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األحكام یتلّخص النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة العمومّیة في كونھ مجموعة من :التعریف

التشریعّیة أو الترتیبّیة العاّمة أو الخاّصة المتعّلقة بالوضعّیة اإلدارّیة و المالّیة ألعوان القطاع العام أو 

.لسلك منھم

I.مة للحیاة ّظحقوق و واجبات و قواعد عاّمة منیضبط:النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة العمومّیة

.إلى نھایة الخدمةاالنتدابن المھنّیة ألعوان الوظیفة العمومّیة م

النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة العمومّیة

II.النظام األساسي الخاص:

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

إّال .تتعارض مع أحكام النظام األساسي العاممعّین شریطة أن ال یتضّمن النظام األساسي الخاص أحكاما

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

:مثل"هذا القانون الّتي ال تتماشى و طبيعة وظائف هؤالء األعوان

vأعوان سلك التعلیم.

vأعوان سلك األطّباء

vدبلوماسيأعوان السلك ال

v...

النظام األساسي العام ألعوان 
الدولة والجماعات المحلّیة و 
المؤّسسات العمومّیة ذات الصبغة 

بالقانون الصادراإلدارّیة
المؤّرخ 1983ـدد لسنة 112عـ

و المنّقح في 12/12/1983في 
1997ـدد لسنة 83القانون عـ

و 20/12/1997المؤّرخ في 
المعروف بقانون الوظیفة 

.العمومّیة

:مستقّلةأساسّیةأنظمة

vقضاة المحكمة اإلدارّیة.
vالقضاة من الصنف العدلي.
vقضاة دائرة المحاسبات.
vقوات األمن الداخلي.
vالعسكریون.
vأعوان الدیوانة.
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I.الواجبات:

üإزاء مھنتھ مقابل مرّتبھ و ال یمكن أن یمتنع عن ممارسة یقوم العون بأداء واجبھ:واجب تنفیذ المھام

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

.دارة بذلكإنذار اإل

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

العمومّیة العون من أن یمارس بعنوان مھني و بمقابل نشاطا خاصّا سواء أكان تجارّیا 

ض مقترفھ لعقوبة خطا مھني یعّرسواء أثناء المباشرة أو أثناء عطلة إذ یعتبر ذلك... فالحّیا,صناعّیا,

من المجّلة 1998ماي23المؤّرخ في 1998ـدد لسنة 33القانون عـتأدیبّیة و عقوبة جزائّیة حسب 

.الجنائّیة

üبصرف النظر :"على ما یليالعمومّیةالوظیفةمن قانون 7الفصل ینّص :واجب كتمان السّر المھني

ص السر المهني فإنّ كلّ عون عمومي ملزم عن القواعد المنصوص عليها بالمجلّة الجنائية في ما يخ

".تهيفظته وسبكتمان السر المهني في كلّ ما يتعلّق بالوقائع و المعلومات التي تصل لعلمه أثناء ممار

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

إلى عقوبة تأدیبّیة من قبل اإلدارة إضافة إلى عقوبة یؤديھني فشاء السّر المھني خطأ مإویعتبر 

بالنسبة للمدّرسین مثال یعتبر سّرا مھنّیا مداوالت .من المجّلة الجنائّیة9الفصل جزائّیة حسب 

.مجالس األقسام أو مجلس التربیة

ئیس یمكن أن یعفى العون من ھذا الواجب برخصة كتابّیة مختومة و ممضاة من ر:مالحظة

.إدارتھ

üفي العمومّیةالوظیفةیتلّخص في تمّتع العون بالسلوك السوّي و عدم المساس بھیبة :واجب التحّفظ

.أثناء ممارسة الوظیفة أو في الحیاة الخاّصةالتعبیر و السیرة و السلوك و المظھر

üالعلم مثال في فتحّیة.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 :واجب تحّمل المسؤولّیة المنجّرة عن أداء الوظیفة

.في حال ثبوت سوء النّیة و تعّمد الخطأاألخطاء المھنّیة 
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II-الحقوق:

لسلطة اإلدارّیة إعادة لب من اطإذا أحّس العون أّن قرارا إدارّیا مّس مصالحھ فلھ أن ی:حّق التظّلم.1

.كما یمكن أن یّتصل بالنقابة األساسّیة للدفاع عنھالنظر فیھ

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

الموّظف فیمكنھ الطعن في قرارات و أعمال صادرة عن اإلدارة بتقدیم عریضة إلى المحكمة معنوي ب

:والدعاوي قسمین.إلى المحاكم المدنّیةاالقتضاءاإلدارّیة و عند 

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

.لضرر الناتج عن أعمال اإلدارةدعوى التعویض اّلتي ترمي إلى غرم ا-

من النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة 8الفصل حسب :حّق الحمایة من األخطاء المھنّیة.3

فإّن اإلدارة تتحّمل ما قد یصدر من أحكام بجبر الضرر إذا وقع تتّبع العون من أجل خطأ العمومّیة

إّال أّن ھذه الحمایة ال تشمل جبر .لحكمثبوت حسن النّیة فتحّل محّلھ عند تنفیذ ایفي بشرطظو

وفي حال ثبوت تعّمد الخطأ أو سوء .األضرار الناتجة عن أخطاء شخصّیة لیس لھا عالقة بالوظیفة

.یمكن تعریض العون لعقوبة تأدیبّیة و إلزامھ بجبر الضررالنّیة

:أن یتعّرض إلیھاحمایة الموّظف من التھدیدات أو ھضم الجانب أو الشتم أو الثلب اّلتي یمكن .4

ملزمة بحمایة فإّن اإلدارةمن النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة العمومّیة9الفصل حسب 

مھما كان نوعھا اّلتي یتعّرض إلیھا بسبب وظیفتھ بوقایتھ من االعتداءاتالعون من التھدیدات و 

نتیجة التتّبعات انتظارن حصول الضرر كّلما أمكن ذلك و عند الّلزوم بجبر الضرر الحاصل لھ دو

.ما صرفتھ للعون اّلذي أعتدي علیھالسترجاعالعدلّیة ضّد مرتكب الخطأ ثّم تحّل محّل الموّظف
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:حرّیة التفكیر و التعبیر.1

لملّف أّنھ ال یمكن أن یتضّمن اعلىمن النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة العمومّیة10الفصل ینّص 

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

التمییز بین أعوانھا أو أن تسّلط عقوبات تأدیبّیة أو أن تحرمھم من حقوقھم معتمدة على ذلك على إّتجاھاتھم 

.ئدّیة أو حسب الجنسالسیاسّیة أو النقابّیة أو الفلسفّیة أو العقا

واإلعالمحریة الفكر والتعبیر : من المبادئ العامة من مقترح دستور ما بعد الثورةالفصل الثامنحسب 

.والنشر وحق االجتماع والتظاھر حریات وحقوق مضمونة

:و التظاھـراالجتماعحرّیة .2

واإلعالمحریة الفكر والتعبیر : من مقترح دستور ما بعد الثورةمن المبادئ العامة الفصل الثامنحسب 

.والنشر وحق االجتماع والتظاھر حریات وحقوق مضمونة

الحق «:دستور ما بعد الثورةمقترح من الباب األّول المتعّلق بالحقوق و الحریات من 15الفصل حسب

.»لم یعرض حیاة الناس وصحتھم أو أمنھم للخطرمااإلضرابالنقابي مضمون بما في ذلك حق 

:المعترف بھافي الجمعیات و األحزاب السیاسّیةاالنخراطة حرّی.3

التنّظم الحزبي والنقابي : من المبادئ العامة من مقترح دستور ما بعد الثورةالفصل السابعحسب

والجمعیاتي، والمعارضة السیاسیة حقوق مضمونة

حق «:ر ما بعد الثورةدستومقترح من الباب األّول المتعّلق بالحقوق و الحریات من 13الفصل حسب

»االجتماع والتظاھر السلمي مضمون

:الحّق النقابي.4

تكوین «:دستور ما بعد الثورةمقترح من الباب األّول المتعّلق بالحقوق و الحریات من 11الفصل حسب

.»األحزاب، والنقابات والجمعیات حر

الحق «:دستور ما بعد الثورةترح مقمن الباب األّول المتعّلق بالحقوق و الحریات من 15الفصل حسب

.»لم یعرض حیاة الناس وصحتھم أو أمنھم للخطرمااإلضرابالنقابي مضمون بما في ذلك حق 

تلتزم «:من الباب األّول المتعّلق بالحقوق و الحریات من مقترح دستور ما بعد الثورة12الفصل حسب

:أنشطتھا بـاألحزاب والنقابات والجمعیات في أنظمتھا األساسیة وفي
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ـ أحكام الدستور ومبادئھ األساسیة

ـ سیادة الدولة ووحدة الوطن ومبادئ الدیمقراطیة

ـ الشفافیة المالیة ونبذ العنف

الحق النقابي معترف به لألعوان "بأّنالنظام األساسي العام للوظیفة العمومّیةمن 4الفصل أقّر 

257إلى الفصل 242من الفصل ا كامال في كتابھا السابع فقد خّصصت بابمجّلة الشغلأّما ." العموميين

.لما یتعّلق بالنقابات

جدید5فصلھا اّلتي اعترفت في اإلطارّیة المشتركةالتفاقیةكاالحّق  النقابي االتفاقیاتكما أقّرت عدید 

:المصادق علیھا كــالدولّیةاالتفاقیاتعدید إلىباإلضافة . بالحرّیة النقابّیة

vالمتعّلقة بالحرّیة النقابّیة و حمایة الحّق النقابي1948لسنة 87فاقّیة عدد اإلّت.

v المتعّلقة بحّق التنظیم و المفاوضة الجماعّیة1949لسنة 98اإلّتفاقّیة عدد.

:ویتمّثل الحّق النقابي في

v أو المالّیةأن یكون لذلك تأثیر على الوضعّیة اإلدارّیةفیھا دوناالنخراطحّق تكوین النقابات و.

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

).25/04/1998وزارة التربیة و النقابة العاّمة للتعلیم الثانوي مؤّرخ في 

v عاّمة بمكان العمل خارج أوقات العملاجتماعاتحّق عقد.

vالھیاكل اإلدارّیة اجتماعاتّیة خالصة األجر لحضور تمكین المسؤولین النقابیین من الرخص النقاب

.و خالل المؤتمرات النقابّیةالمسّیرة

v النواب النقابییناستقبالالمؤّجر بالنقابة ممّثلة في أعضائھا و بواجب اعترافحّق.

vحّق التفاوض الجماعي.

v و اللوائح و حّق تخصیص صّبورات أو لوحات تعلیق للشؤون النقابّیة تلصق فیھا البیانات

.البالغات النقابّیة

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

v السبل التفاوضّیةاستنفاذحّق اإلضراب في حال.

:الحّق في الترّشح لعضوّیة اللجان اإلدارّیة المتناصفة الجھوّیة و المركزّیة.5

تترّكب من عدد متساويارّیة متناصفة سّمیت كذلك لكونھا لكّل صنف من أصناف المدّرسین لجنة إد

شرط أن ال یكون (األساتذة المنتمین لنفس الرتبةمن قبل باالنتخابلممّثلي اإلدارة و ممّثلي األساتذة 

.سنوات قابلة للتجدید3مّدة لـ) الناخب في حالة عدم مباشرة

:مھام الّلجان اإلدارّیة المتناصفة. 1
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:إلدارّیة المتناصفة  آراءھا في المسائل التالیةتبدي اّلجان ا

vالترسیم.

vإسناد األعداد المھنّیة.

vمطالب إعادة النظر في بعض األعداد المھنّیة.

vالترقیة.

vالنقلة.

v تتحّول اللجان إلى مجلس تأدیب(التأدیب.(

vاإلحالة الوجوبّیة على عدم المباشرة.

v االستقالةرفض.

vھنيالنظر في حاالت القصور الم.

:كیفّیة الترّشح لعضوّیة الّلجان اإلدارّیة المتناصفة. 2

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

:ویجب أن یرد في المطلب"الّلجنة اإلدارّیة المتناصفةالنتخابات

vو لقب المترّشحاسم.

vالمعّرف الوحید.

vنف المترّشح وأقدمّیتھ بھارتبة أو ص.

vمركز العمل الحالي.

vاللجنة اّلتي سیمّثلھا.

vإمضاؤه.

:ال یمكن أن یترّشح المدّرس:مالحظة

vإذا كان في عطلة مرض طویل األمد.

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

vنواب اللجنة اإلدارّیة المتناصفة انتخابإذا كان ال یقطن بإحدى والیات تونس الكبرى بالنسبة إلى

.المركزّیة
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اللجان
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I. المترّشحین أساتذة تعلیم ثانوي في حدود  الشغورات اّلتي تحّددھا وزارة التربیة من بین انتدابیقع

اختباراتناجحین في المحرزین على شھادة األستاذّیة أو على عناوین أو شھادات معترف بمعادلتھا و ال

حّدد نظام ھذه المناظرة و برنامجھا و تھذا و" CAPES"مناظرة الكفاءة ألستاذّیة التعلیم الثانويفي 

ھذا و كانت مناظرة دورة . قرارات مشتركة بین وزیر التربیة ووزیر التعلیم العاليطرق و آجال فتحھا 

سنة التخّرج و الوضعّیة العائلّیة و ا باالعتبار یأخذ فیھاألخیرة و تّم تعویضھا بمناظرة بالملف2010

مالحظة الشھادة العلمّیة و عدد الترّبصات و تاریخ و عدد األطفال و عدد األخوة العاطلین عن العمل

.الوالدة

II.من بین30/10/2004المؤّرخ في 2004ـدد لسنة 2438األمر عـاألساتذة المبّرزین حسب ینتدب:

بریز في المواد األدبّیة و العلوم اإلنسانّیة و العلوم األساسّیة الناجحین في مناظرة الت.1

.1998ـدد لسنة 1430األمر عـالمنصوص علیھا في 

و التصّرف المنصوص االقتصادیةالناجحین في مناظرة التبریز في المواد التكنولوجّیة و .2

.1993ـدد لسنة 313عـعلیھا في األمر 
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أّن 12/121983الوظیفة العمومّیة الصادر في ألعوانمن النظام األساسي العام 13ل الفصیقّر 

ھذا و یمكن لإلدارة حرمان العون المتغّیب .المرّتب حّق من حقوق الموّظف بعد إنجازه للعمل الموكل لھ 

سبة العمومّیة من مجّلة المحا96الفصل من المرّتب بحساب أّیام الغیاب كما ورد في غیابا غیر شرعّیا

.31/12/1973الّصادرة في 

كإضراب (لسبب خارج عن نطاقھللعمل العونفي حال عدم إنجازیحّجر المساس بالحّق في األجر

قرار المحكمة حسب ...) الطرقاتانقطاعالتالمیذ أو غیابھم غیابا جماعّیا أو إضراب أعوان النقل أو 

.1987جویلیة 13المؤّرخ في 1372و قرارھا عدد1980مارس 17المؤّرخ في 235اإلدارّیة عدد 

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

.اإلداري غیر قابل للتجزئة

I.مثال(:عناصر بطاقة الخالص(

 

 

 

 

 

 

 

 

:الشھربطاقة بیانّیة في األجرالجمھوریة التونسیة                                    
وزارة التربیة

:المعرف الوحید:                                                                                    و اللقباالسم

: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–المنحة الكیلومترّیة -
منحة اإلنتاج المدمجة في المرّتب -

الشھري
منحة عائلّیة-
منحة األجر الوحید-
منحة خصوصّیة-

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

العام التونسي للشغل
خصم لفائدة التعاونّیة-

المجموعالمجموع
خاضع القیمةاإلمتیازات العینّیة

للضریبة
غیرخاضع 

للضریبة
الصافي 
للصرف

مجموع اقتطاعات 
المحاسب المختّص

األجر 
الصافي

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

.عدد األبناء المتمّتعین بالمنحة العائلّیة:دد األبناءع-

3أ/ 2أ/ 1أ:الرتبة و الصنف-

vثانويأستاذ أّول للتعلیم ال/أستاذ تعلیم أّول فوق الرتبة /أستاذ مبرز :1أ .

vأستاذ معاون /أستاذ تعلیم فّني / أستاذ تعلیم تقني / أستاذ تعلیم ثانوي / أستاذ تعلیم فوق الرتبة :2أ

.نف أص

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

.لمن حصل على قرض"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-

.فقط4تسند إذا كان لھ أطفال في الكفالة في حدود :منحة عائلّیة-

.فقط و كان القرین ال یعمل3إذا كان لھ أطفال في الكفالة في حدود تسند:منحة األجر الوحید-

.ت خاضعة لألداء.د70: الخصوصّیةالمنحة-

.یخصم مبلغ شھري من األجر لجرایة التقاعد:التقاعد-

الصندوق المقّدمة من بالخدمات الصحّیةاالنتفاعتخصم نسبة من األجر مقابل :االجتماعیةالحیطة -

".CNAM"الوطني 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-

.الضرائباقتطاعھو األجر قبل :خاضع للضریبة-

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

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

االنخراطمعلوم +لتونسي للشغل في اإلّتحاد العام ااالنخراطمعلوم +االجتماعیةالقومي للتقاعد و الحیطة 

).في التعاونّیة

II.مكّونات أجر األستاذ:

.المنح–األجر = األجر األساسي-
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منحة اإلنتاج  + منحة التكالیف البیداغوجّیة (ملحقات األجر+ األجر األساسي = األجر الخام-

.المنح+ )المنح ذات الصبغة العائلّیة+ المنحة الكیلومترّیة+المدمجة في المرّتب 

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

.و بدون المنح ذات الصبغة العائلّیةاالجتماعیة

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

)في التعاونّیةاالنخراط+ حاد في اإلّتاالنخراط+ االجتماعیةالحیطة 

:المنح-

üمنحة التكالیف البیداغوجّیة.

üتسند في قسمان: منحة اإلنتاج:

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

القیمة الجملّیة )1/3(تساوي ثلث :المدمجة في المرّتب الشھريمنحة اإلنتاج الغیر.ب

و تنقص كّلما تغّیب األستاذ) جویلیة/ أفریل / جانفي / أكتوبر (شھور3كّل و تسند حةللمن

.عطلة الوالدةباستثناءبسبب عطلة مرض أو غیاب غیر شرعي

üالمنحة الكیلومترّیة:

ü تصرف في بدایة  السنة الدراسّیةغیر مدمجة في المرّتب:العودة المدرسّیةمستلزمات منحة

).بعد خصم األداء155.700(خاضعة لألداء دینار180قدرھا 

ü ختم المرحلة األولى من امتحانتسند لألساتذة المكّلفین بمراقبة :الوطنّیةاالمتحاناتمنحة مراقبة

و یمكن الجمع بین المكافئتین لمن راقب في ) ت.د45(أو الباكالوریا ) ت.د25(التعلیم األساسي 

لألساتذة الباكالوریاامتحاناتمعلوم مراقبة إسناد2009وان كما تّم بدایة من دورة ج.االمتحانین

التطبیقّیة في اإلعالمّیة و التقنیة و الموسیقى ویتحّصل بدایة من االمتحاناتالمكّلفین بمراقبة 

التطبیقي في التربیة البدنّیة و الریاضة إثر لالمتحانیة البدنّیة المراقبین بنفس التاریخ أساتذة التر

على 2009أفریل 4بین وزارة الشباب و الریاضة و التربیة البدنّیة مؤّرخ في فاقاّتمحضر 

.ت خاضعة لألداء.د52.950منحة قدرھا  

üخاضعة لألداء بدایة من جویلیة . ت.د70و قدرھا 2012تّم إقرارھا في :الخصوصّیةمنحة ال

2013.

üبالنسبة . د40:مّرة كّل سنتین قدرھاتضبطھا قائمة تحّین :منحة التدریس بمراكز العمل الدوري

/ بالنسبة للسنة الثانیة. د60/ للسنة األولى  (بالنسبة للسنة الثالثة. د80.  محضر جلسة . 

03/12/2011.(

üالمنح ذات الصبغة العائلّیة :

:األطفال المعنیون بھا
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سنة 21التعلیم لحّد سنة و لمن یزاول 16األطفال الشرعیون أو المتبّنون في حدود أربعة إلى حّد -

.بشھادة تسجیل مدرسّیة أو جامعّیة أو بمركز تكوین مھنياالستظھارشرط 

.األطفال المصابون بمرض عضال مھما كان سّنھم-

.إذا توّفي أحد األطفال األربع المدرجین في المنحة یحّق إدراج الطفل الموالي في الترتیب مكانھ-

.إسناد المنحة إّال لواحد منھما دون اآلخرإذا كان كال الوالدین یعمل فال یحّق -

الذي لھ أطفال في الكفالةتسند للمنخرط:المنح العائلّیة.أ

د عن الطفل األول320.7

د عن الطفل الثاني6.507

د عن الطفل الثالث5.603

1989جانفي1بدایة مند عن الطفل الرابع الذي اكتسب ھذا الحق 4.880

.ل المعوق المرتب بعد الطفل الثالثد عن الطف4.880

تسند للمنخرط  المتحّصل على المنحة العائلّیة الذي لھ أطفال في الكفالة و ال :منحة األجر الوحید

.یتعاطى قرینھ نشاطا مأجورا

.ت إذا كان في العائلة طفل واحد.د3.125

.ت إذا كان في العائلة طفالن.د6.250

.طفال أو أكثرأ3ت إذا كان في العائلة .د7.825

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

.بنشاط مأجورالتحاقھالقرین أو 
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III.إحتساب الساعات اإلضافّیة:

المتعّلق بتنقیح 1991مارس 13ـدد المؤّرخ في 367الساعات اإلضافّیة في األمر عـاحتسابتّم تنظیم 

المتعّلق بضبط توقیت العمل األسبوعي 1973مارس 17المؤّرخ في 1973ـدد لسنة 126األمر عـ

.المطالب بھ بعض أصناف األعوان التابعین لوزارة التربیة

):جدید(11الفصل -

ة و یصبح ھذا ساعة عمل في األقسام النھائّی11ساعات إلى 6لفائدة كّل مدّرس یقوم بـساعةتطرح -

.ساعة أو أكثر باألقسام النھائّیة12إذا كان یقوم بتدریس لساعتینالطرح 

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

من مدیر راحباقتالمعامل التي تمنح الحّق في ھذا الطرح لكّل معھد بمقّرر من وزیر التربیة و ذلك 

.المعھد

).المترّبصین(األساتذة المكّلفین بمساعدة التالمیذ األساتذةلفائدة ساعتانتطرح -

.تلمیذ على األقّل34أو أكثر في أقسام تعّد ساعات10بـلكّل مدّرس یقوم ساعة تطرح -

ھ بحساب مدّرس واحد في ماّدتأستاذ مكّلف بالتنشیط و التنسیقلكّل مدّرس معّین بصفة ساعةتطرح -

.أساتذة على األقّل4لكّل ماّدة تعّد 

طوال لفائدة أساتذة التعلیم الثانوي العام و الفّني و التقني و أساتذة التربیة البدنّیة ثالث ساعاتتطرح -

.عامھم األّول للترّبص

.تساعا3الـجدید11الفصل ال یمكن أن یتجاوز مجموع الطرح المشار إلیھ في :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 بالمائة50لكّل أستاذ أنجز بنجاح ساعتان من التوقیت األسبوعيتطرح -

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

. المرحلة الثانیة من التعلیم العالي

):جدید(16الفصل -

للحصول على شھادة ى األكثرعلسنتینإّال لمّدة )جدید(15بالفصل ال یمكن إجراء الطرح المذكور 

.للحصول على شھادة المرحلة الثانیة من التعلیم العاليعلى األكثرسنتینالمرحلة األولى و لمّدة 

.مكّلف بالتوجیھ الجامعيلكّل أستاذ ساعات3تطرح -



ر            یّ غ ص ل ا ي  د ل و ذم ا ت س أل ا ل  ی ل د Page 17

ة و المتعّلقة بالتراتیب الخاّصة المنّظم2002جویلیة26المؤّرخة في 5126المذّكرة عدد حسب -

لكّل أستاذ تربیة بدنّیة مكّلف بتأطیر أقسام ساعة واحدةلألنشطة التربوّیة البدنّیة و الریاضّیة فإّنھ تطرح 

.السنوات الرابعة ثانوي لمّدة تساوي أو تفوق نصف الساعات المطالب بھا

ربیة البدنّیة لكّل أستاذ تربیة بدنّیة مكّلف بتأطیر طلبة المعھد األعلى للریاضة و التتطرح ساعتین-

.المترّبصین

:كّل منّسق ریاضة یتمّتع بتخفیض في ساعات عملھ كاآلتي-

 

 

 


 

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

.یوم العمل285= أیام العمل بالنسبة إلى رجال التعلیم -

.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 

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

عدد ساعات التخفيض عدد المدرسين

بـساعة واحدةتخفیض  مدّرسین4ى إل2من 
ساعات3تخفیض بـ  مدّرسین8إلى 5من 
ساعات4تخفیض بـ  مدّرسین12إلى 9من 
ساعات5تخفیض بـ  فما فوق13من 

)أیام العمل بالنسبة إلى رجال التعلیم(285

أیام7=  285
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:بمقتضى
المتعلق بضبط شروط تنظیم دروس 1988مارس 25المؤرخ في 1988لسنة 679عدد راألم-

.التدارك أو الدعم و الدروس الخصوصّیة
2011مارس 31بتاریخ 3805مذكرة صادرة عن وزیر التربیة تحت عدد  -

ü تتم الدروس داخل المؤسسة خالل السنة الدراسیة بشرط الحصول على ترخیص من طرف المدیرین
لجھویین للتربیة و إمضاء التزام و العمل بھ مع تحدید قیمة المعلوم التي یتم االتفاق علیھا حسب ا

.الترتیب المذكورة الحقا
üیتم تحدید المعلوم حسب خصوصیات كل مؤسسة و جھة على أن ال یتجاوز السقف المحدد:

.د شھریا15ال یتجاوز :المرحلة األولى من التعلیم األساسي-
.د شھریا20ال یتجاوز:لثانیة من التعلیم األساسيالمرحلة ا-
.د شھریا25ال یتجاوز ):السنوات األولى و الثانیة و الثالثة(التعلیم الثانوي -
.د شھریا30ال یتجاوز ):السنوات الرابعة(التعلیم الثانوي -

:عائدات الدروس
ü بالمائة من الدخل80یحصل المربي على.
üبالمائة من دخل الدروس 10ـتقدر بةفي كل مؤسسة تخصص لھ مكافأالمشرف یجب أن یكون واحدا

: على أن ال یتجاوز المكافأة
.للمرحلة األولى من التعلیم األساسيد بالنسبة250-
.للمرحلة الثانیة من التعلیم األساسيد بالنسبة300-
.د بالنسبة للتعلیم الثانوي350-

ü د بالنسبة للمرحلة األولى من التعلیم األساسي و 100تتجاوز بالمائة على أن ال5تسند للعملة نسبة
.د في المرحلة الثانیة و في التعلیم الثانوي120

üمن ة في باب الموارد الذاتیةسمیزانیة المؤسفيبالمائة من الدخل و الفواضل إن وجدت 5نسبة تنّزل
.سابقااألسرةعوضا عن منظمة التربیة و قبل العون المحاسب

üلى المشرفین على ھذه الدروس مسك دفتر حسابات مرقم وممضي من قبل المندوب الجھوي للتربیةع
.بجمیع مؤیدات مختلف العملیاتاالحتفاظكذلك استعمال الوسائل ذات الصلة و 

üأّما لغیرھم من التالمیذ  .یمنع على المرّبي تنظیم دروس تدارك لتالمیذه خارج المؤّسسة التربوّیة
.كن بشرط الحصول على ترخیص مسّبقفمم
ü بالنسبة للدروس الخصوصّیة یمكن للمدرس تنظیم مجموعات  ال تتجاوز الثالث وال یتجاوز التالمیذ

منشور عدد (فیھ تھوئةصحي و مجّھز و منار و وواسعافي كّل مجموعة األربع و یكون الفضاء
.)1988سبتمبر01الصادر في 101

üو الدعم و الدروس الخصوصّیة للمراقبة اإلدارّیة و البیداغوجّیة من قبل تخضع دروس التدارك أ
.المتفّقدین
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25/12/1978فيالمؤّرخ176/78المنشور الوزاري عدد حسب 

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

üساعات10تجاوز الساعات الزائدة بین المعھد العمومي و المعھد الخاص یجب أن ال ت.


 

 
2008مارس24المؤّرخ في 2008لسنة 796األمر عدد -

2009مارس21المؤّرخ في 2009لسنة 142األمر عدد -

2009أوت5المؤّرخ في 2009لسنة 2273األمر عدد -

üال یمكن التعاقد ألكثر من سنتین دراسیتین متتالیتین.

ü جوان من كّل سنة دراسّیة30ال یتعدى مفعول العقد.

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

. ساعة في الشھر

üالسّن/ أقدمّیة الشھادة / شھادة العلمّیة ال:في اإلختیار بین المترشحین تعتمد المندوبّیة.

 
تدریس توّزع على أّیام العمل مع تخصیص یوم من قبل المندوبّیة الجھوّیة للتربیة مخّصص ساعة 18

.للتكوین البیداغوجي

ساعة أسبوعّیا 12لمبّرز األّول إلى التخفیض في ساعات التدریس بالنسبة لألستاذ المبّرز و األستاذ ا-

).بین النقابة و وزارة التربیة03/12/2011محضر جلسة (سنة تدریس15بدایة من 

ساعة أسبوعّیا بالنسبة لألساتذة الذین المباشرین للتدریس و الّلذین سیكّلفون بعمل 25نظام اعتماد-

محضر (.ّرر ذلك لجنة طبّیةوتق. إداري لـزیادة عن النصاب أو حذف اختصاص أو بسبب مرض

).بین النقابة و وزارة التربیة03/12/2011جلسة 
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ساعة في جدول أوقاتھ و ما زاد عن ذلك یحتسب ضمن 15األستاذ المترّبص سنة أولى مطالب بــ-

.الساعات الزائدة

بین 03/12/2011محضر جلسة (سنة تدریس20عمل أسبوعّیا لكّل أستاذ بعد )02(تخفیض ساعتي -

.).لنقابة و وزارة التربیةا

محضر جلسة (سنة تدریس25عمل أسبوعّیا لكّل أستاذ بعد )03(تخفیض ثالث ساعات -

.).بین النقابة و وزارة التربیة03/12/2011

بتصنیف مھنة مدّرسي التعلیم الثانوي و اإلعدادي بجمیع رتبھم المباشرین االعتراف2012تّم في -

.للتدریس ضمن المھن الشاّقة

:إلىاستنادا

.1982سبتمبر 17المؤّرخ في 1982لسنة 1276األمر عـدد -

.1986جویلیة 12المؤّرخ في 609األمر الوزاري عدد -

المبّین لتوقیت العمل األسبوعي لألساتذة 2004أكتوبر 19في المؤّرخ 2004لسنة 2438األمر -

.المبّرزین

2002جویلیة 26ة و الریاضة بتونس مؤّرخة في مذّكرة من المندوب الجھوي للشباب و الطفول-

.ألساتذة التربیة البدنّیة ومعّلمي الریاضةاألسبوعيبخصوص توقیت العمل 

ساعات العمل األسبوعي الرتبة

ساعة15
أستاذ تعلیم ثانوي مترّبص سنة أولى-
أستاذ مبّرز-
ز أّولأستاذ مبّر-

ساعة18

أستاذ تعلیم ثانوي-
أستاذ أّول تعلیم ثانوي-
أستاذ تعلیم ثانوي مرحلة أولى-
أستاذ تعلیم فوق الرتبة -

:في المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
ساعات جمعّیة ریاضّیة3+ ساعة تربیة بدنّیة 22=ساعة25

)ریاضة(معّلم -

:في مرحلة التعلیم الثانوي
ساعات جمعّیة ریاضّیة3+ ساعة تربیة بدنّیة 19=ساعة22

:في المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
ساعات جمعّیة ریاضّیة3+ ساعة تربیة بدنّیة 19=ساعة22

)ریاضة(معّلم أّول -

:في مرحلة التعلیم الثانوي
ساعات جمعّیة ریاضّیة3+ ساعة تربیة بدنّیة 17=ساعة20

ساعات جمعّیة 3+ ساعة تربیة بدنّیة 17=ساعة20
ریاضّیة

)ریاضة(معّلم تطبیق -
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:اتمالحظ

.الجمعّیة الریاضّیة المدرسّیةفي جدول أوقات كّل مدّرس تربیة بدنّیة لنشاط ساعات3یجب تخصیص -

.عمل في الیوم الواحدساعات6بدنّیة ال یمكن لمدّرس التربیة ال-

إّال في إذا توّفرت اإلضاءة المناسبة دقیقة30و17الساعة ال یجب برمجة حصص التربیة البدنّیة بعد -

.في الفضاء المستغّل

 
 

.الصادر عن وزارة التربیة2012- 06-73المنشور

:بالنسبة للتلمیذ.1

ü6ساعات كحد أقصى یومّیا و ساعتین كحد أدنى صباحا و مساء.

