الوطنیة لمدة عام واحد قابل للتجدید

üللمواطن الذي لھ أخ بصدد أداء الخدمة الوطنیة.

üیحرم من موارد للمواطن الذي یثبت أن في كفالتھ بصفة فعلیة أحد األشخاص اآلتي ذكرھم والذي قد

:عیش كافیة بحكم تجنیده

vر قادر وقتیا على العمل ألسباب صحیةأب غی.

vأم أرملة أو مطلقة.

vأخت على األقل غیر متزوجة.

v أو مزاول للتعلیم بصفة منتظمة(أخ على األقل سنھ دون العشرین عاما(

vمكفول شرعي أو أكثر سن أكبرھم دون العشرین.

üالعمومیة للتعلیم العالي لمؤسساتللمواطن المزاول لتعلیمھ بتونس أو بالخارج والمرسم بصفة قانونیة با

.أو الثانوي أو بمراكز التكوین المھني

üالثانوي أو بمراكز للمواطن المزاول لتعلیمھ بتونس أو بالخارج بالمؤسسات الخاصة للتعلیم العالي أو

یمنح تأجیل أداء الخدمة الوطنیة للمواطن ال) .التكوین المھني المرخص لھا من قبل وزارات اإلشراف

.)للتعلیم في في إطار الدروس اللیلیةالذي انقطع عن الدراسة وللمواطن المزاول

üلھ أن یقیم بتونس ویمكن. للمواطن العامل والمقیم بالخارج وذلك إلى حین بلوغھ سن الثامنة والعشرین

.المذكوركل عام مدة ثالثة أشھر دون أن یفقد الحق في التمتع بالتأجیل

:التالیةالخدمة الوطنیة من الوثائقأداء واجبجیلتأطلبیتكون ملف

üمطلب بإسم الوزیر المكلف بالدفاع الوطني.

üمضمون والدة للمعني باألمر لم یمض على تاریخ تسلیمھ أكثر من ثالثة أشھر.

üنسخة من بطاقة التعریف الوطنیة.
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ü باسم السید وكیل ملة األجنبیةدنانیر أو ما یعادلھا بالع) 05(وصل في إصدار حوالة بریدیة بخمسة

616-82مقابیض وزارة الدفاع الوطني حساب جاري بالبرید 

üظرف مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ یحمل إسم وعنوان المعني باألمر.

üالتاليبالجدول إضافة إلى الوثائق المذكورة تتضمن مطالب تأجیل الخدمة الوطنیة الوثائق المبینة:

الوثائق المطلوبةحاالت التأجیل

المواطن الذي لھ أخ بصدد أداء 
.الخدمة الوطنیة

.شھادة حضور بالقطعة لألخ الذي ھو بصدد أداء الخدمة الوطنیة-

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة 
وقتیة لكفالة أب غیر قادر وقتیا على 

.العمل ألسباب صحّیة

نطقة التي یقیم بھا ممضاة من قبل معتمد وعمدة الم" ج"بطاقة -
المعني باألمر،

شھادة طبیة تثبت الحالة الصحیة لألب، وتنّص على نسبة العجز و -
، مسّلمة من قبل طبیب مختّص تابع للصحة )وقتي أو دائم(طبیعتھ 

العمومیة وتحمل ختمھ الشخصي،
ثالثة مضمون والدة لكل أخ لم یمض على تاریخ تسلیمھ أكثر من-

أشھر،
ن والدة إلبن على األقل لكل أخ متزوج لم یمض على تاریخ مضمو-

تسلیمھ أكثر من ثالثة أشھر،
شھادة حضور مدرسیة أو شھادة ترسیم جامعیة للسنة الدراسیة -

.الجاریة لكل أخ مزاول للتعلیم بصفة منتظمة وسنھ فوق العشرین

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفـة 
.أو مطلقةوقتیة لكفالة أم أرملـة 

نسخة من حجة وفاة األب أو نسخة من الحكم بالطالق لألم،-
مضمون والدة لألم لم یمض على تاریخ تسلیمھ أكثر من ثالثة -

أشھر،
مضمون والدة لكل أخ لم یمض على تاریخ تسلیمھ أكثر من ثالثة -

أشھر،
مضمون والدة إلبن على األقل لكل أخ متزوج لم یمض على تاریخ -

تسلیمھ أكثر من ثالثة أشھر،
شھادة حضور مدرسیة أو شھادة ترسیم جامعیة للسنة الدراسیة -

.الجاریة لكل أخ مزاول للتعلیم بصفة منتظمة وسنھ فوق العشرین

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة 
وقتیة لكفالة أخت على األقل غیر 

.متزوجة

نسخة من حجة وفاة األب، -
ألخت على األقل غیر متزوجة لم یمض على تاریخ مضمون والدة-

تسلیمھ أكثر من ثالثة أشھر،
مضمون والدة لكل أخ لم یمض على تاریخ تسلیمھ أكثر من ثالثة -

أشھر،
مضمون والدة إلبن على األقل لكل أخ متزوج لم یمض على تاریخ -

تسلیمھ أكثر من ثالثة أشھر،
جامعیة للسنة الدراسیة شھادة حضور مدرسیة أو شھادة ترسیم-

.الجاریة لكل أخ مزاول للتعلیم بصفة منتظمة وسنھ فوق العشرین
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة 
وقتیة لكفالة أخ على األقل سّنھ دون 
العشرین عاما أو مزاول للتعلیم بصفة 

.منتظمة

نسخة من حجة وفاة األب، -
یخ تسلیمھ أكثر من ثالثة مضمون والدة لكل أخ لم یمض على تار-

أشھر،
مضمون والدة إلبن على األقل لكل أخ متزوج لم یمض على تاریخ -
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تسلیمھ أكثر من ثالثة أشھر،
شھادة حضور مدرسیة أو شھادة ترسیم جامعیة للسنة الدراسیة -

.الجاریة لكل أخ مزاول للتعلیم بصفة منتظمة وسنھ فوق العشرین
عائلة بصفة المواطن القائم بشؤون ال

وقتیة لمن لھ مكفول شرعي أو أكثر 
.سّن أكبرھم دون العشرین

.نسخة من عقد الكفالة مصادق علیھ من قبل حاكم الناحیة-

المواطن المزاول لتعلیمھ بتونس أو 
بالخارج بالمؤسسات العمومیة للتعلیم 
العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوین 

ي وذلك المھني التابعة للقطاع العموم
.إلى حّد سن الثامنة والعشرین

شھادة حضور مدرسیة أو شھادة ترسیم جامعیة للسنة -
الدراسّیة الجاریة،

نسخة من بطـاقة اإلقامة ساریة المفعول بالنسبة إلى الذین یزاولون -
.تعلیمھم بالخارج

المواطن المزاول لتعلیمھ بتونس أو 
بالخارج بالمؤسسات الخاصة للتعلیم 
العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوین 
المھني الخاصة المرخص لھا من قبل 
وزارات اإلشراف وذلك إلى حّد سن 

.الثامنة والعشرین

شھادة حضور مدرسیة أو شھادة ترسیم جامعیة للسنة-
الدراسّیة الجاریة،

بطاقة األعداد األخیرة للسنة الدراسیة المنقضیة،-
قامة ساریة المفعول بالنسبة إلى الذین یزاولون نسخـة من بطاقة اإل-

.تعلیمھم بالخارج

سات علیا المواطن المزاول لدرا
.والعشرینمتخّصصة بعد سن الثامنة

شھادة ترسیم جامعیة تنّص على متابعة دراسات علیا -
متخّصصة، 

نسخة من الشھادة العلمیة المتحّصل علیھا، -
یة المفعول بالنسبة إلى الذین یزاولون نسخة من بطاقة اإلقامة سار-

.تعلیمھم بالخارج
المواطن العامل والمقیم بالخارج قبل 

.سن الثامنة والعشرین
نسخة من بطاقة اإلقامة ساریة المفعول، -
. شھادة عمل لم یمض على تاریخ تسلیمھا أكثر من ثالثة أشھر-

:بـیتم إیداع المطلب

üوطنیة المتواجد بالوالیةالمكتب الجھوي للخدمة ال.

üالمراكز الجھویة للتجنید والتعبئة القریبة من مقر سكناك.

ü تونس1005إدارة التجنید والتعبئة بالقاعدة العسكریة بالعمران.

ü بكل دقةبواسطة األنترنات وذلك بتعمیر المطلب الموضوع على الخط.

üبالقنصلیةقرب سفارة من مقر إقامتك أوإذا كنت خارج أرض الوطن بإمكانك إیداع المطلب في أ.

-IVاإلعفـاء من أداء الخدمة الوطنیة:

: یعفى من أداء الخدمة الوطنیة

üللمركز الجھوي كل مواطن ثبت طبیا عدم صلوحیتھ للخدمة الوطنیة من قبل المصلحة الطبیة التابعة

.للتجنید والتعبئة
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üاألشخاص اآلتي ئیة وذلك لكفالتھ بصفة فعلیة ألحدكل مواطن ثبت أنھ قائم بشؤون عائلتھ بصفة نھا

:ذكرھم والذي قد یحرم من موارد عیش كافیة بحكم تجنیده

üواحد أو أكثر من األبناء الشرعیین

üزوجة وقع البناء بھا منذ أكثر من سنتین.

ü أو أكثر60%عاما على األقل أو لھ سقوط بدني نسبتھ 65أب عمره.

üأخت أو أخ معاق.

üبصفة قانونیةتجاوز سن الثامنة والعشرین وأثبت أنھ ال یزال یعمل ویقیم بالخارجل مواطن ك.

üكل مواطن تجاوز سن الخامسة والثالثین.

üیتكون مطلب اإلعفاء من الخدمة الوطنیة من الوثائق التالیة:

مطلب باسم الوزیر المكّلف بالدفاع الوطني

üیمض على تاریخ تسلیمھ أكثر من ثالثة أشھرمضمون والدة للمعني باألمر لم

üنسخة من بطاقة التعریف الوطنیة.

ü باسم السید وكیل دنانیر أو ما یعادلھا بالعملة األجنبیة) 05(وصل في إصدار حوالة بریدیة بخمسة

.616-82مقابیض وزارة الدفاع الوطني حساب جاري بالبرید 

üحمل إسم وعنوان المعني باألمرظرف مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ی.

المبینة بالجدول أسفلھ وذلك إضافة إلى الوثائق المذكورة تتضمن مطالب اإلعفاء من الخدمة الوطنیة الوثائق

:حسب الوضعیة

الوثائق المطلوبةحاالت اإلعفاء

المواطن الذي ثبت طبّیا عدم صلوحیتھ 
.للخدمة

،)صم2.5×صم3حجم (صورتان شمسّیتان للمعني باألمر-
نسخة من نتیجة فحص طبي مسّلم من قبل أحد المراكز-

.الجھویة للتجنید والتعبئة
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفـة 
نھائیـة لكفالـة واحد أو أكثر من األبناء 

.الشرعیین

،)صم2.5×صم3حجم (صورتان شمسّیتان للمعني باألمر-
من م یمض على تاریخ تسلیمھ أكثر مضمون والدة ألحد األبناء ل-

.ثالثة أشھر
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة 
نھائیة لكفالة زوجة وقع البناء بھا منذ 

.أكثر من سنتین

،)صم2.5×صم3حجم (شمسیتان للمعني باألمرصورتان -
نسخة من عقد الزواج أو مضمون والدة للمعني باألمر منصوص بھ -

.مض على تاریخ تسلیمھ أكثر من ثالثة أشھرعلى الزواج لم ی
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة 

عاما على 65نھائیة لكفالة أب عمره 
60األقل أو لھ سقـوط بدنـي نسبتـھ 

.أو أكثر% 

،)صم2.5×صم3حجم (صورتان شمسّیتان للمعني باألمر-
م بھا المعني ممضاة من قبل معتمد وعمدة المنطقة التي یقی" ج"بطاقة -

باألمر،
مضمون والدة لألب لم یمض على تاریخ تسلیمھ أكثر من ثالثة أشھر -
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أو شھادة طبیة تثبت الحالة الصحیة لألب، وتنّص على نسبة العجز و 
، مسّلمة من قبل طبیب مختّص تابع للصحة )وقتي أو دائم(طبیعتھ 

لألب العمومیة وتحمل ختمھ الشخصي أو نسخة من بطاقة اإلعاقة 
ساریة المفعول،

مضمون والدة لكل أخ لم یمض على تاریخ تسلیمھ أكثر من ثالثة -
أشھر،

مضمون والدة إلبن على األقل لكل أخ متزوج لم یمض على تاریخ -
.تسلیمھ أكثر من ثالثة أشھر

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة 
.نھائیة لكفالة أخت أو أخ حامل إلعاقة

،)صم2.5×صم3حجم (تان للمعني باألمرصورتان شمسی-
نسخة من حجة وفاة األب،-
مضمون والدة لألخت أولألخ الحامل إلعاقة لم یمض على تاریخ -

تسلیمھ أكثر من ثالثة أشھر،
نسخة من بطاقة إعاقة ساریة المفعول ،-
مضمون والدة لكل أخ لم یمض على تاریخ تسلیمھ أكثر من ثالثة -

أشھر،
والدة إلبن على األقل لكل أخ متزوج لم یمض على تاریخ مضمون -

.تسلیمھ أكثر من ثالثة أشھر

المواطن العامل والمقیم بالخارج بعد 
.سّن الثامنة والعشرین

،)صم2.5×صم3حجم (صورتان شمسیتان للمعني باألمر-
نسخة من بطاقة اإلقامة ساریة المفعول ،-
.سلیمھا أكثر من ثالثة أشھرشھادة عمل لم یمض على تاریخ ت-
المواطن الذي تجاوز سّن الخامسة 

).صم2.5×صم3حجم (صورتان شمسیتان للمعني باألمر-.والثالثین

:أصحاب الجنسیة المزدوجة

وبلغـت " تونسیــة جزائریـة/ تونسیــة تركیــة/ تونسیــة فرنسیــة"الجنسیـة المزدوجــة إذا كنــت مـن أصحـاب

التـي تقیـم بھـا مـا لـم تصـرح سنـة كاملـة، فإنـك تخضـع إلـى واجـب الخدمـة الوطنیـة بالدولـة20لعمر من ا

.األخـرىبأنـك ترغـب فـي أداء ذلـك الواجـب بالدولـة

ذو طابـع نھائـي وذلـك لتسویـة وضعیتـك إزاء "أ" ولھـذا الغـرض ینجـز لفائدتـك تصریح إختیاري نمـوذج

.المقابــلفالطـر

مـن طـرف الدولـة التـي تـم اختیارھـا ألداء "ب" وعلـى ضـوء ھـذا التصریـح تنجـز لـك شھـادة نمـوذج

.فتتولـى إحالتھـا إلـى السلـط المعنیــةالواجـب الوطنـي

: إذا كنت مقیمــا بالبالد التونسیة، االتصال بـ

."تونــس1005ة العسكریــة بالعمــران القاعــد" ـ إدارة التجنیــد والتعبئــة 

.ـ أو القنصلیــات العامــة لفرنســا والجزائــر وتركیــا بتونــس
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:إذا كـنت مقیمــا بالبالد األجنبیة، االتصـال بـ

.ـ مكتـب الملحـق العسكـري لـدى سفـارة الجمھــوریة التونسیــة بھـذه الدول

.المعتمــدة لدیھاـ إحــدى القنصلیات التونسیـة

:إذا كنـت مقیمــا ببـالد أخـرى، االتصـال بـ

.المعتمــدة ھنـــاكـ السفــارة أو القنصلیـــات التونسیــة أو الجزائریــة أو التركیــة

:التالــيفـي كـل الحـاالت علیـك أن تقـدم الملـف

.)تونسیة(ـ نسخــة من بطاقة التعریف الوطنیة 

.لالتفاقیةالتابعة للدولة المبرمة بطاقة التعریف مسلمة من السلطمنـ نسخة

.والدةـ مضمون

.ـ مطبوعة أنموذج أ

.ینطبق علیك قانون التجنید التابع للبالد التي اخترت القیام بواجبك الوطني بھا: مالحظـة

:ھیـاكل إدارة التجنید والتعبـئة

:العناوین التالیةدمة الوطنیة أوتقدیم مطلبك یمنكك االتصال بأحدلتسویة وضعیتك إزاء قانون الخ

üتونس1005القاعدة العسكریة بالعمران : إدارة التجنید والتعبئة.

:المراكز الجھویة للتجنید والتعبئة
رقم الھاتفالعنوانالمركز

71.566.221تونس2000حي صالح الدین بوشوشة باردو المركز الجھوي للتجنید والتعبئة بتونس

78.454.128باجة9000القاعدة العسكریة بباجة المركز الجھوي للتجنید والتعبئة بباجة

73.232.611سوسة4000شارع الرائد البجاوي طریق القلعة الصغرىالمركز الجھوي للتجنید والتعبئة بسوسة

900075.272.626ب بحر قابس ثكنة باالمركز الجھوي للتجنید والتعبئة بقابس

120077.474.274ثكنة الجیش الوطني بالقصرین المركز الجھوي للتجنید والتعبئة بالقصرین

:المكاتب الجھویة للخدمة الوطنیة
العنوانالمكتب

)بتونسي للتجنید والتعبئةالمركزالجھو(تونس2000حي صالح الدین بوشوشة باردو الجھوي للخدمة الوطنیة بوالیة تونسالمكتب

)بتونسالمركزالجھوي للتجنید والتعبئة(تونس2000حي صالح الدین بوشوشة باردو الجھوي للخدمة الوطنیة بوالیة بنعروسالمكتب

)ونسبتالمركزالجھوي للتجنید والتعبئة(تونس2000حي صالح الدین بوشوشة باردو الجھوي للخدمة الوطنیة بوالیة منوبةالمكتب

2000حي صالح الدین بوشوشة باردو الجھوي للخدمة الوطنیة بوالیة أریانةالمكتب

بنزرت7019مدرسة ضباط الصف ثكنة الھادي والي ساحة باستور الجھوي للخدمة الوطنیة بوالیة بنزرتالمكتب

قرنبالبیة8030شارع الحبیب بورقیبة الجھوي للخدمة الوطنیة بوالیة نابلالمكتب
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زغوان1100شارع االستقالل الجھوي للخدمة الوطنیة بوالیة زغوانالمكتب

سوسة4000شارع الرائد البحاوي طریق القلعة الصغرى الجھوي للخدمة الوطنیة بوالیة سوسةالمكتب

نمسجد عیسىالوردانیی5010القاعدة العسكریة بمسجد عیسى الجھوي للخدمة الوطنیة بوالیة المنستیرالمكتب

المھدیة قبالة القباضةالمالیة5100شارع علي البلھوان الجھوي للخدمة الوطنیة بوالیة المھدیةالمكتب

3100القیروان 1934مارس 2شارع 38الجھوي للخدمة الوطنیة بوالیة القیروانالمكتب

باجة9100القاعدة العسكریة بباجة الجھوي للخدمة الوطنیة بوالیة باجةالمكتب

جندوبة8100نھج الرائد البجاوي الثكنة القدیمة الجھوي للخدمة الوطنیة بوالیة جندوبةكتبالم

8140نادي الضباط بالقصبة الكاف الجھوي للخدمة الوطنیة بوالیة الكافالمكتب

6140حي عین خالد طریق السوق البلدي مكثر الجھوي للخدمة الوطنیة بوالیة سلیانةالمكتب

القصرین1200ثكنة الجیش الوطني ي للخدمة الوطنیة بوالیة القصرینالجھوالمكتب

قفصة2100بجانب مكتب حامیة قفصة الجھوي للخدمة الوطنیة بوالیة قفصةالمكتب

المكناسي9140مدرسة الرقباء الجھوي للخدمة الوطنیة بوالیة سیدي بوزیدالمكتب

توزر2243كنة الجیش الوطني الشرفة ثالجھوي للخدمة الوطنیة بوالیة توزرالمكتب

صفاقس3029شارع الحبیب الجھوي للخدمة الوطنیة بوالیة صفاقسالمكتب

قابس6000ثكنة باب بحر الجھوي للخدمة الوطنیة بوالیة قابسالمكتب

4100عمارة النخلة طریق قابس مدنین الجھوي للخدمة الوطنیة بوالیة مدنینالمكتب

3200ثكنة الجیش الوطني تطاوین للخدمة الوطنیة بوالیة تطاوینالجھوي المكتب

4200الفیلق الثاني الترابي الصحراوي ثكنة جنعورة قبليالجھوي للخدمة الوطنیة بوالیة قبليالمكتب
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قمـلحالـ
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بیة و العلم و الثقافةاللجنة الوطنیة للتر
تونس1006-1938أفریل 9شارع العنوان
71.889.676 / 71.889.675 / 71.889.704الھاتف
71.889.706الفاكس

CNESC@minedu.edunet.tnالبرید اإللكتروني
المركز الوطني البیداغوجي

تونس1089-مون فلوري -، شارع علي طراد 42عدد العنوان
71.331.958 الھاتف
71.340.863 الفاكس

CNESC@minedu.edunet.tnالبرید اإللكتروني

المعھد الوطني للمكتبیة و اإلعالمیة
تونس-1002. ، نھج صدربعل3د عدالعنوان
71.833.800الھاتف
71.834.15الفاكس

INBMI@minedu.edunet.tnالبرید اإللكتروني
http://www.edunet.tnموقع الواب

المركز الوطني للتجدید البیداغوجي و البحوث التربویة
تونس1006-1938أفریل 9، شارع 130عدد العنوان
71.567.327 / 71.566.964الھاتف
71.561.28الفاكس

CNIPRE@minedu.edunet.tnالبرید اإللكتروني
http://www.cnipre.edunet.tnموقع الواب

المركز الوطني لتكوین المكونین في التربیة
قرطاج حنبعل2016, ، شارع المسرح األثري12عدد العنوان
73.45.87-71 - 73.47.28-71 - 73.00.52-71الھاتف
73.46.32-71الفاكس

cnff@minedu.edunet.tnالبرید اإللكتروني
http://www.cenaffe.edunet.tnموقع الواب

دیوان سكن أعوان وزارة التربیة
1006. ، شارع بشیر صفر، باب الخضراء40عدد العنوان
71.567.201الھاتف
71.560.867الفاكس

OLPME@minedu.edunet.tnالبرید اإللكتروني

المركز الوطني للصیانة
حمام األنف-2050. ، شارع الجمھوریة26عدد العنوان
71.290.292الھاتف
71.439.385الفاكس

CNM@minedu.edunet.tnالبرید اإللكتروني

http://www.edunet.tn/
mailto:CNIPRE:@minedu.edunet.tn
http://www.cnipre.edunet.tn/
http://www.cenaffe.edunet.tn/


ر        م یّ غ ص ل ا ي  د ل ذو ا ت س أل ا ل  ی ل 2د 0 1 4 Page 443

 

أریانة
نھج العطارین برج البكوش، أریانةالعنوان
1.715.1107الھاتف
71.707.380الفاكس

CREFOC.Ariana@minedu.edunet.tnالبرید اإللكتروني
تونس

، تونس1005ممر جنین العمران العنوان
71.787.961الھاتف
71.790.822الفاكس

CREFOC.Tunis@minedu.edunet.tnونيالبرید اإللكتر
بن عروس

شارع فرحات حشاد رادسالعنوان
71.443.608الھاتف
71.445.925الفاكس

CREFOC.BenArous@minedu.edunet.tnالبرید اإللكتروني
بنزرت

نھج غرة ماي بنزرتالعنوان
72.431.600الھاتف
72.430.135الفاكس

EFOC.Bizerte@minedu.edunet.tnCRالبرید اإللكتروني
نابل

، نابل1952جانفي 18نھج العنوان
72.285.599الھاتف
72.285.599الفاكس

CREFOC.Nabeul@minedu.edunet.tnالبرید اإللكتروني

زغوان
، زغوان1100شارع االستقالل العنوان
72.676.033الھاتف
72.676.033الفاكس

CREFOC.Zaghouan@minedu.edunet.tnنيالبرید اإللكترو
الكاف

نھج واد صمیدة، الكافالعنوان
78.201.625الھاتف
78.201.625الفاكس

CREFOC.Kef@minedu.edunet.tnالبرید اإللكتروني
باجة

شارع أبو القاسم الشابي، باجةالعنوان
78.452.432الھاتف
78.451.285الفاكس
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CREFOC.Beja@minedu.edunet.tnنيالبرید اإللكترو
جندوبة