üتجنب الساعات الجوفاء.

:بالنسبة لألستاذ.2

ü6ساعات كحد أقصى یومّیا و ساعتین كحد أدنى صباحا و مساء.

üإعتماد المراوحة بین الحصص الصباحّیة و المسائّیة.

ü في األسبوع عدى یوم التكوینال یسند للمدرس أكثر من یوم راحة واحد.

ü مسستویین إثنین أو شعبتین إثنین على األقّلیسند لكّل مدّرس.
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1995لسنة 49دالمنشور عدو من النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة العمومّیة27للفصل استنادا

ّبص یدوم سنتین یمكن تمدیدھا بسنة واحدة یتّم فإّن األستاذ یترّسم بعد تر1995جویلیة 11المؤّرخ في 

اللجنة اإلدارّیة استشارةبعد ذلك إّما ترسیمھ في رتبتھ أو إعفاؤه بناء على تقریر تفّقد بیداغوجي و بعد 

المتناصفة

:ترّبص السنة األولى.1

.اثنینالسنة الدراسّیة بأسبوع أو افتتاحینّظم قبل :الترّبص التمھیدي-أ

.حلقة من دروس شاھدة و ورشات عمل و دروس عاّمة18إلى 5یتكّون من :قيالترّبص التطبی-ب

:ترّبص السنة الثانیة.2

.دروس شاھدة و ورشات عمل و دروس عاّمةمن اتحلق5إلى 3یتكّون من :التكوین البیداغوجي-أ

لثاني ھو عمل شخصي ذو بعدین أحدھما تكویني منھجّیا و علمّیا و بیداغوجّیا و ا:البحث التربوي-ب

مواضیعھ بیداغوجّیة خاّصة أساسا و مقصده تذلیل صعوبات تربوّیة تتعّلق بتجربة األستاذ . تقویمي

20بین یكون عدد صفحاتھ ...أو إنتاج موضحات و تجھیزات تعلیمّیة أو جذاذات دروسالمترّبص

. نھایة شھر مايویكون آخر أجل لتسلیمھ لإلدارة 30و

:خالل فترة الترّبص

.  ساعات تخفیض في جدولھ3لسنة األولى من الترّبص یتمّتع األستاذ بـخالل ا-

.مدیر المعھدطرف من تزیارایتلقى األستاذ -

من طرف المتفّقد أو ) تكون أكثر في حالة تأجیل الترسیم(زیارات إرشاد 3إلى 2یتلقى األستاذ من -

التقاریر إرسالو یجب ق مدیر المعھدویتّم إعالم المترّبص بالزیارة مسّبقا عن طریالمرشد التربوي 

.رف أسبوعین من تاریخ الزیارةظالبیداغوجّیة في 

یطالب المترّبص بحضور كاّفة حلقات الترّبص و في حال التغّیب الشرعي عن ثلث الحلقات المقّررة -

وزت أّما إذا تجا. یعتبر المترّبص مترّبص سنة ثانیة مع مطالبتھ بحضور الحلقات التي تغّیب عنھا

غیاباتھ ثلث الحلقات المقّررة فیطالب المترّبص بإعادة الترّبص بأكملھ في السنة الدراسّیة الموالیة 

).ترّبص مزدوج(

...)تقویمھ الشخصي للترّبص–المالحظات –الدروس (یطالب المترّبص بكّراس الترّبص -

Üفي المترّبصبناء على ما سبق یحّرر متفّقد الماّدة تقریرا إجمالّیا یضّمنھ رأیھ.

Ü یقّیم مجھود المترّبصو یسند لألستاذ عدددون إشعار مسبقتكون زیارات التفّقد.

.في البحث التربوي20من 10في زیارة التفّقد و 20من 10یتّم ترسیم األستاذ إذا كان تحّصل على  -
.اللجنة اإلدارّیة المتناصفةاستشارةوذلك بعد 
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و كان العدد المسند في البحث 10المسند في زیارة التفّقد أقّل من یؤّجل الترسیم  إذا كان العدد-
أو أكثر و في ھذه الحالة یطالب األستاذ بإعادة ترّبص السنة الثانیة دون إعادة البحث 10التربوي  

.التربوي
رة و كان العدد المسند في  زیا10یؤّجل الترسیم  إذا كان العدد المسند في البحث التربوي أقّل من -

أو أكثر و في ھذه الحالة یطالب األستاذ بإعادة البحث التربوي دون حضور حلقات التكوین10التفّقد 

Ü في حالة القصور العلمي الواضح یمكن للمتفّقد أن یقترح إعفاء المترّبص من التدریس بإحالتھ على

من قبل لجنة ھر ماي قبل نھایة شوفي حال حصول إعفاء یجرى للمترّبص تفّقد أخیر .مجلس التأدیب

تضّم المتفّقد و أستاذین من نفس الماّدة و من نفس المستوى العلمي على األقّل تعّینھما اإلدارة الجھوّیة 

.للتعلیم

Üلمّدة سنة على األقّل أو إذا كان متحّصال على شھادة من دار المعّلمین إذا كان األستاذ المبّرز دّرس

2004لسنة 2438األمر عدد حسب .ة یمكن تمدیده سنة أخرىالعلیا فإّنھ یخضع لترّبص یدوم سن

2004أكتوبر 19المؤّرخ في 

Ü األستاذ المبّرز الذي ال أقدمّیة لھ في التعلیم یخضع لترّبص یدوم سنتین یمكن تمدیده بسنة واحدة یتّم

اإلدارّیة بعد ذلك ترسیمھ أو إرجاعھ إلى رتبتھ األصلّیة أو إعفاؤه نھائّیا بعد أخذ رأي الجنة 

.المتناصفة إذا لم یكن تابعا لإلدارة

 
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 التفّقدالبیداغوجي للمرّبي

.إلى تفّقدات بیداغوجّیة دورّیة منتظمةدّرسون بمختلف رتبھم یخضع الم-

یمكنھ المطالبة بزیارة عبر التسلسل اإلداري إلى السّید في حال لم یخضع األستاذ للتفّقد لعّدة سنوات-

.المدیر العام للتفّقدّیة العاّمة للتربیة عن طریق السّید المدیر الجھوي للتربیة

بإمكان األستاذ تقدیم مطلببتجمید العدد البیداغوجي أو الحّط منھّدة قرارا في حال إّتخذ متفّقد الما-

إلى السّید المدیر العام للتفّقدّیة العاّمة للتربیة عن طریق السّید المدیر الجھوي للتربیة عن اعتراض

:بناع على تقریر التفّقدطریق التسلسل اإلداري

B في البرنامج فعلى األستاذ أن یثبت أّن ذلك خارج في حال ذكر المتفّقد مثال أّن ھناك تأخیر

.عن نطاقھ كتوّقف الدروس بالمنطقة ألسباب مناخّیة أو ألسباب صحّیة ألّمت بھ

B في حال ذكر المتفّقد مثال أّن المرّبي لم یستعمل وسائال تعلیمّیة فعلى األستاذ أن یثبت أنّھ

ة و ذلك بنسخ ما دّونھ على نّصا في درسھ من الكتاب المدرسي بذكر الصفحاستعمل

...األمر بنسخ بعض الصفحات من كّراسات التالمیذاقتضىكّراس النصوص وإذا 
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:فحوى تقریر التفّقد 
üاسم الدرس الذي حضره المتفقد.

üوصف الدرس.

ü و لمستوى التلمیذ،طریقة األھداف و مالءمتھا للبرامج الرسمّیة:الجانب البیداغوجي

...مّیة المستعملة،طریقة التنشیط،استعمال السبورة،مشاركة التالمیذالتدریس،الوسائل التعلی

üمن لغة التدریسن، التمّكسالمة المحتوى:المحتوى المعرفي...

üالتقّدم في إنجاز البرنامج، المراقبة اإلعداد،كراس الدروس،كراسات التالمیذ،:التنظیم العام للعمل

...المستمّرة

üالحاجیاتص، تشخیلدرسانعكاسھ على ا:التكوین المستمّر...

üالخالصة.

üالعدد المسند عل عشرون.

 

 
یعكس مجھوده المھني یقترحھ مدیر 100و 0یسند كّل سنة لألستاذ في حالة مباشرة أو إلحاق عدد بین 

و المؤسسة و یرجع إعطاؤه إلى رئیس اإلدارة أي المندوب الجھوي للتربیة نیابة عن وزیر التربیة 

:مقاییس اإلسناد ھي

üالسیرة العامة.

üالوقتاحترامو المواظبة.

üالكفاءة المھنّیة.

üاإلنتاجّیة.

إذا كان األستاذ في عطلة مرض طویل األمد أو في حالة عدم مباشرة أو تحت السالح فیسند لھ آخر عدد 

.تحّصل علیھ

طلب اعتراض عن طریق التسلسل اإلداري في حالة عدم رضا األستاذ عن العدد المسند إلیھ فیمكنھ تقدیم م

من 22للفصل یطلب فیھ من اللجنة اإلدارّیة المتناصفة أن تدعو اإلدارة إلى مراجعة العدد المسند طبقا 

.النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة العمومّیة
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المؤّرخ 1997لسنة 1832األمر من النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة العمومّیة و24یعّرفھ الفصل 

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 

و ألساتذة التعلیم فوق الرتبة و لألساتذة المبّرزین ألساتذة التعلیم األّولین فوق الرتبةشھر 24كّل -

.األّولین

.8و الدرجة 1شھر لبقّیة الرتب بین الدرجة 21كّل -

.عن كّل درجة جدیدةخاضعة لألداء دنانیر 9تضاف -

و الخصم من العادّیةال تحتسب في األقدمّیة في الدرجة فترات العطل بدون مرّتب و عدم المباشرة -

بالمرّت

 

:تختلف الترقیات حسب الرتبة التي بدء بھا المدرس حیاتھ المھنّیة

من رتبة أستاذ تعلیم ثانوي أو أستاذ تعلیم ثانوي بالسلك المشترك لمدّرسي اللغة األنقلیزّیة و .1

:اإلعالمّیة

دّرسي اللغة األنقلیزّیة و بالسلك المشترك لمو تعلیم الثانوي العام و التقني و الفنيأّول للرتبة أستاذ -أ

:اإلعالمّیة

یترّشح لھا أساتذة التعلیم الثانوي المترّسمون في رتبتھم و المباشرین للتدریس المتوّفر فیھم الشروط 

:التالیة

.قدمّیة في الرتبة في تاریخ ختم الترّشحاتأسنوات 6-

.على األقّل20من 11عدد بیداغوجي یساوي -

ة التعلیم الثانوي القائمون بعمل إداري أو المكّلفون بخّطة وظیفّیة أو الملحقون  یترّشح لھا أیضا  أساتذ

:المتوّفر فیھم الشروط التالیة

.سنوات اقدمّیة في الرتبة في تاریخ ختم الترّشحات6-

وفي حالة عدم توفر .20من 11یساوب العدد البیداغوجيوالعدد اإلداري معدل حسابي بین إعتماد -

.كعدد بیداغوجي10جي یحتسب المعدل الحسابي آلخر عدد إداري و عدد بیداغو
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:ترتیب المترّشحین&

)1ضارب ( آخر عدد بیداغوجي -

).نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة في الرتبة -

).نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة العاّمة -

سنة بعد السنوات 4نقطة عن كّل ) ¼(ثّم بربع . من التدریس08التنفیل بنقطة لكّل أستاذ في السنة -

.الثماني األولى

نقاط للمشاركین في تألیف كتب مدرسیة أو دراسات أو بحوث ذات صبغة 10التنفیل بعدد أقصاه -

أو من قبل وزارة التعلیم بیداغوجیة بحتة و وسائل تعلیمیة موازیة مؤشرة من قبل وزارة التربیة 

للسنتین اللتین تسبقان شترك لألنقلیزّیة و اإلعالمّیة العالي و البحث العلمي بالنسبة لألساتذة بالسلك الم

.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.

vنقطتان: رئیس مصلحة أو مدیر مؤّسسة تربوّیة أو ناظر.

:ملّف الترّشح&

.مطلب ترّشح یسحب من الشبكة التربوّیة-

.قائمة خدمات من اإلدارة الجھوّیة للتعلیم-

.نسخة مطابقة لألصل من شھادة األستاذّیة أو اإلجازة أو ما یعادلھما-

تثبت سنوات التدریس الفعلي بالنسبة ألساتذة السلك المشترك لمدرسي األنقلیزیة و اإلعالمّیة وثیقة -

.المباشرین للتدریس بمؤسسات التعلیم العالي

.نسخة من تقریر آخر عدد بیداغوجي-

.نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة للمكّلفین بعمل إداري-

. سنوّیامن المترّشحین ةبالمائ35یتّم قبول :مالحظة

:رتبة أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة-ب

:ط التاليالمتوّفر فیھم الشرالمترّسمون في رتبتھم و المباشرین للتدریس األّولساتذة األیترّشح لھا 
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.قدمّیة في الرتبة في تاریخ ختم الترّشحاتأسنوات 05-

:ترتیب المترّشحین&

) .1ضارب ( آخر عدد بیداغوجي -

).نقطة عن كلّ سنة( ة األقدمّیة العاّم-

).نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة في الرتبة -

.سنوات8نقطة عن كّل سنة بعد )0.25(ثّم بربع . سنوات من التدریس8التنفیل بنقطة لمدة -

نقاط للمشاركین في تألیف كتب مدرسیة أو دراسات أو بحوث ذات صبغة 10التنفیل بعدد أقصاه -

أو من قبل وزارة التعلیم میة موازیة مؤشرة من قبل وزارة التربیة بیداغوجیة بحتة و وسائل تعلی

للسنتین اللتین العالي و البحث العلمي بالنسبة لألساتذة األول بالسلك المشترك لألنقلیزّیة و اإلعالمّیة 

.تسبقان المناظرة

:یفّیة أو الملحقینكما یتشح لھذه الرتبة األساتذة األول القائمین بعمل إداري أو المكّلفین بخطة وظ

).نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة العاّمة -

).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 10التنفیل بعدد أقصاه -

أو من قبل وزارة وازیة مؤشرة من قبل وزارة التربیة صبغة بیداغوجیة بحتة و وسائل تعلیمیة م

التعلیم العالي و البحث العلمي بالنسبة لألساتذة األول بالسلك المشترك لألنقلیزّیة و اإلعالمّیة 

.للسنتین اللتین تسبقان المناظرة

ظر سنوات على األقل بخطة مدیر أو نا5نقاط على أقصى تقدیر للمكّلفین  منذ 4التنفیل  بـ -

:باحدى 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&

.مطلب ترّشح یسحب من الشبكة التربوّیة-

.ائمة خدمات من اإلدارة الجھوّیة للتعلیمق-

وثیقة تثبت سنوات التدریس بالنسبة للمباشرین للتدریس بمؤّسسات التعلیم العالي-
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.نسخة من قرار التسمیة في الرتبة الحالّیة-

نسخة من تقریر آخر تفقد بیداغوجي للمباشرین للتدریس أو من آخر عدد إداري لغیر المباشرین -

.للتدریس

ند اإلقتضاء من الكتب المدرسّیة و الدراسات و البحوث ذات الصبغة البیداغوجّیة البحتة و نسخة ع-

.وزارة التربیة للسنتین اللتین تسبقان المناظرةالوسائل التعلیمّیت الموازیة المؤشرة من قبل 

. من المترّشحین سنوّیاةبالمائ35یتّم قبول :مالحظة

:أّول ممّیزرتبة أستاذ تعلیم -ج

:ط التاليالمتوّفر فیھم الشراألول فوق الرتبة ساتذة األیترّشح لھا 

.قدمّیة في الرتبة في تاریخ ختم الترّشحاتأسنوات 5-

القائمون بعمل إداري أو المكّلفون بخّطة وظیفّیة أو الملحقوناألول فوق الرتبةساتذة األیترّشح لھا أیضا  

:ليط التاالمتوّفر فیھم الشرو الحاملین

.قدمّیة في الرتبة في تاریخ ختم الترّشحاتأسنوات 5-

: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

نقاط للمشاركین في تألیف كتب مدرسیة أو دراسات أو بحوث ذات صبغة 10التنفیل بعدد أقصاه -5

أو من قبل وزارة التعلیم بیداغوجیة بحتة و وسائل تعلیمیة موازیة مؤشرة من قبل وزارة التربیة 

للسنتین اللتین عالمّیة العالي و البحث العلمي بالنسبة لألساتذة األول بالسلك المشترك لألنقلیزّیة و اإل

.تسبقان المناظرة

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.

v نقاط3: مدیر مساعدكاھیة مدیر أو.

vنقطتان: رئیس مصلحة أو مدیر مؤّسسة تربوّیة أو ناظر.
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:ملّف الترّشح&

.مطلب ترّشح یسحب من الشبكة التربوّیة-

.قائمة خدمات من اإلدارة الجھوّیة للتعلیم-

.نسخة من قرار االنتداب أو الترقیة إلى الرتبة الحالّیة-

.التي تخّول التنفیلنسخة مطابقة لألصل من الشھادات العلمّیة-

.نسخة من تقریر آخر عدد بیداغوجي-

.نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغیر المباشرین للتدریس-

.من المترّشحین سنوّیاةبالمائ35یتّم قبول :مالحظة

:مبّرزمن رتبة أستاذ .2

:مبّرز أّولرتبة أستاذ -أ

:شرین للتدریس المتوّفر فیھم الشرط التاليم و المباالمترّسمون في رتبتھالمبرزونساتذة األیترّشح لھا 

.قدمّیة في الرتبة في تاریخ ختم الترّشحاتأسنوات 7-

:ترتیب المترّشحین&

وفي صورة عدم توفر عدد بیداغوجي یحتسب المعدل الحسابي ) 1ضارب ( آخر عدد بیداغوجي -

.كعدد بیداغوجي) 2ضارب ( و عشرة ) 1ضارب ( آلخر عدد إداري 

).نقطة عن كلّ سنة( قدمّیة في الرتبة األ-

).نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة العاّمة -

سنة تدریس األولى 12سنوات بعد 4ثّم بنقطة لكّل . سنة من التدریس12التنفیل بنقطة لمدة -

.للمباشرین للتدریس و الملحقین بالوكالة التونسیة للتعاون الفني

:الشھادات العلمّیة ما بعد األستاذیة أو ما یعادلھا و ذلك كاآلتينقطة لحاملي15التنفیل بعدد أقصاه -

üنقطة15:شھادة الدكتوراه.

üنقاط5:شھادة البحوث المعّمقة.

üنقاط3:شھادة الدراسات المعمقة

üنقطتان: شھادة الكفاءة في البحث.

.إّال مّرة واحدةالتنفیل لالرتقاء األستاذّیةال تخّول نفس الشھادات العلمّیة ما بعد : مالحظة
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نقاط للمشاركین في تألیف كتب مدرسیة أو دراسات أو بحوث ذات 10التنفیل بعدد أقصاه -

صبغة بیداغوجیة بحتة و وسائل تعلیمیة موازیة مؤشرة من قبل وزارة التربیة للسنتین اللتین 

.تسبقان المناظرة

لى األقل بخطة مدیر أو ناظر سنوات ع5نقاط على أقصى تقدیر للمكّلفین  منذ 4التنفیل  بـ -

:باحدى 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&

.طلب ترّشح یسحب من الشبكة التربوّیةم-

.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-

.نسخة من تقریر آخر عدد بیداغوجي-

.عدد إداري بالنسبة لغیر المباشرین للتدریسنسخة من آخر -

نسخة عند اإلقتضاء من الكتب المدرسّیة و الدراسات و البحوث ذات الصبغة البیداغوجّیة البحتة و -

.وزارة التربیة للسنتین اللتین تسبقان المناظرةالوسائل التعلیمّیت الموازیة المؤشرة من قبل 

. ترّشحین سنوّیامن المةبالمائ35یتّم قبول :مالحظة

:مبّرز أّول مبّرزرتبة أستاذ -ب

شرین للتدریس المتوّفر فیھم الشرط المترّسمون في رتبتھم و المبااألّول المبرزونساتذة األیترّشح لھا 

:التالي

.قدمّیة في الرتبة في تاریخ ختم الترّشحاتأسنوات 5-

:ترتیب المترّشحین&

ورة عدم توفر عدد بیداغوجي یحتسب المعدل الحسابي وفي ص) 1ضارب ( آخر عدد بیداغوجي -

.كعدد بیداغوجي) 2ضارب ( و عشرة ) 1ضارب ( آلخر عدد إداري 
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).نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة في الرتبة -

).نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة العاّمة -

ریس األولى سنة تد12سنوات بعد 4ثّم بنقطة لكّل . سنة من التدریس12التنفیل بنقطة لمدة -

.للمباشرین للتدریس و الملحقین بالوكالة التونسیة للتعاون الفني

: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: ھادة الكفاءة في البحثش.

.التنفیل لالرتقاء إّال مّرة واحدةاألستاذّیةال تخّول نفس الشھادات العلمّیة ما بعد : مالحظة

نقاط للمشاركین في تألیف كتب مدرسیة أو دراسات أو بحوث ذات 10التنفیل بعدد أقصاه -

وزارة التربیة للسنتین اللتین صبغة بیداغوجیة بحتة و وسائل تعلیمیة موازیة مؤشرة من قبل

.تسبقان المناظرة

سنوات على األقل بخطة مدیر أو ناظر 5نقاط على أقصى تقدیر للمكّلفین  منذ 4التنفیل  بـ -

:باحدى مؤسسات وزارة التربیة أو بخطة وظیفّیة باإلدارة المركزّیة أو الجھوّیة بوزارة التربیة 

vنقاط4:مدیر عام أو مدیر.

vنقاط3: یر أو مدیر مساعدكاھیة مد.

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-

نسخة مطابقة لألصل من شھادة التبریز-

.أّولنسخة من قرار التسمیة في رتبة أستاذ مبرز-

.نسخة مطابقة لألصل من الشھادات العلمّیة التي تخّول التنفیل-

.نسخة من تقریر آخر عدد بیداغوجي-

.نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغیر المباشرین للتدریس-

نسخة عند اإلقتضاء من الكتب المدرسّیة و الدراسات و البحوث ذات الصبغة البیداغوجّیة البحتة و -

.وزارة التربیة للسنتین اللتین تسبقان المناظرةمّیت الموازیة المؤشرة من قبل الوسائل التعلی
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. من المترّشحین سنوّیاةبالمائ35یتّم قبول :مالحظة

:من رتبة أستاذ تعلیم ثانوي مرحلة أولى.3

نوي سنوات إدماج جمیع أساتذة التعلیم الثا3وعلى ثالث مراحل تمتّد على 2012تّم بدایة من سبتمبر 

.مرحلة أولى في رتبة أستاذ تعلیم ثانوي

:تعلیم فوق الرتبةرتبة أستاذ -أ

المتحصلون على شھادة ختم المرحلة األولى من التعلیم العالي أو ما ساتذة التعلیم الثانوي األیترّشح لھا 

:ط التاليالمترّسمون في رتبتھم و المباشرین للتدریس المتوّفر فیھم الشریعادلھا 

.قدمّیة في الرتبة في تاریخ ختم الترّشحاتأات سنو5-

:ترتیب المترّشحین&

) 1ضارب ( آخر عدد بیداغوجي -

).نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة العاّمة -

).نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة في الرتبة -

سنوات 8عن كّل سنة بعد ) 0.25(ثّم بـربع نقطة. سنوات من التدریس8التنفیل بنقطة لمدة بعد -

.تدریس

:التنفیل 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.

شھادة ختم المرحلة األولى من التعلیم العاليال تخّول نفس الشھادات العلمّیة ما بعد : مالحظة

.التنفیل لالرتقاء إّال مّرة واحدة

نقاط للمشاركین في تألیف كتب مدرسیة أو دراسات أو بحوث ذات 10التنفیل بعدد أقصاه -

قبل وزارة التربیة للسنتین اللتین صبغة بیداغوجیة بحتة و وسائل تعلیمیة موازیة مؤشرة من 

.تسبقان المناظرة

المتحصلون على شھادة ختم المرحلة األولى كما یمكن أن یترشح لھذه الرتبة أیضا أساتذة التعلیم الثانوي

.من التعلیم العالي أو ما یعادلھا المكلفین بعمل إداري أو بخطة وظیفّیة أو الملحقین
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).كلّ سنةنقطة عن ( األقدمّیة العاّمة -

).نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة في الرتبة -

) 1ضارب ( آخر عدد إداري -

:التنفیل 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:ھاشھادات أو ما یعادل.

üنقاط4:شھادتان أو ما یعادلھما

üنقطتان: شھادة أو ما یعادلھا.

شھادة ختم المرحلة األولى من التعلیم العاليال تخّول نفس الشھادات العلمّیة ما بعد : مالحظة

.التنفیل لالرتقاء إّال مّرة واحدة

سات أو بحوث ذات نقاط للمشاركین في تألیف كتب مدرسیة أو درا10التنفیل بعدد أقصاه -

صبغة 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 -

:لمركزّیة أو الجھوّیة بوزارة التربیة باحدى مؤسسات وزارة التربیة أو بخطة وظیفّیة باإلدارة ا

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-

.ة مطابقة لألصل من الشھادة الجامعّیة للمرحلة األولى من التعلیم العالينسخ-

.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-

.سبة لغیر المباشرین للتدریسنسخة من آخر عدد إداري بالن-

.نسخة مطابقة لألصل من الشھادات العلمّیة ما بعد المرحلة األولى التي تخّول التنفیل-
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نسخة عند اإلقتضاء من الكتب المدرسّیة و الدراسات و البحوث ذات الصبغة البیداغوجّیة البحتة و -

.للسنتین اللتین تسبقان المناظرةوزارة التربیة الوسائل التعلیمّیت الموازیة المؤشرة من قبل 

. من المترّشحین سنوّیاةبالمائ35یتّم قبول :مالحظة

:تعلیم ثانوي ممّیزرتبة أستاذ -ب

المتحصلون على شھادة ختم المرحلة األولى من التعلیم العالي أو فوق الرتبةساتذة التعلیم األیترّشح لھا 

:رین للتدریس المتوّفر فیھم الشرط التاليالمترّسمون في رتبتھم و المباشما یعادلھا 

.قدمّیة في الرتبة في تاریخ ختم الترّشحاتأسنوات 5-

:ترتیب المترّشحین&

) 1ضارب ( آخر عدد بیداغوجي -

).نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة العاّمة -

).نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة في الرتبة -

سنوات 8عن كّل سنة بعد ) 0.25(ثّم بـربع نقطة.سنوات من التدریس8التنفیل بنقطة لمدة بعد -

.تدریس

:التنفیل 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:ا یعادلھماشھادتان أو م

üنقطتان: شھادة أو ما یعادلھا.

شھادة ختم المرحلة األولى من التعلیم العاليال تخّول نفس الشھادات العلمّیة ما بعد : مالحظة

.التنفیل لالرتقاء إّال مّرة واحدة

نقاط للمشاركین في تألیف كتب مدرسیة أو دراسات أو بحوث ذات صبغة 10التنفیل بعدد أقصاه -

داغوجیة بحتة و وسائل تعلیمیة موازیة مؤشرة من قبل وزارة التربیة للسنتین اللتین تسبقان بی

.المناظرة

المتحصلون على شھادة ختم المرحلة األولى كما یمكن أن یترشح لھذه الرتبة أیضا أساتذة التعلیم الثانوي

.ّیة أو الملحقینمن التعلیم العالي أو ما یعادلھا المكلفین بعمل إداري أو بخطة وظیف

).نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة العاّمة -

).نقطة عن كلّ سنة( األقدمّیة في الرتبة -

) 1ضارب ( آخر عدد إداري -
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:التنفیل لحاملي الشھادات العلمّیة ما بعد شھادة ختم المرحلة األولى من التعلیم العالي و ذلك كاآلتي-

ü5نقاط10:شھادات أو ما یعادلھا.

ü4نقاط8: ت أو ما یعادلھاشھادا.

ü3نقاط5:شھادات أو ما یعادلھا.

üنقاط4:شھادتان أو ما یعادلھما

üنقطتان: شھادة أو ما یعادلھا.

شھادة ختم المرحلة األولى من التعلیم العاليال تخّول نفس الشھادات العلمّیة ما بعد : مالحظة

.التنفیل لالرتقاء إّال مّرة واحدة

نقاط للمشاركین في تألیف كتب مدرسیة أو دراسات أو بحوث ذات صبغة 10التنفیل 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 -

:سسات وزارة التربیة أو بخطة وظیفّیة باإلدارة المركزّیة أو الجھوّیة بوزارة التربیة مؤ

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-

.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-

.للمباشرین للتدریسنسخة من تقریر آخر تقریر بیداغوجي بالنسبة -

.نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغیر المباشرین للتدریس-

.نسخة مطابقة لألصل من الشھادات العلمّیة ما بعد المرحلة األولى التي تخّول التنفیل-

نسخة عند اإلقتضاء من الكتب المدرسّیة و الدراسات و البحوث ذات الصبغة البیداغوجّیة البحتة و -

.وزارة التربیة للسنتین اللتین تسبقان المناظرةلیمّیت الموازیة المؤشرة من قبل الوسائل التع

.من المترّشحین سنوّیاةبالمائ35یتّم قبول :مالحظة
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وممیزأولوأستاذالرتبةفوقأولتعلیمأستاذرتبإلىآلیاالترقیة2012منبدایةسنوّیاالتربیةوزارةتفتح
:یليكمارتبةكلفيللمشاركةتوفرھاالواجبالشروطحددتوقد)2012دورة(الثانويللتعلیمأولأستاذ

üالرتبةفوقاألولالتعلیمأساتذةالرتبةلھذهآلیایرتقيأنیمكن:رتبة أستاذ أول ممیزإلىبالنسبة
الكفاءةشھادةأوالمعمقةالدراساتشھادةأوالمعمقةالبحوثشھادةأوالماجستیرشھادةعلىالمتحصلون

فيرتبتھمفياألقلعلىأقدمیةسنوات)04(أربعشرطفیھمالمتوفرویعادلھاماأوالدكتوراهأوالبحثفي
.2012جوان26تاریخ
üللتعلیملاألواألساتذةالرتبةلھذهآلیایرتقيأنیمكن:رتبة أستاذ تعلیم أول فوق الرتبةإلىبالنسبة

شھادةأوالمعمقةالدراساتشھادةأوالمعمقةالبحوثشھادةأوالماجستیرشھادةعلىالمتحصلونالثانوي
فياألقلعلىأقدمّیةسنوات)04(أربعشرطفیھمالمتوفرویعادلھاماأوالدكتوراهأوالبحثفيالكفاءة
.2012جوان26تاریخفيرتبتھم

üأساتذةوالثانويالتعلیمأساتذةالرتبةلھذهآلیایرتقيأنیمكن:ستاذ أول للتعلیم الثانويرتبة أإلىبالنسبة
فیھمالمتوفرالممیزونالثانويالتعلیمأساتذةوالرتبةفوقالتعلیمأساتذةوالتقنيالتعلیمأساتذةوالفنيالتعلیم
تقنيتعلیمأستاذوفنيتعلیمأستاذوثانويلیمتعأستاذرتبةفيتسمیتھممنذأقدمیةسنوات)05(خمسشرط

شھادةأوالمعمقةالبحوثشھادةأوالماجستیرشھادةعلىالمتحصلونالثانوي2012جوان26تاریخفي
.یعادلھاماأوالدكتوراهأوالبحثفيالكفاءةشھادةأوالمعمقةالدراسات
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:ملّف الترّشح&

.مطلب ترّشح-

.من الشھادات العلمّیة التي تخّول ألصحابھا حّق االرتقاء اآللينسخة مطابقة لألصل-

.قائمة خدمات من اإلدارة الجھوّیة للتعلیم-

.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

 
المتعلق بضبط النظام األساسي 2001أكتوبر 02المؤرخ في 2001لسنة 2348األمر عدد- :المرجع

.منھ16ّصة الفصل الخاص بسلك التفّقد البیداغوجي بوزارة التربیة و خا

المتعّلق بكیفّیة تنظیم المناظرة الخارجّیة باإلختبارات 2003نوفمبر 18القرار المؤّرخ في -

للقبول في مرحلة تكوین إلنتداب متفقدین للمدارس اإلعدادّیة و المعاھد الثانوّیة

نتداب متفقدین للمدارس الخارجّیة باإلختبارات للقبول في مرحلة تكوین إلتفتح 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 -

سنوات 05لون على شھادة تبریز أو على عناوین أو شھادة معادلة لھا و الذین لھم الثانوي المتحص

.في تاریخ ختم الترشحاتأقدمّیة في رتبھم

و األساتذة األّول المتحصلین على األستاذّیة أو شھادة معادلة لھا و ألساتذة التعلیم األّول فوق الرتبة-

.ریخ ختم الترشحاتفي تاسنوات أقدمّیة في الرتبة07الذین لھم 

ألساتذة التعلیم فوق الرتبة و ألساتذة التعلیم الثانوي المتحصلین على األستاذّیة أو شھادة معادلة لھا و -

.في تاریخ ختم الترشحاتسنوات أقدمّیة في الرتبة09الذین لھم 

یم فني أو أستاذ نسخة من قرار االنتداب أو ترقیة المترشح إلى رتبة أستاذ تعلیم ثانوي أو أستاذ تعل-

.تعلیم تقني بالنسبة إلى المترشحین للترقیة اآللّیة إلى رتبة أستاذ أّول للتعلیم الثانوي
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:محتوى اإلختبارات&

.)3ضارب (إختبار كتابي یتعّلق بالبرامج الجاري بھا العمل في المرحلة اإلعدادّیة والثانوّیة -

تمثل في إنجاز درس في القسم بحضور لجنة المناظرة ی) الكتابياالختبارللناجحین في (تطبیقياختبار-

).2ضارب (حول ظواھر تتعّلق بالدرس و بمسائل بیداغوجّیة و تربوّیة تلیھ محادثة

:ملّف الترّشح&

.مطلب ترّشح یسحب من الشبكة التربوّیة-

.نسخة مطابقة لألصل من األستاذّیة و من الشھادات العلمّیة المتحّصل علیھا-

.ت من اإلدارة الجھوّیة للتعلیمقائمة خدما-

.نسخة من قرار التسمیة في الرتبة الحالّیة-

.نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدارّیة للمعني باألمر-
 

 
:ربعاألقانونّیة إحدى الحاالت الفي حالة األستاذیجب أن یكون 

)ام ألعوان الوظیفة العمومّیةمن النظام األساسي الع60الفصل (:المباشرة- 1

üو المباشر فعال  لوظائف إحدى الخطط المرسم برتبتھ بصفة قانونّیة األستاذ ھي حالة

.المقابلة لھذه الرتبة

üاألستاذ المتمتع بعطلة بكامل األجر أو بنصفھ.

)من النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة العمومّیة67- 61الفصل (:اإللحاق- 2

üذي یوضع خارج سلكھ األصلي بصفة مؤقتة مع االحتفاظ بحقوقھ في التدرج  األستاذ ال

.والترقیة و التقاعد

ü یمكن أن یكون اإللحاق لدى إدارة أو مؤسسة عمومّیة أو منظمة أو لدى الوكالة التونسّیة

.للتعاون الفني أو وزارة أخرى

:شروط اإللحاق

üقضاء سنتین عمل فعلي على األقّل.

üیم مطلب في الغرضتقد.

üموافقة اإلدارة األصلّیة و إدارة اإللحاق.

ü وظیفة اإللحاقمساویا لمستوىأن یكون مستوى الوظیفة التي یشغلھا األستاذ.

üاستقالل إدارة اإللحاق عن إدارة األستاذ.

üتتولى إدارة اإللحاق صرف مرتبات األستاذ.
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: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

: انھي نوعو .األستاذ الذي یوضع خارج إدارتھ األصلّیة مع البقاء تابعا لسلكھ األصلي

)من النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة العمومّیة68الفصل (:عدم المباشرةالعادّیة

vتكون بطلب من األستاذ لألسباب التالیة:

ü حادث أو مرض خطیر ألّم بالقرین أو أحد األصول أو الفروع فتمنح لمّدة سنة قابلة للتجدید

.مّرة واحدة

üسنوات قابلة للتجدید مّرة واحدة3عاّمة و تمنح لمّدة للقیام بأبحاث أو دراسات تكتسي صبغة.

ü سنوات أو مصابین بعاھة تمنح لمّدة سنتین قابلة للتجدید 6تربیة طفل أو أطفال سّنھم دون

.مّرتین و ال تخّص إال اإلناث

ü سنوات5أشھر لمّدة أقصاھا 3لظروف إستثنائّیة تمنح بأمر رئاسي و تطلب قبل.

:الشروط

üلبتقدیم مط.

üموافقة اإلدارة.

üأقدمیة سنتین على األقّل إن كان مترسما أو متربصا.

ü من رسالة مضمونة الوصول قبل شھرین على األقّلالوظیفة عبرأن یطلب إرجاعھ إلى

1997لسنة 83قانون عدد ) جدید(73نھایة مّدة اإلحالة و إال أعتبر متخلیا حسب الفصل 

.20/12/1997المؤرخ في  

:أثارھا

üعدم اإلنتفاع بالتدرج و الترقیة و التقاعد.

üینتفع بحقوقھ المكتسبة من ترسیم و أقدمّیة.

üعدم إمكانّیة ممارسة نشاط بمقابل.

üیبقى خاضع لمراقبة اإلدارة للتحقق من إلتزامھ  بأسباب االحالة على عدم المباشرة.

üسبة لمّدة اإلحالةیجب علیھ دفع مساھمتھ بعنوان التقاعد و الحیطة االجتماعّیة بالن.
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vمن النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة العمومّیة69الفصل (:عدم المباشرةالوجوبّیة(

ü ال تتّم اإلحالة  على عدم المباشرة الوجوبّیة إّال ألسباب صحّیة و بعد أخذ رأي اللجنة اإلدارّیة

.المتناصفة

üاألمد دون القدرة على عند استنفاذ مدة عطل المرض العادي أو عطل المرض طویل

.استئناف العمل فیحال على حالة عدم المباشرة الوجوبّیة لمّدة سنة قابلة للتجدید مّرتین

üعند انتھاء آجال ھذه الحالة یتّم:

إّما إرجاع األستاذ لعملھ شرط أن یدلي بشھادة طبّیة تثبت أّنھ قادر على استئناف مھامھ -

.دون خشیة ضرر

.التقاعدأو إحالة األستاذ على-

إذا لم یكن لھ الحق في جرایة التقاعد فیتّم شطب اللجنة اإلدارّیة المتناصفةاستشارةأو تتّم -

.اسمھ

üیجب علیھ دفع مساھمتھ بعنوان التقاعد و الحیطة االجتماعّیة بالنسبة لمّدة اإلحالة.

)فة العمومّیةمن النظام األساسي العام ألعوان الوظی71الفصل (:عدم المباشرة الخاّصة-ب

ü یحال األستاذ على عدم المباشرة الخاّصة بقرار من الوزیر األّول لمّدة سنة قابلة للتجدید

.لإللتحاق بقرین نقل للعمل داخل البالد أو خارجھا

ü سنوات قابلة للتجدید 5یحال األستاذ على عدم المباشرة الخاّصة بقرار من الوزیر األّول لمّدة

.المنتخب لعضوّیة مجلس النواببالنسبة لألستاذ 

:الشروط

üتقدیم مطلب.

üعدم وجود خطة شاغرة تسمح بتقریب الزوجین.

:اآلثار

üیحتفظ بحقوقھ في التدّرجال یحتفظ بمرتبھ لكّنھ.

üحسب یجب علیھ دفع مساھمتھ بعنوان التقاعد و الحیطة االجتماعّیة بالنسبة لمّدة اإلحالة

.22/5/1983ؤرخ في الم1985لسنة 762األمر عدد 

:تحت السالح- 4

ü تحت السالح"خالل قیامھ بالواجب العسكري یكون األستاذ في حالة."

üیحتفظ األستاذ في ھذه الحالة بحقوقھ في التدرج و الترقیة و التقاعد.

üعند نھایة ھذه الحالة یعود األستاذ لسلكھ األصلي.
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فالفصل ّیة بترخیص من رئیس إدارتھ وفقا لطلب العون العون عن العمل بصفة وقتانقطاعھي :التعریف

1997لسنة 83المنّقح بالقانون 1983دیسمبر 12المؤّرخ في 1983ـدد لسنة 112من القانون عـ35

إال بعد وظائفهف أن ينقطع عن ممارسة ظّال يمكن ألي مو:"یقضي بأّنھ1997دیسمبر 20المؤّرخ في 

مفاجئ و بشرط أن تقع تسوية ذلك فيما بعد و عدا في صورة حدوث مانع ما .طلب عطلة و الحصول عليها

ينجر عن كلّ غياب غير مبرر بعطلة قانونية حجز عن المرتب بعنوان أيام الغيابات عالوة عن العقوبات 

."التأديبية إن اقتضى األمر

:إلىقام النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة العمومّیة بتصنیف العطل

I.عطل إدارّیة

II.عطل ألسباب صحّیة

III.ة الوالدة و عطلة األمومةعطل

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 اغوجيالیوم البیدال یعتبر :مالحظة

التخّلف یجب طلب عطلة و تبریر الغیاب وإّال تلّقى المدّرس استجوابا من اإلدارة الجھوّیة لیبّرر غیابھ و 

في بإمكان مدیره تدعیمھ في حال انقطاع طریق أو حین ال یتوّفر النقل و یكون المدّرس أبلغ إدارتھ بذلك

بین اتفاقبموجب فقد فقدت صبغتھا اإللزامّیة بالنسبة للمترّسمین الصیفّیةارسللمدأّما بالنسبة . ینھاح

.و الوزارةالعاّمةالنقابة

یحدد التأخیر عن الوزیر األّول1994اكتوبر 12الصادر في 58لمنشور عدد لطبقا:مالحظة
رر التأخیر بصفة متواصلة و غیر مبررة یتم لفت بالربع ساعة األولى من حصة العمل وفي حال توثیق تك

.نظر العون قبل اتخاذ أي اجراء آخر
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و من قانون الوظیفة العمومّیة26الفصل نّص علیھا :المسندة بمناسبة األعیاد الرسمّیةعطل ال.2

:و تنقسم إلى ثالثة أنواع1995جوان 19المؤّرخ في 1995لسنة 1085عدد األمرـضبطت ب

:أّیام7:دینّیةأعیاد.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(رأس السنة المیالدّیة

vیوم واحد) غّرة ماي(عید الشغل العالمي

:وطة بالتلمیذ یقع ضبطھا بمنشور سنويبالنسبة للمدّرسین تضاف عطل مرب.ث

vعطلة نصف الثالثي األّول:

v یوم 15:عطلة الشتاء

v عطلة نصف الثالثي الثاني:

v یوم 15:عطلة الربیع

v سبتمبر13إلىجویلیة 1شھران و نصف من :عطلة الصیف

ّظف بكامل المرّتب و یحتفظ المو.السابقمن القانون 40الفصل ضبطت ھذه العطل في :عطل إستثنائّیة.3

. االستراحةعطل احتسابال تدخل في 

أحد األصول أو الفروع إلى اصطحاب:بعنوان كّل سنة لــأّیام6:قضاء شؤون عائلّیة ملّحة.أ

ال یحّق للموّظف ھذا و ...حضور موكب دفن قریب,سیاقةامتحاناجتیاز,)تثبت بشھادة مرافقة(الطبیب
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لالقتطاعویجب تبریر ھذه العطلة مع مطلب العطلة وإّال تعّرض العون . الزوجة إلى الطبیباصطحاب

.من المرّتب

التحاقھمّرة واحدة خالل الحیاة المھنّیة و ال یتمّتع بھا من حّج قبل لمّدة شھر على أقصى تقدیر:الحّج.ب

.أثناء عملھ بإدارة أخرىبالوظیفة العمومّیة أو إذا قام بذلك

.للعمرةلعطلة ال تمنح ھذه ا:مالحظة

.انتخابيأو أداء واجب كاإلدالء بشھادة أمام القضاء:للقیام بواجب یفرضھ القانون.ج

بمضمون (اّلتي تلي الوالدةأّیام 10یتحّصل علیھما في حدود الـ یومان:بمناسبة كّل والدة طفل للموّظف.د

.وال تسند في التبّني.عطلة یومانبعد ذلك و في حال والدة توأم أو أكثر تبقى الةغیالو تعتبر ) والدة

الھیئات اجتماعاتالمؤتمرات المھنّیة النقابّیة الجامعّیة و القومّیة و الدولّیة أو انعقادبمناسبة .ح

المدیرة و ذلك للموّظفین الممّثلین للنقابات المنتدبین بصفة قانونّیة أو لفائدة األعضاء المنتخبین 

.بالھیئات المدیرة

مؤتمرات األحزاب السیاسّیة المعترف بھا و المنّظمات القومّیة و منّظمات الّشبابقادانعبمناسبة .خ

).للمترّشحین ویكون الغیاب مبّرر برخصة ثقافّیة(

إلى الفریق القومي بطلب من وزیر الشباب و الطفولة بمناسبة المباریات الدولّیة لألعوان المنتمین.ف

ف إلیھا أجال السفر ینّص فیھا على المّدة المطلوبة ویضا

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 األجر و التدّرج و الترقیة و التقاعد و المنح

مطلب عطلة بمن غیابھ ساعة48في غضون میتقّدشرط أن ,خرینأو مرض معدي یشّكل خطرا على اآل

أوال یذكر فیھ العنوان بوضوح أو غیر معّمر بدّقة ویعتبر المطلب اّلذي یرد متأّخرا ,مدّعم بشھادة طبّیة

مذّكرة إلى المدیرین27/09/1991إّال أّن وزارة التربیة وّجھت في ال یعتبر الفاكس قانونّیا.الغیا

ساعة 48في حال وصول مطلب عطلة  بعد الظرفطابع البرید على اعتبارتجیزن للتعلیمالجھویی

كحّجة في تاریخ تسجیل اإلعالم بالمرض

.المسّلمة من الطبیب الشھادة الطبّیة فیسّوى الغیاب بدون أجرشھادة الحضور ال توازي 

بواسطة طبیب الصّحة العمومّیة أو )41الفصل (المراقبة الطبّیةتحتفظ اإلدارة بحّقھا في :مالحظة

إلثبات أّن العون ال )41الفصل (المراقبة اإلدارّیةكما 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

ذلك أّنھ یحّجر على الموّظف مغادرة محّل إقامتھ.)11/02/1988المؤّرخ في 1988لسنة 191مر األ(

و تقع المراقبة اإلدارّیة لكّل عون بلغت أّیام .إّال برخصة من إدارتھ إال في حاالت قصوى یجب إثباتھا
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حسن السلوك باعتبارإّال إذا أعفاه رئیس إدارتھ كتابّیا 16الیوم فتبدأ من یوم15عطلھ منذ بدایة السنة 

المؤّرخ في 1988لسنة 191مر األ(الموّظف الخاضع لعالج داخل مستشفىعفى منھا كما ی

11/02/1988(.

في حال ثبوت أّن التوّعك ناتج عن 3/6/1963ـدد المؤّرخ في 7المنشور عـال تسند ھذه العطلة حسب 

. ج أوقات العملالروحّیة أو المشاجرة أو القیام بأعمال خارتأو اإلفراط في شرب المشروباسوء سلوك

و االستراحةفترات العمل الفعلي و عطل (یوما365یتمّتع العون المباشر لمھامھ طیلة فترة دنیا تساوي 

الحّق في عطل مرض عادي )االستثنائیةأّیام األعیاد وعطل التكوین المستمّر و عطل الوالدة و العطل 

.مع االحتفاظ بكامل المنح ذات الصبغة العائلّیةبنصف األجرأشھر10بكامل األجر تتلوھا شھرانمّدتھا 

.العون للعمل بعد عطلة المرض العادي األولىاستئنافمن یوم ذه الفترة الدنیا الجدیدة بدایةو تحتسب ھ

و ما لم یقض الموّظف فترة عمل دنیا االنتدابأّنھ خالل األشھر األولى الموالیة 42الفصلیوّضح

شھر عمل عن كّل أّیام5الحّق في عطلة مرض عادي بكامل األجر بحساب یوما فلھ365مساویة لـ

. فعلي

حّقھ في عطل المرض العادي بكامل األجر أو بنصفھ أن ینتفع مجّددا بعطل استنفذال یمكن للموّظف اّلذي 

.یوم365المرض العادي إّال بعد قضاء فترة عمل دنیا جدیدة تساوي 

من شھر 12لـاستنفاذهف تغّیب ألسباب مرضّیة بعد ّظوجوبّیة كّل موو یعتبر في حالة عدم مباشرة

.یتّم إحالتھ على التقاعدوإذا ثبت أّنھ صار عاجزا بصفة نھائّیة عن ممارسة العمل .المرض العادي

30ال یتجاوز مجموعھا یكون من صالحیات المدیر منح عطل المرض العادي التي 43الفصل حسب 

ال یمكن أن یوما30العطل اّلتي تتجاوز مّدتھا و في الحاالت األخرى فإّن یوما365تھا لكّل فترة مّدیوما

.تمنح من طرف رئیس اإلدارة إّال بناء على موافقة من لجنة طبّیة یضبط تركیبھا و تسییرھا بأمر

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

ویصاحب ھذا النوع من الوثائق أیضا كّل شھادة طبّیة تساوي مّدتھا أو تفوق . على اللجنة الطبّیة الجھوّیة

.یوم365یوم خالل 30للغیابات اّلتي تتجاوز بالنسبةأو یوم15

وال یمكنھا أن استراحةدید عطلة المرض العادي أكثر من مّرة كما یمكنھا أن تتواصل إلى عطلة یمكن تج

من النظام األساسي ألعوان الوظیفة 35الفصل إّال بإذن من اللجنة الطبّیة حسباستراحةتأتي بعد عطلة 

.العمومّیة

األمربضبط قائمتھاتاّلتي المصاب بمرض من األمراضتمنح للموّظف:عطل المرض الطویل األمد.2

4و ھي المجلس األعلى للوظیفةأخذ رأيدبع1959أوت24المؤّرخ في 1959لسنة 239عدد
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إذا تبّین أّن المرض غیر ناتج عن اإلدمان في وذلك .و الشللنالسرطا, العقلّیةضاألمرا, السّل:أمراض

.المخّدراتاستعمالشرب الكحول أو 

و ال تمنح في حال كان في المباشر أو المتحّصل على عطلة مرض عاديّال للموّظفال تمنح ھذه العطلة إ

أو عطلة تكوین مستمّر أو عطلة والدة أو عطلة أمومة أو ھم في استثنائیةأو عطلة استراحةعطلة 

وضعّیة إلحاق أو عدم مباشرة أو تحت السالح

العون أو بمبادرة من اإلدارة بعد أخذ رأي بطلب من اإّم, تسند ھذه العطلة بقرار من رئیس اإلدارة

.بالموافقة من اللجنة الطبّیة

سنتانبكامل المرّتب و 3منھا سنوات5لمّدة من قانون الوظیفة العمومّیة45الفصل تمنح حسب 

العطلة تثبت شفاءه نھائّیا و ال یستأنف انتھاءوعلى الموّظف اإلدالء بشھادة طبّیة قبل . بنصف األجر

.ل إّال بعد أخذ رأي اللجنة الطبّیة و موافقتھاالعم

المتعّلق بعطل المرض التي تمنح ألعوان 11/02/1988المؤّرخ في 1988لسنة 191األمر عـدد حسب 

یجب على العون الدولة و الجماعات العمومّیة المحلّیة و المؤّسسات العمومّیة ذات الصبغة اإلدارّیة

انتھاءیوم قبل 15د أن یدلي لرئیسھ المباشر بشھادة طبّیة في أجل أقصاه المتمّتع بعطلة مرض طویل األم

العطلة لیحال ملّفھ من جدید  على اللجنة الطبّیة لتبدي رأیھا في إرجاع الموّظف إلى العمل أو تجدید 

عطلتھ

صى تقدیرسنوات كأق5لمّدة 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 . إجراءات المراقبة الطبّیة و اإلدارّیة كما على عطل المرض العاديطّبق نفست

من النظام 47صل الف(الحاالت اإلستعجالّیةباستثناءإّال بترخیص من رئیس إدارتھ تراب الجمھورّیة

.)األساسي للوظیفة العمومّیة

تركیب اللجان الطبّیة لعطل 1990ماي 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 

في عطل اللجان الطبّیة الوزارّیة و الجھوّیة لعطل المرض بإبداء رأیھا2الفصل ب وتّلف حس.جھوّیة

.وعطلة المرض الطویل األمد في حدود السنة األولى منھیوم30األمراض العادّیة اّلتي تفوق مّدتھا 

:منو تتكّون اللجان الطبّیة الوزارّیة و الجھوّیة3للفصل المعني طبقا یعّین الوزیر 

vرئیس:وزیرالل ممّث

vعضو:ممّثل الوزیر األّول

vعضوین:صّحة عمومّیةان عن الطبیب
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كتابة4الفصلویتوّلى حسب .أو أكثراختصاصيطبیب استدعاءاالقتضاءویمكن لرئیس اللجنة عند 

.محضر 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 یر األّول حسب یعّین الوز

.العطل الطویل األمد اّلتي تفوق مّدتھا سنة واحدة

:منو تتكّون القومّیةالطبّیة ةجنللا6للفصل یعّین الوزیر األّول طبقا 

vرئیس:ممّثل الوزیر األّول

vعضو:ةو المالّیاالقتصادممّثل وزیر

v عضو:االجتماعیةممّثل الشؤون

v3أعضاء:الصّحة عمومّیةمن وزارةأطّباء

7الفصل ویتوّلى حسب لالستشارةأو أكثر اختصاصيطبیب استدعاءاالقتضاءویمكن لرئیس اللجنة عند 

.كتابة محضر جلسة أعمال اّلجنة مقّرر یعّینھ الوزیر

:خاّصةّمن الملّف المعروض على اللجنة الطبّیةیجب في كّل الحاالت أن یتض8الفصل حسب 

vو خّطة المعني باألمر و عطل المرض یوّضح الحالة المدنّیة و الحالة اإلدارّیةتقریرا من اإلدارة

.بھا سابقاانتفعالعادي أو طویل األمد اّلتي 

v ینیكّیة مفّصلة یحتوي على شھادة طبّیة تنّص على تاریخ بدایة المرض و العوارض الكلملّفا طبّیا

.و العالج الموصوف و مّدة المرض المحتملة

من أعضائھا من بینھم وجوبا 3بحضور إّال9للفصل ال تجتمع اللجان الطبّیة الوزارّیة و الجھوّیة طبقا

وإذا .من أعضائھا بینھم طبیبین على األقّل4بحضور إّالطبیب أّما اللجنة الطبّیة القومّیة فال تجتمع  

اختصاصيرأي أطّباء اللجنة رأي الطبیب المباشر ال تبدي اللجنة رأي نھائي إّال بحضور طبیب خالف 

. وال یمكن للطبیب المباشر حضور أعمال اللجنة.في المرض

III.ة الوالدة و عطلة األمومةعطل:

اء عن للموّظفات بنعطلة الوالدةتسندمن قانون الوظیفة العمومّیة48الفصل حسب :الوالدةعطلة - 1

.استراحةو یمكن الجمع بینھا وبین عطلة شھرین بكامل األجرلمّدة شھادة طبّیة

إلى رئیس عطلة أمومةتقدیم مطلب في الوالدةمن نھایة عطلةیوم 15یمكن قبل :عطلة األمومة- 2

لطة مربوطة بموافقة س)أشھر4وأشھر أ3أو شھرینشھر أو(أشھر4اإلدارة و ھي عطلة ال تتجاوز 

الترقیة و التدّرج و التقاعد و المنح العائلّیةو الحّق الكامل في تتمّتع الموّظفة فیھا بنصف األجراإلشراف

كما ال یمكنھا . الوالدةو ال یمكن التمّتع بھا إذا باشرت الموّظفة عملھا بعد عطلة .و نصف منحة اإلنتاج

العطلة إذا وافقت اإلدارةانتھاءمل قبل ویمكن أن تستأنف الع.تجدیدھا إذا باشرت قبل التجدید
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مكّرر 48الفصل باستحداثھاو ھي للذكر راحة تّم ال تتمّتع المدّرسات براحة الرضاعة:مالحظة

من األّم بأّنھا تمارس الرضاعة تصریح على الشرفتمنح بعد 1997ــدد لسنة83من القانون عــ

عمل في بدایتھا أو نھایتھا بشرط أن تكون مّدة العمل مّدة الراحة ساعة واحدة عن كّل حّصة.الطبیعّیة

.بدایة من نھایة عطلة الوالدةأشھر6وتمنح لمّدة أقصاھا .على األقّل في الیومساعات 7الیومي مساویة لـ

IV.یمكن للموّظف أن یطلب عطلة من قانون الوظیفة العمومّیة49الفصل حسب :عطلة التكوین المستمّر

.في مرحلة تكوین مستمّر تنّظمھا اإلدارةمشاركةلل

V.3الموّظف لمّدة ال تتجاوزإلىتسند من قانون الوظیفة العمومّیة50الفصل 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 2003دد لسنة ـ20القانون عـحسب:عطلة لبعث مشروع

المتعّلق بضبط إجراءات و صیغ إسناد عطلة لبعث 2003جویلیة 16المؤّرخ في 2003لسنة 

من وزیر باقتراحتسند إلى المترّسمین لمّدة سنة قابلة للتجدید مّرة واحدة بمقتضى أمر و مؤّسسة

. لجنة فنّیةاستشارةالتربیة بعد 

وفي .االجتماعیةبالتغطیة احتفاظھحّقھ في المرّتب و التدّرج و الترقیة مع خالل العطلة قد الموّظف یف

.مؤّسسة بأحد مناطق التنمیة الجھوّیة فإّنھ یتمّتع بنصف المرّتب و المنحبعثحال 
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مضمونة بتوجیھ رسالة إدماجھ بسلكھ األصليةباألمر إلعادیمكن 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 ذاتّیة سیرة"VC"تعّد لألنموذج المصاحب و یمضیھا المدیر الجھوي.

vمؤّشر علیھا من قبل المدیر الجھوي تقّدمھا اإلدارة محّررة و یمضیھا العوناستمارة

vیر یعّد طبقا لألنموذج المصاحب ممضي من المدیر الجھوي حول المھام المنوطة بعھدة تقر

تعارض نشاط المؤّسسة المزمع إحداثھا و مصالح و بما یفید عدممع بیان مركز العملالعون

.اإلدارة

كإضراب أعوان النقل أو قطع (ظروف قاھرة خارجة عن نطاقھفي حال حصول :اتمالحظ

العون بمركز عملھ لیس علیھ تقدیم مطلب عطلة التحاقتحول دون ...)الطرق بسبب الفیضانات أو الثلوج 

قرار المحكمة اإلدارّیة حسب یعلم رئیسھ المباشر بذلك في اإلّبانو یعتبر غیابھ أو تأّخره شرعّیا على أن

وبناء على . 1987جویلیة 13المؤّرخ في 1372و قرارھا عدد1980مارس 17المؤّرخ في 235عدد 

.لسبب خارج عن نطاقھفي حال عدم إنجاز العون للعمل یحّجر المساس بالحّق في األجرذلك

یوم العمل باعتبارة یوم كامل في صورة تغّیب الموّظف و لو لساعة واحدة یمكن لإلدارة أن تقتطع أجر

.اإلداري غیر قابل للتجزئة

ساعة من تاریخ غیابھ 48في حال غیاب العون عن العمل وعدم إعالم إدارتھ عبر مطلب عطلة خالل 

ول یعلمھ فیھا ببدء رسالة مضمونة الوصفاّنھ یعّرض نفسھ إلجراءات التخّلي فیرسل لھ رئیسھ في العمل 

كما ال یسمح للموّظف ).إدارة الشؤون اإلداریة و المالّیة(إجراءات التخّلي كما یقوم بإعالم اإلدارة الجھوّیة 

.باستئناف عملھ إّال بعد اّتصالھ باإلدارة الجھوّیة


 

:استنادا إلى

و المتعّلق بإحداث النظام الخاص 2006جویلیة 28المؤّرخ في 2006لسنة 58القانون عـدد -

.بثلثي األجر لفائدة األّمھات نتفاعللعمل نصف الوقت مع اال

و المتعّلق بضبط إجراءات و صیغ 2006دیسمبر 12المؤّرخ في 2006لسنة 3230األمر عدد -

.بثلثي األجر لفائدة األّمھاتنتفاعقت مع االالخاص للعمل نصف الوتطبیق النظام 
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یتمّثل ھذا النظام في القیام بعمل أسبوعي تساوي مّدتھ نصف المّدة المطلوبة من األعوان :التعریف.1

ھذا و ال یجوز تجمیع ساعات العمل األسبوعّیة بل یجب توزیعھا . القائمین بنفس الوظائف كامل الوقت

أماّ بالنسبة لألمهات المدرسات فيتم ضبط ". كامل أّیام العمل األسبوعّیةوفق نظام العمل األسبوعي على 

."و توزيع ساعات العمل األسبوعية وفقا لنظام العمل المعتمد بالمؤسسة التربوية

خالل كامل المسار المھني لألّم و ثالث سنوات قابلة للتجدید مّرتینیكون االنتفاع بھذا النظام لمّدة 

عن عدد األطفال و تنتھي المّدة المرّخص فیھا في حال بلوغ الطفل أو األطفال سّن بصرف النظر

.السادسة عشرة باستثناء وضعّیة األطفال المعوقین

:شروط اإلنتفاع بھذا النظام و شروط تطبیقھ.2

) ال ینطبق شرط السّن على األطفال المعاقین(طفل أو أكثر دون سّن السادسة عشرةأن یكون لألّم -

.تاریخ تقدیم المطلب ألّول مّرة أو بمناسبة تجدیدهفي

58القانون عـدد بالفصل الثاني منأن تكون األّم خاضعة لألنظمة األساسّیة العاّمة المنصوص علیھا -

و المتعّلقة بأعوان الدولة و الجماعات المحلّیة و 2006جویلیة 28المؤّرخ في 2006لسنة 

ة اإلدارّیة و العسكریین و أعوان قوات األمن الداخلي و أعوان المؤّسسات العمومّیة ذات الصبغ

الدواوین و المؤّسسات العمومّیة ذات الصبغة  الصناعّیة و التجارّیة و الشركات التي تملك الدولة أو 

.الجماعات العمومّیة المحلّیة رأس مالھا بصفة مباشرة و كلّیا

.االنتفاع بثلثي األجركیفّیة إسناد رخصة العمل بنظام نصف الوقت مع .3

جانفي من كّل 31توجیھ مطلب إلى رئیس اإلدارة عن طریق التسلسل اإلداري في أجل ال یتجاوز -

".بإعتبار متطلّبات تأمين السير العادي للعمل"سنة لیدرسھا 

بالوزارة تحال المطالب المتحّصلة على موافقة مبدئّیة مرفوقة بالوثائق المؤّیدة إلى كتابة اللجنة الفنّیة -