شارع الحریة، جندوبةالعنوان
78.602.123الھاتف
78.602.106الفاكس

CREFOC.Jandouba@minedu.edunet.tnالبرید اإللكتروني
سلیانة

المعھد الثانوي بسلیانةالعنوان
78.871.543الھاتف
78.871.543الفاكس

CREFOC.Siliana@minedu.edunet.tnالبرید اإللكتروني
القیروان

نھج خمیس علویني، القیروانالعنوان
77.227.407الھاتف
77.227.407الفاكس

CREFOC.Kairouan@minedu.edunet.tnالبرید اإللكتروني
قفصة

طریق القصرین، قفصةالعنوان
76.225.106الھاتف
76.225.106الفاكس

CREFOC.Gafsa@minedu.edunet.tnيالبرید اإللكترون

القصرین
، القصرین1200س 73ب .صالعنوان
77.475.470الھاتف
77.475.470الفاكس

CREFOC.Kasserine@minedu.edunet.tnالبرید اإللكتروني
سیدي بو زید

لسودة، سیدي بو زیدالعنوان
76.680.021الھاتف
76.634.321الفاكس

CREFOC.SidiBouzid@minedu.edunet.tnكترونيالبرید اإلل
صفاقس

، صفاقس1.53018طریق العین كلم العنوان
74.444.840الھاتف
74.444.844الفاكس

CREFOC.Sfax@minedu.edunet.tnالبرید اإللكتروني
سوسة

، سوسة330ب .مارس ص20شارع العنوان
73.228.363الھاتف
73.228.363الفاكس

CREFOC.Sousse@minedu.edunet.tnالبرید اإللكتروني
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المھدیة
، المھدیة4086شارع الحبیب بورقیبة العنوان
73.694.570الھاتف
73.694.570الفاكس

CREFOC.Mahdia@minedu.edunet.tnالبرید اإللكتروني
المنستیر

نھج فطومة بورقیبة، المنستیرالعنوان
73.463.588الھاتف
73.463.588الفاكس

CREFOC.Monastir@minedu.edunet.tnالبرید اإللكتروني

قابس
، قابس6011شارع أبو القاسم الشابي العنوان
75.280.373العنوان
75.284.744الفاكس

CREFOC.Gabes@minedu.edunet.tnالبرید اإللكتروني
توزر

، توزر2200قسطیلیا العنوان
.86876.420الھاتف
76.453.032الفاكس

CREFOC.Tozeur@minedu.edunet.tnالبرید اإللكتروني
قبلي

نھج أبو القاسم الشابي، قبليالعنوان
75.491.098الھاتف
75.491.098الفاكس

CREFOC.Kebili@minedu.edunet.tnالبرید اإللكتروني
مدنین

شارع عبد الحمید القاضي، مدنینالعنوان
75.642.716فالھات

75.642.716الفاكس
CREFOC.Mednine@minedu.edunet.tnالبرید اإللكتروني

تطاوین
، تطاوین3200شارع الحبیب بورقیبة العنوان
75.862.613الھاتف
75.862.613الفاكس

CREFOC.Tataouine@minedu.edunet.tnالبرید اإللكتروني
http://www.edunet.tn/etab/tunis2/dref/acceuil.htmموقع الواب

http://www.edunet.tn/etab/tunis2/dref/acceuil.htm


ر        م یّ غ ص ل ا ي  د ل ذو ا ت س أل ا ل  ی ل 2د 0 1 4 Page 446

 

أریانة
المنزه- 1082حي المھرجان 4العنوان

71.840.367/ 71.848.315الھاتف

71.847.675الفاكس

dre.ariana@edunet.tnالبرید اإللكتروني
تونس

مونبلیزير تونس-1073ھج محمد صالح بن مراد ن3العنوان

71.842.023الھاتف

71.841.919الفاكس
dre.tunis@edunet.tnالبرید اإللكتروني

2تونس
خزندار تونس2017قیة نھج الصاد48العنوان
71.583.285/71.583.2837/ 1.583.299الھاتف
71.583.301الفاكس

dre.tunis2@edunet.tnالبرید اإللكتروني
بن عروس

رادس منجیل-2040نھج مصر 7العنوان

71.441.764الھاتف

71.443.807الفاكس

dre.benarous@edunet.tnالبرید اإللكتروني
بنزرت

بنزرت-7000نھج اسطنبول العنوان

72.432.894الھاتف

72.432.958الفاكس

dre.bizerte@edunet.tnالبرید اإللكتروني

نابل
، نابل1952جانفي 18نھج العنوان
72.287.200الھاتف
72.287.481الفاكس

dre.nabeul@edunet.tnالبرید اإللكتروني
nnabeul.edunet.t-www.drefموقع الواب

زغوان
زغوان-1100نھج حفوز العنوان
71.676.119الھاتف

71.676.019الفاكس
dre.zaghouane@edunet.tnالبرید اإللكتروني

الكاف
الكاف-7100شارع المنجي سلیم العنوان

http://www.dref-nabeul.edunet.tn/
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223.45578.الھاتف

78.223.708الفاكس

dre.kef@edunet.tnالبرید اإللكتروني

باجة
باجة-9019شارع أبو القاسم الشابي العنوان

78.450.255الھاتف

78.452.466الفاكس

dre.beja@edunet.tnالبرید اإللكتروني
جندوبة

نھج خمیس الحجري جندوبةالعنوان

78.604.018الھاتف

78.603.108كسالفا

dre.jendouba@edunet.tnالبرید اإللكتروني
سلیانة

سلیانة-6100أوت 13شارع العنوان
78.872.700الھاتف
78.872.743الفاكس

dre.siliana@edunet.tnالبرید اإللكتروني
nunet.tsiliana.ed-www.drefموقع الواب

القیروان
القیروان-المنصورة3131نھج إبن الجزارالعنوان

.00.628177الھاتف

.960.28177الفاكس

dre.kairouane@edunet.tnالبرید اإللكتروني
قفصة

قفصة-2100شارع مصر العنوان

76.226.431الھاتف

76.226.827الفاكس

t.tndre.gafsa@eduneالبرید اإللكتروني

القصرین
القصرين-1219اإلدارة الجھوية للتعلیم بالقصرين العنوان

77.474.922الھاتف

77.473.098الفاكس

dre.kasserine@edunet.tnالبرید اإللكتروني

سیدي بو زید
سیدي بوزيد-9100شارع الجمھورية العنوان
76.632.263الھاتف
76.632.478الفاكس

dre.sidibouzid@edunet.tnلكترونيالبرید اإل
صفاقس

صفاقس-0.53019طريق تونس كلم العنوان

http://www.dref-siliana.edunet.t/
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74.237.367-74.237.388الھاتف
74.237.392الفاكس

dre.sfax@edunet.tnالبرید اإللكتروني

سوسة
سوسة-4000نھج البشیر صفر العنوان
73.227.366الھاتف
73.227.622الفاكس

dre.sousse@edunet.tnرید اإللكترونيالب
المھدیة

المھدية- 5100مارس 2شارع العنوان
73.692.732الھاتف
73.680.442الفاكس

dre.mahdia@edunet.tnالبرید اإللكتروني
المنستیر

المنستیر-5019نھج المغرب العنوان
73.468.250الھاتف
73.462.577الفاكس

dre.monastir@edunet.tnكترونيالبرید اإلل
قابس

قابس- 6029شارع ابن خلدون العنوان

75.290.219/75.290.090/75.290.360العنوان

75.280.112الفاكس

dre.gabes@edunet.tnالبرید اإللكتروني

توزر
توزر2200الشابي نھج05العنوان
76.454.518الھاتف
76.454.029الفاكس
dre.tozeur@edunet.tnاإللكترونيالبرید 

قبلي
شارع الشھداء قبليالعنوان
75.491.662الھاتف
75.491.229الفاكس

dre.kebeli@edunet.tnالبرید اإللكتروني
مدنین

مدنین-4100شارع عبد الحمید القاضي طريق بنقردان العنوان
75.640.133الھاتف
75.641.561الفاكس

dre.mednine@edunet.tnلكترونيالبرید اإل
تطاوین

تطاوين-3263نوفمبر 7حي العنوان
75.870.300الھاتف
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75.870.202الفاكس
dre.tataouine@edunet.tnالبرید اإللكتروني
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2013

1973لسنة 114یتعلق بتنقیح وإتمام األمر عدد 3201جانفي 29مؤرخ في 2013لسنة 666مر عدد أ

المتعلق بضبط القانون األساسي الخاص برجال التعلیم العاملین بمعاھد التعلیم 1973مارس 17المؤرخ في 
.الثانوي العام لوزارة التربیة القومیة

العنوان األول
أحكام عامة

میة المنطبقة على المدرسین العاملین بالمدارس اإلعدادیة یضبط ھذا األمر األحكام التنظی) :جدید(الفصل األول 

:والمعاھد التابعة لوزارة التربیة والمنتمین إلى الرتب التالیة

ـ أستاذ أول ممیز،

ـ أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة،

ـ أستاذ أول للتعلیم الثانوي،

ـ أستاذ تعلیم ثانوي ممیز،

ـ أستاذ تعلیم فوق الرتبة،

علیم الثانوي،ـ أستاذ الت

ـ أستاذ التعلیم الفني،

ـ أستاذ التعلیم التقني،

ـ أستاذ التعلیم الثانوي للمرحلة األولى،

ـ أستاذ التعلیم الفني للمرحلة األولى،

.ـ أستاذ التعلیم التقني للمرحلة األولى

ف واألصناف الفرعیة توزع الرتب المشار إلیھا بالفصل األول من ھذا األمر حسب األصنا) :جدید(2الفصل 

:المنصوص علیھا بالجدول التالي

:الرتبة األصناف األصناف الفرعیة

1أستاذ أول ممیز أ أ

1أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة أ أ

1أستاذ أول للتعلیم الثانوي أ أ

2أستاذ تعلیم ثانوي ممیز أ أ

2أستاذ تعلیم فوق الرتبة أ أ
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2أستاذ التعلیم الثانوي أ أ

2تعلیم الفني أ أأستاذ ال

2أستاذ التعلیم التقني أ أ

3أستاذ التعلیم الثانوي للمرحلة األولى أ أ

3أستاذ التعلیم الفني للمرحلة األولى أ أ

3أستاذ التعلیم التقني للمرحلة األولى أ أ

رتبة على تشتمل رتب أستاذ أول ممیز وأستاذ تعلیم أول فوق الرتبة وأستاذ تعلیم فوق ال) :جدید(3الفصل 

.درجة) 20(عشرین 

.درجة) 18(وتشتمل رتبة أستاذ تعلیم ثانوي ممیز على ثماني عشرة 

.درجة) 25(أعاله على خمس وعشرین 2وتشتمل بقیة الرتب المشار إلیھا بالجدول الوارد بالفصل 

.وتضبط بأمر المطابقة بین درجات رتب ھذا السلك ومستویات التأجیر

المشار إلیھ أعاله 1973مارس 17المؤرخ في 1973لسنة 114من األمر عدد 4ل یلغى الفصـ3الفصل 

:ویعّوض ویعاد ترقیمھ كما یلي

یخضع مدرسو التعلیم المنصوص علیھم بأحكام ھذا األمر إلى تفقدات بیداغوجیة دوریة ) :جدید(6الفصل 

.منتظمة وتضبط ھذه الدوریة بمقتضى قرار من وزیر التربیة

مارس 17المؤرخ في 1973لسنة 114من األمر عدد 27تلغى أحكام الفقرة األولى من الفصل ـ4ل الفص

:كما یلي) جدید(4المشار إلیھ أعاله وتعّوض ویعاد ترقیمھا لتصبح الفصل 1973

.ةتقع تسمیة كافة مدرسي التعلیم الخاضعین ألحكام ھذا األمر بقرار من وزیر التربی) :جدید(4الفصل 

المشار إلیھ 1973لسنة 114من األمر عدد 27تلغى أحكام الفقرتین الثانیة والثالثة من الفصل ـ5الفصل 

:كما یلي) جدید(5أعاله وتعّوض ویعاد ترقیمھا لتصبح الفصل 

ستاذ تكون المدة الالزمة للتدرج سنة وتسعة أشھر بالنسبة إلى رتبة أستاذ تعلیم ثانوي وأ) :جدید(5الفصل 

التعلیم الفني وأستاذ التعلیم التقني وأستاذ التعلیم الثانوي للمرحلة األولى وأستاذ التعلیم الفني للمرحلة األولى 

16المؤرخ في 1997لسنة 1832وأستاذ التعلیم التقني للمرحلة األولى غیر أنھ وعمال بأحكام األمر عدد 
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بسنتین عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد المشار إلیھ أعاله یضبط نسق التدرج1997سبتمبر 

.بمقتضى األمر المتعلق بضبط المطابقة بین درجات رتب ھذا السلك ومستویات التأجیر

وتحدد بسنتین المدة الالزمة للتدرج بالنسبة إلى رتبة أستاذ أول ممیز وأستاذ التعلیم الثانوي الممیز وأستاذ 

.تاذ األول للتعلیم الثانوي وأستاذ التعلیم فوق الرتبةالتعلیم األول فوق الرتبة واألس

المشار إلیھ 1973مارس 17المؤرخ في 1973لسنة 114من األمر عدد 26یلغى الفصل ـ6الفصل 

:أعاله ویعّوض ویعاد ترقیمھ لیصبح كما یلي

.من تاریخ التسمیةیقع إقرار المدرسین الذین تقع تسمیتھم في رتبة أعلى ابتداء ) :جدید(7الفصل 

یطالب األعوان غیر المترسمین في رتبة تابعة لھذا السلك والذین وقع انتدابھم في إحدى الرتب الخاضعة 

ألحكام ھذا األمر بتربص یدوم سنتین یمكن تمدیده بسنة واحدة یتم بانتھائھا إما ترسیمھم في رتبتھم أو إعفاؤھم 

.صفةوذلك بعد أخذ رأي اللجنة اإلداریة المتنا

غیر أنھ بالنسبة إلى األعوان المنتدبین المحرزین على شھادة دار المعلمین العلیا أو على شھادة علمیة من 

مؤسسة مختصة محدثة للغرض فإنھم یخضعون إلى سنة تربص فقط یتم بانتھائھا إما ترسیمھم في رتبتھم أو 

.إعفاؤھم وذلك بعد أخذ رأي اللجنة اإلداریة المتناصفة

لموظف المنتفع بترقیة في الدرجة الموافقة للمرتب األساسي األصلي الذي یفوق مباشرة ما كان ویرتب ا

یتقاضاه في وضعیتھ القدیمة غیر أنھ ال یمكن أن تقل الزیادة المتأتیة من الترقیة عن االمتیاز الذي كان سیحصل 

.علیھ الموظف من تدرج عادي ضمن وضعیتھ القدیمة

114ان الخامس والعنوان الثامن والعنوان التاسع والعنوان الحادي عشر من األمر عدد یلغى العنوـ7الفصل 

:المشار إلیھ أعاله وتعّوض على التوالي كما یلي1973مارس 17المؤرخ في 1973لسنة 

:العنوان الخامس

أساتذة التعلیم الثانوي الممیزون

:الباب األول
:المشموالت

ساتذة التعلیم الثانوي الممیزون بالتدریس بالمدارس اإلعدادیة والمعاھد وباإلضافة یقوم أ) :جدید(14الفصل 

:إلى ذلك فھم مطالبون خاصة

ـ بالمشاركة في مجالس األقسام والتوجیھ وفي سیر االمتحانات،

ـ بالمشاركة في االجتماعات ذات الصبغة البیداغوجیة،
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البیداغوجي،ـ بالمشاركة في حلقات التكوین لتحسین المردود

ـ بالمشاركة في عملیات التقییم تحت إشراف إطار التفقد،

ـ بالمشاركة في التدریب على استعمال وسائل االتصاالت الحدیثة،

ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البیداغوجیة المنظمة في مؤسستھم التعلیمیة، ویمكن تكلیفھم 

.ر المدرسین وذلك بعد التشاور مع ھیئة التفقد البیداغوجيبتقدیم المساعدة البیداغوجیة وبتأطی

الباب الثاني

التسمیة

یسمى أساتذة التعلیم الثانوي الممیزون عن طریق الترقیة إثر النجاح في اجتیاز مناظرة ) :جدید(15الفصل 

ة أو لشھادة األستاذیة أو ما داخلیة بالملفات تفتح سنویا ألساتذة التعلیم فوق الرتبة غیر الحاملین لشھادة اإلجاز

.سنوات أقدمیة على األقل في رتبتھم في تاریخ ختم الترشحات) 5(یعادلھا والذین لھم خمس 

.وتضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار من وزیر التربیة

التعلیم فوق الرتبة الذین تتوفر فیھم من مجموع أساتذة% 35تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بنسبة 

من عدد % 35الشروط المنصوص علیھا أعاله وتتم الترقیة إلى رتبة أستاذ تعلیم ثانوي ممیز بنسبة 

.المترشحین للمناظرة

.من مجموع أساتذة التعلیم فوق الرتبة% 40ال یمكن أن یتجاوز عدد أساتذة التعلیم الثانوي الممیزین 

العنوان الثامن

أساتذة التعلیم الفني

الباب األول
المشموالت

یقوم أساتذة التعلیم الفني حسب اختصاصھم بتدریس فنون الزخرفة والموسیقى والمواد ) :جدید(20الفصل 

:الفنیة األخرى بالمدارس اإلعدادیة والمعاھد وباإلضافة إلى ذلك فإنھم مطالبون خاصة

وفي سیر االمتحانات،ـ بالمشاركة في مجالس األقسام والتوجیھ

ـ بالمشاركة في االجتماعات ذات الصبغة البیداغوجیة،

ـ بالمشاركة في حلقات التكوین لتحسین المردود البیداغوجي،

ـ بالمشاركة في عملیات التقییم تحت إشراف إطار التفقد،

ـ بالمشاركة في التدریب على استعمال وسائل االتصاالت الحدیثة،

جموعات الدراسات والبحوث البیداغوجیة المنظمة في مؤسستھم التعلیمیة ویمكن تكلیفھم ـ بالمشاركة في م

.بتقدیم المساعدة البیداغوجیة وبتأطیر المدرسین وذلك بعد التشاور مع ھیئة التفقد البیداغوجي
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الباب الثاني

التسمیة واالنتداب

:یقع انتداب أساتذة التعلیم الفني من بین) :جدید(21الفصل 

ـ خریجي المدارس المصادق علیھا،

ـ المترشحین المحرزین على شھادة اإلجازة أو شھادة األستاذیة في االختصاصات الفنیة أو على عناوین أو 

.على شھادات معترف بمعادلتھا والناجحین في مناظرات خارجیة باالختبارات أو بالشھائد أو بالملفات

.ة المشار إلیھا أعاله بقرار من وزیر التربیةوتضبط كیفیة تنظیم المناظرات الخارجی

العنوان التاسع

أساتذة التعلیم التقني

الباب األول
المشموالت

:جدید(22الفصل  یقوم أساتذة التعلیم التقني بالتدریس بالمدارس اإلعدادیة والمعاھد المشتملة على شعب ) 

.ا للتعلیم النظري أو العمليتقنیة على أنھ یمكن أن یكون توقیتھم كلیا أو جزئیا مخصص

:وباإلضافة إلى ذلك فإنھم مطالبون خاصة

ـ بالمشاركة في مجالس األقسام والتوجیھ وفي سیر االمتحانات،

ـ بالمشاركة في االجتماعات ذات الصبغة البیداغوجیة،

ـ بالمشاركة في حلقات التكوین لتحسین المردود البیداغوجي،

ییم تحت إشراف إطار التفقد،ـ بالمشاركة في عملیات التق

ـ بالمشاركة في التدریب على استعمال وسائل االتصاالت الحدیثة،

ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البیداغوجیة المنظمة في مؤسستھم التعلیمیة ویمكن تكلیفھم 

.قد البیداغوجيبتقدیم المساعدة البیداغوجیة وبتأطیر المدرسین وذلك بعد التشاور مع ھیئة التف

الباب الثاني
التسمیة واالنتداب

:یقع انتداب أساتذة التعلیم التقني من بین) :جدید(23الفصل 

ـ خریجي المدارس المصادق علیھا،

ـ المترشحین المحرزین على شھادة اإلجازة أو شھادة األستاذیة في االختصاصات التقنیة أو على شھادة معترف 

.في مناظرات خارجیة باالختبارات أو بالشھائد أو بالملفاتبمعادلتھا والناجحین
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.وتضبط كیفیة تنظیم المناظرات الخارجیة المشار إلیھا أعاله بقرار من وزیر التربیة

العنوان الحادي عشر

أساتذة التعلیم الفني للمرحلة األولى
الباب األول

المشموالت
:جدید(25الفصل  للمرحلة األولى حسب اختصاصھم بتدریس فنون الزخرفة یقوم أساتذة التعلیم الفني) 

:والموسیقى والمواد الفنیة األخرى بالمدارس اإلعدادیة والمعاھد وباإلضافة إلى ذلك فإنھم مطالبون خاصة

ـ بالمشاركة في مجالس األقسام والتوجیھ وفي سیر االمتحانات،

ـ بالمشاركة في االجتماعات ذات الصبغة البیداغوجیة،

.ـ بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البیداغوجیة المنظمة في مؤسستھم التربویة

تلغى األحكام المتعلقة بأساتذة التعلیم األول فوق الرتبة وباألساتذة األول للتعلیم الثانوي وبأساتذة ـ8الفصل 

7و7و5الثانوي للمرحلة األولى الواردة بالفصول التعلیم فوق الرتبة وبأساتذة التعلیم الثانوي وبأساتذة التعلیم 

المشار إلیھ أعاله 1973مارس 17المؤرخ في 1973لسنة 114من األمر عدد 10و8و) ثالثا(7مكرر و

المشار إلیھ أعاله 1980سبتمبر 15المؤرخ في 1980لسنة 1136من األمر عدد 5و2والفصلین 

المشار إلیھ أعاله 1999نوفمبر 8المؤرخ في 1999لسنة 2495من األمر عدد 10و9و8و7والفصول 

وتعّوض وتدرج على التوالي ضمن العنوان الثالث والعنوان الرابع والعنوان السادس والعنوان السابع والعنوان 

:المشار إلیھ أعاله كما یلي1973مارس 17المؤرخ في 1973لسنة 114العاشر باألمر عدد 

العنوان الثالث

أساتذة التعلیم األول فوق الرتبة
الباب األول

المشموالت

یقوم أساتذة التعلیم األول فوق الرتبة بالتدریس بالمدارس اإلعدادیة والمعاھد وباإلضافة ) :جدید(10الفصل 

:إلى ذلك فھم مطالبون خاصة

ـ بالمشاركة في مجالس األقسام والتوجیھ وفي سیر االمتحانات،

االجتماعات ذات الصبغة البیداغوجیة،ـ بالمشاركة في 

ـ بالمشاركة في حلقات التكوین لتحسین المردود البیداغوجي،

ـ بالمشاركة في عملیات التقییم تحت إشراف إطار التفقد،
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ـ بالمشاركة في التدریب على استعمال وسائل االتصاالت الحدیثة،

المنظمة في مؤسستھم التعلیمیة ویمكن تكلیفھم ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البیداغوجیة 

.بتقدیم المساعدة البیداغوجیة وبتأطیر المدرسین وذلك بعد التشاور مع ھیئة التفقد البیداغوجي

الباب الثاني

التسمیة
:یسمى أساتذة التعلیم األول فوق الرتبة) :جدید(11الفصل 

مناظرة داخلیة بالملفات مفتوحةـ عن طریق الترقیة وذلك إثر النجاح في اجتیاز 1

سنوات أقدمیة على األقل ) 5(لألساتذة األول للتعلیم الثانوي المترسمین في رتبتھم والمتوفر فیھم شرط خمس *

.في رتبتھم في تاریخ ختم الترشحات

ادة اإلجازة ألساتذة التعلیم الثانوي الممیزین المترسمین في رتبتھم والمباشرین للتدریس والمحرزین على شھ*

سنوات أقدمیة ) 5(أو شھادة األستاذیة أو على عناوین وشھادات معترف بمعادلتھا والمتوفر فیھم شرط خمس 

على األقل في رتبتھم في تاریخ ختم الترشحات والمتحصلین في آخر تفقد بیداغوجي على عدد بیداغوجي 

.على األقل20من 11یساوي 

یزین المترسمین في رتبتھم القائمین بعمل إداري أو المكلفین بخطة وظیفیة أو ألساتذة التعلیم الثانوي المم*

الملحقین، الذین أحرزوا على شھادة اإلجازة أو شھادة األستاذیة أو على عناوین أو شھادات معترف بمعادلتھا 

متحصلین سنوات أقدمیة على األقل في رتبتھم في تاریخ ختم الترشحات وال) 5(والمتوفر فیھم شرط خمس 

.على األقل كمعدل حسابي آلخر عدد بیداغوجي وعدد إداري20من 11على 

.كعدد بیداغوجي) 10(ویحتسب في حالة عدم توفر عدد بیداغوجي المعدل الحسابي آلخر عدد إداري وعشرة 

.وتضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار من وزیر التربیة

من مجموع األساتذة األول للتعلیم الثانوي وأساتذة التعلیم % 35لمراكز المعروضة للتناظر سنویا بنسبة تفتح ا

وتتم الترقیة إلى رتبة أستاذ تعلیم أول فوق . الثانوي الممیزین الذین تتوفر فیھم الشروط المنصوص علیھا أعاله

.من عدد المترشحین للمناظرة% 35الرتبة بنسبة 

الترقیة وذلك إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالشھائد مفتوحة لألساتذة األول للتعلیم ـ عن طریق2

الثانوي وألساتذة التعلیم الثانوي الممیزین المتحصلین على شھادة الماجستیر أو شھادة البحوث المعمقة أو شھادة 

سنوات ) 4(عادلھا المتوفر فیھم شرط أربع الدراسات المعمقة أو شھادة الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو ما ی

.سبتمبر من كل سنة15أقدمیة على األقل في رتبتھم وتتم الترقیة في 
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وتضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بقرار من وزیر التربیة وتفتح المراكز المعروضة 

من مجموع األساتذة % 40التعلیم األول فوق الرتبة سنویا بقرار من وزیر التربیة على أال یتجاوز عدد أساتذة

.األول للتعلیم الثانوي

العنوان الرابع

األساتذة األول للتعلیم الثانوي
الباب األول

المشموالت

:جدید(12الفصل  یقوم األساتذة األول للتعلیم الثانوي بالتدریس بالمدارس اإلعدادیة وبالمعاھد وباإلضافة ) 

:البون خاصةإلى ذلك فھم مط

ـ بالمشاركة في مجالس األقسام والتوجیھ وفي سیر االمتحانات،

ـ بالمشاركة في االجتماعات ذات الصبغة البیداغوجیة،

ـ بالمشاركة في حلقات التكوین لتحسین المردود البیداغوجي،

ـ بالمشاركة في عملیات التقییم تحت إشراف إطار التفقد،

استعمال وسائل االتصاالت الحدیثة،ـ بالمشاركة في التدریب على

ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البیداغوجیة المنظمة في مؤسستھم التعلیمیة ویمكن تكلیفھم 

.بتقدیم المساعدة البیداغوجیة وبتأطیر المدرسین وذلك بعد التشاور مع ھیئة التفقد البیداغوجي

الباب الثاني

التسمیة
:یسمى األساتذة األول للتعلیم الثانوي عن طریق الترقیة:) جدید(13الفصل 

Iـ إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالملفات مفتوحة:

ـ ألساتذة التعلیم فوق الرتبة وألساتذة التعلیم الثانوي وألساتذة التعلیم الفني وألساتذة التعلیم التقني المترسمین 1

المحرزین على شھادة اإلجازة أو شھادة األستاذیة أو على عناوین وشھادات في رتبتھم والمباشرین للتدریس و

سنوات أقدمیة على األقل منذ تسمیتھم في رتبة أستاذ تعلیم ) 6(معترف بمعادلتھا والمتوفر فیھم شرط ست 

داغوجي ثانوي أو أستاذ تعلیم فني أو أستاذ تعلیم تقني في تاریخ ختم الترشحات والمتحصلین في آخر تفقد بی

.على األقل20من 11على عدد بیداغوجي یساوي 

ـ ألساتذة التعلیم فوق الرتبة وألساتذة التعلیم الثانوي وألساتذة التعلیم الفني وألساتذة التعلیم التقني المترسمین 2

جازة أو في رتبتھم القائمین بعمل إداري أو المكلفین بخطة وظیفیة أو الملحقین، الذین أحرزوا على شھادة اإل
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سنوات أقدمیة على ) 6(شھادة األستاذیة أو على عناوین أو شھادات معترف بمعادلتھا والمتوفر فیھم شرط ست 

األقل منذ تسمیتھم في رتبة أستاذ تعلیم ثانوي أو أستاذ تعلیم فني أو أستاذ تعلیم تقني في تاریخ ختم الترشحات 

.ي آلخر عدد بیداغوجي وعدد إداريعلى األقل كمعدل حساب20من 11والمتحصلین على 

.كعدد بیداغوجي) 10(ویحتسب في حالة عدم توفر عدد بیداغوجي المعدل الحسابي آلخر عدد إداري وعشرة 

.وتضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار من وزیر التربیة

ن مجموع أساتذة التعلیم فوق الرتبة وأساتذة التعلیم م% 35تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بنسبة 

الثانوي وأساتذة التعلیم الفني وأساتذة التعلیم التقني المتحصلین على اإلجازة أو شھادة األستاذیة والذین تتوفر 

.فیھم الشروط المنصوص علیھا أعاله

.المترشحین للمناظرةمن عدد % 35وتتم الترقیة إلى رتبة أستاذ أول للتعلیم الثانوي بنسبة 

II ـ عن طریق الترقیة وذلك إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالشھائد مفتوحة ألساتذة التعلیم الثانوي

سنوات ) 5(وألساتذة التعلیم الفني وألساتذة التعلیم التقني وألساتذة التعلیم فوق الرتبة المتوفر فیھم شرط خمس 

ستاذ التعلیم الثانوي أو أستاذ التعلیم الفني أو أستاذ التعلیــــم التقني والمتحصلین أقدمیة منذ تسمیتھم في رتبة أ

على شھـــادة الماجستیر أو شھادة البحوث المعمقة أو شھادة الدراسات المعمقة أو شھادة الكفاءة في البحث أو 

.سبتمبر من كل سنة15الدكتوراه أو ما یعادلھا على األقل وتتم الترقیة في 

وتضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بقرار من وزیر التربیة وتفتح المراكز المعروضة 

من مجموع أساتذة % 40سنویا بقرار من وزیر التربیة على أال یتجاوز عدد األساتذة األول للتعلیم الثانوي 

.نيالتعلیم الثانوي وأساتذة التعلیم الفني وأساتذة التعلیم التق

العنوان السادس

أساتذة التعلیم فوق الرتبة
الباب األول

المشموالت

یقوم أساتذة التعلیم فوق الرتبة بالتدریس بالمدارس اإلعدادیة والمعاھد وباإلضافة إلى ذلك ) :جدید(16الفصل 

:فھم مطالبون خاصة

ـ بالمشاركة في مجالس األقسام والتوجیھ وفي سیر االمتحانات،

اركة في االجتماعات ذات الصبغة البیداغوجیة،ـ بالمش

ـ بالمشاركة في حلقات التكوین لتحسین المردود البیداغوجي،

ـ بالمشاركة في عملیات التقییم تحت إشراف إطار التفقد،
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ـ بالمشاركة في التدریب على استعمال وسائل االتصاالت الحدیثة،

داغوجیة المنظمة في مؤسستھم التعلیمیة ویمكن تكلیفھم ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البی

.بتقدیم المساعدة البیداغوجیة وبتأطیر المدرسین وذلك بعد التشاور مع ھیئة التفقد البیداغوجي

الباب الثاني

التسمیة
اخلیة یسمى أساتذة التعلیم فوق الرتبة عن طریق الترقیة إثر النجاح في اجتیاز مناظرة د) :جدید(17الفصل 

بالملفات مفتوحة ألساتذة التعلیم الثانوي وأساتذة التعلیم الفني وأساتذة التعلیم التقني المترسمین في رتبتھم غیر 

سنوات ) 5(المتحصلین على شھادة اإلجازة أو شھادة األستاذیة أو ما یعادلھما والمتوفر فیھم شرط خمس 

.تأقدمیة على األقل في رتبتھم في تاریخ ختم الترشحا

.وتضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار من وزیر التربیة

من مجموع أساتذة التعلیم الثانوي وأساتذة التعلیم الفني % 35تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بنسبة 

.وأساتذة التعلیم التقني الذین تتوفر فیھم الشروط المنصوص علیھا أعاله

.من عدد المترشحین للمناظرة% 35وتتم الترقیة إلى رتبة أستاذ تعلیم فوق الرتبة بنسبة 

من مجموع أساتذة التعلیم الثانوي وأساتذة التعلیم % 40ال یمكن أن یتجاوز عدد أساتذة التعلیم فوق الرتبة نسبة 

.التقني وأساتذة التعلیم الفني

العنوان السابع

أساتذة التعلیم الثانوي
الباب األول

المشموالت
یقوم أساتذة التعلیم الثانوي بالتدریس بالمدارس اإلعدادیة والمعاھد وباإلضافة إلى ذلك ) :جدید(18الفصل 

:فإنھم مطالبون خاصة

ـ بالمشاركة في مجالس األقسام والتوجیھ وفي سیر االمتحانات،

ـ بالمشاركة في االجتماعات ذات الصبغة البیداغوجیة،

لمشاركة في حلقات التكوین لتحسین المردود البیداغوجي،ـ با

ـ بالمشاركة في عملیات التقییم تحت إشراف إطار التفقد،

ـ بالمشاركة في التدریب على استعمال وسائل االتصاالت الحدیثة،
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فھم ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البیداغوجیة المنظمة في مؤسستھم التعلیمیة ویمكن تكلی

.بتقدیم المساعدة البیداغوجیة وبتأطیر المدرسین وذلك بعد التشاور مع ھیئة التفقد البیداغوجي

الباب الثاني
التسمیة واالنتداب

:یقع انتداب أساتذة التعلیم الثانوي من بین) :جدید(19الفصل 

ارس المصادق علیھا،ـ المترشحین المحرزین على شھادة دار المعلمین العلیا أو من بین خریجي المد

ـ المترشحین المحرزین على شھادة اإلجازة أو شھادة األستاذیة أو عناوین أو على شھادات معترف بمعادلتھا 

.والناجحین في مناظرات خارجیة باالختبارات أو بالشھائد أو بالملفات

.یةوتضبط كیفیة تنظیم المناظرة الخارجیة المشار إلیھا أعاله بقرار من وزیر الترب

العنوان العاشر
أساتذة التعلیم الثانوي للمرحلة األولى

الباب األول
المشموالت

:جدید(24الفصل  یقوم أساتذة التعلیم الثانوي للمرحلة األولى بالتدریس بالمدارس اإلعدادیة والمعاھد ) 

:وباإلضافة إلى ذلك فإنھم مطالبون خاصة

ي سیر االمتحانات،ـ بالمشاركة في مجالس األقسام والتوجیھ وف

ـ بالمشاركة في االجتماعات ذات الصبغة البیداغوجیة،

.ـ بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البیداغوجیة المنظمة في مؤسستھم التربویة

المشار إلیھ أعاله عنوان 1973مارس 17المؤرخ في 1973لسنة 114یضاف إلى األمر عدد ـ9الفصل 

ثاني عشر وعنوان ثالث عشر وعنوان رابع عشر تتعلق على التوالي باألساتذة األول الممیزین ثان وعنوان 

:وبأساتذة التعلیم التقني للمرحلة األولى وباألحكام االنتقالیة وباألحكام الختامیة كما یلي

العنوان الثاني
األساتذة األول الممیزون

الباب األول
المشموالت

األساتذة األول الممیزون بالتدریس بالمدارس اإلعدادیة والمعاھد وباإلضافة إلى ذلك یقوم) :جدید(8الفصل 

:فھم مطالبون خاصة
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ـ بالمشاركة في مجالس األقسام والتوجیھ وفي سیر االمتحانات،

ـ بالمشاركة في االجتماعات ذات الصبغة البیداغوجیة،

غوجي،ـ بالمشاركة في حلقات التكوین لتحسین المردود البیدا

ـ بالمشاركة في عملیات التقییم تحت إشراف إطار التفقد،

ـ بالمشاركة في التدریب على استعمال وسائل االتصاالت الحدیثة،

ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البیداغوجیة المنظمة في مؤسستھم التعلیمیة ویمكن تكلیفھم 

.ین وذلك بعد التشاور مع ھیئة التفقد البیداغوجيبتقدیم المساعدة البیداغوجیة وبتأطیر المدرس

الباب الثاني
التسمیة

:یسمى األساتذة األول الممیزون) :جدید(9الفصل 

ـ عن طریق الترقیة وذلك إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالملفات تفتح سنویا ألساتذة التعلیم األول 1

سنوات أقدمیة على األقل في ھذه الرتبة في تاریخ ختم ) 5(لھم خمس فوق الرتبة المترسمین في رتبتھم والذین

.الترشحات

.وتضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار من وزیر التربیة

من مجموع أساتذة التعلیم األول فوق الرتبة الذین تتوفر% 35تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بنسبة 

من عدد المترشحین % 35فیھم الشروط المنصوص علیھا أعاله وتتم الترقیة إلى رتبة أستاذ أول ممیز بنسبة 

.للمناظرة

ـ عن طریق الترقیة وذلك إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالشھائد مفتوحة ألساتذة التعلیم األول فوق 2

لبحوث المعمقة أو شھادة الدراسات المعمقة أو شھادة الرتبة المتحصلین على شھادة الماجستیر أو شھادة ا

سنوات أقدمیة على األقل في رتبتھم ) 4(الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو ما یعادلھا والمتوفر فیھم شرط أربع 

.سبتمبر من كل سنة15وتتم الترقیة في 

یر التربیة وتفتح المراكز المعروضة وتضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بقرار من وز

من مجموع أساتذة التعلیم % 40سنویا بقرار من وزیر التربیة على أال یتجاوز عدد األساتذة األولین الممیزین 

.األولین فوق الرتبة

العنوان الثاني عشر

أساتذة التعلیم التقني للمرحلة األولى

الباب األول
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المشموالت
أساتذة التعلیم التقني للمرحلة األولى بالتدریس بالمدارس اإلعدادیة والمعاھد المشتملة یقوم) :جدید(26الفصل 

على شعب تقنیة ویمكن أن یكون توقیت عملھم كلھ نظریا أو كلھ عملیا أو مجزأ إلى نظري وعملي وباإلضافة 

:إلى ذلك فإنھم مطالبون خاصة

المتحانات،ـ بالمشاركة في مجالس األقسام والتوجیھ وفي سیر ا

ـ بالمشاركة في االجتماعات ذات الصبغة البیداغوجیة،

.ـ بالمشاركة في أشغال ومجموعات الدراسات والبحوث البیداغوجیة المنظمة في مؤسستھم التربویة

العنوان الثالث عشر

أحكام انتقالیة

تعلیم الفني للمرحلة األولى وأساتذة یدمج أساتذة التعلیم الثانوي للمرحلة األولى وأساتذة ال) :جدید(27الفصل 

التعلیم الثانوي التقني للمرحلة األولى في رتبة أستاذ التعلیم الثانوي وأستاذ التعلیم الفني وأستاذ التعلیم التقني إلى 

حین انقراض رتبتھم وذلك في حدود المراكز المراد سد شغورھا على مدى ثالث سنوات بنسب متساویة بدایة 

وذلك بعد ترسیمھم بقائمة كفاءة اعتمادا على األقدمیة في الرتبة وآخر عدد بیداغوجي 2012سبتمبر15من 

.تحصلوا علیھ وفي صورة التساوي تعطى األولویة ألكبرھم سنا

ویلغى العنوان العاشر والعناوین الحادي عشر والثاني عشر المتعلقة برتب أستاذ التعلیم الثانوي للمرحلة األولى 

.علیم الفني للمرحلة األولى وأستاذ التعلیم التقني للمرحلة األولى بانتھاء إدماج مختلف ھذه الرتبوأستاذ الت

:جدید(28الفصل  یدمج كل أستاذ مرحلة أولى تحصل في األثناء على شھادة اإلجازة أو على شھادة ) 

كل سنة وذلك إلى حین انقراض سبتمبر من 15األستاذیة أو ما یعادلھا في رتبة أستاذ تعلیم ثانوي بدایة من 

.رتبتھم

ال یتمتع مدرسو التعلیم العاملین بالمدارس اإلعدادیة وبالمعاھد بالتنفیل الخاص بالشھادات ) :جدید(29الفصل 

إال مرة واحدة ) جدید(13و) جدید(11و) جدید(9العلمیة المفضیة إلى اإلدماج المنصوص علیھ بالفصول 

.لكل شھادة في االرتقاء

وال ینتفع المرتقون الذین تمتعوا بالترقیة عن طریق تنفیل الشھادة العلمیة قبل صدور ھذا األمر باالرتقاء بنفس 

.الشھادة العلمیة

العنوان الرابع عشر
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أحكام ختامیة

تقع إعادة ترتیب رتب مدرسي المدارس اإلعدادیة والمعاھد الجاري بھا العمل في تاریخ ) :جدید(30الفصل 

:ور ھذا األمر طبقا للجدول التاليصد

1973لسنة 112تلغى جمیع األحكام السابقة والمخالفة لھذا األمر وخاصة األمر عدد ) :جدید(31الفصل 

واألمر عدد 1980سبتمبر 15المؤرخ في 1980لسنة 1136واألمر عدد 1973مارس 17المؤرخ في 

.المشار إلیھا أعاله1999نوفمبر 8المؤرخ في 1999لسنة 2495
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یتعلق بضبط النظام األساسـي الخاص بسلك رجال 2014ماي 19مؤرخ في 2014لسنة 1808أمر عدد 
.والمرأة واألسرةالتعلیم الـراجعین بالنـظر لوزارة الشباب والریاضة

العنوان األول

أحكام عامة

یتكون سلك رجال التعلیم الراجعین بالنظر لوزارة الشباب والریاضة والمرأة واألسرة من الفصل األول ـ

: األسالك الفرعیة التالیة

: ب التالیةالسلك الفرعي لمدرسي التربیة البدنیة العاملین بالمدارس اإلعدادیة والمعاھد ویشتمل على الرت/ أ

ـ أستاذ أول ممیز تربیة بدنیة،

ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربیة بدنیة،

ـ أستاذ أول تربیة بدنیة،

ـ أستاذ ممیز تربیة بدنیة،

ـ أستاذ فوق الرتبة تربیة بدنیة،

ـ أستاذ تعلیم ثانوي تربیة بدنیة،

: تدائیة ویشتمل على الرتب التالیةالسلك الفرعي لمدرسي التربیة البدنیة العاملین بالمدارس االب/ ب

ـ أستاذ ممیز تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة،

ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة،

ـ أستاذ أول تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة،

ـ أستاذ تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة،

بدنیة،ـ معلم تطبیق أول فوق الرتبة تربیة 

ـ معلم تطبیق أول تربیة بدنیة،

ـ معلم تطبیق تربیة بدنیة،

.ـ معلم أول تربیة بدنیة

: السلك الفرعي إلطارات التنشیط التربوي االجتماعي ویشتمل على الرتب التالیة/ ج
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ـ أستاذ أول ممیز للشباب والطفولة،

ـ أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة،

ب والطفولة،ـ أستاذ أول للشبا

ـ أستاذ ممیز للشباب والطفولة،

ـ أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة،

ـ أستاذ للشباب والطفولة،

.ـ مرب

توزع الرتب المشار إلیھا بالفصل األول من ھذا األمر حسب األصناف واألصناف الفرعیة ـ2الفصل 

: المنصوص علیھا بالجدول التالي
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ستاذ أول تربیة بدنیة وأستاذ أول للشباب والطفولة وأستاذ تعلیم ثانوي تربیة بدنیة تشتمل رتب أـ3الفصل 

وأستاذ للشباب والطفولة وأستاذ أول تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة وأستاذ تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة 

.درجة) 25(ومعلم أول تربیة بدنیة ومرب على خمس وعشرین 

ول ممیز تربیة بدنیة وأستاذ أول فوق الرتبة تربیة بدنیة وأستاذ فوق الرتبة تربیة بدنیة وتشتمل رتب أستاذ أ

وأستاذ أول ممیز للشباب والطفولة و أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة وأستاذ فوق الرتبة للشباب 

تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة والطفولة و أستاذ ممیز تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة وأستاذ أول فوق الرتبة 

.درجة) 20(ومعلم تطبیق أول فوق الرتبة تربیة بدنیة على عشرین 

: إال أنھ بالنسبة إلى الرتب التالیة یحدد عدد الدرجات على النحو التالي

درجة،) 18(ثماني عشرة : ـ أستاذ ممیز تربیة بدنیة 

درجة،) 18(ثماني عشرة : ـ أستاذ ممیز للشباب والطفولة 

درجة،) 22(اثنتان وعشرون : ـ معلم تطبیق أول تربیة بدنیة 

.درجة) 24(أربع وعشرون : ـ معلم تطبیق تربیة بدنیة 

وتضبط بأمر المطابقة بین درجات رتب سلك رجال التعلیم الراجعین بالنظر لوزارة الشباب والریاضة والمرأة 

المؤرخ 1997لسنة 1832ور المنصوص علیھا باألمر عدد واألسرة ومستویات التأجیر المحددة بشبكة األج

.1997سبتمبر 16في 

تقدر المدة الواجب قضاؤھا للتدرج بسنة وتسعة أشھر بالنسبة إلى رتب أستاذ تعلیم ثانوي تربیة ـ4الفصل 

.بدنیة ومعلم تطبیق تربیة بدنیة ومعلم أول تربیة بدنیة وأستاذ للشباب والطفولة ومرب

المشار 1997سبتمبر 16المؤّرخ في 1997لسنة 1832من األمر عدد 6وعمال بأحكام الفصل غیر أنھ

إلیھ أعاله، یضبط نسق التدرج بسنتین عند بلوغ األعوان المشار إلیھم بالفقرة األولى إحدى الدرجات التي تحدد 

.التأجیربمقتضى األمر المتعلق بضبط المطابقة بین درجات رتب ھذا السلك مع مستویات 

: وتحدد بسنتین المدة الالزمة للتدرج بالنسبة إلى الرتب التالیة

ـ أستاذ أول ممیز تربیة بدنیة،

ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربیة بدنیة،

ـ أستاذ أول تربیة بدنیة

ـ أستاذ ممیز تربیة بدنیة،

ـ أستاذ فوق الرتبة تربیة بدنیة،
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بتدائیة،ـ أستاذ ممیز تربیة بدنیة بالمدارس اال

ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة،

ـ أستاذ أول تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة،

ـ أستاذ تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة،

ـ معلم تطبیق أول فوق الرتبة تربیة بدنیة، 

ـ معلم تطبیق أول تربیة بدنیة،

ـ أستاذ أول ممیز للشباب والطفولة،

ـ أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة،

ـ أستاذ أول للشباب والطفولة،

ـ أستاذ ممیز للشباب والطفولة،

.ـ أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة

.یقع إقرار رجال التعلیم الذین تقع تسمیتھم في رتبة أعلى ابتداء من تاریخ التسمیةـ5الفصل 

لمدارس االبتدائیة ومعلمو التطبیق األول فوق الرتبة تربیة بدنیة ومعلمو التطبیق یخضع أساتذة التربیة البدنیة با

األول تربیة بدنیة ومعلمو التطبیق تربیة بدنیة الذین تقع تسمیتھم في رتبة أعلى تخضع ألحكام ھذا األمر، لفترة 

الجدیدة أو إرجاعھم إلى رتبتھم تربص تدوم سنة یمكن تجدیدھا مّرة واحدة یتم بانتھائھا إما إقرارھم في رتبتھم 

.السابقة واعتبارھم من حیث الترقیة كأنھم لم یغادروھا وذلك بعد أخذ رأي اللجنة اإلداریة المتناصفة

یخضع رجال التعلیم غیر المترسمین والذین وقع انتدابھم في إحدى الرتب الخاضعة ألحكام ھذا األمر لفترة 

واحدة یتم بانتھائھا إما ترسیمھم في رتبتھم أو إعفائھم وذلك بناء على تربص تدوم سنتین، یمكن تمدیدھا بسنة

.تقریر تفقد بیداغوجي وبعد أخذ رأي اللجنة اإلداریة المتناصفة

یطالب األساتذة الممیزون تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة واألساتذة األول فوق الرتبة تربیة بدنیة ـ6الفصل 

األساتذة األول تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة وأساتذة التربیة البدنیة بالمدارس االبتدائیة بالمدارس االبتدائیة و

.بنفس التوقیت األسبوعي المطالب بھ نظرائھم في التعلیم الثانوي

یرتب رجال التعلیم الخاضعون ألحكام ھذا األمر بالدرجة األولى لرتبتھم إذا كانوا من المترشحین ـ7الفصل 

ارجیین، ویرتبون في الدرجة الموافقة للمرتب األساسي األصلي الذي یفوق مباشرة ما كانوا یتقاضونھ في الخ

وضعیاتھم القدیمة إذا كانوا من المترشحین الداخلیین، غیر أنھ ال یمكن أن تقل الزیادة المنجّرة من الترقیة عن 

.ھم القدیمةاالمتیاز الذي كانوا سیحصلون علیھ من تدرج عادي ضمن وضعیات
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.یخضع رجال التعلیم الخاضعون ألحكام ھذا األمر إلى تفقدات بیداغوجیة دوریة منتظمةـ8الفصل 

.وتضبط ھذه الدوریة بقرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة واألسرة

العنوان الثاني

بالمدارس اإلعدادیة والمعاھدالسلك الفرعي لمدرسي التربیة البدنیة العاملین

الـبـاب األول
األساتذة األول الممیزون تربیة بدنیة

القسم األول
المشموالت

یقوم األساتذة األول الممیزون تربیة بدنیة بتدریس مادة التربیة البدنیة بالمدارس اإلعدادیة والمعاھد ـ9الفصل 