.ثّم تبلغ اللجنة رأیھا لإلدارة.مارس من كّل سنة31األولى في أجل ال یتجاوز 

في صورة موافقة اللجنة یتوّلى الوزیر المعني عرض القرار المتعّلق بإسناد أو تجدید بنظام العمل -

لح اإلدارّیة و اإلدارة العاّمة للمصا(نصف الوقت مع االنتفاع بثلثي األجر على تأشیرة الوزارة األولى 

.الوظیفة العمومّیة

:حقوق الموّظفة المنتفعة بھذا النظام.4

و في . تحتفظ الموّظفة بجمیع حقوقھا في التدّرج و الترقیة و التغطیة االجتماعیة و تتمّتع بنفس العطل-

حال حصولھا على عطلة ال یتمّتع المتحّصل علیھا بكامل المرّتب  كعطلة األمومة فإّن وضعیتھا 

).نصف المرّتب في عطلة األمومة مثال(الّیة تضبط وفق التشریع الجاري بھ العمل الم
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یمكن لألّم أن تجّدد رخصة العمل بنظام نصف الوقت مع االنتفاع بثلثي األجر إذا تقّدمت بمطلب لذلك -

ر قبل ویتّم إعالم الموّظفة بقرار اإلدارة في أجل شھ. من نھایة الرخصة التي تتمّتع بھاأشھر6قبل 

.انتھاء مّدة الرخصة

في حال طولبت الموّظفة المتمّتعة بھذا النظام بالعودة للعمل من رئیس إدارتھا وفقا للطرق القانونّیة -

.كي تسّوي وضعیتھا قبل العودة للعمل بنظام كامل الوقتأشھر6فأمامھا 

:استئناف العمل بنظام كامل الوقت.5

.صفة آلّیة إثر نھایة رخصتھاتعود األّم للعمل بنظام كامل الوقت ب-

.تعود األّم للعمل بنظام كامل الوقت بطلب منھا-

10الفصل تعود األّم للعمل بنظام كامل الوقت بدعوة من رئیس اإلدارة لضرورة العمل وفقا ألحكام -

و یتّم ھذا اإلجراء بقرار من 2006دیسمبر 12المؤّرخ في 2006لسنة 3230األمر عدد من 

اإلدارة العاّمة للمصالح اإلدارّیة و (تأشیر الوزارة األولى أخذ رأي اللجنة الفنّیة وذلك بعد الوزیر دون 

.الوظیفة العمومّیة

.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 1995دد لسنة ـ56نّظمھا القانون عـ

كما تّم تنقیحھ بالقانون .األضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و األمراض المھنّیة في القطاع العمومي

.2000فیفري 7المؤّرخ في 2000لسنة 19عدد 

ل للعون بموجب الشغل أو بمناسبتھ و ذلك الحادث الحاص3الفصل حسب حادث شغلیعتبر :التعریف-

و یعتبر أیضا حادث شغل مھما كان سببھ الحادث الحاصل عندما یكون و مكان وقوعھمھما كان سببھ

بشرط أن ال ینقطع مسیره أو یتغّیر ذاھبا من محّل إقامتھ إلى مكان عملھ أو یكون راجعا منھالعون 

كّل ظاھرة اعتالل مرضا مھنّیا و یعتبر .لة لھ بنشاطھ المھنياتجاھھ لسبب أملتھ مصلحة شخصّیة أو ال ص

ھذا و تضبط قائمة .تكون ناتجة بالقرینة عن النشاط المھني للمتضّررو كّل تعّفن جرثومي أو إصابة 

األمراض المعتبرة ذات مصدر مھني و أھّم األعمال اّلتي قد تكون سببا فیھا طبقا للقائمة المنصوص علیھا 

المتعّلق بالتعویض عن األضرار الحاصلة 1994فیفري 21المؤّرخ في 1994ـدد لسنة 28ـالقانون عـب

.بسبب حوادث الشغل و األمراض المھنّیة

یضبط بأمر تركیبتھا و تنظیمھا و طرق لجنة طبّیة مركزّیة بالوزارة األولى4للفصل أحدثت طبقا 

المھني و في نسبتھما للنشاط المھني و في تبدي الّلجنة رأیھا في طبیعة الحادث أو المرض . سیرھا
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لھا جھوّیة أو قطاعّیة ویمكن بمقتضى أمر أن تحدث لجان .نتائجھما و في نسبة العجز الحاصل للمتضّرر

.نفس مشموالت اللجنة طبّیة مركزّیة في حدود جھة أو قطاع معّین

الصندوق القومي للتقاعد و و باإلبقاء على األجر و اإلسعافات و العالجالمؤّجریلزم 5الفصل حسب 

بخالص التعویضات من أجل العجز المستمّر عن العمل لفائدة « CNRPS » االجتماعیةالحیطة 

.المتضّرر أو خلفھ العام في حالة الوفاة

یمكن للمتضّرر أو خلفھ تتّبع مرتكب الھفوة المؤّدیة لحادث الشغل أو المرض المھني إذا 6الفصل حسب 

تعویض من جانبھم أو یكتسي صبغة جزائّیة و بذلك یحصل على خطأ متعّمدناتجة عن كانت األخطاء

.على أساس القواعد العاّمة في المسؤولّیة المدنّیةتكمیلي

:التعویض عن أضرار حوادث الشغل و األمراض المھنّیة-

:حقوق المتضّرر من حادث شغل أو مرض مھني9الفصل یبّین 

vذي تتطّلبھ الحالةاإلسعاف و العالج اّل.

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 ,في تعویض األعضاء البدنّیة أو أجزائھا و تقویم اعوجاجھا

.یبّرر ذلك

یحرم من أّي تعویض بقرار قضائي المتسّبب عمدا في الحادث أو المرضأّن العون 10الفصل یوّضح 

.ةبالمائ50كما یمكن للقاضي التخفیض في التعویض عل أن ال ینزل تحت 

تمنح اإلعانة العدلية وجوبا للمتضرر في حادث الشغل أو المرض المهني أو لخلفه العام "- 14الفصل -

."لدى جميع المحاكم

."يتحمل كلّ طرف مصاريف االختبارات الّتي تجرى بناء على طلبه"- 15الفصل -

:اإلسعاف و العالج-

واجب سواء أنقطع على العمل أو ال كما یتمّتع اإلسعاف و العالج للمتضّرر17و 16نالفصالحسب 

م و یتّم استرجاع اّلذین یشیر الطبیب بوجوب تدّخلھالمعاونین الطبیینو الصیدليو الطبیبباختیار 

.في حدود التعریفة الرسمّیةالمصاریف 

المؤّجر یتحّمل أیضا عند االقتضاء مصاریف نقل المتضّرر ذھابا و إیابا من أّن19و 18الفصالن یبّین

مكان الحادث إلى أقرب مكان للعالج كما یتحّمل مصاریف نقل المتضّرر ذھابا و إیابا بالوسیلة المتوّفرة و 

صّحتھ و األقّل كلفة من مكان العالج إلى أقرب مكان یتلّقى فیھ عالجا مختّصا أشار إلیھ الطبیب األنسب ل
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المباشر و كذلك مصاریف تنّقل مرافق المتضّرر و إقامتھ إذا كانت حالتھ الصحّیة تستدعي االستعانة 

.نة المرض المھنيو یتحّمل المؤّجر تكالیف العالج بدایة من تاریخ الحادث أو تاریخ معای.بالغیر

: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 

:العملالتعویض عن العجز المؤّقت عن -

20الفصل عن العمل الناتج عن حادث شغل أو مرض مھني یحتفظ العون حسب حالة العجز المؤّقتفي 

أن إلىبكامل أجره بما في ذلك جمیع المنح و التعویضات و كذلك بكامل حقوقھ في التدّرج و الترقیة 

وینقطع .كّلي أو یتوّفىبعجزه الجزئي أو الیصبح قادرا على الستئناف عملھ أو إلى أن یتّم التصریح 

صرف ھذه 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-

لتئام الجرح الحاصل بسبب العجز الّذي يبقى بعد ا"العجز المستمر عن العمل على أّنھ 21الفصل یعّرف 

."حادث الشغل أو البرء الظاهري من المرض المهني

تحّدد نسبة العجز بمقتضى قرار من الوزیر األّول و باقتراح من اللجنة الطبّیة المركزّیة حسب الحالة 

.الصحّیة للعون و سّنھ و إمكانیاتھ البدنّیة و العقلّیة و كذلك مؤّھالتھ و مستوى اختصاصھ المھني

. 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 و إذا كانت 

: یساوي مبلغھا
.نسبة العجزXشھري المقبوض قبل الحادث أو المرض حاصل ضرب األجر ال=الجرایة التعویضّیة السنوّیة 

یتحّصل أو أكثر مع اإلبقاء على المتضّرر في النشاطبالمائة66و 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 50ة للجزء اّلذي ال یتجاوز تخفیضھا إلى النصف بالنسب

.بلوغ السّن القانونّیة للتقاعدو یتّم صرف رأس المال أو التمّتع بالجرایة التعویضّیة عند .بالمائة

جرایة في صورة إحالة المتضّرر على التقاعد من أجل السقوط البدني یستحّق , 24الفصل حسب 

و یتمّتع بھذه الجرایة ة تساوي حاصل ضرب أجره السابق للحادث أو المرض في نسبة العجزتعویضّی

ھذا و تعّدل التعویضات عن العجز المستمّر و الوفاة .فور إحالتھ على التقاعد من أجل السقوط البدني
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ت فترة عمل فعلي كما تحتسب الفترة التي انتفع خاللھا بجرایة تعویضّیة كما لو كان.بتطّور مستوى األجور

.دفع خاللھا مساھمتھ للصندوق القومي للتقاعد و الحیطة االجتماعیة عندما یبلغ السّن القانونّیة للتقاعد

رفع مبلغ 25للفصل یتّم طبقا "بشؤونه العاديةملقيال"مجبرا على االستعانة بالغیر عندما یكون المتضّرر 

.قرار ذلك من اللجنة الطبّیة المركزّیةبعد إبالمائة25الجرایة التعویضّیة بنسبة 

:التعویض عن الوفاة-

في غیابھم التعویضّیة و القرین و األبناء اّلذین یستحّقون الجرایة بالجرایةإذا توفي المتضّرر ینتفع 

.األصول اّلذین ھم في الكفالة

:27الفصل حسب 

v أطفال یستحّقون الجرایةلھ من األجر السنوي للھالك إن لم یكنبالمائة50القرینجرایة

.في حال وجودھم و مھما كان عددھمبالمائة40وتخّفض إلى 

v بالمائة لـما زاد عن ذلك40/ بالمائة لیتیمان30/ بالمائة لیتیم واحد20: األیتامجرایة.

v 70/بالمائة لیتیمین60/بالمائة لیتیم واحد50بـإذا كان األبناء یتامى األبوین تقّدر الجرایة

.أیتام فما فوق4بالمائة لـ80/ أیتام3بالمائة لـ

vبالمائة من األجر السنوي 50دون أن یتجاوز المبلغ لكّل منھم بالمائة20:األصول في الكفالة

.للھالك

:من المتضّرر المستحّقین للجرایة التعویضّیةاألیتام المكفولین28الفصل حّدد 

v بدون شرط16سّن حّتى بلوغ.

v أو صناعّیة عمومّیة أو ةفنّی, ثانوّیةبمدرسةمزاولتھم للتعلیمشرط إثبات 21سّن بلوغ حّتى

.خاّصة

v شرط إثبات مزاولتھم للتعلیم العالي25سّن حّتى بلوغ.

vالبنت ما لم یتوّفر لھا الكسب أو لم تجب نفقتھا على زوجھا.

v ھ غیر قادر إطالقا على تعاطي أّي یجعلبعجزأو بداء عضالدون تحدید سّن إذا كان الیتیم مصابا

.نشاط 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
تقسم بینھما بالتساوي%30 من األجر السنوي40%ت قرین مع ابنین اثنین
تقسم بینھما بالتساوي%20 من األجر السنوي40%ت قرین مع ثالثة أبناء فأكثر
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أیتام األبوین
من األجر السنوي%50 - یتیم واحد
من األجر السنوي%60 - یتیمان
من األجر السنوي%70 - ثالثة أیتام
من األجر السنوي%80 - أربعة أیتام فأكثر

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 

ي كان استحقھا مورثھم كما یستحق القرین الباقي على قید الحیاة و األبناء و األعقاب جرایة العجز التام الت
في 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·
خل السنوي لألصولتصریح في الد·
حجة وفاة·
نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة·

قبلیتوّقف صرف الجرایة التعویضّیة للقرین في حالة الزواج من جدید 29للفصل طبقا :مالحظة

عند االقتضاء مراجعة قیمتھایستأنف صرف الجرایة مع طّلقمن جدید أو ترّملو إذا سنة55سّن 

.ّدة االنقطاعباعتبار التعدیالت الحاصلة م

منحة الدفن
تصرف لخلفھ العام منحة دفن تساوي مرتب شھر العونإذا أدى حادث الشغل أو المرض المھني إلى وفاة 

ساعة في الشھر200و ال تقل عن األجر األدنى المھني المضمون المرتبط بمدة شغل تساوي 
الوثائق المطلوبة

اإلعالم بحادث شغل أو مرض مھني·
)مطبوعة متوفرة بالصندوق(دفن مطلب منحة ال·
شھادة طبیة تثبت الوفاة·
مضمون وفاة·
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:اإلعالم بحوادث الشغل و األمراض المھنّیة-

مھما كانت خطورتھ أن یعلم بنفسھ أو بواسطة ,حادث شغلیجب على المتضّرر من 33الفصل حسب 

من أّیام ساعة48أقصاه المؤّجر أو أحد مأموریھ و ذلك في نفس یوم وقوع الحادث أو في أجل,غیره 

.مطلقة أو عذر شرعياستحالةما لم تحّل دون ذلك قّوة قاھرة أو ,العمل الموالیة لحصول الحادث

بوقوع كّل حادث بلغھ نبأ المركزّیةاللجنة الطبّیة ویجب على المؤّجر أو أحد مأموریھ أن یصّرح لدى 

التسلسل اإلداري أو بواسطة رسالة مضمونة و یكون التصریح مباشرة مقابل وصل أو عن طریق , وقوعھ

.من أّیام العمل الموالیة إلبالغھ بالحادثساعة72و ذلك في ظرف باالستالمالوصول و مقابل إشعار 

من قبل االجتماعیةالصندوق القومي للتقاعد و الحیطة و یجب أیضا وحسب الصیغ المشار إلیھا إعالم 

طبقا ألنموذج معّد بقرار من وزیر الشؤون یح محّرر في نظیرینتصرالمؤّجر أو أحد مأموریھ بواسطة 

وعلى المؤّجر أن یقوم باإلعالم عن الحادث حّتى و إن لم ینجّر عنھ توّقف عن العمل أو .االجتماعیة

.إسعافات و عالج

أّیام5أن یعلم المؤّجر بنفسھ أو بواسطة غیره في أجل مرض مھنيعلى المتضّرر من 35الفصل حسب 

الصندوق القومي من أّیام العمل من تاریخ أّول معاینة طبّیة للمرض فیتوّلى المؤّجر التصریح بذلك لدى

.بنفس الصیغ المعمول بھا في حوادث الشغلاللجنة الطبّیة المركزّیةو لدى االجتماعیةللتقاعد و الحیطة 

:ضبط الطبیعة المھنّیة للحادث أو المرض-

من استالم الملّف و یتّم ضبط أقصاه شھرلجنة الطبّیة المركزّیة رأیھا في أجل تبدي ال38الفصل حسب 

و في .من إبداء اللجنة لرأیھایوم20الطبیعة المھنّیة للحادث بمقتضى قرار من الوزیر األّول في ظرف 

ية للحادث بصفة ضمنية إقرار الطبيعة المهن"من تاریخ إیداع الملّف یتّم خالل شھرینصورة عدم التبلیغ 

."أو المرض المهني

: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 ح بحادث شغلاستمارة تصری-

).أنظر الملحق(الحادث و 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 طبقا للمثال الصادر (ة لحوادث الشغل و األمراض المھنّیة شھادة طبّیة أّولّی-

).2000سبتمبر 11ـدد بتاریخ 71العمومّیة عـ
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.مكتوب المتضّرر عند االقتضاء-

. شھادة الشھود إن وجدوا-

ساعة من 24اه المبّین أعاله إلى اإلدارة الجھوّیة للتربیة في أجل أقصاألصل من الملّفیتّم إرسال - 2

األصل كما ترسل . و یكون تاریخ مكتب الضبط باإلدارة ھو المعتمدأّیام العمل الموالیة لإلعالم بالحادث

من شھادة التمدید في العطل خالل مّدة العجز النسبي و من اإلعالم بمباشرة العون و من التقریر الطّبي 

البرء الّظاھريأو ) بالنسبة لحادث الشغل(الجرحتاریخ التئامو ما یدّعمھ من وثائق لتحدید للمتضّرر

عند طلب تحدید نسبة العجز و من تقییم أّولي لمخّلفات الحادث أو المرضمع ) بالنسبة للمرض المھني(

.كّل وثیقة لھا صلة بالحادث في اإلّبان

ي للمطلب من قبل كّل إخالل باإلجراءات المذكورة و عدم احترام اآلجال القانونّیة ینجّر عنھ رفض نھائ

اللجنة الطبّیة المركزّیة لحوادث الشغل و األمراض المھنّیة تحّمل الشخص المقّصر في اإلدارة تبعات 

.ضیاع حقوق المتضّرر

 
 


I.تقع الحركة الوطنّیة لنقلة األساتذة دورّیا مّرة كّل سنتین و تخضع حسب محضر إّتفاق :الحركة الوطنّیة

في رة التربیة و النقابة العاّمة للتعلیم الثانوي للتفاوض بین الوزارة و النقابة العاّمةبین وزا

.حال تّمت ال یمكن التراجع عنھايوف.25/04/1998
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:شروطھا- 1

.مترّسماأن یكون األستاذ -

.على األقّل بمركز عملھ الحاليسنتینأن یكون قد قّضى -

.الدوريالعملأن ال یكون خاضعا لنظام -

.لنقلة عقوبةأن ال یكون خاضعا -

:مقاییسھا- 2

:بین المشاركین حسب مجموع یحتسب كاآلتيالتناظریقع 

.عن كّل سنة دراسّیةنقطة: األقدمّیة العاّمة في التدریس-

)  .نقطة26=  13مثال :2ضارب (آخر عدد بیداغوجي -

.أطفال4الكفالة في تاریخ تقدیم المطالب و في حدود طفل فيعن كّلنقطة: األطفال في الكفالةعدد -

عن كّل سنة دراسّیة إنطالقا من العام بنقطتینسنوات5الخاص باألقدمّیة العاّمة إذا تجاوزت التنفیل -

.إلى العام العاشرالسادس

.نقاط عن كل سنة دراسیة انطالقا من العام الدراسي الحادي عشر3التنفیل بـ -

89=30+10+3+26+20:أطفال3عدد بیداغوجي مع 13سنة أقدمیة مع 20تاذ  لھ مثال أس

:طریقة المشاركة- 3

.تعمیر المطلب بدّقة بعد تسّلمھ من اإلدارة وإرجاعھ للمدیر في اآلجال إلرسالھ بالتسلسل اإلداري-

.إضافة مضامین لألطفال اّلذین في الكفالة للمطلب-

.النقابة العاّمةإلىقابة األساسّیة نسخة لتصل اإلحتفاض بنسخة و مّد الن-

:الحركة الوطنیة داخل إقلیم تونس الكبرى-أ

نفس مقاییس الحركة الوطنیة بین الجھات لكن الفرق الوحید ھو أن التناظر في الحركة األولى یتم على 

عشر التي مستوى كامل مؤسسات الجھة بینما في ھذه الحركة یتم التناظر على مستوى المؤسسات ال

.یختارھا طالب النقلة

مثال أستاذ یدرس في نابل وطلب نقلة إلى والیة تونس فإنھ ال یختار مؤسسة بعینھا بینما أستاذ یدرس ببن 

.ال أكثرمؤسسات تربویة معینة10عروس وطلب نقلة إلى تونس علیھ أن یختار 

:الحركة الوطنیة بین مندوبیتي صفاقس-ب

.إقلیم تونسنفس مقاییس الحركة داخل

):2و صفاقس1صفاقس( بالنسبة إلى النقلة بین المندوبیتین : مالحظة
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مراكز تابعة إلى المندوبیة الجھویة التي ال ینتمي إلیھا المترشح وتتم ھذه 6یتم طلب النقلة عبر اختیار 

.ھاتالحركة قبل إجراء الحركة الوطنیة للنقل بین الجھات وقبل حركة تقریب األزواج بین الج

أما بالنسبة إلى النقلة داخل المندوبیة الواحدة فیتم التناظر بین المدرسین الوافدین من والیات أخرى وبین 

.طالبي النقلة الداخلیة بالمندوبیتین
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II.الحركة الداخلّیة:

من اإلدارة الجھوّیة على و یتناظر فیھا الوافدون من الحركة الوطنّیة و المشاركین بعد الحركة الوطنّیة تتّم 

النقابة الجھوّیة للتعلیم الثانوي و أعضاء اللجان اإلدارّیة المتناصفة إلبداء الرأيمراكز الشغور بحضور

و في حال تّمت . 25/04/1998في بین وزارة التربیة و النقابة العاّمة للتعلیم الثانوي اتفاقحسب محضر 

.ال یمكن التراجع عنھاالنقلة 
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:طھاشرو- 1

.مترّسماأن یكون األستاذ -

.على األقّل بمركز عملھ الحاليسنتینأن یكون قد قّضى -

.العمل الدوريأن ال یكون خاضعا لنظام -

.لنقلة عقوبةأن ال یكون خاضعا -

:مقاییسھا- 2

:بین المشاركین حسب مجموع یحتسب كاآلتيالتناظریقع 

.عن كّل سنة دراسّیةنقطة: األقدمّیة العاّمة في التدریس-

)  .نقطة26=  13مثال :2ضارب (آخر عدد بیداغوجي -

.أطفال4عن كّل طفل في الكفالة في تاریخ تقدیم المطالب و في حدود نقطة: األطفال في الكفالةعدد -

من العام انطالقاعن كّل سنة دراسّیة بنقطتینسنوات5الخاص باألقدمّیة العاّمة إذا تجاوزت التنفیل -

.إلى العام العاشرالسادس

.نقاط عن كل سنة دراسیة انطالقا من العام الدراسي الحادي عشر3التنفیل -

.عن كّل سنة مقّضاة بمركز العمل الحالينقطة:باألقدمّیة بمركز العمل الحاليالتنفیل الخاص-

بنفس المؤسسة طیلة حیاتھ المھنیة وبقيأطفال3عدد بیداغوجي مع 13سنة أقدمیة مع 20مثال أستاذ  لھ 

:20+26+3+10+30+20=109

:طریقة المشاركة- 3

.تعمیر المطلب بدّقة بعد تسّلمھ من اإلدارة وإرجاعھ للمدیر في اآلجال إلرسالھ بالتسلسل اإلداري-

.إضافة مضامین لألطفال اّلذین في الكفالة للمطلب-

.ةالجھوّیالنقابة إلىة نسخة لتصل بنسخة و مّد النقابة األساسّیاالحتفاظ-

III.حركة تقریب األزواج:

تقع دورّیا كّل سنة و یشارك فیھا كّل المدّرسین المتزّوجین إذا كان القرین موّظفا عمومّیا أو بالقطاع 

ّ.الخاص

:مقاییسھا- 1

.عن كّل سنة دراسّیةنقطة: األقدمّیة العاّمة في التدریس-

آخر عدد بیداغوجي-

.أطفال4عن كّل طفل في الكفالة في تاریخ تقدیم المطالب و في حدود تاننقط: األطفال في الكفالةعدد -

وذلك حسب كلم30نقطة واحدة عن كّل :قرینھمركز عملالمسافة الفاصلة بین مركز عمل العون و -

.).كلم60شریطة أال تقل المسافة عن (الخطوط العادّیة لوسائل النقل العمومي
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: دد سنوات البعد عن القرینع-

.نقاط عن كل سنة4: السنتین األولى والثانیة

.نقاط عن كل سنة5: السنتین الثالثة والرابعة

.نقاط عن كل سنة6: ابتداءا من السنة الخامسة

.تحتسب سنة دراسّیة إذا وقع البناء بالقرین قبل شھر فیفري

.أّنھ ال یقیم مع زوجتھ خالل السنة الدراسّیةو ال تسند ھذه النقاط إّال إذا أثبت األستاذ

:طریقة المشاركة- 2

.تعمیر المطلب بدّقة بعد تسّلمھ من اإلدارة وإرجاعھ للمدیر في اآلجال إلرسالھ بالتسلسل اإلداري-

.نسخة من عقد الزواج مع تصریح على الشرف معّرف باإلمضاء بالبناء لمن لیس لھ أطفال-

.ألطفال اّلذین في الكفالة للمطلبإضافة مضامین ل-

بالصندوق الوطني للضمان االنخراطشھادة عمل القرین إذا كان موّظفا عمومّیا أو نسخة من بطاقة -

.إذا كان یعمل بالقطاع الخاص" CNSS"االجتماعي

.تسّلم من مركز األمن الوطنيالقرینإقامةشھادة -

.قرینھإقامة العون إذا كان ال یقیم معشھادة-

.بنسخة و مّد النقابة األساسّیة نسخة لتصل إلى النقابة الجھوّیةاالحتفاظ-

نفس مقاییس الحركة ى و مندوبیتي صفاقس إلى تخضع نقل تقریب األزواج داخل تونس الكبر:مالحظة

.السابقة

:ترتیبات خاصة بالنقل
v یتم ) عد حركة الحاالت اإلنسانیةأي ب( في حالة حدوث شغور بعد اإلعالن عن نتائج كل الحركات

:تسدیدھا كما یلي
بالرجوع إلى قائمة الحركة الوطنیة ثم قائمة تقریب األزواج في السنوات الزوجیة أي التي تجرى . 1

.فیھا الحركة الوطنیة
بالرجوع إلى قائمة حركة تقریب األزواج خالل السنوات الفردیة أي التي ال تجرى فیھا الحركة . 2

.الوطنیة
أكتوبر من كل سنة دراسیة ویمكن النظر في الحاالت 15تنتھي النقل في تاریخ :مالحظة

.المتأكدة عند توفر شغورات طارئة في جلسة عمل تعقد بین الوزارة والنقابة العامة للتعلیم الثانوي

v ّیة في مّدة سّتة أشھر فما فوق سنة دراسّیة كاملة و ال تحتسب األقدمتعتبر مّدة العمل التي تساوي

العطل و الغیابات  التي تسوى بدون أجر،الرفت المؤقت،اإلحالة على عدم : اإلنقطاعات المبّوبة في 

لسنة 112من القانون عدد 71المباشرة بإستثناء عدم المباشرة الخاّصة المنصوص علیھا في الفصل 

1983.

v وّیة إّال أّن إقلیم تونس الكبرى ینقسم إلى المدینة أو القریة بجمیع مؤّسساتھا الترب" المركز"تعني لفظة

.تونس،أریانة،منوبة و بن عروس:مراكز فقط 04
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IV. الحاالت اإلنسانّیةحركة:

لإلدارة قبل نھایة السنة الدراسّیة لترسل بالتسلسل أن تسّلمعلى تجري كّل سنة و لیس لھا أجل محّدد 

: أو صحّیة صعبة و تدّعم بــاجتماعیةكّل أستاذ یمّر بظروف تخّصوھي اإلداري 

...).مرض خطیر أو مزمن, إعاقة(ملّف طّبي مدّعم بشھادات طبّیة-

...).ئلّیةكفالة عا, حكم طالق(مدّعم اجتماعيملّف -

V.حركة النقل في نطاق العمل الدوري:

بالقیام بالعمل الدوري أي التدریس ابعةبعد سنتین من انتدابھ إلى غایة السنة الركّل مدّرس مطالب

إذا لم یقم مباشرة بالتدریس بأحد ھذه المراكز اّلتي تحّدد سنوّیا حسب منشور سنتین بمركز عمل دوري

.ویھدف العمل الدوري لتعزیز التوازن البیداغوجي بین الجھات و في الجھة الواحدة.وزاري

: اإلعفاء من العمل الدوري- 1

:ل الدوريیعفى من العم

.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

.للعمل الدوري خالل السنوات األربع األولى التي تلت انتدابھاستدعاؤهمن لم یتّم -

: اإلعفاء من العمل الدوريالتأجیل أو- 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-

.شھادة عمل القرین-

:ريمراكز عمل دو10یختار 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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VI.المناقلة:

.تتّم المناقالت بعد نھایة حركة النقل

:الشروط- 1

.طرفان مترّسمینأن یكون ال-

.ینتمیان لنفس الرتبة-

.غیر خاضعین لنظام العمل الدوري أو لنقلة تأدیبّیة-
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:اإلجراءات- 2

.یمضیان ویعّرفان باإلمضاء فیھاتعمیر مطبوعة مناقلة -

.مصادقة مدیري المعھدین على صّحة البیانات-

.تسلیمھا مباشرة إلى اإلدارة الجھوّیة-

VII.الزیادة عن النصاب:

في ماّدة أو أكثر مّما یستوجب نقص األقسام و بالتالي عدد الساعاتھي تسویة وضعّیة تطرأ نتیجة 

:بعد التناظر حسب مقاییس خاّصةتحریك أستاذ إلى معھد آخر

:مقاییسھا-1

:األقدمّیة-أ

.ة بھامھما كان تاریخ المباشرنقطة عن كّل سنة تدریس:األقدمّیة العاّمة-

.مھما كان تاریخ المباشرة بھانقطة عن كّل سنة تدریس:األقدمّیة بالمؤّسسة-
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المدة التي قضاھا المدرس بحالة عدم مباشرة أو في رخصة بدون أجر ال تؤخذ بعین االعتبار :مالحظة 

.1983سنة ل112من القانون عدد 71في األقدمیة 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+ محرزا على البكالوریا یعتبر األستاذ المبرز-

بنجاحسنوات تعلیم عال 6+ یعتبر المھندس األول محرزا البكالوریا -

سنوات تعلیم عال بنجاح4+ یعتبر مھندس األشغال محرزا البكالوریا -
سنتین+ یعتبر خریجو مدرسة ترشیح األساتذة المساعدین محرزین البكالوریا -
ائد المحرزة لیست في اختصاص مادة التدریس یتم التنفیل بنصف النقاط الراجعة إذا كانت الشھ-

.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 غیر4نقطة عن كّل طفل في حدود :األبناء-

.نقاط10ل األساتذة المدّرسین ألقسام نھائّیة بـ فین-ح
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الصادرة عن إدارة مدرسي  2007جوان 14المؤّرخة في 2007لسنة 13328عدد المذكرة-:المرجع
.المدارس اإلعدادّیة و المعاھد

الصادرة عن إدارة 2010جوان 03المؤّرخة في 2010لسنة 011086المذكرة عدد - 
.مدرسي المدارس اإلعدادّیة و المعاھد

:لترشح على نطاق جھوي وفقا للشروط التالیةیكون ا
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.
üوبة تأدیبّیةأّي عقلىأن ال یحتوي ملّفھ ع.