.وفق البرامج والتوجھات المضبوطة

: وباإلضافة إلى ذلك فھم مطالبون خاصة

یق البرامج الرسمیة الخاصة بالمرحلة الثانیة من التعلیم األساسي وبالتعلیم الثانوي،بتطب*

بتشجیع المبادرات وتوجیھ المواھب المتألقة منھا إلى الھیاكل الریاضیة،*

بتطویر طرق التدریس ومالئمتھا مع مستویات التعلیم،*

بتقییم المكتسبات في المدارس اإلعدادیة والمعاھد،*

لمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البیداغوجیة المنظمة في المؤسسات التعلیمیة،با*

بالمشاركة في اللجان الخاصة باالمتحانات والمناظرات الوطنیة،*

بتأطیر وتدریب الفرق الریاضیة المدرسیة،*

بالمساھمة في أعمال اللجان الفنیة وإعداد برامج التعلیم،*

جلس البیداغوجي للمؤسسة،بالمشاركة في الم*

.بالمشاركة في الملتقیات والدروس النموذجیة*

القسم الثاني

الترقیة

یسمى األساتذة األول الممیزون تربیة بدنیة بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة ـ10الفصل 

: واألسرة
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ملفات تفتح سنویا لألساتذة األول فوق الرتبة ـ عن طریق الترقیة إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بال1

سنوات أقدمیة عل األقل في رتبتھم في تاریخ ) 5(تربیة بدنیة المترسمین برتبتھم والمتوفر فیھم شرط خمس 

.ختم قائمة الترشحات

ة تضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأ

.واألسرة

من مجموع األساتذة األول فوق الرتبة تربیة بدنیة الذین % 35تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بنسبة 

% 35تتوفر فیھم الشروط المنصوص علیھا أعاله، وتتم الترقیة إلى رتبة أستاذ أول ممیز تربیة بدنیة بنسبة 

.من عدد المترشحین للمناظرة

ثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالشھائد مفتوحة لألساتذة األول فوق الرتبة تربیة ـ عن طریق الترقیة إ2

بدنیة المترسمین برتبتھم والمتحصلین على شھادة الماجستیر أو شھادة البحوث المعمقة أو شھادة الدراسات 

سنوات أقدمیة ) 4(رط أربع المعمّقة أو شھادة الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو ما یعادلھا والمتوفر فیھم ش

.سبتمبر من كل سنة15على األقل في رتبتھم وتتم الترقیة في 

تضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة 

.واألسرة

یاضة والمرأة واألسرة على أن ال تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بمقتضى قرار من وزیر الشباب والر

.من مجموع األساتذة األول فوق الرتبة تربیة بدنیة%40یتجاوز عدد األساتذة األول الممیزون تربیة بدنیة 

الـبـاب الثاني

األساتذة األول فوق الرتبة تربیة بدنیة

القسم األول

المشموالت

بدنیة بتدریس مادة التربیة البدنیة بالمدارس اإلعدادیة یقوم األساتذة األول فوق الرتبة تربیة ـ11الفصل 

.والمعاھد وفق البرامج والتوجھات المضبوطة

: وباإلضافة إلى ذلك فھم مطالبون خاصة

بتطبیق البرامج الرسمیة الخاصة بالمرحلة الثانیة من التعلیم األساسي وبالتعلیم الثانوي،*

ألقة منھا إلى الھیاكل الریاضیة،بتشجیع المبادرات وتوجیھ المواھب المت*

بتطویر طرق التدریس ومالئمتھا مع مستویات التعلیم،*
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بتقییم المكتسبات في المدارس اإلعدادیة والمعاھد،*

بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البیداغوجیة المنظمة في المؤسسات التعلیمیة،*

والمناظرات الوطنیة،بالمشاركة في اللجان الخاصة باالمتحانات*

بتأطیر وتدریب الفرق الریاضیة المدرسیة،*

بالمساھمة في أعمال اللجان الفنیة وإعداد برامج التعلیم،*

بالمشاركة في المجلس البیداغوجي للمؤسسة،*

.بالمشاركة في الملتقیات والدروس النموذجیة*

القسم الثاني

الترقیة

ول فوق الرتبة تربیة بدنیة بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة ـ یسمى األساتذة األ12الفصل 

: واألسرة

: ـ عن طریق الترقیة إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالملفات مفتوحة1

سنوات أقدمیة على األقل في ) 5(لألساتذة األول تربیة بدنیة المترسمین برتبتھم والمتوفر فیھم شرط خمس *

.ھم في تاریخ ختم الترشحاترتبت

لألساتذة الممیزین تربیة بدنیة المترسمین برتبتھم والمباشرین للتدریس أو القائمین بعمل إداري أو المكلفین *

بخطة وظیفیة أو الذین ھم في حالة إلحاق والمحرزین على شھادة األستاذیة أو الشھادة الوطنیة لإلجازة أو على 

سنوات أقدمیة على األقل في رتبتھم في ) 5(معادلتھا والمتوفر فیھم شرط خمس عناوین أو شھادات معترف ب

.على األقل20من 11تاریخ ختم الترشحات والمتحصلین في آخر تفقد على عدد بیداغوجي یساوي 

.كعدد بیداغوجي) 10(ویحتسب في حالة عدم توفر عدد بیداغوجي المعدل الحسابي آلخر عدد إداري وعشرة 

فیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة تضبط كی

.واألسرة

من مجموع األساتذة األول تربیة بدنیة واألساتذة الممیزین % 35تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بنسبة 

، وتتم الترقیة إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة تربیة بدنیة الذین تتوفر فیھم الشروط المنصوص علیھا أعاله

من عدد المترشحین للمناظرة،%35تربیة بدنیة بنسبة 

ـ عن طریق الترقیة إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالشھائد مفتوحة لألساتذة األول تربیة بدنیة 2

شھادة الماجستیر أو شھادة البحوث واألساتذة الممیزین تربیة بدنیة المترسمین برتبتھم والمتحصلین على 

المعمقة أو شھادة الدراسات المعمّقة أو شھادة الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو ما یعادلھا والمتوفر فیھم شرط 

.سبتمبر من كل سنة15سنوات أقدمیة على األقل في رتبتھم، وتتم الترقیة في (4)أربع 
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شار إلیھا أعاله بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة تضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة الم

.واألسرة

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة واألسرة على أن ال 

.ةمن مجموع األساتذة األول تربیة بدنی%) 40(یتجاوز عدد األساتذة األول فوق الرتبة تربیة بدنیة 

الباب الثالث
األساتذة األول تربیة بدنیة

القسم األول

المشموالت

ـ یقوم األساتذة األول تربیة بدنیة بتدریس مادة التربیة البدنیة بالمدارس اإلعدادیة والمعاھد وفق 13الفصل 

البرامج والتوجھات المضبوطة، 

: وباإلضافة إلى ذلك فھم مطالبون خاصة

سمیة الخاصة بالمرحلة الثانیة من التعلیم األساسي وبالتعلیم الثانوي،بتطبیق البرامج الر*

بتشجیع المبادرات وتوجیھ المواھب المتألقة منھا إلى الھیاكل الریاضیة،*

بتطویر طرق التدریس ومالئمتھا مع مستویات التعلیم،*

بتقییم المكتسبات في المدارس اإلعدادیة والمعاھد،*

وعات الدراسات والبحوث البیداغوجیة المنظمة في المؤسسات التعلیمیة،بالمشاركة في مجم*

بالمشاركة في اللجان الخاصة باالمتحانات والمناظرات الوطنیة،*

بتأطیر وتدریب الفرق الریاضیة المدرسیة،*

بالمساھمة في أعمال اللجان الفنیة وإعداد برامج التعلیم،*

للمؤسسة،بالمشاركة في المجلس البیداغوجي*

.بالمشاركة في الملتقیات والدروس النموذجیة*

القسم الثاني

الترقیة

: یسمى األساتذة األول تربیة بدنیة بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة واألسرةـ14الفصل 

فوق الرتبة تربیة ـ عن طریق الترقیة إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالملفات تفتح سنویا لألساتذة1

بدنیة وألساتذة التعلیم الثانوي تربیة بدنیة المترسمین برتبتھم والمباشرین للتدریس أو القائمین بعمل إداري أو 

المكلفین بخطة وظیفیة أو الذین ھم في حالة إلحاق والمحرزین على شھادة األستاذیة أو الشھادة الوطنیة 
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سنوات أقدمیة على األقل ) 6(ف بمعادلتھا والمتوفر فیھم شرط ست لإلجازة أو على عناوین أو شھادات معتر

منذ تسمیتھم في رتبة أستاذ تعلیم ثانوي تربیة بدنیة في تاریخ ختم الترشحات والمتحصلین في آخر تفقد على 

.20من 11عدد بیداغوجي یساوي على األقل 

.كعدد بیداغوجي) 10(دد إداري وعشرة ویحتسب في حالة عدم توفر عدد بیداغوجي المعدل الحسابي آلخر ع

تضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة 

.واألسرة

من مجموع األساتذة فوق الرتبة تربیة بدنیة وأساتذة % 35تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بنسبة 

یة بدنیة المتحصلین على شھادة األستاذیة أو الشھادة الوطنیة لإلجازة والذین تتوفر فیھم التعلیم الثانوي ترب

من عدد المترشحین % 35الشروط المنصوص علیھا أعاله، وتتم الترقیة إلى رتبة أستاذ أول تربیة بدنیة بنسبة 

.للمناظرة

ة لألساتذة فوق الرتبة تربیة بدنیة وألساتذة ـ عن طریق الترقیة إثر النجاح في مناظرة داخلیة بالشھائد مفتوح2

التعلیم الثانوي تربیة بدنیة المترسمین برتبتھم والمتحصلین على شھادة الماجستیر أو شھادة البحوث المعمقة أو 

) 5(شھادة الدراسات المعمّقة أو شھادة الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو ما یعادلھا والمتوفر فیھم شرط خمس 

.سبتمبر من كل سنة15أقدمیة على األقل في رتبتھم وتتم الترقیة في سنوات 

تضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة 

.واألسرة

سرة على أن ال تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة واأل

.من مجموع أساتذة التعلیم الثانوي تربیة بدنیة% 40یتجاوز عدد األساتذة األول تربیة بدنیة 

الباب الرابع
األساتذة الممیزون تربیة بدنیة

القسم األول

المشموالت

دیة والمعاھد وفق یقوم األساتذة الممیزون تربیة بدنیة بتدریس مادة التربیة البدنیة بالمدارس اإلعداـ15الفصل 

.البرامج والتوجھات المضبوطة

: وباإلضافة إلى ذلك فھم مطالبون خاصة

.بتطبیق البرامج الرسمیة الخاصة بالمرحلة الثانیة من التعلیم األساسي وبالتعلیم الثانوي*

بتشجیع المبادرات وتوجیھ المواھب المتألقة منھا إلى الھیاكل الریاضیة،*
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ات في المدارس اإلعدادیة والمعاھد الثانویة،بتقییم المكتسب*

بالمشاركة في اللجان الخاصة باالمتحانات والمناظرات الوطنیة،*

بتأطیر وتدریب الفرق الریاضیة المدرسیة،*

بالمشاركة في أعمال اللجان الفنیة وإعداد برامج التعلیم،*

بالمشاركة في المجلس البیداغوجي للمؤسسة،*

.في الملتقیات والدروس النموذجیةبالمشاركة *

القسم الثاني

الترقیة

یسمى األساتذة الممیزون تربیة بدنیة بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة عن طریق ـ16الفصل 

الترقیة إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالملفات تفتح سنویا لألساتذة فوق الرتبة تربیة بدنیة المترسمین 

غیر المتحصلین على شھادة األستاذیة أو الشھادة الوطنیة لإلجازة أو على عناوین أو شھادات معترف برتبتھم

.سنوات أقدمیة على األقل في رتبتھم في تاریخ ختم الترشحات) 5(بمعادلتھا والمتوفر فیھم شرط خمس 

ر الشباب والریاضة والمرأة تضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار من وزی

.واألسرة

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة واألسرة بنسبة 

من مجموع األساتذة فوق الرتبة تربیة بدنیة الذین تتوفر فیھم الشروط المنصوص علیھا أعاله، وتتم % 35

من عدد المترشحین للمناظرة،% 35ة بدنیة بنسبة الترقیة إلى رتبة أستاذ ممیز تربی

.من مجموع األساتذة فوق الرتبة تربیة بدنیة% 40ال یمكن أن یتجاوز عدد األساتذة الممیزین تربیة بدنیة 

الباب الخامس

األساتذة فوق الرتبة تربیة بدنیة
القسم األول

المشموالت

یة بتدریس مادة التربیة البدنیة بالمدارس اإلعدادیة والمعاھد یقوم األساتذة فوق الرتبة تربیة بدنـ17الفصل 

.وفق البرامج والتوجھات المضبوطة

: وباإلضافة إلى ذلك فھم مطالبون

.بتطبیق البرامج الرسمیة الخاصة بالمرحلة الثانیة من التعلیم األساسي وبالتعلیم الثانوي*

ا إلى الھیاكل الریاضیة،بتشجیع المبادرات وتوجیھ المواھب المتألقة منھ*

بتقییم المكتسبات في المدارس اإلعدادیة والمعاھد،*
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بالمشاركة في اللجان الخاصة باالمتحانات والمناظرات الوطنیة،*

بتأطیر وتدریب الفرق الریاضیة المدرسیة،*

بالمشاركة في أعمال اللجان الفنیة وإعداد برامج التعلیم،*

لبیداغوجي للمؤسسة،بالمشاركة في المجلس ا*

.بالمشاركة في الملتقیات والدروس النموذجیة*

القسم الثاني

الترقیة

ـ یسمى األساتذة فوق الرتبة تربیة بدنیة بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة 18الفصل 

ذة التعلیم الثانوي تربیة واألسرة عن طریق الترقیة إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالملفات تفتح ألسات

بدنیة المترسمین برتبتھم الحاملین لشھادة الدراسات الجامعیة للمرحلة األولى من التعلیم العالي في التربیة 

البدنیة أو على عناوین أو شھادات معترف بمعادلتھا وغیر المتحصلین على شھادة األستاذیة أو الشھادة الوطنیة 

سنوات أقدمیة على األقل ) 5(ادات معترف بمعادلتھا والمتوفر فیھم شرط خمس لإلجازة أو على عناوین أو شھ

.في رتبتھم في تاریخ ختم قائمة الترشحات

تضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة 

.واألسرة

ضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة واألسرة بنسبة تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بمقت

من مجموع أساتذة التعلیم الثانوي تربیة بدنیة الذین تتوفر فیھم الشروط المنصوص علیھا أعاله، وتتم % 35

.من عدد المترشحین للمناظرة% 35الترقیة إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة تربیة بدنیة بنسبة 

.من مجموع أساتذة التعلیم الثانوي تربیة بدنیة% 40األساتذة فوق الرتبة تربیة بدنیة ال یمكن أن یتجاوز عدد

الباب السادس

أساتذة التعلیم الثانوي تربیة بدنیة

القسم األول

المشموالت

عاھد یقوم أساتذة التعلیم الثانوي تربیة بدنیة بتدریس مادة التربیة البدنیة بالمدارس اإلعدادیة والمـ 19الفصل 

.وفق البرامج والتوجھات المضبوطة

: وباإلضافة إلى ذلك فھم مطالبون
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.بتطبیق البرامج الرسمیة الخاصة بالمرحلة الثانیة من التعلیم األساسي وبالتعلیم الثانوي*

بتشجیع المبادرات وتوجیھ المواھب المتألقة منھا إلى الھیاكل الریاضیة،*

اإلعدادیة والمعاھد،بتقییم المكتسبات في المدارس *

بالمشاركة في اللجان الخاصة باالمتحانات والمناظرات الوطنیة،*

بتأطیر وتدریب الفرق الریاضیة المدرسیة،*

بالمشاركة في أعمال اللجان الفنیة وإعداد برامج التعلیم،*

بالمشاركة في المجلس البیداغوجي للمؤسسة،*

.نموذجیةبالمشاركة في الملتقیات والدروس ال*

القسم الثاني

االنتداب والتسمیة

ینتدب أساتذة التعلیم الثانوي تربیة بدنیة ویسّمون بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة ـ 20الفصل 

والمرأة واألسرة عن طریق مناظرة خارجیة باالختبارات أو الشھائد أو الملفات تفتح للمترشحین المحرزین 

الشھادة الوطنیة لإلجازة في التربیة البدنیة أو على عناوین أو شھادات معترف على شھادة األستاذیة أو 

.بمعادلتھا

تضبط كیفیة تنظیم المناظرة الخارجیة المشار إلیھا أعاله، بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة 

.واألسرة

القسم الثالث

الترقیة

یة بدنیة بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة ـ یسمى أساتذة التعلیم الثانوي ترب21الفصل 

واألسرة عن طریق الترقیة إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالملفات تفتح سنویا ألساتذة المرحلة األولى 

م في من التعلیم الثانوي تربیة بدنیة المترسمین برتبتھم والمباشرین للتدریس أو القائمین بعمل إداري أو الذین ھ

سنوات أقدمیة على األقل في رتبتھم في تاریخ ختم قائمة الترشحات ) 5(حالة إلحاق والمتوفر فیھم شرط خمس 

.على األقل20من 12والمتحصلین على عدد بیداغوجي یساوي 

.كعدد بیداغوجي) 10(ویحتسب في حالة عدم توفر عدد بیداغوجي المعدل الحسابي آلخر عدد إداري وعشرة 

یفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة تضبط ك

.واألسرة

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة واألسرة بنسبة 
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دنیة الذین تتوفر فیھم الشروط المنصوص من مجموع أساتذة المرحلة األولى من التعلیم الثانوي تربیة ب% 35

.من عدد المترشحین للمناظرة% 35علیھا أعاله، وتتم الترقیة إلى رتبة أستاذ تعلیم ثانوي تربیة بدنیة بنسبة 

العنوان الثالث
بالمدارس االبتدائیةالسلك الفرعي لمدرسي التربیة البدنیة العاملین

الباب األول

بدنیة بالمدارس االبتدائیةاألساتذة الممیزون تربیة

القسم األول

المشموالت

یقوم األساتذة الممیزون تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة بتدریس مادة التربیة البدنیة بالمدارس ـ 22الفصل 

.االبتدائیة وفق البرامج والتوجھات المضبوطة

: باإلضافة إلى ذلك فھم مطالبون خاصة

الخاصة بالتعلیم االبتدائي،بتطبیق البرامج الرسمیة*

بالمساھمة في إعداد المشروع الخاص بالمؤسسة التربویة االبتدائیة،*

بتنمیة القدرات البدنیة األساسیة للتلمیذ،*

بوضع مخطط سنوي لتنفیذ البرامج الرسمیة،*

بتشجیع المبادرات وصقل المواھب،*

بالتواصل مع األولیاء،*

للجان الفنیة المكلفة بإعداد برامج التربیة البدنیة،بالمساھمة في أعمال ا*

بالمشاركة في المجلس البیداغوجي للمؤسسة،*

بالمشاركة في مجالس األقسام والتوجیھ،*

بالمشاركة في األشغال والدراسات والملتقیات والدروس النموذجیة،*

.بتأطیر الفرق الریاضیة المدرسیة*

القسم الثاني

الترقیة

ـ یسمى األساتذة الممیزون تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة بمقتضى قرار من وزیر الشباب 23الفصل

: والریاضة والمرأة واألسرة عن طریق الترقیة إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالملفات تفتح سنویا



ر        م یّ غ ص ل ا ي  د ل ذو ا ت س أل ا ل  ی ل 2د 0 1 4 Page 491

ن في رتبتھم والمباشرین للتدریس لألساتذة األول فوق الرتبة تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة المترسمی-أ 

سنوات على األقل في رتبتھم في تاریخ ختم الترشحات والمتحصلین في آخر تفقد ) 5(والذین لھم أقدمیة خمس 

)18/20(على عدد بیداغوجي یساوي أو یفوق ثمانیة عشر من عشرین 

ین في رتبتھم والقائمین بعمل إداري أو لألساتذة األول فوق الرتبة تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة المترسم-ب 

سنوات على األقل في رتبتھم في تاریخ ختم الترشحات ) 5(الذین ھم في حالة إلحاق والذین لھم أقدمیة خمس 

كمعدل حسابي آلخر عدد (15/20)والمتحصلین على عدد یساوي أو یفوق خمسة عشر من عشرین 

.بیداغوجي وعدد إداري

من عشرین ) 10(فر عدد بیداغوجي، المعدل الحسابي آلخر عدد إداري وعشرة ویحتسب في حالة عدم تو

.كعدد بیداغوجي

وتضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة 

.واألسرة

ریاضة والمرأة واألسرة بنسبة تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بمقتضى قرار من وزیر الشباب وال

من مجموع األساتذة األول فوق الرتبة تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة الذین تتوفر فیھم الشروط % 35

من عدد % 35المنصوص علیھا أعاله وتتم الترقیة إلى رتبة أستاذ ممیز تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة بنسبة 

.المترشحین للمناظرة

نيالباب الثا
األساتذة األول فوق الرتبة تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة

القسم األول

المشموالت

ـ یقوم األساتذة األول فوق الرتبة تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة بتدریس مادة التربیة البدنیة 24الفصل 

.بالمدارس االبتدائیة وفق البرامج والتوجھات المضبوطة

: ھم مطالبون خاصةباإلضافة إلى ذلك ف

بتطبیق البرامج الرسمیة الخاصة بالتعلیم االبتدائي،*

بالمساھمة في إعداد المشروع الخاص بالمؤسسة التربویة االبتدائیة،*

بتنمیة القدرات البدنیة األساسیة للتلمیذ،*

بوضع مخطط سنوي لتنفیذ البرامج الرسمیة،*

بتشجیع المبادرات وصقل المواھب،*

لتواصل مع األولیاء،با*
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بالمساھمة في أعمال اللجان الفنیة المكلفة بإعداد برامج التربیة البدنیة،*

بالمشاركة في المجلس البیداغوجي للمؤسسة،*

بالمشاركة في مجالس األقسام والتوجیھ،*

بالمشاركة في األشغال والدراسات والملتقیات والدروس النموذجیة،*

.اضیة المدرسیةبتأطیر الفرق الری*

القسم الثاني

الترقیة

ـ یسمى األساتذة األول فوق الرتبة تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة بمقتضى قرار من وزیر الشباب 25الفصل 

: والریاضة والمرأة واألسرة عن طریق الترقیة إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالملفات تفتح سنویا

ربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة المترسمین في رتبتھم والمباشرین للتدریس والذین لھم أقدمیة لألساتذة األول ت-أ

سنوات على األقل في رتبتھم في تاریخ ختم الترشحات والمتحصلین في آخر تفقد على عدد ) 5(خمس 

.)16/20(بیداغوجي یساوي أو یفوق ستة عشر من عشرین 

المدارس االبتدائیة المترسمین في رتبتھم والقائمین بعمل إداري أو الملحقین لألساتذة األول تربیة بدنیة ب-ب 

سنوات على األقل في رتبتھم في تاریخ ختم الترشحات والمتحصلین على عدد ) 5(والذین لھم أقدمیة خمس 

.كمعدل حسابي آلخر عدد بیداغوجي وعدد إداري) 15/20(یساوي أو یفوق خمسة عشر من عشرین 

من عشرین ) 10(حالة عدم توفر عدد بیداغوجي، المعدل الحسابي آلخر عدد إداري وعشرة ویحتسب في

.كعدد بیداغوجي

وتضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة 

.واألسرة

ر الشباب والریاضة والمرأة واألسرة بنسبة تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بمقتضى قرار من وزی

من مجموع األساتذة األول تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة الذین تتوفر فیھم الشروط المنصوص علیھا % 35

من عدد % 35أعاله وتتم الترقیة إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة بنسبة 

.المترشحین للمناظرة

الباب الثالث
األساتذة األول تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة

القسم األول
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المشموالت

یقوم األساتذة األول تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة بتدریس مادة التربیة البدنیة بالمدارس ـ26الفصل 

.االبتدائیة وفق البرامج والتوجھات المضبوطة

: خاصةباإلضافة إلى ذلك فھم مطالبون 

بتطبیق البرامج الرسمیة الخاصة بالتعلیم االبتدائي،*

بالمساھمة في إعداد المشروع الخاص بالمؤسسة التربویة االبتدائیة،*

بتنمیة القدرات البدنیة األساسیة للتلمیذ،*

بوضع مخطط سنوي لتنفیذ البرامج الرسمیة،*

بتشجیع المبادرات وصقل المواھب،*

ألولیاء،بالتواصل مع ا*

بالمساھمة في أعمال اللجان الفنیة المكلفة بإعداد برامج التربیة البدنیة،*

بالمشاركة في المجلس البیداغوجي للمؤسسة،*

بالمشاركة في مجالس األقسام والتوجیھ،*

بالمشاركة في األشغال والدراسات والملتقیات والدروس النموذجیة،*

.یةبتأطیر الفرق الریاضیة المدرس*

القسم الثاني

الترقیة

یسمى األساتذة األول تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة ـ27الفصل 

:والمرأة واألسرة عن طریق الترقیة إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالملفات تفتح سنویا

دائیة المترسمین في رتبتھم والمباشرین للتدریس والذین لھم أقدمیة ألساتذة التربیة البدنیة بالمدارس االبت-أ 

سنوات على األقل في رتبتھم في تاریخ ختم الترشحات والمتحصلین في آخر تفقد على عدد ) 5(خمس 

)14/20(بیداغوجي یساوي أو یفوق أربعة عشر من عشرین 

ن في رتبتھم والقائمین بعمل إداري أو الملحقین والذین ألساتذة التربیة البدنیة بالمدارس االبتدائیة المترسمی-ب 

سنوات على األقل في رتبتھم في تاریخ ختم الترشحات والمتحصلین على عدد یساوي أو ) 5(لھم أقدمیة خمس 

.كمعدل حسابي آلخر عدد بیداغوجي وعدد إداري) 15/20(یفوق خمسة عشر من عشرین 

من عشرین ) 10(، المعدل الحسابي آلخر عدد إداري وعشرة ویحتسب في حالة عدم توفر عدد بیداغوجي

.كعدد بیداغوجي

وتضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة 

.واألسرة
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األسرة بنسبة تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة و

من مجموع أساتذة التربیة البدنیة بالمدارس االبتدائیة الذین تتوفر فیھم الشروط المنصوص علیھا أعاله % 35

.من عدد المترشحین للمناظرة% 35وتتم الترقیة إلى رتبة أستاذ أول تربیة بدنیة بالمـدارس االبتدائیة بنسبـة 

الباب الرابع

مدارس االبتدائیةأساتذة التربیة البدنیة بال

القسم األول

المشموالت

یقوم أساتذة التربیة البدنیة بالمدارس االبتدائیة بتدریس مادة التربیة البدنیة بالمدارس االبتدائیة وفق ـ 28الفصل 

.البرامج والتوجھات المضبوطة

: باإلضافة إلى ذلك فھم مطالبون خاصة

االبتدائي،بتطبیق البرامج الرسمیة الخاصة بالتعلیم *

بالمساھمة في إعداد المشروع الخاص بالمؤسسة التربویة االبتدائیة،*

بتنمیة القدرات البدنیة األساسیة للتلمیذ،*

بتشجیع المبادرات وصقل المواھب،*

بالتواصل مع األولیاء،*

بالمساھمة في أعمال اللجان الفنیة المكلفة بإعداد برامج التربیة البدنیة،*

اركة في المجلس البیداغوجي للمؤسسة،بالمش*

بالمشاركة في مجالس األقسام والتوجیھ،*

بالمشاركة في األشغال والدراسات والملتقیات والدروس النموذجیة،*

.بتأطیر الفرق الریاضیة المدرسیة*

القسم الثاني

االنتداب والتسمیة

تدائیة، ویسّمون بمقتضى قرار من وزیر الشباب ینتدب أساتذة التربیة البدنیة بالمدارس االبـ 29الفصل 

والریاضة والمرأة واألسرة، وفي حدود المراكز المراد سد شغورھا عن طریق مناظرة خارجیة باالختبارات أو 

الشھائد أو الملفات مفتوحة للمترشحین المحرزین على الشھادة الوطنیة لإلجازة أو شھادة األستاذیة في التربیة 

.ى عناوین أو شھادات معترف بمعادلتھاالبدنیة أو عل



ر        م یّ غ ص ل ا ي  د ل ذو ا ت س أل ا ل  ی ل 2د 0 1 4 Page 495

تضبط كیفیة تنظیم المناظرة الخارجیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة 

.واألسرة

القسم الثالث

الترقیة

الرتبة تربیة ـ یرتقي إلى رتبة أستاذ التربیة البدنیة بالمدارس االبتدائیة معلمو التطبیق األول فوق30الفصل 

بدنیة ومعلمو التطبیق األول تربیة بدنیة ومعلمو التطبیق تربیة بدنیة المترسمین برتبتھم إثر حصولھم على 

.شھادة األستاذیة أو الشھادة الوطنیة لإلجازة في التربیة البدنیة أو على عناوین أو شھادات معترف بمعادلتھا

.ى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة واألسرةتضبط إجراءات تطبیق أحكام ھذا الفصل بمقتض

الباب الخامس

معلمو التطبیق األول فوق الرتبة تربیة بدنیة
القسم األول

المشموالت

یقوم معلمو التطبیق األول فوق الرتبة تربیة بدنیة بتدریس مادة التربیة البدنیة بالمدارس االبتدائیة ـ31الفصل 

.المضبوطةوفق البرامج والتوجھات 

: باإلضافة إلى ذلك فھم مطالبون خاصة

بتطبیق البرامج الرسمیة الخاصة بالتعلیم االبتدائي،*

بالمساھمة في إعداد المشروع الخاص بالمؤسسة التربویة االبتدائیة،*

بتنمیة القدرات البدنیة األساسیة للتلمیذ،*

بوضع مخطط سنوي لتنفیذ البرامج الرسمیة،*

ل مع األولیاء،بالتواص*

بالمساھمة في أعمال اللجان الفنیة المكلفة بإعداد برامج التربیة البدنیة،*

بالمشاركة في المجلس البیداغوجي للمؤسسة،*

بالمشاركة في مجالس األقسام والتوجیھ،*

بالمشاركة في األشغال والدراسات والملتقیات والدروس النموذجیة،*

.المدرسیةبتأطیر الفرق الریاضیة *

القسم الثاني
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الترقیة

ـ یسمى معلمو التطبیق األول فوق الرتبة تربیة بدنیة بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة 32الفصل 

: والمرأة واألسرة عن طریق الترقیة إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالملفات تفتح سنویا

سنوات (3)ترسمین برتبتھم والذین لھم أقدمیة تساوي أو تفوق ثالث لمعلمي التطبیق األول تربیة بدنیة الم- أ 

في رتبتھم والمباشرین للتدریس في تاریخ ختم الترشحات والمتحصلین في آخر تفقد على عــدد بیداغوجي 

.(20 /18(یساوي أو یفوق ثمانیة عشر من عشرین 

لشباب والریاضة والمرأة واألسرة بنسبة تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بمقتضى قرار من وزیر ا

من مجموع معلمي التطبیق األول تربیة بدنیة الذین تتوفر فیھم الشروط المنصوص علیھا أعاله، وتتم % 35

.من عدد المترشحین للمناظرة% 35الترقیة إلى رتبة معلم تطبیق أول فوق الرتبة تربیة بدنیة بنسبة 

دنیة المترسمین برتبتھم والمكلفین بعمل إداري أو الملحقین والذین لھم أقدمیة لمعلمي التطبیق األول تربیة ب-ب 

سنوات عمال باإلدارة أو إلحاقا في تاریخ ختم ) 5(سنوات في تلك الرتبة ولھم خمس ) 3(تساوي أو تفوق ثالث 

.قائمة الترشحات

ریاضة والمرأة واألسرة بنسبة تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بمقتضى قرار من وزیر الشباب وال

من مجموع معلمي التطبیق األول تربیة بدنیة المكلفین بعمل إداري أو الملحقین والذین تتوفر فیھم % 35

% 35الشروط المنصوص علیھا أعاله، وتتم الترقیة إلى رتبة معلم تطبیق أول فوق الرتبة تربیة بدنیة بنسبة 

.من عدد المترشحین للمناظرة

یفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة وتضبط ك

.واألسرة

الباب السادس

معلمو التطبیق األول تربیة بدنیة
القسم األول

المشموالت

البتدائیة وفق ـ یقوم معلمو التطبیق األول تربیة بدنیة بتدریس مادة التربیة البدنیة بالمدارس ا33الفصل 

.البرامج والتوجھات المضبوطة

: باإلضافة إلى ذلك فھم مطالبون خاصة

بتطبیق البرامج الرسمیة الخاصة بالتعلیم االبتدائي،*

بالمساھمة في إعداد المشروع الخاص بالمؤسسة التربویة االبتدائیة،*
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بتنمیة القدرات البدنیة األساسیة للتلمیذ،*

تنفیذ البرامج الرسمیة،بوضع مخطط سنوي ل*

بالتواصل مع األولیاء،*

بالمساھمة في أعمال اللجان الفنیة المكلفة بإعداد برامج التربیة البدنیة،*

بالمشاركة في المجلس البیداغوجي للمؤسسة،*

بالمشاركة في مجالس األقسام والتوجیھ،*

موذجیة،بالمشاركة في األشغال والدراسات والملتقیات والدروس الن*

.بتأطیر الفرق الریاضیة المدرسیة*

القسم الثاني

الترقیة

ـ یسمى معلمو التطبیق األول تربیة بدنیة بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة 34الفصل 

: واألسرة عن طریق الترقیة إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالملفات تفتح سنویا

سنوات في ) 8(تربیة بدنیة المترسمین برتبتھم والذین لھم أقدمیة تساوي أو تفوق ثمانیة لمعلمي التطبیق-أ 

رتبتھم والمباشرین للتدریس في تاریخ ختم الترشحات والمتحصلین في آخر تفقد على عــدد بیداغوجي یساوي 

.16/20(أو یفوق ستة عشر من عشرین 

رار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة واألسرة بنسبة تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بمقتضى ق

من مجموع معلمي التطبیق تربیة بدنیة الذین تتوفر فیھم الشروط المنصوص علیھا أعاله، وتتم الترقیة % 35

.من عدد المترشحین للمناظرة% 35إلى رتبة معلم تطبیق أول تربیة بدنیة بنسبة 

سمین برتبتھم والمكلفین بعمل إداري أو الملحقین والذین لھم أقدمیة لمعلمي التطبیق تربیة بدنیة المتر-ب 

سنوات عمال باإلدارة أو إلحاقا في تاریخ (5)سنوات في تلك الرتبة ولھم خمس ) 8(تساوي أو تفوق ثماني 

.ختم قائمة الترشحات

رأة واألسرة بنسبة تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والم

من مجموع معلمي التطبیق تربیة بدنیة المكلفین بعمل إداري أو الملحقین والذین تتوفر فیھم الشروط % 40

من عدد المترشحین % 40المنصوص علیھا أعاله، وتتم الترقیة إلى رتبة معلم تطبیق أول تربیة بدنیة بنسبة 

.للمناظرة

المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة تضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة 

.واألسرة
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الباب السابع

معلمو التطبیق تربیة بدنیة

القسم األول

المشموالت

یقوم معلمو التطبیق تربیة بدنیة بتدریس مادة التربیة البدنیة بالمدارس االبتدائیة وفق البرامج ـ35الفصل 

.والتوجھات المضبوطة

: باإلضافة إلى ذلك فھم مطالبون خاصة

بتطبیق البرامج الرسمیة الخاصة بالتعلیم االبتدائي،*

بتنمیة القدرات البدنیة األساسیة للتلمیذ،*

بتشجیع المبادرات وصقل المواھب،*

بالتواصل مع األولیاء،*

بدنیة،بالمساھمة في أعمال اللجان الفنیة المكلفة بإعداد برامج التربیة ال*

بالمشاركة في المجلس البیداغوجي للمؤسسة،*

بالمشاركة في مجالس األقسام والتوجیھ،*

بالمشاركة في األشغال والدراسات والملتقیات والدروس النموذجیة،*

.بتأطیر الفرق الریاضیة المدرسیة*

القسم الثاني

الترقیة

قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة واألسرة عن ـ یسمى معلمو التطبیق تربیة بدنیة بمقتضى 36الفصل 

: طریق الترقیة باالختیار من بین

المعلمین األول تربیة بدنیة المترسمین برتبتھم والمباشرین للتدریس والمتحصلین في آخر تفقد على عدد /أ

.14/20(بیداغوجي یساوي أو یفوق أربعة عشر مــن عشرین 

نیة المترسمین برتبتھم والمكلفین بعمل إداري أو الذین ھم في حالة إلحاق والذین المعلمین األول تربیة بد/ ب

سنوات على األقل عمل إداري أو إلحاقا والمتحصلین في آخر تفقد على عدد بیداغوجي یساوي ) 3(لھم ثالث 

.كعدد إداري(18/20)وعلى ثمانیة عشر من عشرین ) 12/20(أو یفــوق إثنى عشر من عشرین 

من عدد المترشحین الذین تتوفر فیھم الشروط % 40الترقیة إلى رتبة معلم تطبیق تربیة بدنیة سنویا بنسبة وتتم

.المنصوص علیھا أعاله
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الباب الثامن

المعلمون األول تربیة بدنیة

القسم األول

المشموالت

مدارس االبتدائیة وفق البرامج یقوم المعلمون األول تربیة بدنیة بتدریس مادة التربیة البدنیة بالـ37الفصل 

.والتوجھات المضبوطة

: باإلضافة إلى ذلك فھم مطالبون خاصة

بتطبیق البرامج الرسمیة الخاصة بالتعلیم االبتدائي،*

بتنمیة القدرات البدنیة األساسیة للتلمیذ،*

بتشجیع المبادرات وصقل المواھب،*

بالتواصل مع األولیاء،*

ال اللجان الفنیة المكلفة بإعداد برامج التربیة البدنیة،بالمساھمة في أعم*

بالمشاركة في المجلس البیداغوجي للمؤسسة،*

بالمشاركة في مجالس األقسام والتوجیھ،*

بالمشاركة في األشغال والدراسات والملتقیات والدروس النموذجیة،*

.بتأطیر الفرق الریاضیة المدرسیة*

القسم الثاني

والتسمیةاالنتداب 

ینتدب المعلمون األول تربیة بدنیة بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة واألسرة ـ38الفصل 

عن طریق مناظرة خارجیة باالختبارات أو الشھائد أو الملفات تفتح للمترشحین المحرزین على شھادة 

.ت معترف بمعادلتھاأو على عناوین أو شھادا" الدراسات الجامعیة في التربیة البدنیة

وتضبط كیفیة تنظیم المناظرة الخارجیة المشار إلیھا أعاله، بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة 

.واألسرة

العنوان الرابع

السلك الفرعي إلطارات التنشیط التربوي االجتماعي
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الـبـاب األول
األساتذة األول الممیزون للشباب والطفولة

ولالقسم األ

المشموالت

یقوم األساتذة األول الممیزون للشباب والطفولة بمرافقة وتنشیط وتوجیھ مجموعات الشباب ـ39الفصل 

.واألطفال بالمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الشباب والریاضة والمرأة واألسرة

: وباإلضافة إلى ذلك فھم مطالبون خاصة

ة التربویة االجتماعیة،بالمشاركة في تصور وتنفیذ مشروع المؤسس*

بالمشاركة في االجتماعات ذات الصبغة االجتماعیة والعلمیة والملتقیات التربویة،*

بالمشاركة في حلقات التكوین لتحسین المردود البیداغوجي،*

.بالمشاركة في تأطیر المتربصین وذلك تحت إشراف إطار التفقد البیداغوجي*

البیداغوجیة الكفیلة بتطویر وتجوید الممارسة التربویة في حقل التنشیط بالمشاركة في وضع التجدیدات *

التربوي االجتماعي،

.بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث ذات الصلة بقطاعي الشباب والطفولة*

القسم الثاني

الترقیة

ر الشباب والریاضة یسمى األساتذة األول الممیزون للشباب والطفولة بمقتضى قرار من وزیـ40الفصل 

: والمرأة واألسرة

ـ عن طریق الترقیة إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالملفات تفتح سنویا لألساتذة األول فوق الرتبة 1

سنوات أقدمیة عل األقل في رتبتھم في ) 5(للشباب والطفولة المترسمین برتبتھم والمتوفر فیھم شرط خمس 

.تاریخ ختم قائمة الترشحات

تضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة 

.واألسرة

من مجموع األساتذة األول فوق الرتبة للشباب والطفولة % 35تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بنسبة 

الترقیة إلى رتبة أستاذ أول ممیز للشباب والطفولـة والذین تتوفر فیھم الشروط المنصوص علیھا أعاله، وتتم

من عدد المترشحین للمناظرة،% 35بنسبـة 

ـ عن طریق الترقیة إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالشھائد مفتوحة لألساتذة األول فوق الرتبة للشباب 2

دة البحوث المعمقة أو شھادة الدراسات والطفولة المترسمین برتبتھم والمتحصلین على شھادة الماجستیر أو شھا
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سنوات أقدمیة ) 4(المعمّقة أو شھادة الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو ما یعادلھا والمتوفر فیھم شرط أربع 

.سبتمبر من كل سنة15على األقل في رتبتھم وتتم الترقیة في 

قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة تضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى 

.واألسرة

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة واألسرة على أن ال 

من مجموع األساتذة األول فوق الرتبة للشباب %) 40(یتجاوز عدد األساتذة األول الممیزون للشباب والطفولة 

.والطفولة

ـبـاب الثانيال
األساتذة األول فوق الرتبة للشباب والطفولة

القسم األول

المشموالت

یقوم األساتذة األول فوق الرتبة للشباب والطفولة بمرافقة وتنشیط وتوجیھ مجموعات الشباب ـ41الفصل 

.واألطفال بالمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الشباب والریاضة و المرأة واألسرة

: ة إلى ذلك فھم مطالبون خاصةوباإلضاف

بالمشاركة في تصور وتنفیذ مشروع المؤسسة التربویة االجتماعیة،*

بالمشاركة في االجتماعات ذات الصبغة االجتماعیة والعلمیة والملتقیات التربویة،*

بالمشاركة في حلقات التكوین لتحسین المردود البیداغوجي،*

وذلك تحت إشراف إطار التفقد البیداغوجي،بالمشاركة في تأطیر المتربصین *

بالمشاركة في وضع التجدیدات البیداغوجیة الكفیلة بتطویر وتجوید الممارسة التربویة في حقل التنشیط *

التربوي االجتماعي،

.بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث ذات الصلة بقطاعي الشباب والطفولة*

القسم الثاني

الترقیة

یسمى األساتذة األول فوق الرتبة للشباب والطفولة بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة ـ42الفصل 

: والمرأة واألسرة

: عن طریق الترقیة إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالملفات مفتوحة- 1
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سنوات أقدمیة على األقل (5)لألساتذة األول للشباب والطفولة المترسمین برتبتھم والمتوفر فیھم شرط خمس *

.في رتبتھم في تاریخ ختم قائمة الترشحات

لألساتذة الممیزین للشباب والطفولة المترسمین برتبتھم والمباشرین للتنشیط التربوي االجتماعي أو القائمین *

لإلجازة أو بعمل إداري أو المكلفین بخطة وظیفیة أو الذین ھم في حالة إلحاق والمحرزین على الشھادة الوطنیة

سنوات أقدمیة (5)شھادة األستاذیة أو على عناوین أو شھادات معترف بمعادلتھا والمتوفر فیھم شرط خمس 

على األقل في رتبتھم في تاریخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلین في آخر تفقد على عدد بیداغوجي یساوي 

.على األقل20من 11

.كعدد بیداغوجي) 10(ي المعدل الحسابي آلخر عدد إداري وعشرة ویحتسب في حالة عدم توفر عدد بیداغوج

تضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة 

.واألسرة

اتذة من مجموع األساتذة األول للشباب والطفولة واألس% 35تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بنسبة 

الممیزین للشباب والطفولة الذین تتوفر فیھم الشروط المنصوص علیھا أعاله، وتتم الترقیة إلى رتبة أستاذ أول 

.من عدد المترشحین للمناظرة% 35فوق الرتبة للشباب والطفولة بنسبة 

ل للشباب والطفولة عن طریق الترقیة إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالشھائد مفتوحة لألساتذة األو- 2

واألساتذة الممیزین للشباب والطفولة المترسمین برتبتھم والمتحصلین على شھادة الماجستیر أو شھادة البحوث 

المعمقة أو شھادة الدراسات المعمّقة أو شھادة الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو ما یعادلھا والمتوفر فیھم شرط 

.سبتمبر من كل سنة15في رتبتھم وتتم الترقیة في سنوات أقدمیة على األقل ) 4(أربع 

تضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة 

.واألسرة

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة واألسرة على أن ال 

.من مجموع األساتذة األول للشاب والطفولة% 40وز عدد األساتذة األول فوق الرتبة للشباب والطفولة یتجا

الباب الثالث

األساتذة األول للشباب والطفولة
القسم األول

المشموالت

یقوم األساتذة األول للشباب والطفولة بمرافقة وتنشیط وتوجیھ مجموعات الشباب واألطفال ـ43الفصل 

.مؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الشباب والریاضة و المرأة واألسرةبال

: وباإلضافة إلى ذلك فھم مطالبون خاصة
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بالمشاركة في تصور وتنفیذ مشروع المؤسسة التربویة االجتماعیة،*

بالمشاركة في االجتماعات ذات الصبغة االجتماعیة والعلمیة والملتقیات التربویة،*

لقات التكوین لتحسین المردود البیداغوجي،بالمشاركة في ح*

.بالمشاركة في تأطیر المتربصین وذلك تحت إشراف إطار التفقد البیداغوجي*

بالمشاركة في وضع التجدیدات البیداغوجیة الكفیلة بتطویر وتجوید الممارسة التربویة في حقل التنشیط *

التربوي االجتماعي،

.والبحوث ذات الصلة بقطاعي الشباب والطفولةبالمشاركة في مجموعات الدراسات*

القسم الثاني

الترقیة

یسمى األساتذة األول للشباب والطفولة بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة ـ44الفصل 

: واألسرة

لشباب والطفولة ـ عن طریق الترقیة إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالملفات تفتح لألساتذة فوق الرتبة ل1

وألساتذة الشباب والطفولة المترسمین برتبتھم والمباشرین للتنشیط التربوي االجتماعي أو القائمین بعمل إداري 

أو المكلفین بخطة وظیفیة أو الذین ھم في حالة إلحاق والمحرزین على شھادة األستاذیة أو الشھادة الوطنیة 

سنوات أقدمیة عل األقل ) 6(معادلتھا والمتوفر فیھم شرط ست لإلجازة أو على عناوین أو شھادات معترف ب

منذ تسمیتھم في رتبة أستاذ للشباب والطفولة في تاریخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلین في آخر تفقد على 

.20من 11عدد بیداغوجي یساوي على األقل 

.كعدد بیداغوجي) 10(ري وعشرة ویحتسب في حالة عدم توفر عدد بیداغوجي المعدل الحسابي آلخر عدد إدا

تضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة 

.واألسرة

من مجموع األساتذة فوق الرتبة للشباب والطفولة وأساتذة % 35تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بنسبة 

حصلین على شھادة األستاذیة أو الشھادة الوطنیة لإلجازة أو على عناوین أو شھادات الشباب والطفولة، المت

معترف بمعادلتھا والذین تتوفر فیھم الشروط المنصوص علیھا أعاله، وتتم الترقیة إلى رتبة أستاذ أول للشباب 

من عدد المترشحین للمناظرة،% 35والطفولة بنسبة 

ي اجتیاز مناظرة داخلیة بالشھائد مفتوحة لألساتذة فوق الرتبة للشباب ـ عن طریق الترقیة إثر النجاح ف2

والطفولة وألساتذة الشباب والطفولة المترسمین برتبتھم والمتحصلین على شھادة الماجستیر أو شھادة البحوث 

متوفر فیھم شرط المعمقة أو شھادة الدراسات المعمّقة أو شھادة الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو ما یعادلھا وال

.سبتمبر من كل سنة15سنوات أقدمیة على األقل في رتبتھم وتتم الترقیة في ) 5(خمس 
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تضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله، بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة 

.واألسرة

الشباب والریاضة والمرأة واألسرة على أن ال تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بمقتضى قرار من وزیر

.من مجموع أساتذة الشباب والطفولة(%40)یتجاوز عدد األساتذة األول للشباب والطفولة 

الباب الرابع
األساتذة الممیزون للشباب والطفولة

القسم األول

المشموالت

شیط وتوجیھ مجموعات الشباب واألطفال یقوم األساتذة الممیزون للشباب والطفولة بمرافقة وتنـ 45الفصل 

.بالمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الشباب والریاضة والمرأة واألسرة

: وباإلضافة إلى ذلك فھم مطالبون خاصة

بالمشاركة في تصور وتنفیذ مشروع المؤسسة التربویة االجتماعیة،*

والملتقیات التربویة،بالمشاركة في االجتماعات ذات الصبغة االجتماعیة والعلمیة *

بالمشاركة في حلقات التكوین لتحسین المردود البیداغوجي،*

.بالمشاركة في تأطیر المتربصین وذلك تحت إشراف إطار التفقد البیداغوجي*

القسم الثاني

الترقیة

والمرأة یسمى األساتذة الممیزون للشباب والطفولة بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة ـ46الفصل 