.المتعّلق بالنظام التربوي1991جویلیة 29المؤّرخ في 1991لسنة 65القانون عدد - :المرجع

1991سبتمبر 16الصادر عن الدیوان بتاریخ 81/91المنشور عدد -

:ینقسم النظام التأدیبي إلى قسمین

توقیت الدرس و من ناحیة أخرى إلى احترامیھدف إلى حفز التلمیذ على :التكمیلّیةنظام المذاكرة - 1
.تمّكنھ من إنجاز عمل مدرسي تقاعس عن القیام بھتوفیر فرصة تدارك

حّصة مذاكرة تكمیلّیة یقّدم األستاذ تقریرا إلى المدیر یبّین فیھ األسباب و یحّدد نوع العمل اقتراحفي حال 
.رحة إلنجازهو الحّصة المقت

حّصة مذاكرة تكمیلّیة في المعھد إّما عشّیة تتوّلى اإلدارة ضبط قائمة التالمیذ الذین ستتم دعوتھم إلى
.ساعات تحت مراقبة قّیم و یتوّلى األستاذ تقییم ھذا العمل4السبت أو صباح األحد لساعتین أو 

ھا و في حال تغّیب مجّددا یحال على مجلس في حال تغّیب التلمیذ عن حّصة مذاكرة تكمیلّیة یتّم مضاعفت
.التربیة

:المحافظة على آداب السلوكنظام - 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 وبات تتمّثل في الطرد النھائي من جمیع المعاھد و المدارس الثانوّیة العمومّیة و عق-

.التربیة أو مجلس التأدیب
و ال تعقد ھذه مجلس تأدیبو في حاالت یقّدرھا المدیر یتحّول إلى مجلس التربیةھي :ھیئة التأدیب

.المجالس إّال بحضور غالبّیة األعضاء

.استشاریینیتكّون من أعضاء قاّرین و أعضاء منتخبین و أعضاء :بیةمجلس التر-أ
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Bاألعضاء القاّرون:
.ھو رئیس المجلس:مدیر المعھد-
.بالنسبة للمعاھد التي تتوّفر بھا خّطة ناظرالناظر-
إذا كان في المعھد أكثر من مرشد تربوي (و ھو مقّرر الجلسة للقسم الخارجيالمرشد التربوي-

).ر یختار أحدھمافإّن المدی
.المخالفة في المبیتارتكبتإذا :المرشد التربوي للقسم الداخلي-

Bاألعضاء المنتخّبون:
یقع منذ سنة على األقّل في المؤسسةمرسمین و في حالة مباشرة أساتذة 5: في المعاھد-

).رسمیون و نائبان3( ّیة األصواتبل زمالئھم في أّول السنة حسب أغلبمن قھمبانتخا
مرسمین و في حالة مباشرة منذ سنة على األقّل في المؤسسةأساتذة 3:في المدارس اإلعدادّیة-

).رسمیان و نائب واحد2( ّیة األصواتبمن قبل زمالئھم في أّول السنة حسب أغلھمبانتخایقع 
).الجدیدة(ال ینطبق شرط األقدمّیة في المؤّسسات المحدثة :مالحظة

B االستشاریوناألعضاء:
.أستاذ من قسم التلمیذ یعّینھ المدیر و یستحسن أن یكون أستاذ القسم-
.قّیم یعّینھ المدیر-
.ولّي یمّثل منّظمة التربیة و األسرة على أن یكون من غیر األعوان اإلداریین بالمعھد-

:تتمّثل وظیفة مجلس التربیة في-
:     عقد جلسات إثر مجالس األقسام-

.ر المؤّسسة عاّمة و سلوك التالمیذ خاّصة لمتابعة سی*
.النظر فیما أّتخذ من إجراءات تأدیبّیة ضّد التالمیذ خالل تلك الفترة*

ة المدرسّیة بالقسمین الداخلي و الخارجي اعقد جلسات في نطاق صالحیاتھ التي تشمل كامل الحی-
ّذر ذلك یتّم التصویت و إذا تساوت و إذا تعباالتفاقو تتخذ قراراتھ و حّتى خارج المعھد

ال یصّوت كما أّن االستشارياألصوات یكون صوت رئیس المجلس مرّجحا علما و أّن العضو 
.األستاذ الذي أحال التلمیذ على المجلس ال یشارك في مداوالتھ

میذ أو بین في أّي حالة من الحاالت ال یلجأ إلى المكافحة المباشرة بین المرّبي و التل: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-
خاّصة بالقسم الخارجي و كّلما تحّصل إنذارات في بطاقة السیرة ال6في حال حصول تلمیذ على -

.على إنذارین إضافیین خالل سنة دراسّیة واحدة
إنذارات في بطاقة السیرة الخاّصة بالقسم الداخلي و كّلما تحّصل 6في حال حصول تلمیذ على -

على إنذارین إضافیین خالل سنة دراسّیة واحدة علما و أّن إنذارات القسم الداخلي و الخارجي ال 
.ف إلى بعضھاتضا

ھذا و یتّم إعالم . أّیام3وفي كّل ھذه الحاالت یجب أن ال یتجاوز إیقاف التلمیذ قبل مثولھ أمام المجلس 
المجلس و تسّلم انعقادأّیام من 3الولي بقرار اإلحالة عن طریق رسالة مضمونة الوصول توّجھ قبل 

وتدّون كّل . وكیلھ عند المثول أمام المجلسأو نسخة منھا إلى التلمیذ لیرجعھا ممضاة من قبل ولّیھ
. محاضر الجلسات بدفتر خاص مرّقم
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: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-

ادث و یستدعي لھ المدیر كّل من یراه صالحا من المربین المباشرین أّیام من وقوع الح3ینعقد خالل 
وللمدیر حّق إیقاف التلمیذ عن الدرس في . ینعقد في وقت الحقانعقادهو إذا تعّذر استشاریینكأعضاء 

المجلس و یتوّلى المدیر إعالم ولّي التلمیذ ببرقّیة تلیھا رسالة مضمونة انعقادحال توّرطھ إلى غایة 
الستالمول و بالنسبة إلى المقیم یتّم إشعار وكیلھ أو ولّیھ بنفس الطریقة مع مطالبتھ بالحضور الوص

ساعة و في حال لم یحضر أحدھما في الموعد المحّدد یصبح من حّق 24منظوره في مّدة ال تتجاوز 
.دعوة التلمیذ المعني إلى مغادرة المعھد وجوبا مع بدایة النھارالمدیر

:ت الغّشمعالجة حاال

و االمتحانالغّش أو محاولتھ تسحب ورقة ارتكابإذا فوجئ التلمیذ في حالة :الثالثّیةاالختباراتفي - 1
و یقّدم األستاذ تقریرا مفّصال مدّعما االختبارللغّش و یحرم من مواصلة استعملھاكّل الوثائق التي 

.تحیلھ على المجلسبكّل الوثائق إلى اإلدارة التي تستجوب التلمیذ كتابّیا و 
و االختبارو یسند صفر للتلمیذ في في حال ثبوت الغّش أو محاولتھ یّتخذ المجلس القرار المناسب بالرفت

.إذا عاد التلمیذ للغّش أو محاولتھ یرفت نھائّیا من المعھد

:الوطنّیةاالمتحاناتفي - 2
.محاولتھغّش أو للاستعملھاحجز ورقة التلمیذ و الوثائق التي 

.االمتحاناإلسراع بإعالم رئیس مركز 
.على ورقة تحریر جدیدةاالختبارنجاز إالترخیص للتلمیذ بمواصلة 

ü االمتحانتحریر تقریر دقیق من قبل األستاذان المراقبان بعد نھایة الحّصة یسّلم إلى رئیس مركز.

:أحكام عاّمة
.طرد بیوم= إنذارات خالل السنة الدراسّیة 3-
.أّیام3طرد بـ= الل السنة الدراسّیة إنذارات خ5-
.كّل العقوبات بالرفت التي یسندھا المدیر یقع إعالم مجلس التربیة بھا في جلساتھ-
.ّتى النھائي من المعھدیوم أو ح15مضایقة أحد أعضاء األسرة التربوّیة ینتج عنھ الرفت لمّدة -
األسرة التربوّیة  أو عند القیام بأعمال العنف اللفظي أو المادي ضّد أحد أعضاء ارتكابعند ثبوت -

.تخریبّیة یكون العقاب ھو الطرد النھائي من جمیع المعاھد
المعھد فإّن اإلسعاف بالترسیم في معھد آخر لیس حّقا إّنما ھو إجراء الطرد انھائي من في حالة -

ت فإّن المرفوت ال یّتخذ بعد دراسة ملّف التلمیذ من طرف المدیر الجھوي و في كّل الحاالاستثنائي
یسعف بالرجوع للدراسة إّال مع بدایة السنة الدراسّیة الموالیة إلعادة الترسیم بنفس المستوى إذا 

.االستمرارتوّفرت فیھ شروط 
التالمیذ الذین تثبت إدانتھم لدى المحاكم و صدرت بشأنھم أحكام بالسجن و لو أسعفوا بالتأجیل یقع -

.آلّیا شطب أسمائھم
من قبل السلط العمومّیة یبقى اذ الذین صدرت في شأنھم أحكام غیر السجن أو الّلذین أوقفوالتالمی-

.البّت في شأنھم من مشموالت مجلس التأدیب
.في أّیام الرفت غیاب شرعياالمتحانغیاب التلمیذ المرفوت وقتّیا عن -
.مأیا3ال یمكن ایقاف تلمیذ عن الدرس قبل انعقاد مجلس التربیة أكثر من -
.ال یمكن بأي حال اجراء مكافحة بین األستاذ و التلمید أو الولي-
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ال یمكن لولّي التلمیذ المحال على المجلس حضور المداوالت  لكن بإمكانھ تقدیم رسالة في -
.الموضوع تعرض على المجلس

من العدد الحّط–التھدید اللفظي –الكلمة الجارحة –العقوبة البدنّیة :یمنع إسناد إي عقوبة محّجرة-
إّال إذا أصبح وجود التلمیذ یحول دون مواصلة الدرس بصفة طبیعّیة (اإلقصاء عن الدرس –

فیطلب األستاذ من المرشد التربوي سحب التلمیذ من قاعة الدرس ثّم یقوم بتقریر مفّصل قبل 
).استثنائيمغادرة المعھد و یبقى ھذا اإلجراء 

.ذ لنفس الخطأیمنع إسناد أكثر من عقوبة ضّد التلمی-
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 
–لحثّ تالمذتهم -نساء و رجاال-وتبعا لذلك فإني أهيب بكافّة المربين":يمتطّلبات آداب السلوك المدرس

على مزيد العناية بمظهرهم عامة و بمالبسهم خاصة تحسبا من الوقوع في أي شكل من –إناثا و ذكورا 
اقض ة مثل التبرج و قصر الثوب أو تشعث الشعر إلى غير ذلك مما قد يأخذ على معنى ينأشكال المغاال

."رصانة أبنائنا التالميذ

جدول العقوبات

:عقوبات یقترحھا األستاذ و یقّررھا مدیر المؤّسسة- 1

:عقوبات یقّررھا مجلس التربیة أو مجلس التأدیب- 2

:عقوبة یقترحھا مجلس التربیة أو مجلس التأدیب- 3

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
.طاقة السیرة و بالملّف المدرسي و بالشھادة المدرسّیةتسّجل بب

رفت نھائي من المعھد-

اإلجراءات العقوبة
یقترح الرفت على وزیر التربیة تحت إشراف السّید المدیر 

.الجھوي للتربیة
یعلم الولّي بعد المصادقة علیھ بواسطة رسالة مضمونة 

.الوصول
.درسي و بالشھادة المدرسّیةتسّجل ببطاقة السیرة و بالملّف الم

رفت نھائي من جمیع -
المعاھد
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.المتعّلق بقرارات مجالس األقسام2009ماي 11بتاریخ 2009-06-44المنشور عدد -: المرجع

المتعّلقة بإصالح األخطاء  في نتائج 1997ماي 30المؤّرخة في 2695المذكرة عدد -
.التالمیذ

.23/07/2002بتاریخ 2002- 80عدد . القانون التوجیھي  للتربیة و التعلیم المدرسي-

و في حال غیاب أحدھم یتعّین علیھ تبریر غیابھ و استثناءدون یشارك في مجلس القسم كّل أساتذة-
.المتعّلقة بتالمیذه بواسطة مكتوباقتراحاتھالمجلس بمالحظاتھ و انعقادموافاة المدیر قبل 

.تأخذ مجالس األقسام حّظھا من الوقت للتعّمق في درس جمیع الحاالت المعروضة علیھا-

:اسيالمرحلة الثانیة من التعلیم األس
أو بالحصول على شھادة ختم التعلیم 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 المواظبةالسلوك و حسن.

:معاتوفر شرطینعند : الرسوب- - 3
Ø أساسي7تلمیذ الـ(سنة 16عدم تجاوز/ / أساسي8تلمیذ الـ(سنة 17)  9تلمیذ الـ(سنة18)  

.سبتمبر من السنة الدراسّیة الموالیة15في )  أساسي
Øمّرات بالمرحلة األولى من التعلیم األساسي3من عدم الرسوب أكثر.

.یرفت التلمیذ الذي ال تتوّفر فیھ شروط الرسوب: الرفت- - 4

:الثانويمرحلة التعلیم 
:السنة األولى 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.
Ø یمكن النزول بالحّد األدنى المطلوب من (20من 10الحصول على معّدل حسابي ال یقّل عن

إذا أنس مجلس القسم في التلمیذ القدرة على متابعة االقتضاءنقطة عند 0.5المعّدل الحسابي بـ
تنتمي إحداھما وجوبا إلى المجموعةماّدتین من المواد المرجعفي )برامج المستوى الموالي

.األولى

المواد المرجع
2المجموعة  1المجموعة 

ةلیزّیجاالن العربّیة
التاریخ و الجغرافیا الفرنسّیة

علوم الحیاة و األرض الریاضیات
التكنولوجیا ةالعلوم الفیزیائّی
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:معاشرطینعند توّفر: الرسوب- - 3
Ø 20من 06المعّدل السنوي ال یقّل عن
Ø سبتمبر من السنة الدراسّیة الموالیة15سنة   في 19عدم تجاوز.
Ø ھذا ویمكن لمجلس القسم إسعاف ).التثلیث ممنوع( عدم الرسوب أكثر من مّرة بالسنة األولى

یتمّكن من مزاولة تعلیمھ بصفة عادّیة بسبب مرض طویل األمد أو التلمیذ برسوب ثاني إذا لم 
.حادث مبّررین في اإلّبان

.یرفت التلمیذ الذي ال تتوّفر فیھ شروط الرسوب: الرفت- - 4

:السنة الثانیة ثانوي
.20من 10یكون بمعّدل سنوي عام ال یقّل عن :بجدارةاالرتقاء- 1
:معار الشروط التالیةعند توّف:باإلسعافاالرتقاء- - 2

Ø 20من 09.99و 09الحصول على معّدل سنوي عام بین.
Ø یمكن النزول بالحّد األدنى المطلوب من (20من 10الحصول على معّدل حسابي ال یقّل عن

إذا أنس مجلس القسم في التلمیذ القدرة على متابعة االقتضاءنقطة عند 0.5المعّدل الحسابي بـ
تنتمي إحداھما وجوبا إلى المجموعة ماّدتین من المواد المرجعفي ) مواليبرامج المستوى ال

.األولى

:معاشرطینعند توّفر: الرسوب- - 3
Ø 20من 06المعّدل السنوي ال یقّل عن
Ø سبتمبر من السنة الدراسّیة الموالیة15سنة   في 20عدم تجاوز.
Ø ھذا ویمكن لمجلس القسم إسعاف ).التثلیث ممنوع(الثانیةعدم الرسوب أكثر من مّرة بالسنة

التلمیذ 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 الثالثة ثانوي
.20من 10ون بمعّدل سنوي عام ال یقّل عن یك: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 (20من 10الحصول على معّدل حسابي ال یقّل عن

إذا أنس مجلس القسم في التلمیذ القدرة على متابعة قتضاءاالنقطة عند 0.5المعّدل الحسابي بـ
تنتمي إحداھما وجوبا إلى المجموعة ماّدتین من المواد المرجعفي ) برامج المستوى الموالي

.األولى

المواد المرجع المسلك األصلي
ةلیزّیجاالن- الفرنسّیة-العربّیة اآلداب

التكنولوجیا - الریاضیات–العلوم الفیزیائّیة  العلوم
الریاضیات- لتصّرفا-االقتصاد و الخدماتاالقتصاد

العلوم الفیزیائّیة- الریاضیات-اإلعالمّیة تكنولوجیا
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:معاشرطینعند توّفر: الرسوب- - 3
Ø 20من 06المعّدل السنوي ال یقّل عن
Ø تمبر من السنة الدراسّیة الموالیةسب15سنة   في 21عدم تجاوز.
Ø ھذا ویمكن لمجلس القسم إسعاف ).التثلیث ممنوع( عدم الرسوب أكثر من مّرة بالسنة الثالثة

التلمیذ برسوب ثاني إذا لم یتمّكن من مزاولة تعلیمھ بصفة عادّیة بسبب مرض طویل األمد أو 
.حادث مبّررین في اإلّبان

.ي ال تتوّفر فیھ شروط الرسوبیرفت التلمیذ الذ: الرفت- - 4

:ثانويالرابعةالسنة 
.النجاح في مناظرة الباكالوریا:بجدارةاالرتقاء.1
:معا یرسب التلمیذ إذا لم ینجح في مناظرة الباكالوریا عند توّفر الشروط التالیة:الرسوب .2
Ø 20من 06یكون بمعّدل سنوي عام ال یقّل عن.
Ø ر من السنة الدراسّیة الموالیةسبتمب15سنة   في 22عدم تجاوز.
Ø من السنة األولى ثانوي إلى السنة الثالثة ( عدم الرسوب أكثر من مّرتین في المستویات السابقة

).ثانوي

:معاعند توّفر الشروط التالیة:التثلیث.3
Ø 20من 10الحصول على معّدل سنوي عام ال یقّل عن.
Ø الدراسّیة الموالیةسبتمبر من السنة 15سنة   في 22عدم تجاوز.
Ø عدم الرسوب مّرتین في المستویات السابقة.
.یرفت التلمیذ الذي ال تتوّفر فیھ شروط الرسوب: الرفت.4

أو أّیام3كالمرض المبّرر و المعلن عنھ في ظرف یعتبر غیابا شرعّیا كّل غیاب مبّرر :مالحظة
الغیاب الغیر ویسّوى.ت الطارئة المعلن عنھاالحاالمن قبل مجلس التربیة أو اإلدارة أو الرفت المؤّقت

.كتابي أو فرض عادي أو فرض تألیفي بإسناد صفراختبارشرعي في 

تعرض  على المجلس في نھایة الثالثي الثالث كّل حاالت التالمیذ الغیر مرّتبین في إحدى الثالثیات للنظر 
المعّدالت أو عدم احتسابعد دراسة الحاالت معّدلھم السنوي العام و یقّرر المجلس باحتسابفي إمكانّیة 

.احتسابھا
:ال یحتسب معّدل التلمیذ في إحدى الحاالت الثالث

إذا كان المجلس غیر مقتنع بتبریر التلمیذ لغیابھ عن ماّدة من المواد ال سّیما في الثالثي -أ
.الثالث

الثیات لكّنھ یعتبر أّن نتائجھ إذا كان المجلس مقتنعا لتبریر التلمیذ لغیابھ عن ماّدة في إحدى الث-ب
.ال تعّبر عن مستواه الحقیقياآلخرینفي الثالثیین 

المواد المرجع الشعبة
ةلیزّیجاالن- الفرنسّیة-العربّیة اآلداب

علوم الحیاة و األرض- العلوم الفیزیائّیة–الریاضیات الریاضیات
الریاضیات-ةالعلوم الفیزیائّی- علوم الحیاة و األرض العلوم التجریبّیة

الریاضیات-العلوم الفیزیائّیة-التكنولوجیا العلوم التقنّیة
الریاضیات- التصّرف-االقتصاد و التصّرفاالقتصاد

الریاضیات-الفیزیائّیةالعلوم - و البرمجة تالخوارزمیا علوم اإلعالمّیة
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اختباراستحالإذا كان الغیاب عن ماّدة من المواد غیابا مقنعا لكن في أكثر من ثالثي واحد و -ت
.مجلس القسمانعقادالتلمیذ بفرض تعویضي قبل 

لس في ملّف التلمیذ الذي لم یتمّكن من مزاولة تعلیمھ غیاب شرعي طویل األمد لتلمیذ ینظر المجفي حالة
بصورة عادّیة بسبب مرض طویل األمد أو حادث مدّعمین في اإلّبان بمستندات موثوق بھا و یقّرر 

:المجلس حینھا
.السنة سنة بیضاء ال تحتسب في سنوات الرسوباعتبارإّما -أ

.أو الرسوب أو الرفتباالرتقاءھا قرار سنة دراسة فعلّیة ینجّر عناعتبارھاو إّما - ب

:تسلیم األعداد إلى اإلدارة و إحتساب المعّدالت
ü إلى المدیر أو الناظر دون سواھمایعلق في قاعة األساتذة في مواعید منشورتسّلم األعداد.
ü احتسابیعّین المدیر أعوانا من ذوي الشعور بالمسؤولّیة و الثقة و الثبات و یعھد لھم بمھّمة

.المعّدالت
ü المعّدالت مكتب أو أكثر یحّجر دخولھ على غیر باحتسابیخّصص لألعوان المكّلفین

ھذا و یكون المكتب مغلقا ال " ممنوع الدخول"العاملین بھ و ذلك بتعلیق الفتة یكتب علیھا 
.یدخلھ سوى المدیر أو الناظر

üو . ة من غیر المدیر أو الناظرالمعّدالت من قبول أّي وثیقباحتسابالمكّلفین یمنع األعوان
.بھماالتصالیمنع العاملون بالمؤّسسة و غیر العاملین بھا من 

ü ینبغي أن تسّجل معّدالت الثالثي الثالث و المعّدل السنوي العام على بطاقات نتائج التالمیذ
.المجلس ال قبلھانعقادأثناء 

üي صورة إدخال تحویر على یجب أن یؤّرخ المدیر محاضر المداوالت و أن یوّقعھا و ف
أقول "بعض البیانات و إن كان بالحبر الماحي یمضي أمام التحویر و یضیف عبارة 

.التحویر بالمحضریؤرخوأن ..."جّیدا

:إصالح األخطاء في نتائج التالمیذ
üولھإذا أخطأ أستاذ في تسجیل عدد تلمیذ أو معّدلھ فإّنھ یقّدم تقریرا للمدیر یصف الخطأ و یبّرر حص.
ü التلمیذ و معاینة دفتر أعداد األستاذ و التحادث اختبارأن یشمل اإلّطالع على بتثّبت یمكنیقوم المدیر

.االقتضاءمع عدد من تالمیذ القسم عند 
ü األستاذ و الناظر و المرشد التربوي و إثر جلسة یمضیھإن ثبت حصول الخطأ یحّرر المدیر محضر

من مع نسخةبعد ذلك یسّلمھا المدیر .و یعید اإلمضاءبوعة األعدادذلك یصلح األستاذ الخطأ على مط
و ذلك قبل المعّدالت مذّیال بتعلیماتھ فیتوّلون تصحیح الخطأ باحتسابالمحضر إلى األعوان المكّلفین 

.مجلس القسم
üانعقدسواء إذا تبّین أّن التغییر سینجرّّ عنھ تغییر القرار المتوّقع لمصلحة التلمیذ أو في غیر مصلحتھ

إّال بعد مصادقة المدیر الجھوي للتعلیم علیھ في المجلس أو لم ینعقد فإّن التصویب ال یصیر نافذا 
.رف أسبوع واحدظ
ü األساتذة بما حدث أثناء المجلسیعلم المدیر قبل المجلسإذا تّم إلصالح الخطأ.
ü ة إلى مفتتح السنة الدراسّیة الموالیة النظر في الوضعّیالمدیر یؤّجلالمجلسبعدإذا تّم إلصالح الخطأ

فیجمع أساتذة القسم أو نظرائھم عند نقلة أحدھم أو بعضھم و یعلمھم بالخطأ و یتداولون في أمر التلمیذ 
.و یتّم تحریر محضر جلسة یمضي علیھ األساتذة الحاضرین

üاالرتقاءل یخّول للتلمیذ في المعّدارتفاعو نجم عن إصالحھ إذا كان الخطأ من قبل أحد أعوان اإلدارة
فإّن المدیر یقوم بالتصویب بنفسھ و یعلم ولّي التلمیذ بالقرار الجدید ثّم ) فما فوق20من 10(اآللي 

و یتّم تحریر محضر یوّقع علیھ الموالیة و یعلمھم بذلكةیجمع مجلس القسم في بدایة السنة الدراسّی
.األساتذة الحاضرین
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الوسائل التعلیمّیة استعمالالمتعّلق بمنع 1995نوفمبر 27بتاریخ 95-10-86المنشور عدد -: المرجع

.الموازیة

ü دون سواھاھجّیة التي تصدرھا الوزارة القائمات الرسمّیة للكتب المدرسّیة و األدّلة المناعتمادیجب .
و بالتالي عدم مطالبة التالمیذ بأّي وجھ من الوجوه بشراء عناوین خارجة عن قائمة الوزارة مّما 
یسّبب إثقاال لكاھل العائالت بما یسّببھ من مصاریف إضافّیة و ما یحدثھ أحیانا من إرباك في الخیارات 

.البیداغوجّیة
üبإنجاز تمارین أو أعمال منزلّیة مّما جاء في الكتب الموازیةإطالقاعدم مطالبة التالمیذ.
ü یحّجر تحجیرا باتا ترویج و بیع الكتب الموازیة في كّل المؤّسسات التربوّیة من قبل المرّبین أو من

.قبل غیرھم سواء كانت حاملة لتأشیرة الوزارة أم ال

.إلجراءاتھذا و تعتبر خطأ مھنیا فادحا كّل مخالفة لھذه ا
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الّلوازم اقتناءفي باالقتصادالمتعّلق 1998أوت 31بتاریخ 98-01-62المنشور عدد -:المرجع
المدرسّیة

üالكّراسات المرّقمة و كّراسات األشغال التطبیقّیة و الموسیقى و التصویر و اقتناءعلى االقتصار
.المضاعفةلمحفوظات و األوراق ا
üبالكّراسات التي یحتاجھا التلمیذ حقیقة بالنظر إلى المستوى التعلیمي و غزارة الماّدة المعرفّیةاالكتفاء.
ü بعض اللوازم المدرسّیة غیر المتأّكدة أو من النوع الرفیعاشتراطعدم.



I.یشتمل على ثالثة ملّفات فرعّیة:رجيمكّونات ملّف التلمیذ بالقسم الخا.

:)عنصر قار(الملّف األصلي - 1
.إلى المرحلة الثانیة من التعلیم األساسياالرتقاءبطاقة -
.نسخة من شھادة ختم التعلیم األساسي- 
.مضمون من دفتر الحالة المدنّیة- 
.بطاقة اإلرشادات- 
.صورة التلمیذ- 

:ملّف النتائج المدرسّیة- 2
.بطاقات النتائج المدرسّیة- 
.الدفتر المدرسي- 

:ملّف المواظبة و الحوادث المدرسّیةو الملّف التأدیبي- 3
.المراسالت المتعّلقة بالغیابات-
.مبّررة للغیاباتالوثائق ال-
.وثائق الحوادث المدرسّیة-
.بطاقة السیرة و المواظبة-
.التقاریر المتعّلقة بالسلوك-
.التربیةمجالسمحاضر -
.العقوبات-
.المراسالت المتعّلقة بالعقوبات-

II.90/07/1998بتاریخ 4167المذّكرة عدد (:يّداخلمكّونات ملّف التلمیذ بالقسم ال(
.بطاقة ترسیم بالمبیت- 
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.قصاصة النظام الداخلي- 
.شھادة طبّیة- 
.صورة شمسّیة- 
.ظرف خالص معلوم البرید- 
.ادة إقامة الولّيشھ- 

 


:متفقد المادة-1
یتعلق بضبط النظام األساسي الخاص 2001أكتوبر2مؤرخ في2001لسنة2348مر عدداألوفق

:یكلف المتفقدون األولون للمدارس اإلعدادیة والمعاھد الثانویة بسلك التفقد البیداغوجي بوزارة التربیة

:لتقییم في مجال ا-أ 

بتقییم عمل المدرسین ومتابعة النشاط البیداغوجي في مجال اختصاصھم بالمؤسسات التربویة العمومیة -

.والخاصة

.بمتابعة تطبیق البرامج والتوجیھات الرسمیة-

.بدراسة موازنات المدرسین بالمدارس اإلعدادیة والمعاھد الثانویة والموافقة علیھا-

ي في تعیین المدرسین ونقلتھم بالمدارس اإلعدادیة والمعاھد الثانویة وذلك ضمانا للتوازن بإبداء الرأ-

.البیداغوجي في مجال اختصاصھم

.باإلشراف على عملیات تقییم مكتسبات التالمیذ في المؤسسات التربویة الراجعة إلیھم بالنظر-

.ة واإلشراف على اللجان المكلفة بإصالحھابالمشاركة في اإلعداد البیداغوجي لالمتحانات الوطنی-

.بالمساھمة في تقییم البرامج ومناھج التدریس والوسائل التعلیمیة والنتائج المدرسیة-

.بالمساھمة في تقییم المؤسسات التربویة-

.بمتابعة حلقات التكوین المستمر وتقییمھا-

.مھنیةبالمشاركة في لجان االمتحانات والمناظرات ال-

:في مجال التأطیر - ب 

.بتأطیر المتفقدین المبتدئین قبل ترسیمھم في رتبتھم-

.بتأطیر المدرسین المبتدئین وتكوینھم مھنیا-

.بتأطیر المدرسین قصد تطویر مؤھالتھم المھنیة-

.بضبط حاجیات المدرسین إلى التكوین ووضع برامجھ واإلشراف على إنجازھا-

.شاركة في أعمال اللجان الفنیة في مجال اختصاصھمبالم-
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:في مجال التجدید - ج 

.بمتابعة تجریب التجدیدات على المیدان وتقییمھا-

.بمتابعة التجدیدات البیداغوجیة التي یتم إقرارھا -

.بالقیام ببحوث میدانیة قصد تطویر الممارسات البیداغوجیة في مادة اختصاصھم-

.ساھمة في أعمال اللجان الفنیة المكلفة بصیاغة البرامج التعلیمیةبالم-

تأطیر المدرسین المبتدئین وتكوینھم مھنیایعمل تحت إشراف المتفقد في :البیداغوجيالمرشد -2
.تكون زیاراتھ غیر فجئّیة.قصد تطویر مؤھالتھم المھنیةفیقوم بالتنسیق معھم لحضور حصص

.1973لسنة 123د طبقا لالمر عد:المدیر-3
و بناء على ذلك فاألستاذ الجدید مدعو للتعرف علیھ و القیام ببعض ھو المسؤول األول عن المعھد-

تسلم بعض , ادات الشخصیةشتعمیر بطاقة اإلر,اإلجراءات اإلداریة كتعمیر بطاقة اإلعالم بالوصول
لذلك فیما یخص العمل و العالقة مع ویتصل بھ كلما دعت الحاجة... الوثائق اإلداریة و البیداغوجیة

...التالمیذ و األولیاء و الوضع اإلداري 
.یقترح العدد اإلداري لألستاذ-
.األستاذمنطلببـیقدم شھادات العمل -

الموكولة للناظر وال یمكن بحال مھامفي المدارس اإلعدادیة حیث ال یوجد ناظر یتولى المدیر مختلف ال
.ھا أي موظف آخر بالمؤسسةمن األحوال أن یتوال

728و األمرین عدد 1973لسنة -124–123- 121-112طبقا لألوامر :ناظر الدراسات بالمعھد-4
.1980لسنة 80-75و المنشور عدد 1977لسنة 729و 
üتحقیق النظام البیداغوجي بالمعھد خاّصة بإعداد جداول أوقات المدّرسین و األقسام.
üائدةضبط الساعات الز.
üطلبات تغییر قاعات الدرس
ü كّل إجراء من شأنھ أن یحّقق العمل المجدي اقتراحمراقبة تطبیق البرامج الرسمّیة لمواد التدریس و

.للتالمیذ و المدّرسین
üمراقبة تطبیق نظام المراقبة المستمّرة.
ü االمتحاناتتنظیم.
ü تباراتاالخاإلشراف على رقن و سحب النصوص البیداغوجّیة و مواضیع.
ü و السھر على البیداغوجّیةاالجتماعاتإعداد مجالس األقسام و مجالس التربیة و بصفة عاّمة جمیع

.تنفیذ مقّرراتھا
ü و حلقات تكوینّیة و كّل التغییرات في التوقیت و البرامج و اجتماعاتإعالم األساتذة بكّل ما یھّمھم من

أو عن طریق اجتماعاتبھم فرادى أو في تصالباالإطالعھم على المناشیر و المذّكرات و ذلك 
.التعلیق بقاعة األساتذة

ü عملھم و إحالتھا یومّیا إلى مدیر المعھداستئنافضبط غیابات األساتذة و قبول مطالب رخصھم و.
ü باألساتذةاألولیاء لقاءاتتنظیم جدول.
üتوزیع مطالب رغبات المدرسین آخر السنة.
üاالجتماعیةّیة و المساھمة في األنشطة الثقاف.
üبالمخابر و الكتبة و التجھیزات العلمیة و البیداغوجیة و الریاضیةاالھتمام.
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üإعانة المدیر على إعداد مشروع المیزانّیة و إبداء الرأي في برمجة صرفھا.
üنیابة مدیر المعھد عند التغّیب فیما عدى المسائل المالّیة.