واألسرة عن طریق الترقیة إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالملفات تفتح سنویا لألساتذة فوق الرتبة 

للشباب والطفولة المترسمین برتبتھم وغیر الحاملین لشھادة األستاذیة أو الشھادة الوطنیة لإلجازة أو على 

سنوات أقدمیة على األقل في رتبتھم في ) 5(خمس عناوین أو شھادات معترف بمعادلتھا والمتوفر فیھم شرط

.تاریخ ختم قائمة الترشحات

تضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله، بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة و المرأة 

.واألسرة
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رأة واألسرة بنسبة تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والم

من مجموع األساتذة فوق الرتبة للشباب والطفولة والذین تتوفر فیھم الشروط المنصوص علیھا أعاله، % 35

.من عدد المترشحین للمناظرة% 35وتتم الترقیة إلى رتبة أستاذ ممیز للشباب والطفولة بنسبة 

من مجموع األساتذة فوق الرتبة للشباب %) 40(ال یمكن أن یتجاوز عدد األساتذة الممیزون للشباب والطفولة 

.والطفولة

الباب الخامس

األساتذة فوق الرتبة للشباب والطفولة

القسم األول

المشموالت

یقوم األساتذة فوق الرتبة للشباب والطفولة بمرافقة وتنشیط وتوجیھ مجموعات الشباب واألطفال ـ47الفصل 

.والریاضة والمرأة واألسرةبالمؤسسات الراجعة لوزارة الشباب 

: وباإلضافة إلى ذلك فھم مطالبون خاصة

بالمشاركة في تصور وتنفیذ مشروع المؤسسة التربویة االجتماعیة،*

بالمشاركة في االجتماعات ذات الصبغة االجتماعیة والعلمیة والملتقیات التربویة،*

ي،بالمشاركة في حلقات التكوین لتحسین المردود البیداغوج*

.بالمشاركة في تأطیر المتربصین وذلك تحت إشراف إطار التفقد البیداغوجي*

القسم الثاني

الترقیة

ـ یسمى األساتذة فوق الرتبة للشباب والطفولة بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة 48الفصل 

ذة الشباب والطفولة المترسمین برتبتھم واألسرة إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالملفات مفتوحة ألسات

والحاملین لشھادة الدراسات الجامعیة للمرحلة األولى من التعلیم العالي في التنشیط التربوي االجتماعي أو على 

عناوین أو شھادات معترف بمعادلتھا وغیر الحاملین للشھادة الوطنیة لإلجازة أو لشھادة األستاذیة أو على 

سنوات أقدمیة على األقل في رتبتھم في ) 5(معترف بمعادلتھا والمتوفر فیھم شرط خمس عناوین أو شھادات 

.تاریخ ختم قائمة الترشحات
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تضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة 

.واألسرة

رار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة واألسرة بنسبة تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بمقتضى ق

من مجموع أساتذة الشباب والطفولة والذین تتوفر فیھم الشروط المنصوص علیھا أعاله، وتتم الترقیة % 35

.من عدد المترشحین للمناظرة% 35إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة بنسبة 

.من مجموع أساتذة الشباب والطفولة%) 40(فوق الرتبة للشباب والطفولة ال یمكن أن یتجاوز عدد األساتذة

الباب السادس

أساتذة الشباب والطفولة

القسم األول

المشموالت

یقوم أساتذة الشباب والطفولة بمرافقة وتنشیط وتوجیھ مجموعات الشباب واألطفال بالمؤسسات ـ49الفصل 

.ضة و المرأة واألسرةالراجعة بالنظر لوزارة الشباب والریا

: وباإلضافة إلى ذلك فھم مطالبون خاصة

بالمشاركة في تصور وتنفیذ مشروع المؤسسة التربویة االجتماعیة،*

بالمشاركة في االجتماعات ذات الصبغة االجتماعیة والعلمیة والملتقیات التربویة،*

بالمشاركة في حلقات التكوین لتحسین المردود البیداغوجي،*

.بالمشاركة في تأطیر المتربصین وذلك تحت إشراف إطار التفقد البیداغوجي*

القسم الثاني

االنتداب والتسمیة

ینتدب أساتذة الشباب والطفولة ویسّمون بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة ـ 50الفصل 

من بین المترشحین المحرزین على واألسرة عن طریق مناظرة خارجیة باالختبارات أو الشھائد أو الملفات 

شھادة األستاذیة أو الشھادة الوطنیة لإلجازة في التنشیط التربوي االجتماعي أو على عناوین أو شھادات 

.معترف بمعادلتھا

تضبط كیفیة تنظیم المناظرة الخارجیة المشار إلیھا أعاله، بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة 

.واألسرة



ر        م یّ غ ص ل ا ي  د ل ذو ا ت س أل ا ل  ی ل 2د 0 1 4 Page 507

م الثالثالقس

الترقیة

یسمى أساتذة الشباب والطفولة بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة واألسرة عن ـ51الفصل 

: طریق الترقیة إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالملفات تفتح سنویا

مین بعمل إداري أو الذین ھم ـ للمربین المترسمین برتبتھم والمباشرین للتنشیط التربوي االجتماعي أو القائ1

في حالة إلحاق، والحاملین لشھادة الدراسات الجامعیة للمرحلة األولى من التعلیم العالي في التنشیط التربوي 

سنوات أقدمیة على ) 5(االجتماعي أو على عناوین أو شھادات معترف بمعادلتھا والمتوفر فیھم شرط خمس 

من 12الترشحات والمتحصلین في آخر تفقد على عدد بیداغوجي یساوي األقل في رتبتھم في تاریخ ختم قائمة

.على األقل20

.كعدد بیداغوجي) 10(ویحتسب في حالة عدم توفر عدد بیداغوجي المعدل الحسابي آلخر عدد إداري وعشرة 

ة أو على عناوین ـ للمربین المترسمین برتبتھم و المتحصلین على شھادة األستاذیة أو الشھادة الوطنیة لإلجاز2

.أو شھادات معترف بمعادلتھا

تضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله، بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة 

.واألسرة

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة واألسرة بنسبة 

ع المربین والذین تتوفر فیھم الشروط المنصوص علیھا أعاله، وتتم الترقیة إلى رتبة أستاذ من مجمو% 35

.من عدد المترشحین للمناظرة%35للشباب والطفولة بنسبة 

الباب السابع
المربون

القسم األول

المشموالت

سسات الراجعة بالنظر یقوم المربون بمرافقة وتنشیط وتوجیھ مجموعات الشباب واألطفال بالمؤـ52الفصل 

.لوزارة الشباب والریاضة والمرأة واألسرة

: وباإلضافة إلى ذلك فھم مطالبون خاصة

بالمشاركة في تصور وتنفیذ مشروع المؤسسة التربویة االجتماعیة، *

بالمشاركة في االجتماعات ذات الصبغة االجتماعیة والعلمیة والملتقیات التربویة،*

.ات التكوین لتحسین المردود البیداغوجيبالمشاركة في حلق*
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القسم الثاني

االنتداب والتسمیة

ینتدب المربون ویسّمون بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة واألسرة عن طریق ـ53الفصل 

مناظرة خارجیة باالختبارات أو الشھائد أو الملفات من بین المترشحین المحرزین على شھادة الدراسات 

الجامعیة للمرحلة األولى من التعلیم العالي في التنشیط التربوي االجتماعي أو على عناوین أو شھادات معترف 

.بمعادلتھا

تضبط كیفیة تنظیم المناظرة الخارجیة المشار إلیھا أعاله، بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة و المرأة 

.واألسرة

العنوان الخامس
أحكام خصوصیة

ة المرحلة األولى من التعلیم الثانوي تربیة بدنیةأساتذ

یقوم أساتذة المرحلة األولى من التعلیم الثانوي تربیة بدنیة بتدریس مادة التربیة البدنیة بالمدارس ـ54الفصل 

.اإلعدادیة والمعاھد وفق البرامج والتوجھات المضبوطة

: باإلضافة إلى ذلك فھم مطالبون

.رسمیة الخاصة بالمرحلة الثانیة من التعلیم األساسي وبالتعلیم الثانويبتطبیق البرامج ال*

بتقییم المكتسبات في المدارس اإلعدادیة والمعاھد،*

بالمشاركة في اللجان الخاصة باالمتحانات والمناظرات الوطنیة،*

بتأطیر وتدریب الفرق الریاضیة المدرسیة،*

ؤسسة،بالمشاركة في المجلس البیداغوجي للم*

.بالمشاركة في الملتقیات والدروس النموذجیة*

) 25(ـ تشتمل رتبة أستاذ المرحلة األولى من التعلیم الثانوي تربیة بدنیة على خمس وعشرین 55الفصل 

.درجة، وتقدر المدة الواجب قضاؤھا للتدرج بالنسبة لھذه الرتبة بسنة وتسعة أشھر

المشار 1997سبتمبر 16المؤرخ في 1997لسنة 1832مر عدد من األ6غیر أنھ وعمال بأحكام الفصل 

إلیھ أعاله، یضبط نسق التدرج بسنتین عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى األمر المتعلق 

.بضبط المطابقة بین درجات رتب ھذا السلك مع مستویات التأجیر
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العنوان السادس

أحكــام انتقالیة

لمعلمون األول تربیة بدنیة المترسمون في رتبتھم، الخاضعون ألحكام ھذا األمر، یدمج اـ 56الفصل 

وبدخول الغایة، برتبة أستاذ المرحلة األولى من التعلیم الثانوي تربیة 2005جوان 30والمنتدبون قبل تاریخ 

.بدنیة

.ویحتفظون باألقدمیة المكتسبة في رتبة معلم أول تربیة بدنیة

من ھذا األمر 56أساتذة المرحلة األولى من التعلیم الثانوي تربیة بدنیة المذكورون بالفصل یدمج ـ57الفصل 

بعد نجاحھم ) 2014-2013-2012(سنوات ) 3(في رتبة أستاذ تعلیم ثانوي تربیة بدنیة في أجل أقصاه ثالث 

.في مناظرة داخلیة بالملفات

عاله بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة تضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أ

.واألسرة

یدمج أساتذة المرحلة األولى من التعلیم الثانوي تربیة بدنیة الذین تحّصلوا في األثناء على الشھادة ـ 58الفصل 

15دایة من الوطنیة لإلجازة أو على شھادة األستاذیة أو ما یعادلھا في رتبة أستاذ تعلیم ثانوي تربیة بدنیة ب

.سبتمبر من كل سنة وذلك إلى حین انقراض رتبتھم

.وال یحتفظون باألقدمیة المكتسبة في رتبة أستاذ مرحلة أولى من التعلیم الثانوي تربیة بدنیة

یدمج في تاریخ صدور ھذا األمر، المعلمون األول تربیة بدنیة المترسمون في رتبتھم، الخاضعون ـ 59الفصل 

والذین لھم سنتین أقدمیة في رتبتھم، برتبة أستاذ 2005جوان 30مر، والمنتدبون بعد تاریخ ألحكام ھذا األ

.المرحلة األولى من التعلیم الثانوي تربیة بدنیة

من ھذا األمر على األعوان المذكورین بالفقرة األولى من ھذا الفصل، ویخضعون 57ال تنطبق أحكام الفصل 

.من ھذا األمر21علیم ثانوي تربیة بدنیة ألحكام الفصل في ترقیتھم إلى رتبة أستاذ ت

یدمج المعلمون األول الذین تحصلوا في األثناء على الشھادة الوطنیة لإلجازة أو شھادة األستاذیة ـ60الفصل 

ل سبتمبر من ك15في التربیة البدنیة أو ما یعادلھا في رتبة أستاذ تربیة بدنیة بالمدارس االبتدائیة وذلك في 

.سنة

یدمج، دفعة واحدة، في تاریخ صدور ھذا األمر مربو الشباب والطفولة العاملین بقطاع الشباب، ـ61الفصل 

.2013سبتمبر 15في رتبة أستاذ للشباب والطفولة وذلك بدایة من 

طبیق أول یدمج معلمو التطبیق تربیة بدنیة المباشرین في تاریخ صدور ھذا األمر في رتبة معلم تـ62الفصل 

.بعد نجاحھم في مناظرة داخلیة بالملفات) 2014- 2013- 2012(تربیة بدنیة في أجل أقصاه ثالث سنوات 

تضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار من وزیر الشباب والریاضة والمرأة 

.واألسرة
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المتحصلون على رتبة معلم تطبیق أول تربیة بدنیة یدمج في تاریخ صدور ھذا األمر، األعوان ـ63الفصل 

، وذلك في 2الخاضعون ألحكام ھذا األمر وإلى حین انقراض رتبتھم، في الصنف الفرعي أ3صنف فرعي أ

حدود المراكز المراد سّد شغورھا بعد ترسیمھم حسب الجدارة بقائمة كفاءة اعتمادا على األقدمیة في الرتبة 

.لوا علیھ وفي صورة التساوي تعطى األولویة ألكبرھم سناوآخر عدد بیداغوجي تحص

: ویتم اإلدماج على النحو التالي

2012ـ األعوان الذین ارتقوا إلى رتبة معلم تطبیق أول تربیة بدنیة في المناظرات التي تم فتحھا بعنوان سنتي 

.2013، وذلك بدایة من شھر ماي 2013و

، 2014معلم تطبیق أول تربیة بدنیة في المناظرة التي ستفتح بعنوان سنة ـ األعوان الذین سیرتقون إلى رتبة 

.وذلك بدایة من تاریخ صدور نتائج المناظرة

ال یتمتع رجال التعلیم الراجعین بالنظر لوزارة الشباب والریاضة والمرأة واألسرة بالتنفیل الخاص ـ64الفصل 

من ھذا 44و42و40و14و12و10علیھا بالفصول بالشھادات العلمیة المفضیة إلى الترقیة المنصوص

.األمر إال مرة واحدة لكل شھادة في االرتقاء

وال ینتفع المرتقون الذین تمتعوا بالترقیة عن طریق تنفیل الشھادة العلمیة قبل صدور ھذا األمر باالرتقاء بنفس 

.الشھادة العلمیة

مدرسو التربیة البدنیة العاملین بالمدارس االبتدائیة یتم تنظیر ساعات التدریس المطالب بھاـ65الفصل 

بساعات التدریس المطالب بھا نظرائھم في الصنف والصنف الفرعي بسلك التعلیم العاملین بالمدارس اإلعدادیة 

.2015والمعاھد آلیا بدایة من سبتمبر 
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1998لسنة 2015األمر عدد بتنقیح وإتمامیتعلق 2013جوان 11مؤرخ في 2013لسنة 2496أمر عدد 
المتعلق بالنظام األساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة االنقلیزیة 1998أكتوبر 19المؤرخ في 

والبحث التابعة لوزارة واإلعالمیة العاملین بمؤسسات التعلیم التابعة لوزارة التربیة وبمؤسسات التعلیم العالي
.التعلیم العالي

11و9و8و7و6و(مكرر(5و3و2تلغى أحكام الفقرة الثانیة من الفصل األول والفصول الفصل األول ـ
1998أكتوبر 19المؤرخ في 1998لسنة 2015من األمر عدد ) جدید(12و

یس اختصاصي اللغة االنقلیزیة واإلعالمیة یدعى ھذا السلك لتدر) :الفقرة الثانیة جدیدة(الفصل األول 
بمؤسسات التعلیم التابعة لوزارة التربیة وبمؤسسات التعلیم العالي والبحث التابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث 

: العلمي ویشتمل ھذا السلك على الرتب التالیة

ـ أستاذ أول ممیز،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة،

ـ أستاذ أول،
.ـ أستاذ

یقوم األساتذة األول الممیزون واألساتذة األول فوق الرتبة واألساتذة األول واألساتذة ) :جدید(2الفصل
العاملون بمؤسسات التعلیم التابعة لوزارة التربیة بالتدریس بالمرحلة اإلعدادیة وبالتعلیم الثانوي وباإلضافة إلى 

: ذلك فھم مطالبون

لتوجیھ وفي سیر االمتحانات،ـ بالمشاركة في مجالس األقسام وا
ـ بالمشاركة في االجتماعات ذات الصبغة البیداغوجیة،
ـ بالمشاركة في التكوین لتحسین المردود البیداغوجي،

ـ بالمشاركة في عملیات التقییم تحت إشراف إطار التفقد،
ـ بالمشاركة في التدریب على استعمال وسائل االتصاالت الحدیثة،

.جموعات الدراسات والبحوث البیداغوجیة المنظمة في مؤسستھم التعلیمیةـ بالمشاركة في م
ویمكن دعوة األساتذة األول الممیزین واألساتذة األول فوق الرتبة واألساتذة األول لتقدیم المساعدة البیداغوجیة 

.لألساتذة المتربصین لتأطیر المدرسین

ألساتذة األول فوق الرتبة واألساتذة األول واألساتذة یقوم األساتذة األول الممیزون وا) :جدید(3الفصل
العاملون بمؤسسات التعلیم العالي والبحث بمھام التدریس والتأطیر البیداغوجي الخاصة بالتكوین والمراقبة 

والتقییم لمعارف وأشغال الطلبة في اختصاصي اللغة االنقلیزیة واإلعالمیة وھم في ھذا اإلطار مطالبون خاصة 
: مبالقیا

ـ بتدریس ذي صبغة نظریة وتطبیقیة،
ـ بكل مھمة بیداغوجیة تعھد إلیھم طبقا لنظام الدراسة بأقسام التدریس المنتدبین بھا،

.ـ بالمساھمة في اإلعداد العلمي والمادي لالمتحانات والمناظرات

: یسمى األساتذة األول الممیزون عن طریق الترقیة وذلك) :مكرر جدید(5الفصل 



ر        م یّ غ ص ل ا ي  د ل ذو ا ت س أل ا ل  ی ل 2د 0 1 4 Page 512

ـ إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالملفات تفتح سنویا لألساتذة األول فوق الرتبة المترسمین في رتبتھم 1
.سنوات أقدمیة على األقل في ھذه الرتبة في تاریخ ختم الترشحات) 5(والذین لھم خمس 

ك من الوزیر المكلف بالتربیة وتضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار مشتر
.والوزیر المكلف بالتعلیم العالي

من مجموع األساتذة األول فوق الرتبة الذین تتوفر فیھم % 35تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بنسبة 
من عدد المترشحین % 35الشروط المنصوص علیھا أعاله وتتم الترقیة إلى رتبة أستاذ أول ممیز بنسبة 

.رةللمناظ

ـ إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالشھائد مفتوحة ألساتذة التعلیم األول فوق الرتبة المتحصلین على 2
أو شھادة الدراسات المعمقة أو شھادة " أمد"شھادة الكفاءة في البحث أو الماجستیر أو الماجستیر في نظام 

التعمق في البحث أو الدكتوراه

سبتمبر 15سنوات أقدمیة على األقل في رتبتھم وتتم الترقیة في ) 4(ر فیھم شرط أربع أو ما یعادلھا والمتوف
.من كل سنة

وتضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بقرار مشترك من الوزیر المكلف بالتربیة والوزیر 
.المكلف بالتعلیم العالي

من مجموع األساتذة % 40جاوز عدد األساتذة األول الممیزین وتفتح المراكز المعروضة سنویا على أال یت
.األول فوق الرتبة

تتم تسمیة األساتذة األول الممیزین بقرار من الوزیر الذي یمارس سلطة التسلسل أو سلطة اإلشراف اإلداري 
.إزاء األساتذة المعنیین

: یسمى األساتذة األول عن طریق الترقیة وذلك) :جدید(6الفصل 

Iـ إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالملفات مفتوحة :

ـ لألساتذة المترسمین برتبتھم المباشرین للتدریس والمحرزین على شھادة اإلجازة أو شھادة األستاذیة أو على 1
عناوین أو شھادات معترف بمعادلتھا المتوفر فیھم شرط

في رتبة أستاذ في تاریخ ختم الترشحات والمتحصلین في آخر سنوات أقدمیة على األقل منذ تسمیتھم ) 6(ست 
على األقل،20من 11تفقد بیداغوجي على عدد بیداغوجي یساوي 

ـ لألساتذة المترسمین برتبتھم القائمین بعمل إداري2

و شھادات أو المكلفین بخطة وظیفیة أو الملحقین والمحرزین على اإلجازة أو شھادة األستاذیة أو على عناوین أ
سنوات أقدمیة على األقل منذ تسمیتھم في رتبتھم في تاریخ ختم (6)معترف بمعادلتھا والمتوفر فیھم شرط ست 

.على األقل كمعدل حسابي آلخر عدد بیداغوجي وعدد إداري20من 11الترشحات والمتحصلین على 

.كعدد بیداغوجي) 10(داري وعشرة ویحتسب في حالة عدم توفر عدد بیداغوجي المعدل الحسابي آلخر عدد إ
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وتضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار مشترك من الوزیر المكلف بالتربیة 
.والوزیر المكلف بالتعلیم العالي

صوص من مجموع األساتذة الذین تتوفر فیھم الشروط المن% 35تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بنسبة 
.من عدد المترشحین للمناظرة%35علیھا أعاله وتتم الترقیة إلى رتبة أستاذ أّول بنسبة 

II ـ إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالشھائد مفتوحة لألساتذة المتحصلین على شھادة الكفاءة في البحث أو
أو شھادة الدراسات المعمقة" أمد"الماجستیر أو الماجستیر في نظام 

سنوات أقدمیة على األقل (5)أو شھادة التعمق في البحث أو الدكتوراه أو ما یعادلھا والمتوفر فیھم شرط خمس 
.سبتمبر من كل سنة15وذلك في 

وتضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بقرار مشترك من الوزیر المكلف بالتربیة والوزیر 
من مجموع % 40تفتح المراكز المعروضة سنویا على أال یتجاوز عدد األساتذة األول المكلف بالتعلیم العالي و

.األساتذة

تتم تسمیة األساتذة األول بقرار من الوزیر الذي یمارس سلطة التسلسل أو سلطة اإلشراف اإلداري إزاء 
.األساتذة المعنیین

: یقع انتداب األساتذة) :جدید(7الفصل 

.شحین المحرزین على اإلجازة أو األستاذیة من مؤسسة مختصة محدثة للغرضـ من بین المتر1

ـ من بین المترشحین المحرزین على شھادة اإلجازة أو شھادة األستاذیة في اللغة االنقلیزیة أو اإلعالمیة أو 2
.على عناوین أو على شھادات معادلة عن طریق مناظرة وفقا للتراتیب الجاري بھا العمل

نظام المناظرة وبرنامجھا وكذلك طرق فتحھا بقرارات مشتركة من الوزیر المكلف بالتربیة والوزیر یضبط 
.المكلف بالتعلیم العالي

تتم تسمیة األساتذة بقرار من الوزیر الذي یمارس سلطة التسلسل أو سلطة اإلشراف اإلداري إزاء األساتذة 
.المعنیین

ول الممیزون واألساتذة األول فوق الرتبة واألساتذة األول إلى الصنف ینتمي األساتذة األ) :جدید(8الفصل 
."2أ"وینتمي األساتذة إلى الصنف الفرعي " 1أ"الفرعي 

تشتمل رتبتا أستاذ أول ممیز وأستاذ أول فوق الرتبة

.درجة25درجة وتشتمل رتبتا أستاذ أول وأستاذ على ) 20(على عشرین 

ا لالرتقاء إلى الدرجة الموالیة بسنتین بالنسبة إلى األساتذة األول الممیزین واألساتذة وتقدر المدة الواجب قضاؤھ
األول فوق الرتبة وبسنة وتسعة أشھر بالنسبة إلى األساتذة األول واألساتذة، غیر أنھ وعمال بأحكام األمر عدد 

لتدرج بسنتین عند بلوغ المشار إلیھ أعاله، یضبط نسق ا1997سبتمبر 16المؤرخ في 1997لسنة 1832
العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى األمر المتعلق بضبط المطابقة بین درجات رتب ھذا السلك ومستوى 

.التأجیر المحددة بشبكة األجور
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یرتب األساتذة في الدرجة األولى من رتبتھم إذا كانوا من المترشحین غیر التابعین لإلدارة ) :جدید(9الفصل 
األساتذة األول الممیزون واألساتذة األول فوق الرتبة واألساتذة األول واألساتذة في الدرجة الموافقة ویرتب 

للمرتب األساسي الذي یفوق مباشرة ما كانوا یتقاضونھ في وضعیتھم القدیمة إذا كانوا من المترشحین التابعین 
.لإلدارة

ین واألساتذة األول فوق الرتبة واألساتذة األول في رتبتھم یتم إقرار األساتذة األول الممیز: )جدید(11الفصل 
.ابتداء من تاریخ تسمیتھم

یخضع األساتذة لتربص یدوم سنتین یمكن تمدیده بسنة واحدة وبانتھاء مدة التربص یقع إما ترسیمھم وإما 
غیر تابعین لإلدارة وذلك إرجاعھم إلى الرتبة األصلیة واعتبارھم كأن لم یغادروھا قط وإما إعفاؤھم إذا كانوا 

بناء على تقریر تفقد بیداغوجي بالنسبة إلى المدرسین التابعین لوزارة التربیة أو على تقریر رئیس مؤسسة 
التعلیم العالي والبحث المعنیة بالنسبة إلى المدرسین التابعین لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي حسب الحالة 

.ة المتناصفة المختصةوبعد أخذ رأي اللجنة اإلداری

: یخضع األساتذة لتربص یدوم سنة إذا أثبتوا

ـ أن لھم أقدمیة بسنة واحدة على األقل في التعلیم قبل انتدابھم أو محرزون على شھادة علمیة من مؤسسة 
مختصة محدثة للغرض،

راسات المعمقة في اللغة أو على شھادة الد" أمد"ـ أو أنھم متحصلون على الماجستیر أو الماجستیر في نظام 
واآلداب والحضارة االنقلیزیة أو على الماجستیر المتخصص أو على شھادة الدراسات العلیا المتخصصة في 

أو " أمد"اللغة االنقلیزیة للمنتدبین كأساتذة للغة االنقلیزیة أو المتحصلون على الماجستیر أو الماجستیر في نظام 
.لى شھادة مھندس في اإلعالمیة للمنتدبین كأساتذة في اإلعالمیةعلى شھادة الدراسات المعمقة أو ع

عالوة على المرتب األساسي یتمتع األساتذة األول الممیزون واألساتذة األول فوق الرتبة : )جدید(12الفصل 
تابعین لوزارة واألساتذة األول واألساتذة بالمنح المخولة لمدرسي التعلیم العاملین بالمدارس اإلعدادیة والمعاھد ال

: التربیة وذلك حسب القیاس المبین بالجدول التالي

الرتبة المعنیة الرتبة المقاس بھا

أستاذ أول ممیز أستاذ أول ممیز
أستاذ أول فوق الرتبة أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة

أستاذ أول أستاذ أول للتعلیم الثانوي
تقني وأستاذ التعلیم الفنيأستاذ أستاذ التعلیم الثانوي وأستاذ التعلیم ال

أكتوبر19المؤرخ في 1998لسنة 2015إلى األمر عدد ) مكرر(12و) ثالثا(5ـ یضاف الفصل 2الفصل 
: المشار إلیھ أعاله كما یلي1998

: یسمى األساتذة األول فوق الرتبة عن طریق الترقیة وذلك) :ثالثا(5الفصل 

) 5(داخلیة بالملفات مفتوحة لألساتذة األول والمتوفر فیھم شرط خمس ـ إثر النجاح في اجتیاز مناظرة1
.سنوات أقدمیة على األقل في رتبتھم في تاریخ ختم الترشحات
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وتضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بمقتضى قرار مشترك من الوزیر المكلف بالتربیة 
.والوزیر المكلف بالتعلیم العالي

من مجموع األساتذة األول الذین تتوفر فیھم الشروط % 35تح المراكز المعروضة للتناظر سنویا بنسبة تف
من عدد المترشحین % 35المنصوص علیھا أعاله وتتم الترقیة إلى رتبة أستاذ أّول فوق الرتبة بنسبة 

.للمناظرة

ة األول المتحصلین على شھادة الكفاءة في ـ إثر النجاح في اجتیاز مناظرة داخلیة بالشھائد مفتوحة لألساتذ2
البحث

أو شھادة الدراسات المعمقة أو شھادة التعمق في البحث أو الدكتوراه " أمد"أو الماجستیر أو الماجستیر في نظام 
سبتمبر 15سنوات أقدمیة على األقل في رتبتھم وتتم الترقیة في (4(أو ما یعادلھا والمتوفر فیھم شرط أربع 

.سنةمن كل 

وتضبط كیفیة تنظیم المناظرة الداخلیة المشار إلیھا أعاله بقرار مشترك من الوزیر المكلف بالتربیة والوزیر 
% 40المكلف بالتعلیم العالي وتفتح المراكز المعروضة سنویا على أال یتجاوز عدد األساتذة األول فوق الرتبة 

.من مجموع األساتذة األول

ول فوق الرتبة بقرار من الوزیر الذي یمارس سلطة التسلسل أو سلطة اإلشراف اإلداري تتم تسمیة األساتذة األ
.إزاء األساتذة المعنیین

ال یتمتع مدرسو السلك المشترك العاملین بالمدارس اإلعدادیة وبالمعاھد الراجعة بالنظر ) :مكرر(12الفصل 
لبحث الراجعة بالنظر إلى وزارة التعلیم العالي والبحث إلى وزارة التربیة والعاملین بمؤسسات التعلیم العالي وا

5بالفصل العلمي بالتنفیل الخاص بالشھادة العلمیة للترقیة عن طریق مناظرة داخلیة بالشھائد المنصوص علیھا 
.إال مرة واحدة لكل شھادة في االرتقاء)جدید(6و) ثالثا(5و) مكرر جدید(

غة االنقلیزیة واإلعالمیة الذین تمت ترقیتھم عن طریق تنفیل الشھادة العلمیة وال ینتفع مدرسو السلك المشترك لل
.قبل صدور ھذا األمر باالرتقاء بنفس الشھادة العلمیة
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ـ اعرف عملیة التدریس.1

للتدریس ـ الذي ھو عملیة التعلیم و.ولھا ومبادئھالم تكن ملما بأصإن أي مھنة ال یمكن أن تتقنھا وتبرع فیھا ما

والتعلم ـ أصول وقواعد، منھا ما یخص األستاذ ومنھا ما یخص المتعلم ومنھا ما یخص المادة ومنھا ما یخص 

.وھذا ما یدور حولھ غالبا علم النفس التربوي.أسلوب التعلم ووسائلھ

ا ھي األشیاء التي تؤثر فیھ سلبا أو إیجابا، یساعدك على اختیار فمثال إلمامك بالطریقة التي یتم بھا التعلم، وم

ومع أن ھناك اختالفا في النظریات واآلراء . الطریقة الصحیحة في التدریس التي تناسبك وتناسب طالبك ومادتك

التدریس في ھذا المجال، إال أن اإللمام بھا ودراستھا دراسة ناقدة وتطبیق ما صح منھا یفید األستاذ كثیرا في 

.ویساعد على تالفي كثیر من األخطاء التي یقع فیھا كثیر من األساتذة

اعرف أھداف التدریس. 2

األھداف السلوكیة / األھداف الخاصة / األھداف العامة

:لألھداف ـ في أي عمل ـ أھمیة كبیرة تتلخص في اآلتي

.واالنحرافـ توجیھ األنشطة ذات العالقة في اتجاه واحد، وتمنع التشتت 1

إیجاد الدافع لإلنجاز، وإبقاؤه فاعال - 2

.ـ تقویم العمل لمعرفة مدى النجاح والفشل3

فمن المھم أن یحدد األستاذ أھدافھ من . وھذه األمور الثالثة تجعل األھداف ذات أھمیة كبرى لألستاذ أثناء تدریسھ

.أھداف واضحةوال یمكن أن یتم تدریس ناجح دون وجود. التدریس، وبشكل واضح

والعالقة بین العام والخاص .واألھداف أنواع، فھناك أھداف عامة ـ بعیدة المدى ـ وھناك أھداف خاصة ومرحلیة

. من األھداف عالقة نسبیة فما یكون عاما بالنسبة لما دونھ قد یكون خاصا بالنسبة لما فوقھ

ھا من تدریس المنھج في مرحلة معینة وأھداف ھناك أھداف عامة من تدریس المادة أساسا، وھناك أھداف دون

وإللمام األستاذ . من تدریس مقرر محدد في سنة محددة وأخیرا أھداف خاصة من تدریس وحدة أو درس معین

بھذه األھداف یساعد في تنسیق الجھود وجعلھا متضافرة للوصول إلى الھدف العام النھائي المقرر في سیاسة 

....التعلیم

وقولنا إنھ ظاھر ومحدد لكي نشیر إلى .لذي یتوقع أن یقوم بھ التلمیذ نتیجة لنشاطھ في درس معیناتحدید ما-

نتوقع من : فمثال إذا قلنا. سلوك معین یمكن مشاھدتھ وتحدیده وقیاسھ، ولیس سلوكا داخلیا ال یمكن مشاھدتھ
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طیع كل فرد أن یراه ویقیس مدى نجاح فھذا سلوك ظاھر یست. التلمیذ بعد ھذا الدرس أن یعدَّ من واحد إلى عشرة

العالقة بین كذا وكذا فإن ھذا نتوقع من التلمیذ بعد ھذا الدرس أن یفھم:لكن لو قلنا. األستاذ والتلمیذ في تحقیقھ

.السلوك ـ أي الفھم ـ سلوك عقلي داخلي ال نراه، وإن كنا قد نرى بعض آثاره، فلذلك قد یصعب قیاسھ

واجعلھا في أول تحضیرك وبشكل بارز، والبأس أن تكتب . السعي لتحقیق تلك األھدافاربط كل نشاط الفصل ب

.مختصرا لھا على السبورة لتضمن عدم شرود ذھنك عنھا

.إن األھداف السلوكیة وإن انتقدھا بعض الباحثین، لھا أثر كبیر في تسھیل عملیة التدریس على األستاذ والمتعلم

ن األساتذة في أداء دروسھم في الفصل رغم تحضیرھم لھا كتابیا تحضیرا جیدا ھو إن من أھم أسباب فشل كثیر م

عدم رسوخ أھداف الدرس في أذھانھم، فترى األستاذ ینتقل من نشاط إلى نشاط وكأنھ ال رابط بینھا وال ھدف 

.مشترك لھا

3أفكارھم/ خصائصھم العمریة/اعرف تالمیذك مستواھم .

لكنك في الغالب تدخل .ل ألول مرة فإنك تواجھ عالما مجھوال لدیك إلى حد بعیدعندما تدخل إلى غرفة الفص

فمعرفتك المسبقة بالخصائص . على فئة متجانسة بشكل عام من حیث العمر والخصائص النفسیة والعاطفیة

مراھقة سھل فمثال إذا عرفت الخصائص العامة لمرحلة ال. العامة لتلك الفئة یفیدك في وضع القواعد للتعامل معھا

علیك تفسیر كثیر من التصرفات التي تصدر ممن یمرون بھا من طالبك واستطعت أن تتوقع ـ إلى حد كبیر ـ ما 

.یمكن أن یصدر من سلوك أو یحدث من مشكالت تعلیمیة

أیضا معرفة مستوى الطالب االجتماعي وخلفیتھم الثقافیة ونوعیة أفكارھم یفیدك في أسلوب طرح األفكار 

.الدرس، واختیار األمثلةوعرض 

اعدَّ دروسك جیدا.4

.اإلعداد الجید للدرس ھو المخطط الي یتوصل بھ األستاذ إلى أھدافھ من الدرس وبالتالي إلى درس ناجح

:خطوات اإلعداد-

تحدید األھداف-أ

األستاذ أو وغالبا ما تكون األھداف محدد في كتاب .حدد أھداف الدرس بدقة ووضوح، وصغھا صیاغة صحیحة

.في خطة تدریس المقرر، فال مجال لالجتھاد فیھا

االعداد الذھني-ب

وقبل أن تبدأ في . بعد أن تحدد أھداف الدرس بدقة، ابدأ في الخطوة التالیة وھي رسم الخطة لتحقیق تلك األھداف

.الكتابة یجب أن تكون فكرة خطة التدرس قد تبلورت في ذھنك

االعداد الكتابي -ج
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أن تكون تصورا كامال ومترابطا لطریقة سیر الدرس قم بتسجیلھا على شكل خطوات واضحة ومحددة، بعد 

.مراعیا في كل خطوة عامل الوقت وارتباطھا بأھداف الدرس

ـ صار ینظر إلیھ على أنھ عمل روتیني !وما قل االھتمام باإلعداد الكتابي إال ألن األستاذ ـ والمشرف، أحیانا

.دید فیھ وال إبداع وال نموال تج.. جامد 

أعد متطلبات الدرس-د

والمعینة، وینبغي على األستاذ االھتمام بتحضیر ھذه التعلیمیةغالبا یحتاج األستاذ في شرح لبعض الوسائل 

وینبغي أال یؤجل إعداد الوسیلة . الوسائل والتأكد من صالحیتھا وإمكانیة استخدامھا في المكان الذي ستستخدم فیھ

بدایة الدرس حیث أن ھذا یضیع الكثیر من الوقت، وقد ال تكون الوسیلة المرادة متوفرة أو صالحة إلى

.لالستعمال

حاول التنبؤ بصعوبات التعلم- ھـ

األستاذ الناجح ھو الذي یستطیع أن یتنبأ بعناصر الدرس التي ستكون صعبة على الطالب، فیحسب لھا الحساب 

.عدا لھا فال تفسد علیھ تخطیطھ لدرسھأثناء إعداد الدرس فیكون مست

تدرب على التدریس- و

بعض الدروس ـ أو بعض الخطوات فیھا ـ وخاصة التي تقدم ألول مرة قد تحتاج إلى شيء من التدریب، فال بأس 

.أن یقوم المدرس بالتدرب علیھا لیضمن أن یقدمھا بصورة مرضیة أمام الطالب 

استخدم طریقة التدریس المناسبة.5

للتدریس عدة طرق، ولیس ھناك طریقة من ھذه الطرق صالحة لكل األحوال بل ھناك عدة عوامل تحدد متى 

.تكون طریقة ما أكثر مناسبة من غیرھا

:فقم بتحدید ما یناسبك من الطرق في ضوء المعاییر التالیة

ـ الدرس المراد شرحھ 1

ـ نوعیة الطالب 2

.م بتقدیم ذلك الدرسـ شخصیتك أنت وقدراتك كأستاذ یقو3

:وتذكر أن

.درس ناجح= طریقة صحیحة + أھداف واضحة ومحددة 

:بشكل عام، لیكون الدرس ناجحا على األستاذ أن

.ـ یھیئ الطالب للدرس الجدید بتحدید أھدافھ لھم وبیان أھمیتھ1
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.اجعة سریعة لكان أفضلـ یتأكد من معرفة الطالب لمقدمات الدرس ومتطلباتھ السابقة، ولو عمل لھا مر2

.ـ یقدم الدرس الجدید3

.ـ یلقي األسئلة على الطالب ویناقشھم لمعرفة مدى فھمھم4

.ـ یعطي الطالب الفرصة للممارسة والتطبیق5

.ـ یقیم الطالب ویعطي لھم تغذیة راجعة فوریة عما حققوه6

ـ یعطي الواجب7

كن مبدعا وابتعد عن الروتین. 6

ممل، فتكفي رؤیتك يروتینو طریقة واحدة في جمیع الدروس، یجعل درسك عبارة عن عمل رتیب إن التزامك ب

حاول دائما أن تتعامل مع كل درس بشكل مستقل من حیث .مقبال للفصل لتبعث في نفوس الطالب الملل والكسل

.الطریقة واألسلوب، وكن مبدعا في تنویع أسالیب العرض

أو البدء بالكتابة افتحوا الكتاب صفحة:نفوس الطالب البدایة الرتیبة للدرس، فكلمةومن أكثر ما یثیر الملل في 

على السبورة من األشیاء التي اعتاد علیھا أكثر األساتذة، فحاول دائما أن تكون لكل درس بدایتھ المشوقة، فمرة 

وكل ما كانت البدایة غیر .وھكذا..بالسؤال ومرة بالقصة ومرة بعرض الوسیلة التعلیمیة ومرة بنشاط طالبي

.متوقعة كلما استطعت أن تشد انتباه الطالب أكثر

فالمعتاد لدى كثیر من . من األشیاء التي تجلب ملل الطالب،وتجعل الدرس رتیبا وضع جلوس الطالب في الفصل

وضوع األساتذة أن یكون الفصل صفوفا متراصة، وتغییر ھذا الوضع بین وقت وآخر بما یناسب الدرس والم

.یعطي شیئا من التجدید لبیئة الفصل

حاول ـ ما أمكن ـ أن یكون لكل درس وضعا مختلفا، فمرة على شكل صفوف، وأخرى على شكل دائرة، وثالثة 

وھكذا، وإن كان أداء الدرس خارج الفصل مفیدا ویساعد على تحقیق أھدافھ .. على شكل مجموعات صغیرة

فلماذا الجلوس في الفصل؟

درسك ممتعااجعل. 7

توقف وراجع طریقة الدرس إذا رأیت أنھا سبب في إمالل الطالب، فالھدف لیس إكمال خطة الدرس كما كتبت، -

تنقذ الموقف وتحصل بل الھدف ھو إفادة الطالب فإذا رأیت أن الخطة ال تؤدي عملھا فاستخدم خطة للطوارئ

وتذكر أن األھداف !..تاذ یشتغل في الفصل لوحدهفال شيء أسوأ من أس. منھا على أكبر فائدة ممكنة للطالب

.العامة للتعلیم واألھداف العامة للمنھج أكبر وأھم من درس معین یمكن تأجیل عرضھ أو تغییر طریقتھ

.استخدم االسلوب القصصي عند الحاجة، فالنفوس مولعة بمتابعة القصة-

ال إیذاء فیھ لمشاعر أحد وال كذب من األمور التي اسمح بشيء من الدعابة، فالدعابة والمزاح الخفیف الذي-

.تروح عن النفس وتطرد الملل
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حاول دائما ـ ما أمكن ـ أن یقوم الطالب بالنشاط أنفسھم، ال أن تعملھ أنت وھم ینظرون، وتذكر أن من أھداف -

!المناھج أن یقوم الطالب أنفسھم بالعمل ال أن یشاھدوا من یقوم بالعمل

فمثال بدال من أن تقول ذاكروا الدرس السابق ! ب في عمل ما تریده منھم واجعل األفكار تأتي منھمرغب الطال-

ماذا تحبون أن تفعلوا حتى أعطیكم درجات أكثر في :وسأعطیكم درجات في الواجب أو المشاركة، قل لھم

؟ما رأیكم في مذاكرة الدرس السابق!.. المشاركة؟

ر دافعیة التالمیذماستث. 8

فابدأ بتنمیة دافعیة الطالب .من الصعب جدا ـ إن لم یكن مستحیال ـ أن تعلم تلمیذا لیس لدیھ دافعیة للتعلم

:واستثارتھا للتعلم والمشاركة في أنشطة الفصل، مستخدما كافة ما تراه مناسبا من األسالیب التي منھا

اربط الطالب بأھداف علیا وسامیة -

تخمد أو تفتر من عدم وجود أھداف أو وجود أھداف دنیا، فدائما وجِّھ أذھان لیس ھناك شيء یجعل الدافعیة

طالبك إلى األھداف السامیة العظیمة، واغرس التطلع لھا في نفوسھم لتشدھم شدا إلى المعالي فتثیر فیھم دافعیة 

.ذاتیة ال تكاد تخبو

استخدم التشجیع والحفز -

یر في بعث النفس على العمل ولو كان العمل غیر مرغوب فیھ، للتشجیع والحفز المادي والمعنوي أثر كب

فالتشجیع بالثناء والكلمة الطیبة والتشجیع بالدرجة والتشجیع بالجائزة والتشجیع المعنوي بوضع االسم في لوحة 

.ذ شیئاوھذه األشیاء سھلة وال تكلف األستا. المتفوقین، كل ھذه األشیاء لھا أثر كبیر في حفز الطالب على التعلم

!حدد أھدافا ممكنة ومتحدیة-

قم بتحدید أھداف دراسیة یكون فیھا شيء من الصعوبة وأشعرھم أنك تتحدى بذلك قدراتھم وترید منھم أن یثبتوا 

جدارتھم، مثل أن تطلب منھم أن یحفظوا صفحة من القرآن مرة واحدة أو أن یحفظوا عشر كلمات من اللغة 

لكن تأكد أن ما تطلبھ منھم لیس بالسھل جدا . من الطالب یتجاوب معك ویقبل تحدیكاإلنجلیزیة، وستجد أن كثیرا

.بحیث ال یلقون لھ باال ولیس بالصعب جدا بحیث یسبب عندھم اإلحباط، وأعطھم الوقت الكافي

!اشعل التنافس الشریف-

لكن . طالب، فقم باستغاللھ لصالحھمإن مثل النشاط الذي في الفقرة السابقة یفتح المجال للتنافس اإلیجابي بین ال

وأیضا انتبھ لجانب الفروق الفردیة . كن حذرا من أن یجرھم ھذا التنافس ویتمادى بھم إلى التشاحن والتباغض

.بین الطالب

!كافئ-

، استخدم المكافأة بشتى أنواعھا الممكنة مع الطالب الذین ینجزون ما تطلبھ منھم أو یبذلون جھدا كبیرا في سبیلھ

.لكن تأكد أن المكافأة مناسبة للتلمیذ، من حیث ما بذلھ من جھد ومن حیث مستواه العمري
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ـ إنما بعثت أستاذا ولم أبعث معنفا9

وتذكر أیضا أنھ لیس كل عجز في التعلم یرجع سببھ إلى ! تذكر دائما أنك إنما أتیت لتعلم ال لتعاقب من ال یتعلم

تعلم والمھملین وثق أن المھمل إذا رأى أن إھمالھ یزید من تركیز األستاذ علیھ الببطءكن صبورا وتلطف . التلمیذ

.وغالبا ما یكون سبب اإلھمال البطء في التعلم وغفلة األستاذ عن ذلك. وتلطفھ بھ فسیكف عن سلوكھ ھذا

یخطر بذھنك ارجع بذاكرتك إلى الوراء ـ خاصة إن كنت ممن جاوز الثالثین ـ وتذكر مدرسیك فستجد أن أول ما

صورة المدرس الغلیظ الفظ الذي كانت رؤیتھ تثیر الرعب في قلوب الطالب، وتحسس قلبك فستجد كم فیھ من 

.الحنق علیھ ـ إلى الیوم ـ لما سببھ لك أو لغیرك من اآلالم النفسیة في أیام الدراسة

للدراسة ممن كان یتمتع بقدرات ھناك من المدرسین من كانوا بعنفھم وغلظتھم سببا في ترك كثیر من الطالب 

.عقلیة جیدة وكان یرجى لھ مستقبال جیدا

دخل معاویة بن الحكم رضي اهللا عنھ في الصالة مع الجماعة ولم یعلم أن الكالم قد حرم في الصالة، فعطس أحد 

ة ناداه رسول ، فنبھھ بعض الصحابة ـ باإلشارة ـ فلم یفھم واستمر في كالمھ، فلما انتھت الصال[الصحابة فشمتھ

إن ھذه الصالة : اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فأتى إلیھ خائفا، فقال لھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بكل لطف ولین

ال یصلح فیھا شيء من كالم الناس، إنما ھو التسبیح والتحمید وقراءة القرآن، فقال معاویة معلقا على فعل رسول 

.وأمي، ما رأیت أحسن تعلیما وال أرفق منھ صلى اهللا علیھ وسلمبأبي ھو : اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ـ اجعل اتجاھك جیدا نحو التالمیذ10

فإذا كان األستاذ ینظر . أثبتت البحوث التجریبیة أن نظرة األستاذ لتالمیذه ذات أثر كبیر على تحصیلھم وتقبلھم

یحسون ھم بذلك ـ فسیؤثر ھذا إیجابیا علیھم، أما إذا إلى تالمیذه على أنھم أذكیاء وقادرون على التعلم وجادون ـ و

.كان األستاذ ینظر إلیھم على أنھم كسالى وال یفھمون شیئا فسیكونون كذلك

:كن متفائال 

التفاؤل من أحسن الصفات التي یجب أن یتمتع بھا األستاذ، فكن متفائال من طالبك وأشعرھم بذلك تَر منھم ما 

.یسرك

:جابات الطالب ومشاركاتھماظھر تقدیرك الست

اظھر شكرك وتقدیرك الستجابات الطالب واطلب . التھمل مجھودات الطالب ولو كانت قلیلة، أو دون ما تتوقع

.منھم المزید، لیحسوا بالفرق بین المشاركة وعدمھا ویتیقنوا أنك منتبھ لمشاركتھم

:علمھم علو الھمة والطموح

وكثیر من الطالب یملك ھذا العنصر لكنھ في . س التلمیذ رأیت منھ العجائبإذا خالط نفعلو الھمة عنصر سحري

فقم بتنشیط ھذا العنصر باستثارة حماس الطالب وضرب األمثال لھم وإعطاء القصص المفیدة، . حالة خمود

.وربطھم بأھداف سامیة
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حافظ على نموك العلمي والتربوي والمھنيـ11

ر عندما یظنون أن تخرجھم ونیلھم للوظیفة ھو نھایة المطاف وأنھم بذلك قد یقع كثیر من األساتذة في خطأ كبی

فتجنب الوقوع في ھذا الخطأ واعلم أنھ وإن انتھى وقت .فھذا غیر صحیح. وصلوا مرحلة یستریحون فیھا

بالخبرة الدراسة النظامیة المقررة بالتخرج إال أنھ جاء وقت الدراسة الذاتیة، وجاء دور مزج الدراسة النظریة 