:القّیم العامالمرشد التربوي أو -5
:مھامھ ھي اآلتیةاالقتضاءیقوم بمھامھ تحت إشراف المدیر أو الناظر عند 

:العقوبات و النظام- 1
üسیرة التالمیذ و حفظ النظام داخل المؤّسسة.
üتجمیع العقوبات و التقاریر و عرضھا على المدیر و تسجیلھا و إعالم التالمیذ و األولیاء و إحصاؤھا.
üء من األساتذة لعرضھا على اعة الدرس و قبول تقاریر اإلقصاالتلمیذ المقصى خارج قاصطحاب

.المدیر
üالتالمیذ المحالین على المجلس و الشھود و جمع الوثائق لتكوین ملّف للنظر في اإلحالة على استجواب

انعقادالمجلس و من ثّم إعالم الولي و التلمیذ في اآلجال القانونّیة برسالة مضمونة الوصول بموعد 
.المجلس

üحضور مجالس التربیة بصفة مقّرر وتدوین محاضرھا.
üتسجیل الغیابات و التأخیرات و تسجیلھا في التقریر الیومي.

:حركة التالمیذ- 2
üمراقبة التالمیذ.
üمراقبة عمل القّیمین.
üو تسجیلھا و إعالم القّیم العام للمبیت إعداد قائمات المقیمین و النصف مقیمین و إحصاء غیاباتھم

.قریر الیوميبالت
ü إعالم المدیر في حال وقوع حادث مدرسي في اإلّبان و اإلشراف على اإلسعافات األّولّیة و القیام

.االقتضاءباإلجراءات الّالزمة لدى المؤّسسة الصحّیة عند 
ü بوقوع حادثالمراسلإعالم الولّي أو.
üتقدیم تقریر في شأن الحادث و متابعتھ و حفظھ.
üخاص بجمعّیة التعاون على الحوادث المدرسّیة و إرسالھ لھاإعداد التقریر ال.
üجمعّیة التعاون على الحوادث إعداد قائمات التالمیذ المعنیین بنشاط خارج المؤّسسة قصد إحالتھا إلى

.المدرسّیة

:جداول األوقات- 3
üإعالم التالمیذ بجداول األوقات و بكّل ما یطرأ علیھا من تغییر .

:و الریاضّیةاالجتماعیةقافّیة و الشؤون الث- 4
ü بما یتعّلق بھذه الشؤونإعالم التالمیذ.
üإمكانّیة المساھمة في اإلعداد المادي و المتابعة.
üالعالقة مع فرع المنظمة التونسیة للتربیة و األسرة بالمعھد و تنظیم دروس التدارك التابعة لھ.

:ملّفات التالمیذ- 5
üّبت من الوثائقالسھر على تكوینھا و التث.
üتنظیمھا و ترتیبھا و حفظھا.
ü التالمیذ بین المؤّسساتانتقالطلبھا و إرسالھا عند.
üتوزیع التالمیذ على األقسام بمساعدة المدیر.
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üتسجیل التالمیذ في بدایة السنة الدراسّیة.
üمسك سجّل ترقیم التالمیذ.
ü المختلفةالمدرسّیةاالشتراكاتجمع الظروف و الطوابع البریدّیة و.
ü االقتضاءتسلیم التالمیذ النظام الداخلي للمعھد و قائمات الكتب المدرسّیة عند.

:بطاقات األعداد- 6
ü المعّدالتاستخراجإعدادھا و السھر على تعمیرھا و على.
üإعداد محاضر مجالس األقسام.
üحضور مجالس األقسام و تسجیل القرارات على المحاضر.
üبنظیر منھا في ملّف التلمیذاالحتفاظألولیاء و إرسال البطاقات إلى ا.
üإعداد شھادات التقدیر المقترحة من المجلس.

:الشھادات اإلدارّیة للتالمیذ- 7
ü مع المدیر بعد الحصول على حّق اإلمضاءشھادات الحضورإعداد و إمضاء.
üإعداد الشھادات المدرسّیة و عرضھا على المدیر لإلمضاء.
üعریف المدرسّیة و عرضھا على المدیر لإلمضاء ثّم تسلیمھا للتالمیذإعداد بطاقات الت.
ü صّحة –عنف –غیابات –سلوك (إحصاء جمیع الحاالت و الظواھر المتعّلقة بالتالمیذ.(...
üإحصاء التالمیذ المنقطعین في أّول السنة  و خاللھا.
üدراسّیةإحصاء النتائج المدرسّیة في نھایة كّل ثالثي و في آخر السنة ال.
üتسجیل الدروس و دفاتر المناداة و المحافظة علیھا ة تعیین التالمیذ المسئولین عنھاإعداد كّراس.
ü لالمتحاناتالتعاون مع المدیر و الناظر في اإلعداد.
üقبول األولیاء و تنظیم لقاءاتھم باألساتذة و باإلدارة و ضبط رزنامة في ھذا الشأن.
üن و عرضھا على المدیر و مراقبتھم و التنسیق بینھمجداول أوقات القّیمیاقتراح.
üإعداد التقریر الیومي حول نشاط القسم الخارجي و ظروف العمل بھ و سیره.

:القّیمون-6

.1990دیسمبر 11بتاریخ 11طبقا للقانون األساسي الصادر بالرائد الرسمي عدد 
لمراجعة و المكتبات و أثناء موكب تحّیة العلم و كذلك تأطیر التالمیذ بساحة المعھد و أروقتھ و قاعة ا- 1

.أثناء قیام التالمیذ باألنشطة الثقافّیة و الریاضّیة
.و المواظبة و حسن السلوكاالنضباطالمساھمة في توعیة التالمیذ و تعویدھم على - 2
.غیاباتھم و العقوبات التي تنالھمو سیر أعمالھم المدرسّیة و االجتماعیةالقیام بمتابعة أوضاع التالمیذ - 3
یمكن تكلیفھم في نطاق مھامھم التربوّیة و البیداغوجّیة بإنجاز كّل عمل إداري یساھم في حسن سیر - 4

.العمل و یخدم المصلحة العاّمة للمؤّسسة

2001أوت10في طبقا للقانون األساسي الصادر بالرائد الرسمي  و 
المدیر أو الناظر عند االقتضاء و مباشرة تحت مسؤولّیة المرشد التربوي یعمل القّیمون تحت إشراف

:سواء بالقسم الداخلي أو  الخارجي أو بالقسمین معا على
.و النفسّیةاالجتماعیةتأطیر التالمیذ و متابعتھم و المساھمة في معالجة أوضاعھم الدراسّیة و -
.ون التالمیذإنجاز و متابعة كّل عمل إداري لھ عالقة صلة بشؤ-
.الدراسّیة و الوطنّیةاالمتحاناتالمساھمة في سیر -
.المساھمة في تنشیط الحیاة المدرسّیة-
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التالمیذ ذوي الحاالت التي تتطّلب متابعة و عنایة و إحاطة و إشعار إدارة المؤّسسة استكشاف-
.بذلك

ذو صلة بشؤون التالمیذ و من شأنھ و بصفة عاّمة یمكن تكلیفھم بكّل عمل ذي صبغة بیداغوجّیة أو إدارّیة 
.حسن سیر المؤّسسة التربوّیة

:من ھذا فھم یقومون بـانطالقاو 

ü تقدیم تقریر یومي إلى القّیم العام عن سیر العمل كّل من موقع عملھ دون إھمال الطوارئ و الظواھر
.الغیر المألوفة

üإعالم التالمیذ بكّل ما تكّلفھم اإلدارة بتبلیغھ.
üالتالمیذ إلى المستشفى عند الضرورةمصاحبة.
üالحرص على أمن المؤّسسة و سالمتھا.
ü مسك الدفاتر الخاّصة بمتابعة التالمیذ من حیث الغیابات و العقوبات و المذاكرة التكمیلّیة و اإلعفاء من

...ماّدة التربیة البدنّیة و الحوادث المدرسّیة
üمسك و متابعة بطاقة السیرة و المواظبة.

:مكتب الضبط- 7
üطلب إحالة المراسالت اإلداریة عن طریق التسلسل اإلداري مقابل وصل بعد تسجیل المراسلة.
üتسلم المراسالت اإلداریة أو البیداغوجیة.
üم بتغییر اإلقامة أو الوضعیة العائلیةالاإلع.
ü العملاستئناففي التغیب و تعمیر مطبوعة االسترخاصإیداع مطالب.

:المكتبة- 8
üالكتباستعارة.
üتسلم الكتب المدرسیة لتوزیعھا على التالمیذ و إرجاعھا بعد نھایة العمل بھا.
ü في شأن عناوین جدیدة للمدیرباقتراحاتإثراء المكتبة بالتقدم.

:المخبر- 9
ü ساعة قبل الدرس 48تقدیم الطلبات إلى المسؤول عن المخبر.
ü األستاذ المكلف بالمكلف بالمخبرالمساھمة في الصیانة و اإلثراء عن طریق.

:العملة- 10
üال تربط األستاذ أي صلة بالعامل وفي حال وجود مالحظة على المربي توجیھھا للمدیر أو الناظر.
ü المطالبة بتغییر القاعة قبل أن یدخل متسخة ویجب على األستاذ االمتناع عن التدریس في قاعة

.غرضالتالمیذه إلیھا و اإلدالء بتقریر في 
ü یتّم تنظیف القاعات مّرة قبل الحّصة الصباحّیة و مّرة ثانیة قبل الحّصة المسائّیة مع وجود عملة

.في حاالت خاّصة مثل تقيء أحد التالمیذ مثالجاھزین دوما للتدّخل 
üیمنع استغالل التالمیذ فیما یسمى بحملة نظافة غیر منظمة و منبثقة عن محظر جلسة بإشراف المدیر

:التالمیذ- 11
üیكون التلمیذ تحت مسؤولیة األستاذ داخل القسم و في حال حصول حادث یتّم إعالم اإلدارة في اإلبان.
ü كّل عقوبة لم ترد في النظام التأدیبيالحط من العدد وو المادي ضّد التلمیذ واللفظيبمنع العنف.
üیوم15یتجاوز بتاریخ الفرض قبل أسبوع على األقل و إرجاعھ في أجل المإعالمھ.
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üإحترام نظام المراقبة المستمّرة في توزیع الفروض.
üتعویض الفروض للتالمیذ الذین تأكد اإلدارة شرعّیة غیابھم.
üعدم قبول تلمیذ متغیب أو متأخر دون بطاقة.
üعدم قبول تلمیذ دون أدوات.
ü الئقعدم قبول تلمیذ في ھندام غیر.

:الولي- 12
ü الولي عن طریق اإلدارة متى دعت الحاجةباستدعاءیقوم األستاذ.
üیمكن للولّي طلب لقاء األستاذ حسب رزنامة تحّددھا اإلدارة.
üقاء الولي باألستاذ تكون بحضور المدیر أو الناظر أو المرشد التربوي و داخل مكتب أحدھمل.

:قاعة األساتذة- 13
üمفتوحة على ذمة األساتذة خالل التوقیت اإلداري.
ü التالمیذ إلیھایمنع دخول.
üیمنع التدخین فیھا بموجب نفس التشریع المانع للتدخین في األماكن العمومّیة.

:األنترنت- 14
ü الموجودة بمؤسستھ االنترنتینتفع األستاذ مجانا بخدمات.
üیعمر مطلب لإلدارة في فتح حساب إلكتروني على الشبكة التربویةEdunet ویقدم مع المطلب

.التعریفنسختین من بطاقة

:المتاحف- 15
ü ثبات الوظیفةببطاقة التعریف الوطنیة إلاالستظھاریدخل األساتذة لكل المتاحف الوطنیة مجانا بعد.

:مدینة العلوم بتونس- 16
:2012مارس19وفقا إلتفاقیة بین وزارة التربیة و إدارة مدینة العلوم ممضاة في 

ü س مجانالوم بتونلفضاء مدینة العیدخل األساتذة.
üفضاءات إلىخالل أیام األسبوع تتولى المندوبیات الجھوّیة للتربیة ضبط رزنامة للزیارات التلمذّیة

.مدینة العلوم رفقة مدّرسیھم قصد إنجاز دروس و حصص بیداغوجّیة
üموقع الواب: مدینة العلوم بتونس :www.cst.rnu.tn/71766000:    الھاتف/

medina.sciences@cst.rnu.tn:البرید االلكتروني/71767777:  الفاكس

CNIPRE  المركز الوطني للتجدید البیداغوجي و البحوث التربوّیة- 17
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: المكتبةتأسیسعنتاریخّیةلمحة
وھي1972 سنةإلىاّلتربویةوالبحوثالبیداغوجيلّلتجدیدالوطنيالمركزمكتبةتأسیستاریخیعود
المذكورالمعھدمكتبةرصیدالحالیةالمكتبةورثت.اّلتربیةلعلومالقوميالمعھدفیھاأنشئلتياالسنةنفس
بالمركزلھاالمخصصبالمبنى2001 سنةومنذأخیرااستقرتالعراق،فنھجأنقلترانھجإلىنقلھاوبعد

والّكلیاتاّلتربیةوزارةنمالقریبموقعھاساعدقدو.اّلتربویةوالبحوثالبیداغوجيلّلتجدیدالوطني
.واّلتعلیماّلتربیةوإطاراتالطلبةوالباحثینقبلةتصبحأنعلىالعلیاوالمعاھد

:المكتبةمھام
:علىالمكتبةمصالحتحرص

وومناھجھاّلتعلیموطرقالبرامجواّلتربویةاّلنظمواّلتعلیموباّلتربیةالّمتصلةالبیداغوجیةالمواردجمع
قواعدإرساءالمستفیدینذمةعلىوضعھاوفنیاومعالجتھاالبیداغوجيواّلتجدیداّلتربويقویماّلت

التونسیةبالبالدالتعلیموبالتربیةمتصلةببلیوغرافیةمعلومات

:الببلیوغرافّیةواألدواتالمعلوماتخدمات
واّلتوجیھاإلعالم
الداخلیةاإلعارة
الخارجیةاإلعارة
الباحثیناستفساراتعناإلجابة
واآلليالیدويالببلیوغرافيالبحث
المتخصصةالببلیوغرافیاتإنجاز

الجدیدةالمقتنیاتعناإلعالم
الفھارسإعداد

.المعلوماتمصادراستعمالحسنعلىالمستفیدینتدریب

:المكتبةرصید
واإلدارةوالبیداغوجیاكوینوالتواّلتعلیماّلتربیةمجاالتفيمتخصصاوثائقیارصیداالمكتبةتضم

وعلمالمدرسینتكوینوالكبارتعلیمووالمھنيالمدرسياّلتوجیھواّلتعلیمومناھجوالبرامجالمدرسیة
رصیدیشملكما...البیداغوجيواّلتجدیداّلتعلیمنظموتقویماّلتربوياالجتماعوعلماّلتربوياّلنفس

القرنوبدایةالعشرینالقرنمنالثانياّلنصفخاللاّلتعلیمبإصالحةالّمتصلاّلتاریخیةالوثائقالمكتبة
منومجموعةواّلتعلیم،اّلتربیةحولدولیةوالالوطنیةالملتقیاتومنشوراتوالعشرین،الحادي

والالمتخصصةاّلتربویةدوریاتوالالخارج،فيوتونسفيباّلتعلیمالعالقةذاتالقانونیةاّلنصوص
.البصریةالسمعیةوالمواردالمدرسیة،والكتبالجامعیةرسائل

:یليكمایتوزعمّجلد79.200منأكثرعلىللمكتبةالوثائقيالرصیدویشتمل
العربیةباّللغةمّجلد18.000
)...األنجلیزیةوالفرنسیة(األجنبیةباّللغاتمّجلد45.000
)دوریةعنوان1000 (الدوریاتمنعدد15.000

بصریة-سمعیةمادة500
.االختصاصاتّشتىفيمدرسيكتاب700

:مستوایینعلىالمكتبةفضاءیتوزعأخرىناحیةمن
.البصریةالسمعیةالموادوالجامعیةوالرسائلوالدوریاتالكتبمخزنیشملواألرضيالطابق-
وقاعة)البحثأدواتروسائواألّدلةوالموسوعاتالمعاجم(المرجعیةالكتببھواألولالطابق-

.المطالعة
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بالمكتبةالمعتمدالتصنیفنظام
مجاالت10 إلىاإلنسانیةالمعرفةیقسمالذيلدیويالعشرياّلتصنیفلنظاموفقاالمكتبةرصیدّرتب

: رئیسیة
العامةالمعارف000
اّلنفسوعلمالفلسفة100
الدیانات200
االجتماعیةالعلوم300
ّللغاتا400
الریاضیاتلطبیعیةالعلوم500
)التطبیقیةالعلوم(التكنولوجیا600
الفنون700
والبالغةاآلداب800
والتاریخالجغرافیا900

المكتبةفھرس
للمستفیدویتیحبالمكتبةالمتّوفرةالوثائقأغلبحولالبیاناتاسترجاعمناآلليالفھرسیمكن

ببلیوغرافیةذاذةج33.000منأكثرعلىاالطالع

: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:الفاكسنستو1006-1938أفریل 9 شارع130العنوان


:المنظومات العالجیة الثالث

تتكفل بالخدمات الصحیة في كافة المؤسسات الصحیة العمومیة :العالجیة العمومیةةالمنظوم- 1
صحات وكذلك في م) المستشفیات المحلیة و الجھویة و الجامعیة- مراكز الصحة األساسیة(

مقابل دفع معلوم تعدلي على أن ال تتجاوز القیمة .و المستشفى العسكرياالجتماعيالضمان 
أو مرة و نصف الدخل الشھري ) بالنسبة لألجراء(الجملیة للمدفوعات أجرة شھر و نصف 

أو جرایة شھر و نصف بالنسبة للمنتفعین بجرایة كالمتقاعدین و األرامل ) بالنسبة لغیر األجراء(
.ألیتامو ا
:المزایا

.اإلعفاء من دفع المعلوم التعدیلي إدا تم تجاوز السقف السنوي المذكور أعاله-
.عدم وجود سقف بالنسبة لألمراض العادیة-
.الواسع للمؤسسات الصحیة العمومیةاالنتشار-

الصندوق مع نالمتعاقدیم تقدیم الخدمات الصحیة من قبل األطباء تی:العالجیة الخاصةةالمنظوم- 2
.بالنسبة لألمراض العادیة
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یقوم طبیب العائلة بتوجیھ المریض إلى طب .طبیب العائلة و یتم إعالم الصندوق بھاختیاریتم 
طب النساء و طب األطفال طب العیون و طب األسنان حیث ال یشترط باستثناءاالختصاص

طبیب العائلةاستشارة
.فة الخدمة الصحیة و نسبة تكفل الصندوقیتم دفع معلوم تعدیلي  أي الفارق بین تكل

.التكفل باألمراض العادیة یكون في حدود سقف سنوي
:المزایا

المعلوم التعدیلي فقط االجتماعيمتعاقد یدفع المضمون اختصاصيعند التوجھ لطبیب العائلة أو -
د مباشرة إلى مقدم الخدمة المتعاقو یقوم الصندوق تسدید باقي  تكلفة الخدمة 

...) .باألشعةمركز التصویر ,الصیدلیة,المخبر,الطبیب(

نالمتعاقدیالخواصم تقدیم الخدمات الصحیة من قبل األطباءتی:المصاریفاسترجاعمنظومة - 3
.بالنسبة لألمراض العادیةللقطاع العمومي و مع العیادات الخارجیةمع الصندوق 

بعد في حدود سقف سنويیسترجع نسبة منھا تكلفة العالج كاملة ثم االجتماعيیدفع المضمون 
.مصاریف و إیداعھا في أقرب فرع للصندوقاسترجاعتعمیر بطاقة 

:المزایا
.مرتبطا بطبیب العائلةاالجتماعيال یكون المضمون -

جدول نسب التدخـل
vبالمائة70:العیادات الطبیة و عیادات القابلة
vبالمائة80:األعمال الطبیة وأعمال القابلة
vبالمائة70: األعمال الشبھ طبیة
vبالمائة75:التصویر باألشعة
vبالمائة75:التحالیل البیولوجیة
vبالمائة50:أعمال طب األسنان
vبالمائة100:األدویة الحیاتیة
vبالمائة85:األدویة األساسیة
vبالمائة40:األدویة الوسیطة

üدینار لكل أصل من األصول و كل 50مع إضافة دینار 200ز السقف السنوي للمضمون ال یتجاو
.في شھر جانفي من كل سنةالسقفیتجدددینار للقرین إذا كان ال یعمل و50فرع من الفروع و

üیمكن تغییر المنظومة في شھر سبتمبر من كل سنة.
ü المزمنة مع بالمائة ودون سقف بالنسبة لألمراض الثقیلة أو100المصاریف استرجاعالتكفل أو

.شرط الموافقة المسبقة للصندوق بالنسبة للعالج في القطاع الخاص
ü بالنسبة لإلقامة اإلستشفائیة المرتبطة بالمائة ودون سقف100المصاریف استرجاعالتكفل أو

الطبیة في الھیاكل الصحیة التابعة لوزارة الصحة العمومیة و الھیاكل االختصاصاتبمختلف 
لدى االختصاصاتلمتعاقدة مع الصندوق وضمن قائمة محددة لعدد من الصحیة األخرى ا

.االجتماعيو ذلك حسب إختیار المضمون المصحات الخاصة المتعاقدة مع الصندوق
ü تصفیة الدم:التمتع بالخدمات الصحیة المتكفل بھا حالیا لدى القطاعین العمومي و الخاص

)Prothèses(–تفتیت الحصى)Lithotripsie(– اآلالت المعوضة–اآلالت الطبیة
).Greffe d’organes(زرع األعضاء–)Greffe d’organes(األعضاءلألعضاء

ü الرقم األخضر .تونس1073تقسیم النسیم مونبلیزیر –عمارة القصور :للصندوقاالجتماعيالمقر
www.cnam.nat.tn:االنترنتموقع الصندوق على –80100295المجاني 
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:المسندة من طرف دیوان الخدمات الجامعّیةالمنح و القروض الجامعیة- 1

2004أفریل 12إستنادا إلى محضر إتفاق بین وزارة التربیة و النقابة العامة للتعلیم الثانوي مؤرخ في 
.قرض جامعي1000منحة جامعیة و 1000یسند یسند ألبناء األساتذة 

:بة القدامىشروط ترشح الطل-أ
üإلى السنة الجامعیة الموالیةاالرتقاء.
üعدم الرسوب أكثر من مرتین.
üعدم تجاوز عدد الرسوبات لعدد النجاحات.
üالنجاح مرتین متتالیتین في حال الرسوب مرتین متتالیتین.

:الوثائق المطلوبة-ب
üنسخة من بطاقة التعریف الوطنیة للطالب.
üلباكالوریامن شھادة انسخة مطابقة لألصل.
üنسخة مطابقة لألصل من شھادة ترسیم في مؤسسة تعلیم عالي.
ü أو من الموافقة على نسخة مطابقة لألصل من شھادة النجاح في مناظرة إعادة التوجیھ الجامعي

)بالنسبة للطلبة القدامى(تأجیل الترسیم ألسباب صحیة ال غیر
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
ü شھادة عمل أو بیان في جرایة التقاعد لألم مع نسخة من قرار إحالة على التقاعد أو تصریح على

.لشغلالشرف بعدم ا
üفي حالة طالق األبوین تقدم نسخة من حكم الطالق.
ü انتماءفي حالة وفاة أحد الوالدین أو كلیھما یتعین تقدیم مضمون الوفاة مع اإلدالء بما یثبت

.التعلیمسلكلالمتوفي 

:أو القرض الجامعيةإجراءات الحصول على المنح-ج
üده النقابة العامة للتعلیم الثانويتقدیم المطلب إلى النقابة األساسیة في أجل تحد.
üالمطالب التي ترد بعد اآلجال أو ترد ناقصة تعتبر الغیة.
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:اتمالحظ
.كانتجھة أو قرض جامعي و منحة من أّيأّي منحةال یمكن الجمع بین -
یعتبر الغیا المطلب في حال حصول الطالب على موافقة على قرض من الصندوق الوطني -

.االجتماعیةعد و الحیطة للتقا
.ال یمكن لمن تحصل على منح أو قرض جامعي تعاطي أي عمل بمقابل-

:القروض المسندة من الصندوق الوطني للتقاعد و الحیطة اإلجتماعیة- 2

:القرض الشخصي-أ
االجتماعیةولمنشور وزیر الشؤون 1988- 02-26المؤرخ في 1988لسنة 273وفقا لألمر عدد 

من الصندوق الوطني للتقاعد و الحیطة خصي شبقرض العونیتمتع 1988- 01–27في المؤرخ 
12ویتّم استخالصھ على . خاضع للحجز من أجل التقاعدقیمتھ مرة و نصف دخلھ الشھري الاالجتماعیة 

توظف على ھذا القرض عند االستخالص نسبة .تاریخ صرف القرضمن شھرا، مع مّدة إمھال بشھرین
تحتسب الفوائد البینیة المتعلقة بأجل اإلعفاء من الخصم المحدد بشھرین بدایة من تاریخ .%8,25فائض بـ

.ضمن األقساط الشھریة للقرضاستخالصھاصرف القرض على أن یقع 

:شروط اإلنتفاع بالقرض الشخصي
ü سنوات3لمدة ال تقل عن االجتماعيبالضمان انخراطأقدمیة.
üمتعاقد–عسكري –متربص –وقتي –مترسم (ل توفر شرط المباشرة للعم.(
ü بالمائة من المرتب الشھري40القروض المسندة من الصندوق استخالصعدم تجاوز.
üعدم إمكانیة الحصول على قرض جدید من الصندوق قبل تسدید القرض السابق.
ü االستخالصإمكانیة حصول كال الزوجین على قرض خالل نفس فترة.

: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

.لقرضضمن األقساط الشھریة لاستخالصھاالقرض على أن یقع 

: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 -ب
االجتماعیةور وزیر الشؤون ولمنش1988- 02-26المؤرخ في 1988لسنة 273وفقا لألمر عدد 

یتمتع األستاذ بقرض من الصندوق الوطني للتقاعد و الحیطة االجتماعیة 1988-01–27المؤرخ في 
ف على و توظ.لمعاقسنوات أو سیارة مھنیة 4سیارة جدیدة أو مستعملة ال یتجاوز عمرھا اقتناءقصد 

.بالمائة بالنسبة للشخص المعاق6بـ وبالمائة سنویا8.25ھذا القرض نسبة فائدة بـ 
إذا كانت السیارة (بالمائة من الثمن 90:دینار شرط أن ال یتجاوز10.000.000سقف القرض ال یتجاوز 

.بالمائة من الثمن بالنسبة للسیارة المستعملة70أو ) جدیدة
.تعملةسنوات بالنسبة للسیارة المس5و سنوات بالنسبة للسیارة الجدیدة7: االستخالصمدة 

:شروط اإلنتفاع بقرض السیارة
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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 ضافة مع إبالمائة من المرتب الشھري40القروض المسندة من الصندوق استخالصعدم تجاوز

.المنح
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*
صلحة والمنتمین إلى المؤسسات اإلطارات المتمتعة بخطط وظیفیة ال تقل عن خطة رئیس م*

.العمومیة التي ال تكتسي صبغة إداریة أو إلى المنشآت العمومیة
: األعوان المنتمین إلى أحد األصناف اإلداریة التالیة*
).د ینارا249, 000أجر أساسي یفوق أو یعادل ( فما فوق 5مستوى التأجیر : 1صنف أ -
).د ینارا244, 250أجر أساسي یفوق أو یعادل ( وق فما ف8مستوى التأجیر : 2صنف أ -
).د ینارا245, 000أجر أساسي یفوق أو یعادل ( فما فوق 13مستوى التأجیر : 3صنف أ -

.معاق الرجل الیمنى*

:الشروط المتعلق بالسیارة
üإذا كانت السیارة جدیدة أن تكون من وكیل مرخص لھ.
ü سنوات 4اوز عمرھا انت مستعملة أن ال یتجكإذا.
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.
üنسخة من قرار التسمیة بالنسبة لألعوان المنتمین للمنشآت العمومیة.

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-
.خیول4ة شھادة أولیة مسلمة من وزارة التجارة بالنسبة للسیارة من فئ-
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-ج
2002لسنة 2086ھ باألمر عدد تم تنقیح1986- 03-22المؤرخ في 1986لسنة 383وفقا لألمر عدد 

یتمتع 1988- 01–27المؤرخ في االجتماعیةوزیر الشؤون ولمنشور2002-9- 16المؤرخ في 
:قصدبقرض من الصندوق الوطني للتقاعد و الحیطة االجتماعیة العون
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.بناء منزل-
.منزل من باعث عقارياقتناء-
.قطعة أرض صالحة للبناء من باعث عقارياقتناء-

سنة بواسطة الخصم المباشر 20دینار یستخلص في مدة أقصاھا 15.000.000قف القرض ال یتجاوز س
على أن ال تتجاوز ھذه المدة السن القانونیة لإلحالة على التقاعد مع مھلة بـثالثة أشھرمن مرتب المنخرط

.سنویا6.75و یوظف على القرض فائدة تقدر بـ.من تاریخ صرف القرض
:بقرض السكنفاعاالنتشروط 
ü سنوات5لمدة ال تقل عن االجتماعيبالضمان انخراطأقدمیة.
ü توفر شرط المباشرة للعمل.
ü بالمائة من القیمة الجملیة للمسكن أو 90عدم تجاوز مجموع القروض من الصندوق و البنوك

.قطعة األرض
üأو اقتناء قطعة أرضإمكانیة انتفاع كال الزوجین بقرض بعنوان نفس المسكن العائلي المشترك.

بالمائة من المرتب الشھري مع إضافة 40القروض المسندة من الصندوق استخالصعدم تجاوز 
و منخرطا في أحد صندوقي الضمان لعملھ دخل القرین إذا كان مباشرا اعتبارمع إمكانیة المنح

.االجتماعي
üقطعة أرضاقتناءالمشترك أو انیة تمتع كال الزوجین بقرض بعنوان نفس المسكن العائلي كإم.
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.
üیة لإلحالة على التقاعدیقع استخالص القرض قبل بلوغ السن القانون.
üبالنسبة إلى العقار موضوع القرض:

.أن یكون العقار موضوع القرض قابال للرھن وفي وضعیة قانونیة إزاء السلط البلدیة والمحلیة-
.)في صورة بناء مسكن(أن ال تتعلق األشغال بالتوسیع أو التحسین أو التھیئة أو الترمیم -
.)في صورة اقتناء مسكن أو قطعة أرض( قاري مرخص لھ أن یتم اقتناؤه من باعث ع-

:)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(أو البریدیة للمنخرط)RIP.(
üرض المزمع بناؤھا وتكون قابلة للرھنشھادة ملكیة األ.
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.