فاحرص على االستمرار في نموك العلمي والتربوي، فإنھ ال شيء من ھذه الدنیا في ثبات فكل ماال . المباشرة

!ینمو فھو یذبل

:یمكنك تنمیة نفسك بإحدى الطرق التالیة

القرآءات الموجھة 

الدقیق أو في استشر المشرف التربوي أو أحد المتخصصین لیحدد لك كتبا أو فصوال لتقرأھا في تخصصك

.احرص على االشتراك في الدوریات المتخصصة في التربیة والتعلیم. التربیة بشكل عام

اللقاءات التربویة 

تحرص إدارات التعلیم وغیرھا من المؤسسات التربویة على إقامة لقاءات تربویة وندوات لبحث وتدارس 

كة الفاعلة التي یكون ھدفھا الفائدة، وسترى تقدیرا الموضوعات التربویة المھمة، ال تتردد في الحضور والمشار

.كبیرا من زمالئك

الدورات التدریبیة 

.تعقد أحیانا دورات تدریبیة ـ أثناء الخدمة ـ لألساتذة، اسَع لاللتحاق بإحداھا لرفع مستواك العلمي والمھني

ـ كن قدوة في علو الھمة واألمانة والجد12

. الحسن والصفات الحمیدة ال یكون لھ كبیر فائدة إذا لم یَر منك الطالب تطبیقا فعلیاكل كالمك لطالبك عن الخلق 

فكن قدوة لھم في علو ھمتك فال ترض من األمور بأدناھا، وكن قدوة في جدك فال یراك طالبك ال ھمَّ لك إال 

.ك الوظیفیة والتربویةوكن قدوة في أمانتك فال یَر منك الطالب تفریطا فیھا بإھمال واجبات. الھزل والمزاح

!ـ انتبھ إلى ما بین سطور التدریس13

من المسلمات أن التربیة لیست حشو أذھان الطالب بالمعلومات، بل ھي إكسابھم المھارات الالزمة واالتجاھات 

فما یكتسبھ الطالب من شخصیة األستاذ وخلقھ وھدیھ في .الصحیحة وتھذیب خلقھم وتنمیة مداركھم العقلیة

عامل والتعلیم ونظرتھ لألشیاء وطریقة تفكیره قد تكون أھم من وأنفع للتربیة من ما یعطیھم من معلومات، وھو الت

ما یمكن أن نسمیھ ما بین سطور التدریس، فھناك دائما أشیاء غیر مباشرة یكتسبھا الطالب من األستاذ ـ ربما 

.وھو ال یشعر ـ وقد تكون إیجابیة وقد تكون سلبیة
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ستاذ الجاد ذا الخلق الحسن الرفیق بطالبھ والمھتم بعملھ یكتسب منھ الطالب حبا للعلم وحبا للمدرسة إن األ

فشخصیتك ذات أثر كبیر ! وحسن خلق في التعامل مع اآلخرین مھما كانت المادة التي یدرسھا، والعكس بالعكس

.في تالمیذك

!ال أعلم: ـ قل14

أمر ما بـ ال أعلمسؤالوالواقع أن اإلجابة على ! ال أعلم: یعلم أن یقولیتحرج بعض األساتذة إذا سئل عما ال

:یجب أن ال یتحرج منھ األستاذ ألمور

ـ یجب أن نحترم العلم، ونحترم عقلیة الطالب، فإذا سئلنا عما ال نعلم فال نتكلف اإلجابة ونراوغ، بل نعترف 1

.أننا ال نعلم

ولیس في مقدوره أن ) وال من التلمیذ)الطالب أنھ لیس مطلوبا من األستاذ ـ یجب أن نرسخ في أذھاننا وأذھان 2

.یعلم كل شيء، بل یجب أن یعرف الفرد حدود علمھ وقدراتھ، فال یتكلم فیما ال یحسن

.إذا قالھا األستاذ بثقة تزید من َقدره عند طالبھال أعلم:ـ ھذه العبارة3

كیفیة الحصول على تلك المعلومة المسئول عنھا أو یعدھم بالبحث لكن یجب على األستاذ أن یرشد طالبھ إلى

.عنھا بنفسھ

ـ استخدم وسائلك التعلیمیة بفعالیة15

وأن ھذا صراطي مستقیما { : عندما أراد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أن یبین ألصحابھ معنى قول اهللا تعالى

وقال ھذا سبیل اهللا، وخط خطوطا كثیرة عن یمینھ وعن خط لھم خطا مستقیما} …فاتبعوه وال تتبعوا السبل

!…ھذه السبل:شمالھ وقال

: وعندما رأى الصحابَة یتحسسون مندیال من حریر ویتعجبون من لینھ ونعومتھ، قال صلى اهللا علیھ وسلم

!لمنادیل سعد في الجنة أفضل من ھذا! أتعجبون من ھذا؟

:، فھيللوسائل التعلیمیة أثر كبیر في التعلم

ـ توفر على األستاذ الكثیر من الكالم النظري 1

ـ تجذب انتباه الطالب 2

ـ تكسر رتابة الشرح واإللقاء 3

ـ تثبت المعلومة 4

.ـ توضح الفكرة بشكل أكبر من الكالم المجرد5
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. بوقت كافاستخدم الوسائل المتوفرة ـ سابقة الصنع ـ أو قم بإعدادھا أنت أو كلف الطالب بذلك قبل الدرس -

.یمكنك استغالل حصة النشاط أو حصة التربیة الفنیة في ذلك

تذكر أن استخدامك للشيء الحقیقي كوسیلة إیضاح أفضل بكثیر من استخدام صورتھ، ویكون ذلك خبرة مباشرة -

كان أحد . للطالب، فمثال في درس اللغة اإلنجلیزیة، بدال من أن تحضر صورة كرة أحضر معك كرة حقیقیة

للطالب بحیث یضطر إلى ترجمتھا، headmasterستاذي اللغة اإلنجلیزیة یجد صعوبة في بیان معنى كلمة أ

This is the :مع أن ھذا أمر غیر مرغوب فیھ، ولم یخطر ببالھ أن یأخذ الطالب إلى غرفة المدیر ویقول لھم

headmaster. !ن الطالب ویبعث الحیویة في مع أن ھذا سیسھل علیھ العملیة وسیرسخ المعلومة في أذھا

.الفصل ویجعل الموقف أكثر طبیعیة

تأكد أن الوسیلة واضحة وأن الھدف الذي تریده منھا ظاھر للطالب، فما تراه أنت في الوسیلة قد ال یفھمھ -

.الطالب

.كلما كانت الوسیلة سھلة وبعیدة عن التعقید فذلك أفضل-

.اجعل وسیلتك شیقة وجذابة-

.في وسائلك وابتعد عن التقلیدكن مبدعا-

.احذر من الوسائل التي قد یكون فیھا خطر على الطالب-

وجود مسمار أو شریط الصق لتعلیق اللوحة، مصدر : تأكد أن مكان الدرس مھیأ الستخدام الوسیلة، مثال-

ویسرة عن مكان فسیٌئ جدا أن یحضر األستاذ الوسیلة ثم یمضي وقتا یبحث یمنة. إلخ...كھرباء، فصل مظلم

.لیعلقھا أو یضعھا فیھ

:ال تستخدم وسیلة ال تعرف طریقة تشغیلھا، فھذا قد یسبب شیئا من اآلتي-

.إفساد الجھاز، وقد یتضرر الطالب أو األستاذ بذلك.1

.إضاعة الوقت في البحث عن الطریقة الصحیحة لتشغیلھ.2

.ام طالبھ نتیجة لعجزه عن تشغیل الجھازاالرتباك واإلحراج الذي یقع فیھ األستاذ أم.3

!صدیقك الدائم فأحسن استخدامھا.. ـ السبورة 16

. السبورة من أقدم الوسائل التعلیمیة وأقلھا تكلفة، ال یكاد یستغني عنھا أستاذ، فاعرف كیف تستخدمھا بفعالیة

فاألستاذ . د، وھذا غیر صحیحیعتقد بعض األساتذة أن استخدام السبورة أمر عشوائي ال یخضع ألصول وقواع

.الناجح یستخدم السبورة بشكل منظم وألھداف محددة

قم بتقسیم السبورة لقسمین أو ثالثة، وحدد لكل قسم نوعیة معینة من األشیاء المكتوبة توضع فیھ بشكل منظم -

رس، وقسم للعبارات وواضح، فمثال، قسم لعناصر الدرس، وقسم للجمل والعبارات التي یراد لھا البقاء طول الد

.الوقتیة التي یمكن إزالتھا أثناء الشرح
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ال تتكلم وأنت تكتب على السبورة -

.عند الكتابة على السبورة حاول أن ال تعطي ظھرك للطالب، بل اعطھم جنبك-

.ال تكتب شیئا خطأ على السبورة، وإذا دعت ضرورة ملحة لذلك فسارع في إزالتھ-

ون بطریقة منظمة، بحیث یساعد التلمیذ على استیعاب عملیتي التصنیف أو الربط بین استخدم الطباشیر المل-

.األشیاء

.تأكد أن الكتابة واضحة ویمكن رؤیتھا للطالب في آخر الفصل-

:فھو. قد یكون أكثر فعالیة إذا تدربت علیھ وأعددت المواد بشكل جیدإذا توّفراستخدم جھاز عرض 

.رفھ في الكتابة على السبورةیوفر الوقت الذي تص.1

.یجعلك تواجھ الطالب دائما.2

.یكون حال لمشكلة سوء الخط عند بعض األساتذة.3

ـ ال تغضب17

غضب األستاذ في الفصل على تالمیذه من أكثر األشیاء التي تجعلھ متوتر األعصاب ومن ثم یفقد السیطرة على 

. وقد یقود الغضب األستاذ إلى تصرفات تكون عواقبھا وخیمة. ةفصلھ، وتجعل الفصل في جو من الخوف والرھب

.والفصل ذو األستاذ الغاضب بیئة مناسبة لمشاكل الطالب

؟كیف تتجنب الغضب

.ـ تعرف على خصائص السلوك العامة للمرحلة التي تدرسھا1

یمنع ذلك الغضب أكثر ما یثیر غضب األستاذ ھو تصرف یصدر من بعض الطالب وقد یكون بغیر قصد، فمما 

أن تتعرف على خصائص السلوك للمرحلة التي یمر بھا طالبك، فھذا یجعلك تنظر إلى ذلك السلوك بمنظار أكثر 

فمثال إذا قام تلمیذ بالتحدث مع زمیلھ أثناء الشرح فإن ھذا . واقعیة وموضوعیة، فال یكون بالحجم الذي تصورتھ

حقا، لكن إذا نظرت لھ على أنھ تصرف من طفل أو مراھق الكبار غیر سلیم ویثیر الغضبالتصرف في عرف

.یصعب علیھ بطبیعتھ أن یبقى فترة طویلة ساكتا وبدون حراك، بدا لك األمر طبیعیا أكثر

ـ توقع السلوك2

معرفتك أیضا لنوعیات السلوك في المرحلة العمریة لطالبك یجعلك تتوقع بعض التصرفات، فإذا حدثت لم یكن 

.بل تكون قد أعددت نفسك للتصرف السلیم حیالھاذلك مفاجئا 

.احرص على اقتناء ومطالعة مرجع موثوق في علم نفس النمو

!ـ ال تھول األمر3
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ال تتصور أن كل تصرف غیر مرغوب یقوم بھ التلمیذ فالمقصود بھ إغاظة األستاذ أو إفساد جو الدرس، فھذه 

وأن كثیرا . ن تنظر إلى تلك السلوكیات على أنھا أخطاء فحسبحاول ـ ما أمكن ـ أ. النظرة تجلب الغضب فعال

.من السلوكیات التي تغضبنا إنما ھي تصرفات طبیعیة بالنسبة للطالب خاصة في المرحلة االبتدائیة والمتوسطة

ا یفعلھ عن أسباب مالسؤالموسى ـ علیھ السالم ـ وھو نبي اهللا المكلَّم، لم یتمالك نفسھ مع أستاذه الَخِضر فكرر 

.سؤالالخضر من أمور رغم أنھ قد وعده أال یسألھ عنھا ورغم تنبیھ الخضر لھ بعد كل 

!..ـ إیاك والظلم4

الغضب غالبا یدعو للعقاب، وأحیانا االنتقام، واالنتقام مظنة الظلم، فاحذر الظلم، فباإلضافة إلى ما یسببھ من أثر 

.فھو معصیة نفسي للطالب، 

مع مثیري المشاكل من الطالبـ أحسن التعامل18

ففي كل فصل یوجد تلمیذ أو أكثر یتسببون في إثارة المشاكل وإعاقة عملیة التدریس بشكل أو ! ال نكن مثالیین

:تأمل معي الخطوات التالیة. ھناك بعض األسالیب للتغلب على ھذه المشكلة أو التخفیف منھا. بآخر

.حتى ال تسمح للملل بالدخول إلى نفوس الطالبـ اجعل فصلك ممتلئا بالحیویة والنشاط 1

قد یكون السبب وجوده بجانب . ـ ابحث دائما عن السبب الذي یدعو التلمیذ إلثارة المشاكل وقم بإزالتھ إن أمكن2

قد یكون للتعبیر عن تضایقھ من شيء معین أو لجلب االنتباه إلیھ، تعامل مع كل . تلمیذ آخر قم بالتفریق بینھما

.ا یناسبھسبب بم

.ـ اجعل ذلك التلمیذ في مقدمة الفصل حتى یكون تحت نظرك وبالقرب منك3

ـ لیس كل مشكلة یثیرھا التلمیذ تحتاج إلى أن توقف الدرس وتعالجھا، من التصرفات ما یكون مجرد النظر إلى 4

.التلمیذ أو المرور بجانبھ والتربیت على كتفھ كافیا إلنھائھ دون أن یشعر اآلخرون

!ـ من أكثر ما یسبب ھذه المشاكل فراغ التلمیذ فأشغل الطالب، وال یكفي أن تنشغل أنت فقط بالتدریس5

حاول أن تأخذ منھ وعدا أال یكرر .ـ استخدم أسلوب االستدعاء بعد نھایة الحصة والتفاھم مع التلمیذ بشكل ودي6

.ما حدث

.آخرلفصلـ حاول نقل التلمیذ 7

.أن طالبك یعرفون بالتحدید ما ترید منھم أن یعملوه وما ترید أن ال یعملوهوقبل ذلك كلھ تأكد

فالشيء . في ذلكاآلراءلن أدخل معك ھنا في الجدل المعتاد حول الموضوع، واختالف ! ال تستخدم الضرب

.األكید أن استخدام األستاذ للضرب ممنوع نظاما منعا باتا، وھذا یكفیك للتخلي عنھ

د وقیم و شاور تالمیذك وأشركھم في شيء من التخطیط ـ خطط ونف19
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خطط لما تقوم بھ من أعمال في الفترة أو في الفصل الدراسي أو في . التخطیط من أسس النجاح في كل عمل

.األنشطة والواجبات اإلضافیة كل ذلك یحتاج إلى تخطیط حتى یعطي ثماره المرجوة. السنة

.فیذ دقیق متقن وتقویم لما تم إنجازهوالتخطیط ال یفید ما لم ینفعھ تن

شاور تالمیذك فیما تنوي أن تعملھ ـ ما أمكن ـ فذلك یعودھم على مبدأ الشورى وإبداء الرأي وكذلك یجعلھم 

.یتحمسون لما ترید عملھ

!ـ اعمل اختباراتك بشكل جید بحیث تكون تقییما لك أیضا20

وعمل االختبارات علم لھ .ستاذ والمستوى التحصیلي للطالبیقال إن االختبار عملیة ضابطة تقیس أداء األ

قواعده وأسس علمیة من حیث وضع واختیار األسئلة وأنواعھا وضوابط كل نوع، ویخطئ بعض األساتذة في 

.ظنھ أن وضع مجموعة من األسئلة كافیة الختبار الطالب مادامت من داخل المقرر

:تأمل ھذه القواعد

ار ضع ھدفا لالختب.1

.حدد الوقت المخصص لالختبار وحدد عدد ونوعیة األسئلة بناء علیھ.2

قم بتحلیل المادة الدراسیة .3

.ضع األسئلة بحیث یكون ھناك تناسب بین األسئلة الموضوعة وأجزاء المادة.4

یقیس ما وضع اجعل األسئلة واضحة جدا وخالیة من أي لبس أو إیھام، وتذكر أن االختبار الصادق ھو الذي.5

!لقیاسھ

ـ یسروا وال تعسروا21

من األساتذة من یرى أن نجاحھ في التعلیم یقاس بمدى تشدیده على طالبھ وتشدده معھم، فالواجبات علیھم 

وھذا غیر صحیح، فالتیسیر مطلب . مضاعفة وال بد من أن تكون الحلول نموذجیة، واالختبارات صعبة ومحبطة

الناجح ھو الذي یأخذ بأیدي طالبھ ویصعد بھم شیئا فشیئا بالحفز والترغیب وشيء من وتربوي، واألستاذ شرعي

.والنفوس دائما تمیل إلى من یسھل علیھا األمور! كل یحسنھالالترھیب، أما التشدید والتعنت ف

!ال ملقنا.. ـ كن أستاذا مربیا22

تاذ مرِب، فال یكن ھمك ھو تنمیة الناحیة لیست مھمة األستاذ أن یحقن أذھان الطالب بالمعلومات، بل األس

المعرفیة عند التلمیذ بإكسابھ معلومات أكثر بل لیكن ھدفك مساعدة التلمیذ على النمو من جمیع الجوانب العقلیة 

والروحیة والجسمیة والنفسیة والعاطفیة، وإكسابھ االتجاھات الصحیحة، واجعل المعلومات وسیلة ال غایة في 
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التلمیذ أن الصدق صفة حمیدة بل الھدف أن یتمثل الصدق قصود ـ على سبیل المثال ـ أن یعرفذاتھا، فلیس الم

.في تعاملھ وأقوالھ وأفعالھ

!ـ انتبھ إلى مواھب تالمیذك وقم بتنمیتھا، وال تكن جامدا على مقررك23

البك حتى تنمیھا وتساعدھم على قلنا إن األستاذ مرِب، فعلیك أن تتنبھ إلى الجوانب اإلیجابیة ونقاط القوة في ط

فال یشغلك ما أنت فیھ من تدریس لمقررك عن التنبھ لھذه النقطة، فقد یكون لدى بعض . استغاللھا واالستفادة منھا

الطالب مواھب ومھارات ال تعتني بھا المقررات على الوجھ المطلوب، فتنبھ لھذا النقص فیھا وقم بتكمیلھ، وال 

وكم من اإلبداعات وئدت وكم من العقول ذات المواھب أھملت ولم تنمَّ وتوجھ ! المنھجتنس أن األستاذ جزء من 

!وتلك ثروات تھدر وطاقات تضیع سدى.التوجیھ الصحیح بسبب غفلة األستاذ أو جھلھ

ـ راع الفروق الفردیة24

نفسیة، فال تغفل عن مراعاة من المسلمات التربویة أن الطالب یختلفون في قدراتھم العقلیة ومھاراتھم وسماتھم ال

فالتلمیذ الذكي المتفوق یحتاج إلى نشاطات تتحدى قدراتھ حتى یستمر في .ھذا الجانب في تعاملك مع طالبك

تفوقھ، والتلمیذ البطيء التعلم یحتاج إلى تأِن ورفق في التعلیم، والتلمیذ الخجول یحتاج إلى أن یعامل بطریقة ال 

وھكذا مع كل نوعیة من الطالب، یجب أن تعاملھا بما یناسبھا ..ید أمام زمالئھیتعرض بھا إلى اإلحراج الشد

وھذا مع فائدتھ في ھذا الجانب فإنھ یجعل الدرس أكثر حیویة بتنویع أسالیب الشرح . وبما یجعلھا أكثر فعالیة

.والتعامل مع الطالب

ـ استخدم الواجبات المنزلیة بفعالیة25

اجبات المنزلیة تحصیل حاصل أو أمر روتیني یؤدى بال ھدف، والواقع أن الواجب یرى بعض األساتذة أن الو

.فلیس القصد إشغال الطالب أو إتعابھم. المنزلي جزء من الدرس ویجب أن یكون مخططا لھ ولھ أھداف محددة

:بعض النقاط المھمة التي تتعلق بالواجب المنزلي

؟ ...رین والتطبیق، أم للتقویمـ حدد الھدف من إعطاء الواجب، ھل ھو للتم1

.ـ یجب أن ال یكون الواجب مرھقا للتلمیذ، أو كثیرا بحیث یطغى على وقت الواجبات األخرى أو وقت الراحة2

:ـ تأكد أن التلمیذ یفھم ما ینبغي عملھ، فجھلھ بالطریقة یجره إلى أحد أمرین3

الحل الخاطئ . ا

.النقل من زمالئھ. ب

.أن تبدأ الحل مع الطالب في الفصل أو تعطي أمثلة محلولة) انا یجبوأحی(ـ یستحسن 4
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تصحیح الواجبات -

.ـ إذا أعطیت واجبا فال بد من تصحیحھ بشكل ما، فال فائدة من واجب ال یصحح1

.بل ال بد أن یكون التصحیح تصحیحا فعالأو شوھدـ تصحیح الواجب ال یعني التأشیر علیھ، أو كتابة نظر2

تصور الموقف لو . على عمل خاطئیح كن دقیقا في تصحیحك، فمن أقبح األشیاء أن تؤشر بعالمة الصحـ3

!امتحانھقارن التلمیذ إجابتھ بإجابة تلمیذ آخر صحیحة، أو لو حاكمك لدفتر الواجبات عند تصحیحك لورقة 

وغالبا یستخدم كثیر من . نوعیة الخطأـ ال یكفي أن تشیر بعالمة الخطأ على إجابة التلمیذ بل البد أن تشیر إلى4

األساتذة أسلوب الرموز المتفق علیھا، فمثال الدائرة على الكلمة تدل على الخطأ اإلمالئي، والخط أسفل الكلمة 

.وھكذا، فھذا یوفر الوقت على األستاذ.. یدل الخطأ النحوي 

!ـ أِدر فصلك بفعالیة26

لفصل ال تكن أنت المصدر الوحید للتعلم في ا

حاول دائما أن ال تكون أنشطة التعلم متركزة حولك، بل اعمل على جعل الطالب یستفید بعضھم من بعض، 

عود الطالب على . ویقومون بالعمل ھم بأقل جھد منك، حیث ینحصر دورك في اإلشراف وتسھیل عملیات التعلم

.تیھم جاھزةطرح األسئلة على زمالئھم، وعلى االستنتاج وعدم انتظار المعلومة تأ

كن عادال في توزیع أنشطة التعلم على الطالب 

یجد كثیر من األساتذة أنفسھم ـ دون شعور في كثیر من األحیان ـ یركزون أنشطتھم على مجموعة قلیلة من 

: وقد یكون لدیھم مسوغ لذلك وھو قولھم. الطالب في الفصل، وھم المتمیزون، ویغفلون أو یھملون بقیة الفصل

تصار على ھذه الفئة تعطي الدرس حیویة، ولو تركناھم وأشركنا جمیع الفصل بما فیھم الطلبة الضعاف إن االق

فالدرس لیس للطالب الجیدین فقط، بل یجب . وھذا بالتأكید لیس بمسوغ صحیح! لكان الدرس بطیئا ودون حیویة

عند اشتراكھ في أنشطة الفصل یفوق وما ینالھ الفصل بمجموعھ. أن یستفید منھ الكل مع مراعاة الفروق الفردیة

.ما قد یعتري عملیة التدریس من بطء أو فتور

ـ حافظ على وقت الدرس27

حافظ على وقت الدرس واجعل كل دقیقة فیھ تخدم . الوقت ھو الدرس، فبدون الوقت ال تستطیع أن تقدم درسا

.الوقتبإمكانك استخدام األسالیب التالیة للحفاظ على. األھداف التربویة

ـ كن في فصلك في الوقت المحدد 1

.ـ ال تسمح للطالب بالتأخر عن وقت الدرس، وعودھم على الحضور قبیل دق الجرس2

.ـ تقید بقدر اإلمكان بخطة الدرس، وال تستطرد إال للضرورة3

.ـ تأكد من وجود كل ما تحتاجھ في درسك معك في غرفة الفصل وبحالة جیدة4
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لألعمال التي ینبغي على الطالب عملھا في كل درس، مثل جمع دفاتر الواجب أو ) روتین(اتبة ن عادات رـ كّو5

.مسح السبورة، فبدال من أن تطلب منھم عمل ذلك كل درس عودھم على طریقة محددة

.ـ استغل الدرس حتى آخر دقیقة6

، لكن المقصود إال یضیع شيء من وبالتأكید ال یعني ھذا أن یكون الدرس على وتیرة واحدة من الجد والنشاط
الدرس فیما ال فائدة فیھ
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I.إسعاف مصاب ال یتنّفس:
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II.إسعاف مصاب فاقد للوعي:
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III.التعامل مع الجروح:
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IV.إسعاف مصاب بكسور:
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