:) في حالة شراء مسكن(الوثائق المكونة للملف 
üمن المنخرط واإلدارة الجھویة للتعلیممطبوعة القرض معمرة و ممضاة.
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,مكوناتھ,عنوانھ,الجملیة

:) في حالة شراء قطعة أرض(الوثائق المكونة للملف 
üمطبوعة القرض معمرة و ممضاة  من المنخرط واإلدارة الجھویة للتعلیم.
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üنسخة من بطاقة التعریف الوطنیة
ü كشف الھویة البنكیة)RIB(أو البریدیة للمنخرط)RIP.(
üقطعة األرض مع بیان وعد بیع من باعث عقاري یتضمن جدوال مفصال للتمویل و یثبت حجز

.مساحتھا و التاریخ المحتمل للتسلیم,مكوناتھ,عنوانھا,قیمتھا الجملیة

إذا تضمن جدول التمویل بوعد البیع التمتع بقرض أو قروض من مؤسسات مالیة أخرى یجب :مالحظة
.إرفاقھ بشھادة إتمام التمویل مع بیان المدة و المبلغ و نسبة الفائض و القسط الشھري

ھي قروض تسند ألبناء وبنات المنخرطین المباشرین والمتقاعدین من الطلبة : القروض الجامعیة-د
جھة أخرى، والمسجلین بإحدى المؤسسات العمومیة الذین ال یتمتعون بمنحة دراسیة من الدولة أو من أّي
500یمة ھذا القرض حالیا وتبلغ ق. من طرف الّدولةللتعلیم العالي، ویساوي مقدارھا مبلغ المنحة المسندة

.سنویا% 5ویتّم استخالص القرض بعد إنھاء الدراسة الجامعیة بفائض قدره . د، سنویا لكّل منتفع

شـــروط االنتفـــاع بـــالخدمة
:بالنسبة إلى طالب الخدمة -أ 
صف األجر أن یتراوح األجر السنوي للمنخرط وقرینھ عند االقتضاء بین مرة واحدة وأربع مرات ون-

.األدنى 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-
.ض جامعي من قبل الدولةعدم االنتفاع بمنحة جامعیة وطنیة أو بمنحة تندرج في نطاق التعاون أو بقر-
.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 -

.ال یقبل أي مطلب بعد أجل شھر من ترسیم الطالب: مالحظة 

لمطلوبـــةالوثـــائق ا
:ألول مرة* 
.بكل دقة تحمل إمضاء المنخرط والطالبمطبوعة قرض محّررة) 1
.نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة لألبوین وللطالب) 2
.شھادة في األجر للمنخرط) 3
.نسخة من التصریح الوحید بالدخل للسنة الماضیة بالنسبة لألبوین) 4
.لجامعیةشھادة تسجیل الطالب بالمؤسسة ا)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
شھادة في عدم االنتفاع بمنحة جامعیة وطنیة أو منحة تندرج في نطاق التعاون أو قرض جامعي من قبل -

.الدولة
.بعنوان السنة الجامعیة الفارطةشھادة نجاح-

: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
.شھادة تسجیل الطالب بالمؤسسة الجامعیة)3
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نحة جامعیة وطنیة أو بمنحة تندرج في نطاق التعاون أو بقرض جامعي من شھادة في عدم االنتفاع بم)4
.قبل الدولة

.كشف الھویة البنكیة أو البریدیة للطالب)5


)1985مارس 5المؤرخ في 12- 85القانون رقم (:أنواع التقاعد

: التقاعد العادي.1
.سنة60أن یبلغ األستاذ -
.سنة15ا بالصندوق الوطني للتقاعد و الحیطة االجتماعیة لمدة ال تقل عن أن یكون منخرط-

:الوثائق الالزمة للحصول على جرایة التقاعد
.مطلب ینص على العنوان و رقم الحساب الجاري-
.أشھر3مضمونان من دفاتر الحالة المدنیة لم یتجاوزا -
.نسخة من عقد الزواج-
.سنة16یمیة لألبناء الذین تخطوا شھادة حضور من أحد المؤسسات التعل-
.صورتان شمسیتان حدیثتان-

:التقاعد الوجوبي.2
:یمكن لإلدارة أن تحیل  األستاذ على التقاعد قبل بلوغ السن القانونیة في الحالتین التالیتین-

-20المؤرخ في 83جدید من القانون عدد 42الفصل (:السقوط البدنيالتقاعد الوجوبي بسبب -أ
یجب أن یكون السقوط البدني ) 1983- 12-12المؤرخ في 112المنقح للقانون عدد 1997- 12

في ھذه الحالة تستشار لجنة السقوط البدني قبل اتخاذ قرار اإلحالة على . ناتجا عن مرض أو إعاقة
ینتفع األستاذ فورا بجرایة التقاعد و ذلك دون تبعا لذلك . التقاعد الوجوبي من أجل السقوط البدني

.السن القانونیة لإلحالة على التقاعدتظاران
تنص التشریعات الخاصة بالتغطیة االجتماعیة ألعوان القطاع العمومي في ھذا المجال على 
وجوب التفریق بین السقوط البدني الناجم عن أسباب ال عالقة لھا بالخدمة والسقوط البدني 

59لسنة 18ما یلیھ من القانون عدد و27فالحالة األولى یضبطھا الفصل . المنسوب إلى العمل
95لسنة 56أما الثانیة فقد تم ضبط شروطھا بالقانون عدد 1959فیفري 5المؤرخ في 
.1995جوان 1المؤرخ في 

:السقوط البدني غیر الناجم عن العمل
یمكن للمنخرط أن یطلب إحالتھ على التقاعد من أجل السقوط البدني غیر الناجم عن العمل على 

، وذلك 1959فیفري 5المؤرخ في 59لسنة 18وما یلیھ من القانون عدد 27عنى أحكام الفصل م
بعد استیفائھ إلجازة المرض طویل األمد ویعرض عندئذ ملفھ على لجنة السقوط البدني للموافقة 

.على إحالتھ على التقاعد

تي خضعت فعلیا للحجز ل واّلوتتم تصفیة جرایة التقاعد وفقا للمدة التي قضاھا المنخرط في العم
.بعنوان التقاعد
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:السقوط البدني الناجم عن العمل-
فما فوق یمكن لھ إّما % 66عند إصابة العون بسقوط بدني ناجم عن العمل حددت نسبتھ بـ

یتّم عندئذ عرض و.االستمرار في العمل أو طلب إحالتھ على التقاعد من أجل السقوط البدني
ثبوت العالقة السببیة الطبیة المركزیة بالوزارة األولى التي تتوّلى النظر في الملف على اللجنة

تسند للمنخرط في حالة الموافقة على إحالتھ على .بین العجز الذي لحق العون والعمل الذي یشغلھ
.التقاعد جرایة تقاعد وجرایة تعویضیة في نفس الوقت

من المرتب الذي كان یتقاضاه العون % 100نسبة ال یتجاوز مبلغ الجرایة والجرایة التعویضیة 
إّال في حاالت معینة ضبطھا القانون خاصة الحاالت التي تستوجب فیھا حالة المنخرط المصاب 
بالسقوط البدني اإلحاطة بھ من قبل شخص آخر وفي ھذه الحالة ترتفع الجرایة والجرایة 

.اضاه المنخرط بأمر من الوزیر األولمن المرتب الذي كان یتق% 125التعویضیة مجتمعة إلى 

تصفیة الجرایة من أجل السقوط البدني الناتج عن الخدمة
تتّم تصفیة الجرایة عند اإلحالة على التقاعد من أجل السقوط البدني الناتج عن الخدمة وفق 

ن أجل عند اإلحالة على التقاعد م.التراتیب العامة المعمول بھا في مجال تصفیة جرایات التقاعد
ة ما في الخدمة إلسناده جرایة تقاعد كما یتم الترفیع السقوط البدني ال یشترط استیفاء العون ألقدمّی

في مبلغ الجرایة بصورة آلیة إلى ثلثي األجر األدنى المھني المضمون كلما أفضت تصفیة الجرایة 
بالخدمة، وھل ھو ناتج إلى مبلغ أقّل من ھذا الحّد، وذلك بغّض النظر عن عالقة السقوط البدني

.عنھا أم ال

من النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة 81الفصل (:القصور المھنيالتقاعد الوجوبي بسبب -ب
في حال ثبوت قصور مھني في أداء مھامھ لكن على اإلدارة قبل اإلقدام على ھذه ) العمومیة
رة أخرى و یتخذ قرار اإلحالة رئیس أن تنظر في إمكانیة نقلة الموظف إلطار مماثل بإداالخطوة

ھذا و ال یحصل األستاذ المحال على التقاعد .اللجنة اإلداریة المتناصفةاستشارةاإلدارة بعد 
–5المؤرخ في 12- 85وفقا للقانون عدد50الوجوبي على جرایة التقاعد إال بعد بلوغھ سن الـ 

3–1985.

:التقاعد المبكر.3
:فسھ بشروطیكون بطلب من األستاذ ن

.سنة فعلیة من العمل35سنة و أن یكون قد قضى 55أن یبلغ -
.سنة15أن ال تقل المساھمة في الصندوق القومي للتقاعد و الحیطة االجتماعیة عن -
منشورة على التقاعد كما ینص على ذلك أن یقدم المطلب قبل سنة على األقل من تاریخ اإلحال-

1997- 5–3الصادر في 17عدد الوزیر األول
.في ھذه الحالة یحصل األستاذ على جرایتھ مباشرة بعد نھایة نشاطھ

–2الصادر عن الوزارة األولى بتاریخ 70من التقاعد المبكر و حسب المنشور عدد استثنائیةفي حالة 
20طلب أبناء لم تتجاوز أعمارھم في تاریخ تقدیم الم3یمكن لألمھات الالتي لھن في كفالتھن 9-1988

إذا صادق الوزیر األول .سنة عمل فعلیة15سنة أو طفل مصاب بإعاقة عمیقة شرط أن یكن قد قضین 
.على القرار تنتفع األم بجرایة التقاعد بدایة من تاریخ اإلحالة

الموظف المستقیل أو المعزول بجرایة تقاعده إال بعد بلوغھ السن القانونیة ال ینتفع :مالحظة
.للتقاعد
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:ایات التقاعد المدنیةجر-
üشروط االنتفاع بالجرایة:

اإلحالة على التقاعد
توٌفر األقدمیة الالزمة

تقدیم ملف الجرایة

üاإلحالة على التقاعد:
: تتّم اإلحالة على التقاعد بسبب

بلوغ السن القانونیة
العجز البدني

.بطلب من المنخرط بعد موافقة الوزارة األولى
االستقالة

العزل
لقصور المھنيا

التقاعد الوجوبي

üالسن القانونیة لإلحالة على التقاعد:
.أعوان السلك النشیط والعملة القائمون بأعمال منھكة ومخلة بالصحة:سنة 55-
.بقیة أصناف األعوان المدنیین: سنة 60-
.سنة من الخدمات الفعلیة37سنة وبعد قضاء 57بلوغ -

üبلوغ السّن القانونیة للتقاعداإلبقاء في حالة مباشرة بعد:
بمقتضى قرار من رئیس اإلدارة التي ینتمي إلیھا العون ولمدة ال تتجاوز سّن : السلك النشیط -

.الستین
بمقتضى أمر صادر بناء على تقریر من الوزیر اّلذي یرجع إلیھ العون بالنظر : جمیع األصناف -

.ولمدة أقصاھا خمس سنوات بعد الستین

üیة المطلوبةاألقدم:
سنوات على األقل بالنسبة إلى العملة العرضیین10
.سنة على األقل بالنسبة إلى بقیة أصناف المنخرطین15

سنة من الخدمات الفعلیة واستیفاء أقدمیة 15في صورة عدم توّفر شرط األقدمیة الدنیا المحددة بـ 
من % 50لشیخوخة المقدرة بـ ال تقل عن خمس سنوات، یمكن للمنخرط طلب االنتفاع بمنحة ا

ساعة عمل سنویا أو استرجاع 2400األجر األدنى المضمون لمختلف القطاعات الخاصة بنظام 
.المساھمات بعنوان التقاعد

üتكوین الملف:
:یتكون ملف الجرایة أساسا من

قرار اإلحالة على التقاعد-
قائمة الخدمات-
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إطالع المنخرط علیھ وتوجیھھ إلى الصندوق ستة أشھر تتوّلى المؤسسة المشغلة إعداد الملف و
.قبل تاریخ اإلحالة على التقاعد

üقاعدة تصفیة الجرایة:
: تتّم تصفیة الجرایة اعتمادا على

عن أعلى المرتب األخیر اّلذي تـّم على أساسھ دفع المساھمات بعنوان التقاعد أو المرتب المنجّر-
.تھ المھنیة لمدة سنتین على األقلوظیفة مارسھا العون خالل حیا

: 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
.بة إلى بقیة سنوات العملبالمائة عن كل ثالثة أشھر بالنس0,5

ال تقل وبالمائة من المرّتب المعتمد في تصفیة الجرایة90ال تتجاوز الجرایة القصوى للتقاعد حّد 
ساعة عمل 2400الجرایة الدنیا عن ثلثي األجر األدنى المضمون لمختلف القطاعات الخاصة بنظام 

.سنویا

üاالنتفاع بالجرایة
بدء االنتفاعاألصناف

:محالون على التقاعدال
لبلوغ السّن القانونیة-
من أجل السقوط البدني-

عمیقةبإعاقةأو ابن مصاب 20أبناء دون الـ3األم التي لھا -

االنتفاع الفوري

بطلب من المنخرط-
من أجل القصور المھني-

في سّن الخمسین

ألعوان المعزولونا-
األعوان المستقیلون-

نونیة للتقاعدفي السّن القا

األعوان المستمرون في حالة مباشرة بعد بلوغ السن -
القانونیة

في تاریخ االنقطاع عن 
العمل

طریقة صرف الجرایة
.تصرف الجرایة بواسطة التحویل البنكي أو البریدي أو عن طریق الحوالة البریدیة
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:ياألعوان العمومیون الذین یعملون في نطاق التعاون الفن

:مجاالت االنتفاع بالتغطیة االجتماعیة
ینتفع األعوان العمومیون الذین یعملون في نطاق التعاون الفني والملحقون بالوكالة التونسیة للتعاون الفني 
بنفس الخدمات التي یتیحھا الصندوق الوطني للتقاعد والحیطة االجتماعیة لفائدة منخرطیھ المباشرین 

.نوان أنظمة التقاعد والشیخوخة والعجز والباقین على قید الحیاةبالجمھوریة التونسیة بع
:احتساب االشتراكات

تحتسب اشتراكات األعوان العمومیون في حالة إلحاق للعمل في نطاق التعاون الفّني بعنوان أنظمة 
تاریخ التغطیة االجتماعیة والذین یكون مرّتبھم أقل من ضعف المرّتب الذي كانوا یتقاضونھ بتونس قبل

: إلحاقھم على النحو التالي

وتكون االشتراكات بالنسبة إلى المتعاون اّلذي یساوي مرتبھ أو یفوق ضعف المرّتب الذي كان یتقاضاه 
: بتونس قبل تاریخ إلحاقھ كما یلي

اشتراكات العوناألنظمة

%20,7التقاعد

%1رأس المال عند الوفاة

:دفع االشتراكات
تدفع االشتراكات بعنوان التغطیة االجتماعیة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحیطة االجتماعیة بصفة 

قاعدة تصفیة الجرایة كل وال تحتسب في .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 1995 دیسمبر14 المؤرخ في1995 لسنة105 للمقتضیات المنصوص علیھا بالقانون عدد
.بضّم الخدمات

:طرق دفع االشتراكات

ویل المبالغ المتعّلقة بدفع االشتراكات إلى الحساب الجاري للصندوق الوطني للتقاعد یمكن للمتعاون تح
المفتوح بفرع الشركة التونسیة للبنك الكائن بشارع جون 059103431.4 والحیطة االجتماعیة رقم

.تونس1001–جوراس
للصندوق المذكور كما یمكنھ اإلذن لمصرف تونسي بتحویل مبالغ االشتراكات إلى نفس الحساب الجاري

اشتراكات العوناشتراكات المشغل األنظمة

%8,20%12,50التقاعد

%001رأس المال عند الوفاة



ر            یّ غ ص ل ا ي  د ل و ذم ا ت س أل ا ل  ی ل د Page 98

.أعاله
ویمكن للمنخرط تكلیف أحد األقارب المقیمین بتونس بتحویل مبالغ االشتراكات إلى الحساب الجاري 

أو المحلي للصندوق الوطني للصندوق المنصوص علیھ أعاله أو بدفعھا مباشرة إلى المركز الجھوي 
.للتقاعد والحیطة االجتماعیة القریب من مقر سكناه

:التقاعد أو منحة الشیخوخةجرایة 

شــروط االنــتفاع بـالـخدمـة
:بالنسبة إلى جرایة التقاعد- أ 
.بلوغ السن القانونیة لإلحالة على التقاعد-
سنوات بالنسبة إلى 10سنة على األقل وتخفیض ھذه المدة إلى حدود 15المساھمات بعنوان التقاعد لمدة -

.العملة العرضیین
:ى منحة الشیخوخةبالنسبة إل-ب
.بلوغ السن القانونیة لإلحالة على التقاعد-
.سنوات على األقل05المساھمات بعنوان التقاعد لمدة -

الـوثـائـق المطـلوبـة
.قرار اإلحالة على التقاعد-
.قائمة في الخدمات معّدة وممضاة من قبل المنخرط ومشغلھ-
.صورة شمسیة-
.مضمون والدة-
.ابي في الغرض بالنسبة إلى طالب منحة شیخوخةطلب كت-
نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة-

:)وفاة عون في حالة مباشرة(جرایة القرین الباقي على قید الحیاة 

شــروط االنــتفاع بـالـخدمـة
.ارتباط القرین بالمنخرط المتوفى بصفة قانونیة-

الـوثـائـق المطـلوبـة
.دات معدة للغرض یعمرھا القرین الباقي على قید الحیاةمطبوعة بطاقة إرشا-
.قائمة في الخدمات معدة وممضاة من قبل المشغل-
.حجة وفاة المنخرط المتوفى-
.مضمون والدة القرین ینص على الحالة العائلیة أو نسخة من عقد الزواج عند االقتضاء-
.صورة شمسیة للقرین-
. نیة للقریننسخة من بطاقة التعریف الوط-

:)وفاة منتفع بجرایة تقاعد أو بمنحة شیخوخة(جرایة القرین الباقي على قید الحیاة 
شــروط االنــتفاع بـالـخدمـة

.ارتباط القرین بالمنخرط المتقاعد بصفة قانونیة-
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الـوثـائـق المطـلوبـة
.یاةمطبوعة بطاقة إرشادات معدة للغرض یعمرھا القرین الباقي على قید الح-
.حجة وفاة المنخرط المتقاعد المتوفى-
.مضمون والدة القرین ینص على الحالة العائلیة أو نسخة من عقد الزواج عند االقتضاء-
.صورة شمسیة للقرین-
.نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة للقرین-

ى قید الحیاة أو إسناد المنحة العائلیة لفائدة المنتفع بجرایة تقاعد أو بجرایة قرین باق عل
:منحة شیخوخة

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 :سنة18إلى حدود سن -ب 
.مستوى قطاعات حرة

أطفال في الكفالة في حدود الثالثة األوائل یزاولون دراسة ثانویة أو جامعیة :ةسن21إلى حدود سن - ج 
.أو یمارسون تدریبا مھنیا منظما على مستوى مؤسسات مختصة تابعة لوزارة التربیة و التكوین

.لالطفل المعاق في الكفالة الذي ال یتعاطى نشاطا بمقاب: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 -
عاق ترفق بتصریح على الشرف بعدم الشغل إن تجاوز نسخة من بطاقة معاق بالنسبة إلى الطفل الم-

.سنة21عمره 
.نسخة من عقد الزواج-
.شھادة في التمتع بالمنح العائلیة معدة من طرف المشغل-
.مطبوعة بطاقة إرشادات معدة للغرض یقع تعمیرھا من طرف المنتفع-

:المنح العائلیة

: شروط إسنادھا
ار نظام التقاعد بالقطاع العمومي مصحوبة بالمنح العائلیة عند وجود أطفال تصرف جرایات التقاعد في إط

.في كفالة المنخرط
ھذه المنح تسند للمستحقین وفقا لنفس الشروط ولنفس التراتیب التي تخضع لھا في إسنادھا لألعوان 

.المباشرین

: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
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تكوین الملف
: یتكون ملف المنحة العائلیة من الوثائق التالیة

شھادة انتفاع بالمنحة العائلیة في المؤسسة المشغلة-
ریح على الشرف في عدد األبناءتص-
مضمون والدة لكل ابن في الكفالة-
على الحالة العائلیة للزوجة أو نسخة من عقد القرانمضمون والدة ینّص-
سنة16شھادة حضور مدرسیة لألبناء الذین تجاوز سّنھم -
نسخة من بطاقة إعاقة بالنسبة إلى الطفل المعوق-
.سنة16غل الزوجة واألبناء المعوقین اّلذین تجاوز سّنھم تصریح على الشرف في عدم ش-

.یمكن الجمع بین المنح العائلیة والجرایات الوقتیة لألیتام

:أو بمنحة شیخوخة) ة(الدخل الوحید لفائدة المنتفع بجرایة تقاعد أو بجرایة أرمل
شــروط االنــتفاع بـالـخدمـة

.االنتفاع بالمنحة العائلیة-
.اضي القرین لجرایة أو مرتب أو التمتع بدخلعدم تق-

) -ة- نفس الشرط بالنسبة للمنتفع بجرایة أرمل) عدم ممارسة القرین ألي نشاط مؤجر _
الـوثـائـق المطـلوبـة

.على الحالة العائلیة أو نسخة من عقد الزواج عند االقتضاءمضمون والدة القرین ینّص-
.المنتفع بجرایة) ة(القرین أو األرمل " شغلتصریح على الشرف بعدم " مطبوعة-

:)وفاة في حالة مباشرة أو وفاة منتفع بجرایة(الجرایة الوقتیة لألیتام 
شــروط االنــتفاع بـالـخدمـة

:ینتفع بھذه الخدمة جمیع الیتامى حسب الشروط التالیة
.سنة دون شرط21إلى حدود سن - أ 
الكفالة یزاولون دراسة جامعیة وال ینتفعون بمنحة جامعیة وطنیة یتامى في :سنة25إلى حدود سن -ب

.أو بمنحة تندرج في نطاق التعاون
:دون اعتبار الرتبة أو العدد وبدون تحدید السن21بعد سن -ج
الیتیم المعاق في الكفالة الذي ال یتعاطى نشاطا بمقابل وبعد عرض الملف على لجنة السقوط البدني -

.وقالتابعة للصند
.مؤجراوالتي لم تجب نفقتھا على زوجھا وال تتعاطى نشاطا البنت العزباء منعدمة الموارد-

الـوثـائـق المطـلوبـة
.باألمر) ة(یقع تعمیرھا وإمضاؤھا من طرف المعني " مطلب لالنتفاع بجرایة وقتیة لألیتام"مطبوعة -
.ةحجة وفاة المنخرط المتوفى أو القرین المنتفع بجرای-
.مضمون والدة الیتیم طالب الخدمة-
).في صورة وفاة في حالة مباشرة(قائمة في الخدمات معدة وممضاة من قبل المشغل -
.سنة21نسخة من بطاقة تعریف الیتیمة العزباء منعدمة الموارد التي تجاوز عمرھا -
سنة یحمل 21اوز عمرھا تصریح على الشرف بعدم شغل الیتیمة العزباء منعدمة الموارد التي تج-

.إمضاءھا معرفا یرفق بنسخة من تصریحھا بالدخل السنوي للعام المنقضي
.شھادة ترسیم جامعیة-
.شھادة في عدم االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي-
.شھادة في عدم االنتفاع بمنحة جامعیة-
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وشھادة طبیة تبین نوع اإلعاقة و نسبة السقوط نسخة من بطاقة إعاقة وتصریح على الشرف بعدم شغلھ-
.البدني أو الذھني

.حكم تقدیم وصورة شمسیة للٌمتقدِّم ونسخة من بطاقة التعریف الوطنیة-

:منحة رأس المال عند الوفاة لفائدة القرین، الیتامى أو األصول
حالة عدم مباشرة في حالة مباشرة أو حالة إلحاق أو :یشترط في المنخرط المتوفي أن یكون

ألسباب غیر شخصّیة أو تحت السالح دون التمكن بجرایة عسكرّیة أو في حالة إیقاف عن 
.المباشرة ألسباب تأدیبّیة أو في عطلة بدون أجر

:شـــروط االنتفـــاع بـــالخدمة
.ارتباط القرین بالمنخرط المتوفى بصفة قانونیة:بالنسبة إلى القرین- أ 

:یتیمبالنسبة إلى ال-ب
.جمیع الیتامى في الكفالة: سنة16إلى حدود سن -
األیتام الذین یمارسون تدریبا مھنیا على مستوى قطاعات حرة تأھیال لإلدماج في : سنة18و 16بین -

.سوق الشغل
عاما ولیس لھ عمل وذلك بعد موافقة 20بالنسبة للیتیم المعاق الذي تجاوز عمره - : دون تحدید السن-

.السقوط البدني التابعة للصندوقلجنة
:بالنسبة إلى األصل-ج

.عدم وجود قرین في عصمة المتوفى أو ابن في الكفالة-
.أن یكون األصل في كفالة المنخرط المتوفى-
.عدم االنتفاع بنظام للضمان االجتماعي-
.عدم االنتفاع بدخل قار أو االنتفاع بدخل غیر خاضع لألداء-
)باستثناء المصاب بسقوط بدني أو ذھني(عاما 55سنھ عن أن ال یقل -

:الوثـــائق المطلوبـــة
:بالنسبة إلى القرین- أ 
.بطاقة إرشادات معدة للغرض یعمرھا ویمضیھا القرین-
.حجة وفاة للمنخرط المتوفى-
.مضمون والدة ینص على الحالة العائلیة أو نسخة من عقد الزواج عند االقتضاء-
.سخة من بطاقة التعریف الوطنیةن-

:بالنسبة إلى الیتیم- ب 
.مضمون والدة-
.سنة20و 16شھادة حضور مدرسیة أو نسخة من عقد التدریب المھني إن تراوح عمره بین -
.نسخة من بطاقة إعاقة مصحوبة بشھادة طبیة بالنسبة إلى الیتیم المعاق-
.عاما20معاق الذي فاق سنھ تصریح على الشرف بعدم شغل الیتیم ال-
.نسخة من حكم تقدیم ونسخة من بطاقة التعریف الوطنیة للمتقدم عند االقتضاء-

:بالنسبة إلى األصل- ج 
.شھادة كفالة-
.مضمون والدة لكل أصل في الكفالة-
.تصریح بالدخل السنوي للسنة المنقضیة مراقب من طرف مكتب مراقبة األداءات-
.سنة55ة أو بطاقة إعاقة في حالة سقوط أو عجز بدني أو ذھني بالنسبة لألصول سنھم دون شھادة طبی-
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.شھادة في عدم االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي-
.تصریح على الشرف في عدم التمتع بجرایة من أي جھة كانت-

بطاقة "عمیر مطبوعة إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث مرور أو حادث شغل یتم ت:مالحظة
معدة للغرض تحمل وجوبا إمضاء طالب الخدمة معرفا بھ یتعھد بمقتضاھا اإلدالء بنسخة من " إرشادات

.محضر بحث الشرطة أو الحرس الوطني مصحوبة بتقریر الطب الشرعي
 

:إسناد منحة دفن
:شـــروط االنتفـــاع بـــالخدمة

.وفاة قرین المنتفع بجرایة تقاعد-

:ثـــائق المطلوبـــةالو
.مطلب للحصول على منحة دفن-
.على الزواج أو نسخة من عقد القران عند االقتضاءمضمون والدة المتقاعد ینّص-
.مضمون وفاة القرین-

:تحویل جرایة إلى الخارج
:شـــروط االنتفـــاع بـــالخدمة

طھا بتونس اتفاقیة ثنائیة في مجال الضمان منتفع بجرایة من الصندوق و مقیم بإحدى البلدان التي ترب
.االجتماعي یشمل القطاع العمومي

:الوثـــائق المطلوبـــة
مطلب تحویل جرایة یتضمن العنوان الشخصي و الھویة البریدیة أو البنكیة لطالب الخدمة ببلد اإلقامة ، 

.شھادة إقامة و شھادة حیاة




 
 

من النظام األساسي العام ألعوان 76النھائي عن الوظیفة في الحاالت التالیة حسب الفصل االنقطاعیتّم 
:الوظیفة العمومّیة

:فقدان الحقوق المدنیة- 1
.في حال فقدان الحقوق المدنّیة یشطب األستاذ  دون إجراءات تأدیبّیة

:الجنسّیة التونسّیةفقدان- 2

:االستقالة- 3
:ستقالةاالیجب أن تكون 

üكتابّیة و صریحة و ال لبس فیھا.
üغیر ناتجة عن أي ضغوطات.
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üغیر مشروطة.
üیكون اإلمضاء معّرفا بھ في إحدى مصالح الحالة المدنّیة.
üال تراجع فیھا.

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. اإلدارّیة المتناصفة

:التخلّي عن العمل- 4
المؤرخ في 3یتّم طبقا للمنشور عدد بالعمل دون مبرّر شرعيااللتحاقفي صورة تعمد عدم 

ناف العمل و ئبإستع اإلعالم بالبلوغ لمطالبتھ مراسلة العون بمكتوب مضمون الوصول م31/01/1984
.یتّم شطبھ دون ضمانات تأدیبیةامتناعھبمّد مؤسستھ بأسباب غیابھ وفي حال 

:اإلعفاء- 5
الحق في جرایة التقاعد و قبل بلوغ السّن اكتسابھو اعفاء األستاذ من مھامھ ألسباب غیر تأدیبّیة قبل 

.القانونّیة للتقاعد
)81الفصل (:اإلعفاء من أجل القصور المھني-أ

جمیع الحلول استنفاذوبعد ثبت أّن األستاذ غیر قادر على القیام بمھامھ رغم تمتعھ بصّحة جّیدةإذا
اللجنة استشارةیقوم رئیس اإلدارة بعد ...كنقلتھ أو إدماجھ في رتبة أدنى أو إحالتھ على التقاعد

.القانونّیة بإعفائھتاإلدارّیة المتناصفة و تمكین األستاذ من جمیع الضمانا

)69الفصل (:ألسباب صحّیةاإلعفاء -ب
:عند نھایة عدم المباشرة الوجوبّیة ألسباب صحّیة یتّم

üإّما إرجاع العون إلطارات إدارتھ األصلیة.
üأو إحالتھ على التقاعد.
ü اللجنة اإلدارّیة استشارةبعد اسمھفي حال لم یكن لھ الحّق في جرایة التقاعد یشطب

.المتناصفة
:العزل- 6

.فادح و یتم عن طریق مجلس التأدیب و بتوّفر الضمانات التأدیبّیةيبخطأ مھنرة قیام األستاذ یتّم في صو

.تكون بطلب من األستاذ:)التقاعد المبكر(اإلحالة على التقاعد- 7
ü عمل فعلّیاسنة 35سنة و یكون قد قّضى 55یكون بشرط أن یبلغ.
üسنة15عن االجتماعیةحیطة أن ال تقّل مساھمتھ في الصندوق القومي للتقاعد و ال.

 
 


بمقتضى التأشیرة 1950مارس 18ثقافیة تأسست في اجتماعیةالتعاونیة الوطنیة للتعلیم بتونس تعاونیة 

1–858عدد 
تونس-2الطابق -شارع باریس بالرواق السابع38

71347775: لفاكسا- 71258860:الھاتف-تونس حشاد486صندوق البرید
WWW .MNET-TUNISIE.COM :موقع الواب

mnet-tunisie@planet.tn:العنوان االلكتروني
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: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 المعدنیةقامةاإلتسدید مصاریف.
üحمایة الطفولة و األسرة.
üمنح مساعدات استثنائیة للمنخرط و تقدیم منحة وفاة.
ü سیاحة ,ملتقیات,حفالت,عمرة,مصائف, رحالت(تنظیم أنشطة ثقافیة وسیاحیة لفائدة المنخرطین

...).عائلیة بالنزل
üلدى الصندوق الوطني للتأمین على المرضإیداع وثائق عالج المنخرط.
ü التدخل لمساعدة المنخرطین على تأمین سیاراتھم الخاصة لدى إحدى شركات التأمین بتعریفة

.مدروسة و ذلك بالتنسیق مع اإلتحاد الوطني للتعاونیات
üمنح القروض عن طریق البنوك بنسبة منخفضة .

:المنتفعون بالخدمات
üالمنخرط و القرین.
üاء رجال التعلیم مھما كانت وظائفھمأبن.
üالبنت في الكفالة مھما كان عمرھا
üاألصول في الكفالة.

:الخدمات الصحیة

:السقف السنوي السترجاع مصاریف العالج للخدمات الصحیة الخارجیة

مجموع استرجاع د500المنخرط
د2500المصاریف للعائلة د500القرین

د1500أبناء3

:اصیل الخدماتتف

السقفالخدمةالسقفالخدمة
د100األدویةد160التصویر باألشعة

د80التحالیل البیولوجیةد80العیادات
د30األعمال الشبھ طبیةد50طب األسنان

:السقف السنوي السترجاع مصاریف العالج للخدمات الصحیة األخرى

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
üتنظیم مصائف ومخیمات ألبناء المنخرطین.
üالد و خارجھا مع تسھیالت في الدفعتنظیم رحالت داخل الب.
ü في النزل و المركبات االستشفائیةاإلقامةتمكین المنخرط من.
üتمتیع المنخرط بمنحة ألداء العمرة.
ü إلى البقاع المقدسة حسب مقاییس یضبطھا المجلس إیاباالمساھمة بنسبة من تذكرة السفر ذھابا و

.اإلداري
üمدارستنظیم قوافل تضامنیة لفائدة بعض ال.
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.(
üشھادة تسجیل بالجامعة بالنسبة للطلبة.
üفي أجل ال اإلداريالمجلس إعالمبة للمنخرط المتقاعد الراغب في مواصلة انخراطھ علیھ بالنس

على التقاعد وذلك بتسدید معلوم انخراطھ بواسطة صك أو إحالتھأشھر من تاریخ 3یتجاوز 
.حوالة

:االشتراك
و ) لمنحة الخصوصیةا+ األجر األساسي ( بالمائة من2.5للمنخرط و للزوجة العام معلوم االشتراك یمثل 

.یخصم مباشرة من المرتب الشھري بصفة شھریة 
الصنف

الخصم X2.5) المنحة الخصوصیة+ األجر األساسي (
الشھري

سقف الخصم 
للعائلة 
الواحدة

المنحة الخصوصیةاألجر األساسي

2.5الضارب 
بالمائة

د14≈د 160≈د 10400عامل صنف 

د35000 د19500≈د 280≈د 3500معلم تطبیق أ 
د24000≈د 360≈د 2600أ ت ثأستاذ

د40500≈د 920≈د 1700أستاذ ت عالي أ

  



ر            یّ غ ص ل ا ي  د ل و ذم ا ت س أل ا ل  ی ل د Page 106


المتناصفة التي تضم بالتساوي أعضاء تعینھم اإلدارة و أعضاء منتخبین یمثلون اإلداریةتقوم اللجان 

بدور مجلس التأدیب الذي یرأسھ أحد ممثلي اإلدارة وتتولى اإلدارة مھام األساتذة المنتمین لنفس الصنف 
.كتابة محضر 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

:ي یمكن ارتكابھا أثناء المباشرةالتالتأدیبیةاألخطاء
حسب قرار المحكمة ...مثل إنذار أو قرار نقلة وجوبیةلعقوبة تأدیبیةاالمتثالرفض أو عدم -

.1983-8-28المؤرخ في 734عدداإلداریة
.لواجب المراقبة الطبیةاالمتثالعدم -
- 11- 11المؤرخ في 580د عداإلداریةقرار المحكمة (د في أداء العمل تعّممالتھاون و التقصیر ال-

1981.(
).1983-01-19المؤرخ في 738عدد اإلداریةقرار المحكمة (التخلي المتعمد عن العمل -
.اللفظي أو الماديالعنفاستعمالو سوء معاملة التالمیذ-
602عدد اإلداریةقرار المحكمة (خالل العمل مثل التحرش الجنسي بالتالمیذ إساءة السلوك -

).1983-01- 15المؤرخ في 
).1979لسنة 124عدد اإلداریةقرار المحكمة (االعتداء على األخالق الحمیدة -
.إفشاء السر المھني أو تسریب وثائق تخص العمل-

:األخطاء التأدیبیة التي یمكن ارتكابھا خارج العمل
-6-6المؤرخ في 600عدد اإلداریةقرار المحكمة (تعاطي نشاط بمقابل أثناء عطلة مرض -

1983.(
). 1981-11-16المؤرخ في 579عدد اإلداریةقرار المحكمة (اإلدمان على شرب الخمر-
.األعمال الالأخالقیة-

:األخطاء الجزائیة التي یمكن ارتكابھا خارج العمل
السرقة-
).1983-04-12المؤرخ في 488قرار المحكمة اإلداریة عدد (ل التحّی-
).1985- 05-27المؤرخ في 743قرار المحكمة اإلداریة عدد (الزنا -
.االعتداء على األخالق الحمیدة-
.السیاقة في حالة سكر-

.العمومیةالوظیفةمن النظام األساسي العام ألعوان ) جدید(51الفصل :أنواع العقوبات التأدیبیة- 1
أدیبتتخذھا اإلدارة بعد استجواب األستاذ و دون الرجوع إلى مجلس الت: العقوبات من الدرجة األولى-أ

: و ھي اثنتان
ü اإلنذار
üالتوبیخ
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ال تتخذ إال بعد الرجوع لمجلس التأدیب و اللجنة اإلدارّیة المتناصفة :العقوبات من الدرجة الثانیة-ب
:و ھي خمسةالخاصة برتبة األستاذ

ü أشھر و سنة3التأخیر في التدرج ما بین.
üالنقلة الوجوبّیة مع تغییر اإلقامة.
üأشھر مع وقف المرتب6أقصاھا الرفت المؤقت لمّدة.
ü الحق في جرایة التقاعدإیقافالعزل دون.

إلنزال عقوبة من الدرجة الثانیة یجب :حقوق و ضمانات األستاذ المحال على مجلس التأدیب- 2
:القیام باإلجراءات التالیة

üبجمع كل المعطیات و بإعداد تقریر حول الموضوعالتحقیق.
üتقریر كتابي إلى رئیس مجلس التأدیب یشرح فیھ جملة ما یقوم رئیس اإلدارة بتوجیھ

.نسب لألستاذ و یرفقھ بملف التحقیق اإلداري
ü إعالمھ فيإعالم األستاذ بقرار إحالتھ على مجلس التأدیب وفي صورة غیابھ یتم

.العنوان المدرج بملفھ المھني
ü لى عین المكان أي عإطالع األستاذ على ملفھ و على جمیع الوثائق المتعلقة بالتھمة

من 52و أخذ نسخة منھا حسب الفصل بالمصلحة اإلداریة التي یوجد بھا الملف 
ویصرح كتابیا بأّنھ اطلع على ملفھ أو .النظام األساسي العام ألعوان الوظیفة العمومیة

.أنھ تنازل عن ذلك بمحض إرادتھ
ü عن ذلك بطالن انجّرمنح األستاذ الوقت الكافي إلعداد مستندات الدفاع  و إال

شھود و القیام أثناء الجلسة استدعاءكما من حقھ و تتّم إعادتھااإلجراءات الـتأدیبیة 
.شخص للدفاع عنھ أثناء الجلسةاختیارو بتقدیم مالحظات شفاھیة أو كتابّیة

ü ال یمكن اجتماع مجلس التأدیب دون دعوة األستاذ و في ھذه الحالة تلغى العقوبة و في
.تقّر العقوبةه الغیاب دون مبّررحال تعمد

ü یوم قبل انعقاد مجلس التأدیب15األستاذ كتابّیا في أجل أدناه استدعاءیجب.
üلیس من حق المجلس مفاجأة األستاذ بمعطیات لم ترد بالملف.
üمن عقوبة واحدة من أجل سبب واحدال یمكن أن یتعّرض األستاذ ألكثر.
üمن األستاذاالنتقامالتأدیبّیة من أجل التشفي أو ال یمكن اإلدارة أن تستعل سلطتھا.
üمن النظام األساسي العام 54حسب الفصل تكون عقوبة األستاذ بقرارات كتابّیة معّللة

.ألعوان الوظیفة العمومیة
ü یجب على مجلس التأدیب اإلدالء برأیھ في أجل أقصاه شھر من تعھده بالموضوع و

.في حال طالب المجلس ببحثیمكن أن یمدد ھذا األجل لشھرین 
üفي حال عدم رضا األستاذ على العقوبة یمكن لألستاذ التقاضي لدى المحكمة اإلدارّیة.
ü یقع إیقافھ جریمة حق عامارتكابعملھ أو في حال ارتكاب األستاذ خطأ جسیم في

أشھر من إیقافھ عن العمل و إذا لم 3عن العمل حاال و یقع تسویة ملفھ في أجل أقصاه 
یتّم عزلھ یكون لھ الحق في استرجاع مرتبھ طیلة مدة اإلیقاف مع طرح المرتب 

.الموافق لمدة الرفت المؤقت
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

:محو أثر العقابحّق - 3
:العزلباستثناءقوبات التأدیبّیة تمحى أثار الع
üبمقتضى عفو تشریعي عام أو خاص.
üبمقتضى حكم من المحكمة اإلدارّیة بإلغاء العقوبة.
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ü تسنوا5بمقتضى قرار من السلطة اإلدارّیة إما تلقائّیا أو إثر تظّلم من األستاذ بعد
.سنوات بالنسبة للعقوبة من الدرجة الثانیة10بالنسبة للعقوبات من الدرجة األولى و

ü یمكن لألستاذ المعزول إثر عقوبة جزائّیة إذا استرجع حقوقھ المدنّیة إثر عفو تشریعي
الحقوق من اإلدارة إعادة استردادتاریخ عام أو خاص أن یطلب في السنة التي تلي

.لإدماجھ برتبتھ و بالدرجة األخیرة التي تحصل علیھا قبل العز


:طـّة مدیــــــرخ

:المرجع القانوني 
2007ماي21المؤّرخ في 2007ـدد لسنة 1257الفصل السابع من األمر عـ

:المراكزاختیار
.مراكز 10یمكن للمترشح أن یختار -

:شروط الترشح
: یجب أن یكون المترّشح

.ادة معادلة أو منظرة بھامتحّصال على األقل على شھادة األستاذیة أو شھ- 1
أستاذ منتمیا على األقل إلى رتبة أستاذ تعلیم ثانوي أو أستاذ تعلیم ثانوي تقني أو أستاذ تعلیم فني أو- 2

سنوات أقدمیة على األقل في ھذه ) 8(بالسلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة ولھ ثماني
.ت على األقل سنوا) 5(الرتبة وباشر التدریس لمدة خمس

سنوات على ) 5(أو منتمیا إلى رتبة أستاذ أول أو أستاذ أول فوق الرتبة و باشر التدریس لمدة خمس - 3
.األقل

سنوات أقدمیة على األقل في ھذه الرتبة ) 10(أو منتمیا على األقل إلى رتبة مرشد تربوي ولھ عشر- 4
.لاألقسنوات على ) 7(وباشر العمل بمؤسسة تربویة لمدة 

.أو أستاذا مكلفا بخطة ناظر منذ سنة واحدة على األقل و تتوفر فیھ الشروط المشار إلیھا أعاله- 5

: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- 1

.دون سواه20بعمل إداري 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
: یقسم على ثالثة)10x2+ 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
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.نقاط5استثنائیا بـ 2010/2011ھم بنیابات خالل الّسنة الّدراسّیة تنفیل المدیرین الذین تم تكلیف-
ستقع دعوة المترّشحین الذین تتوفر فیھم الشروط القانونّیة للترّشح لخطتي مدیر أو ناظر إلى إجراء 

.محادثة مع لجنة مكّونة للغرض بالمندوبیة الجھویة للتربیة 
الّلجنة الجھویة ترتیب المترّشحین ترتیبا تفاضلیا على المراكز یتم على إثر اجتیاز المترشح المحادثة مع -

: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-
.ترتیب المترشحین على المراكز المختارة من قبلھم حسب مجموع النقاط المتحصل علیھایتم

:خطـّة ناظر
:المرجع القانوني 

2007ماي21المؤّرخ في 2007ـدد لسنة 1257الفصل السابع من األمر عـ
:المراكزاختیار

.مراكز 10یمكن للمترشح أن یختار -
:شروط الترشح

:شحیجب أن یكون المتر
.متحّصال على األقلعلى شھادة األستاذیة أو شھادة معادلة أو منظرة بھا- 1
منتمیا إلى رتبة أستاذ تعلیم ثانوي أو أستاذ تعلیم ثانوي تقني أو أستاذ تعلیم فني أو أستاذ بالسلك - 2

ي سنوات أقدمیة على األقل ف) 5(المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة و اإلعالمیة على األقل ولھ خمس 
.سنوات على األقل) 5(ھذه الرتبة و باشر التدریس لمدة خمس

سنوات أقدمیة على األقل في ھذه الرتبة ) 7(منتمیا على األقل إلى رتبة مرشد تربوي ولھ سبع أو- 3
.األقّلنوات على س) 7(و باشر العمل بمؤسسة تربویة لمدة سبع 

:لمقاییس المعتمدةا
:المراكز المختارة من قبلھم حسب الجدارة طبقا للمقاییس الّتالیةىللتناظر 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
:عددتنفیل ال-ب

بالنسبة إلى األساتذة المباشرین للتدریس و المدیرین و النظار المباشرین للخطة واألساتذة المكلفین - 1
.دون سواه20بعمل إداري 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 :(تسب التنفیل للعدد كاآلتيبالنسبة للمرشدین الّتربویین یح- 2

:یقسم على ثالثة) 102x+ 20سنة الّترشح على 
) .10x2+1x20/عدد إداري(
:تنفیل الشھادة العلمیة-ج
.نقاط لألستاذیة أو اإلجازة5-
.نقاط لشھادة الدراسات المعّمقة أو الماجستیر7-
.بریزنقاط للت8-
.نقاط لشھادة الدكتوراه10-
:تنفیل األقدمیة في الخّطة-د
.نقاط5استثنائیا بـ 2010/2011تنفیل المدیرین الذین تم تكلیفھم بنیابات خالل الّسنة الّدراسّیة -

ستقع دعوة المترّشحین الذین تتوفر فیھم الشروط القانونّیة للترّشح لخطتي مدیر أو ناظر إلى إجراء 
.ة مع لجنة مكّونة للغرض بالمندوبیة الجھویة للتربیة محادث
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یتم على إثر اجتیاز المترشح المحادثة مع الّلجنة الجھویة ترتیب المترّشحین ترتیبا تفاضلیا على المراكز -
:المختارة من قبلھم طبقا للمجموع المتحّصل علیھ باعتماد القاعدة التالیة 

x 3فیل مجموع نقاط التن+ 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

تتّم محادثة مع المترشح یحضرھا ممثل عن المندوبیة الجھویة و ممثل عن النقابة :مالحظة

.لجھویة للتعلیم الثانوي و ممثل عن اللجان اإلداریة المتناصفةا

 
:ذات الصبغة البیداغوجیةاالجتماعات- 1

تتّم عن طریق المندوب الجھوي للتربیة بطلب من متفقد المادة وتتّم اجتماعاتھي :حلقات التكوین-
داغوجي في جدول األوقات یخّصص لھا یوم بی.تحت إشراف ھذا األخیر أو تحت إشراف مكّون

.تقترحھ المندوبّیة و ھو یوم عمل فعلي تسّوى غیاباتھ كأّیام التدریس
لمعارضة النقابة ألّي تكوین خالل .بالنسبة لألستاذاختیاریایعتبر حضورھا :المدرسة الصیفّیة-

.العطل
میستل, البرنامجفي یعلمھم بالمستجدات ,األساتذةیتعرف فیھ متفقد المادة على :اإلخبارياالجتماع-

.حصص تكوین لحضورھااختیارمنھم جداول أوقاتھم و یقترح علیھم 

:ذات الصبغة اإلدارّیةاالجتماعات- 2
تحت إشراف یتّم في یوم العمل الذي یسبق یوم الدراسة األّول :السنة الدراسّیةافتتاحاجتماع-

و یتّم إعالمھم بكّل المستجدات و ر الدراسات توّزع فیھ جداول أوقات األساتذةظالمدیر أو نا
.أساتذة األقساماختیاراألساتذة األعضاء في مجلس التربیة و انتخابكما یتّم فیھ المناشیر الجدیدة

یدعو إلیھ المدیر في بدایة السنة أساتذة الماّدة الواحدة لطرح مشاكلھم و :القطاعياالجتماع-
.جلسةالتي تسّجل في محضر تصّوراتھم

لألساتذة لحضوره یشارك فیھ إلى جانبھم ناظر الدراسات استدعاءیوجھ :مجالس األقساماجتماع-
تتمّیز نقاشاتھ المرشد التربوي للقسم الخارجي و المرشد التربوي للقسم الخارجي, 

وفي المجلس األخیر ,تستعرض فیھ نتائج التالمیذ في نھایة كّل ثالثي من السنة الدراسّیة,بالسریة
.و اإلسعاف و الرسوب االرتقاءاالت ینظر في ح

 
üال یقبل تلمیذا متغیب أو مرفوتا رفتا مؤقتا دون بطاقة دخول حتى و لو كان إلجراء فرض.
üال یسّجل بطاقة دخول عندما ال تكون صحیحة في التاریخ و التوقیت و تحمل ختم القسم الخارجي.
üدقیقة 15ال یتجاوز التأخیر (أخیر ال یقبل تلمیذا متأخرا إال ببطاقة ت.(
üیسجل في دفتر المناداة بطاقات الدخول و المادة و یمضي في األسفل.
ü یسجل على كراس النصوص سواء كانت شخصّیة أو مشتركة مع زمالئھ تاریخ و توقیت الحّصة

لوثائق كما یلصق الفروض و ااألھداف و عناصر الدرس و العمل المطالب بھ التلمیذو نوعھا و 
184المنشور عدد (كما یسجل حصص الدعم بلون مختلفالغیر موجودة في الكتاب المدرسي

.)1976نوفمبر 8المؤرخ في 
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ü ال تغادر المؤّسسة و تبقى خاضعة للمراقبة سواء أكانت شخصّیة أو جماعّیة كراس النصوص
قبل متفقد الماّدة أو المرشد اإلدارّیة أي من طرف المدیر أو الناضر وللمراقبة البیداغوجّیة أي من

.كما یحق للولّي اإلطالع على كراس النصوص.البیداغوجي
ü قبل مغادرة المؤّسسةیسّلم التلمیذ الذي تّم إقصاؤه للقیم العام و على األستاذ تقدیم تقریر في الشأن

.مع اقتراح عقوبة ینظر فیھا المدیر قد یعّدلھا لكن ال یمكنھ إلغاؤھا
üعة العقوبات التي أسندھامن حّقھ متاب.
üال یقبل تلمیذ ال یملك أدواتھ الخاصة و یلحقھ باإلدارة.
ü سكر مثال(ال یقبل تلمیذ غیر محترم في ھندامھ أو شكلھ أو یكون في حالة غیر عادّیة.(
üو إذا لم .لھ النظر في طلب تلمیذ بالخروج من القاعة متى كان ذلك ضروریا لقضاء حاجة ملّحة

.ذ قبل نھایة الحّصة علیھ اإلدالء بتقریر في شأنھیرجع التلمی
ü شرط أن ال تكون حصة مراقبة (لھ أن یخرج من قاعتھ متى استدعى األمر دون مغادرة المؤسسة

متى لم یجد قّیم یراقب التالمیذ أثناء خروجھ فال وجود لمنشور یمنعھ من الخروج لكن ) فرض
.مساءلتھ إّال في حال حدوث مكروهمكن یبقى التالمیذ و التجھیزات مسؤولیتھ و ال ی

üلھ حریة مطلقة في توزیع التالمیذ داخل القسم.
ü یوما من تاریخ اإلنجاز15یعلم التالمیذ بالفرض قبل أسبوع على األقّل و یصلحھ قبل.
ü یراجع القسم الخارجي لإلطالع على الغیابات الشرعّیة و الغیر الشرعّي إلعادة الفرض لبعض

.إسناد صفر لكّل من كان غیابھ غیر شرعيالتالمیذ و 
üغیر ملزم بلباس عمل و ما المیدعة البیضاء إال حمایة للباسھ الشخصي أثناء العمل.
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.
üالرسمي للماّدةیلتزم بتطبیق البرنامج.
ü ال یخرج مع التالمیذ في زیارات میدانّیة أو رحالت دراسّیة دون إعالم بخروج من إدارتھ تحت

.تغطیة تعاونّیة الحوادث المدرسّیة و الجامعّیة
ü یستلم أي مبالغ مالّیة من التالمیذ ألّي سبب ولو كان لطبع وثائق أو لسبب متعلق بالعمل ال.
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71.337.667:الفاكس/  71.332.400:      الھاتف/ نھج سوق أھراس تونس  17:العنوان

:االنخراط
مدرس بالتعلیم الثانوي أن ینخرط باالتحاد العام التونسي للشغل بمجرد أن یقع انتدابھ للعمل كّل من حّق

2000قع خصم معلوم االنخراط مباشرة من األجر ومقداره حالیاباالنخراط ویبإمضاء التزامویكون ذلك 
وھذا االنخراط یخول لھ ..2009جانفي 06بتاریخ 2طبقا لمنشور الوزیر األّول عدد ملیم شھریا

كما یخّول لھ .ال تقّل عن سنتینالمشاركة في مؤتمرات النقابات األساسیة ثم الترشح لعضویتھا بعد أقدمیة
.بشھادة خالص تنّص على اقتطاع معلوم االنخراطباإلدالءقلة عن طریق النقابة تقدیم مطلب ن

:النقابيالنائب
یكون حلقة الوصل بین الھیاكل النقابیة و القاعدة األستاذیة المؤسسة التربویةوھو أحد المدرسین ب

دعت الجھویة في اإلتحاد الجھوي كلمایشارك في ندوات اإلطارات التي تنظمھا النقابة بالمؤسسة
- توزیع وثائق/تراتیبھا إعداد لالجتماعات العامة أو للنضاالت المبرمجة وضبط/*إعالم (* الحاجة لذلك 

)…لوائح، مطبوعات مطالب المنح، نشرات إعالمیة
. نقابة األساسیة والجھویةإلى الیتولى تقدیم اإلعالم النقابي بقاعة األساتذة وینقل مشاغلھم و مواقفھمكما

.و ینوبھم لدى إدارة المؤسسة في حل بعض اإلشكاالت العارضة و یؤطر تحركاتھم

:النقابة األساسیة
تتكون من سبعة أعضاء ینتخبھم عموم المدرسین بالمؤسسات على مستوى المعتمدیةھیئة نقابیة

ویشترط في المترشحین لعضویتھا أقدمیة .ین باالتحاد التعلیمیة للتعلیم الثانوي التابعة للمعتمدیة و المنخرط
مؤتمر النقابة ( في كّل المؤتمرات ذات الصلةویشارك نواب النقابات األساسیة. سنتین كمنخرطین
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ومن ھنا نـتـبـیّـّن أھمیة الترشح لعضویة النقابات )،النقابة العامة ، االتحاد العام الجھویة ،االتحاد الجھوي
.كّل القطاعات وأھمیة المشاركة في انتخابھااألساسیة في

:النقابة الجھویة
وتتركب من سبعة أعضاء ینتخبھم نواب عن القاعدة األستاذیة ) الوالیة(ھیئة نقابیة على مستوى الجھة

تتولى لجنة *(منخرط مثال100نائب عن كل *على قاعدة نسبیة تضبط حسب النظام الداخلي لالتحاد
القاعدة وھي لجنة منتخبة على المستوى الجھوي في مؤتمر االتحاد الجھوي وعلى ضبط ھذه النظام

)المستوى الوطني في مؤتمر االتحاد العام
ویشترط في المترشح لعضویة النقابة الجھویة أن یكون قد مّر بتجربة عضویة النقابة األساسیة لدورة 

.واحدة على األقل

:النقابة العامة
عشر عضوا 13الممثلة لقطاع التعلیم الثانوي على مستوى كامل البالد وتتكون من وھي الھیئة الوطنیة

ویتولى انتخابھا .ویشترط في المترشحین لعضویتھا أقدمیة المشاركة والنشاط في صلب الھیاكل األدنى 
ذلك أن مثلما ھو الشأن بالنسبة للنقابة الجھویة و ال یعني(…نواب القاعدة األستاذیة على قاعدة نسبیة 

)تكون بنفس النسبة 
لقاء الجھات إن لالنعقاد أو إلىالقطاعیةالھیئة اإلداریةوتھتم ھذه الھیئة بالتنسیق بین الجھات و دعوة

تعذر عقد الھیئة اإلداریة ودعت الضرورة لذلك من أجل النقاش في أھم ما یشغل القاعدة األستاذیة وما 
في لوائح تكون منطلق تعاملھا مع البھا التي تقع صیاغتھاتقترحھ من أشكال نضالیة للدفاع عن مط

.مختلف األطراف سواء في صلب االتحاد أو في مخاطبة الوزارة والدعوة لجلسات تفاوض معھا
وتنعقد الھیئة اإلداریة أیضا بعد جولة تفاوضیة تحقق فیھا بعض التقدم وقّدمت فیھا بعض المقترحات التي 

.قرار الموافقة وإمضاء االتفاق أو رفض المقترحات والدعوة الستئناف الحواریقع تقییمھا قبل اتخاذ 
الذي یمثل أعلى سلطة قرار الوطنيالقطاعيعقد المجلسكما یمكن أن تدعو النقابة العامة أو تدعى إلى

.عندما یتعطل أداؤھا ألي سبب من األسبابالمؤتمربعد

:الھیئة اإلداریة
إلى جانب أعضاء النقابة العامة ) الكاتب العام أو من ینوبھ( كل نقابة جھویةیشارك فیھا نائب عن 

.ویشرف علیھا أحد أعضاء المكتب التنفیذي لالتحاد العام التونسي للشغل

:المجلس القطاعي الوطني
نوبھم تشارك فیھ النقابة العامة والنقابات الجھویة والنقابات األساسیة ممثلة بالكتاب العامین أو من ی

.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
ومواقفھ من مختلف القضایا المطروحة على الصعید لب القطاعوالمؤتمر فرصة لضبط مطا

الالئحة -الالئحة المھنیة –الالئحة الداخلیة (والوطني والقومي والعالمي تصدر في لوائح مختلفة النقابي
لخططھ و الخطوط العریضةسیاسة القطاعتحدد) الئحة الصراع العربي الصھیوني -العامة

ل تحقیق مطالب األساتذة والنھوض بالتربیة والتعلیم من أجل خیر المجتمع عامة والدفاع النضالیة من أج
عما تحقق لھ من المكتسبات والعمل على دعمھا وتطویرھا والتصدي لما یھددھا بالطرق النقابیة 

.المشروعة
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على الحصولتونس للمنخرطینشركة اتصاالتممضاة بین اإلتحاد التونسي للشغل و ةاتفاقّیتخّول * 
.االنترنتفي مجال امتیازات

 
:یمكن أن تتخذ أشكال متعددة نذكر بعضھا

یمكن للعون المتضرر كتابة تقریر في شأن شخص أو وضعیة .شكل احتجاج فردي:التقریر-
عند تسلیمھ ویتسلمیسجل في مكتب ضبط المؤسسةاإلداريمزعجة یوجھ عن طریق التسلسل 

.وصال مختوم و 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 
............................................................................

السالم          و 
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تصاغ و یمضي علیھا األساتذة و توجھ عن طریق التسلسل شكل احتجاج جماعي:العریضة-
.اإلداري

تتجاوز مدتھا الربع ساعة الفوضى والمدیر المؤسسة لتجنب إعالمتتم بعد :االحتجاجیةالوقفة-
.وال تسوى بدون أجر

یقرر بعد استنفاذ سبل التفاوض و یكون مؤطرا من النقابة و بعلم اإلتحاد العام :اإلضراب-
و یكون حضوریا عن طریق برقّیة قبل موعده في اآلجال القانونّیة شعارالتونسي للشغل و یتم اإل

صیا یبقى اإلضراب خیارا شخ.داخل المؤسسة)أي بالحضور حتى لو لم یكن األستاذ یعمل یومھا(
.أي زمیل على اإلضراب بمنعھ مثال من مغادرة قاعة األساتذةقانونیا إجبارو یمنع 
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لسنة 2437یتعلق بتنقیح وإتمام األمر عدد 2012جویلیة 11مؤرخ في 2012لسنة 827أمر عدد 

.ظیم الحیاة المدرسیةالمتعلق بتن2004أكتوبر 19المؤرخ في 2004

) :جدیدة" (ب"الفقرة 12الفصل 
) مجلس المدرسة االبتدائیة، مجلس المدرسة اإلعدادیة، مجلس المعھد(ـ مجلس المؤسسة التربویة 

.والمجلس البیداغوجي للمدرسین

) :جدید(13الفصل 
قییمھ وتعدیلھ عند تتمثل المھمة الرئیسیة لمجلس المؤسسة التربویة في وضع مشروع المدرسة وت

.االقتضاء

یستھدف مشروع المدرسة تطویر طرق عمل المؤسسة وتحسین مناخھا وتجوید خدماتھا التربویة في إطار 
وتراعي المؤسسة عند وضع مشروعھا خصائص محیطھا االجتماعي . األھداف التربویة الوطنیة

.وحاجیات التالمیذ الخصوصیة
.لطة اإلشرافیعرض مشروع المدرسة على مصادقة س

:في إطار وظیفتھ یتولى مجلس المؤسسة التربویة المھام التالیة ) :جدید(14الفصل 
.متعلق بأوجھ التصرف في المیزانیةـ المصادقة على المشروع ال

.بین مختلف أعضاء األسرة التربویةـ وضع اآللیات الكفیلة بدعم التشاور والتواصل 
.ماعیة المزمع إنجازھا في المؤسسةألنشطة الثقافیة واالجتـ المصادقة على مشروع برنامج ا

.إلعالم المدرسي الداخلي والخارجيـ اإلشراف على خطة ا
ـ إعداد اآللیات واإلجراءات الكفیلة بتطویر الحیاة المدرسیة وبتوطید صلة المؤسسة بمحیطھا الثقافي 

.واالجتماعي

ة ممثلین عن مختلف أعضاء األسرة التربویة یضم مجلس المؤسسة التربوی: )جدید(15الفصل 
.من ھذا األمر11المنصوص علیھم بالفصل 

:یتركب مجلس المؤسسة التربویة من : في المدارس االبتدائیة 
رئیس:المدرسةـ مدیر 

ـ ممثل منتخب عن المدرسین
ـ ممثل منتخب عن األولیاء

:لمعاھد النموذجیة افي المدارس اإلعدادیة بمختلف أصنافھا والمعاھد و
عن األساتذة ) 2(یتركب مجلس المؤسسة التربویة من المدیر رئیسا والمرشد التربوي مقررا وممثلین 

وممثل عن التالمیذ وولي ممثل عن األولیاء وممثل عن القیمین وممثل عن األعوان اإلداریین وممثل عن 
.األعوان الفنیین وممثل عن العملة

.وم نیابة أعضاء مجلس المؤسسة التربویة ثالث سنوات دراسیةتد) :جدید(17الفصل 
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وتسدد الشغورات الحاصلة في السنتین الدراسیتین الثانیة والثالثة بانتخاب جزئي تحت إشراف رئیس 
.المؤسسة التربویة

.وتعتبر مغادرة المدرسة من قبل كل تلمیذ أو ولي تلمیذ شغورا یستوجب التعویض

یعنى المجلس البیداغوجي للمدرسین بالمسائل ذات الصبغة البیداغوجیة على مستوى ) :جدید(18الفصل 
التصّور ومتابعة اإلنجاز والتقییم بما یسھم في تحسین أداء المؤسسة التربویة كّما ونوعا وذلك في إطار 

.القوانین والمعاییر الوطنیة وتوجھات السیاسة التربویة مع مراعاة خصوصیات كل مؤسسة

:یتولى المجلس البیداغوجي للمدرسین المھام التالیة ) :جدید(19صل الف
ـ المصادقة على تنظیمات الزمن المدرسي الیومي واألسبوعي، مع مراعاة واقع المؤسسة والعوامل 

.الطبیعیة وحاجیات التالمیذ ووضعیات المدرسین
.في طرق تحسینھاـ دراسة نتائج التالمیذ ومكتسباتھم وتحلیلھا واستثمارھا والنظر

ـ البحث عن السبل الكفیلة بتطویر طرق التعلم بما یرسي تقالید العمل الجماعي والتشاركي ویدعم قدرة 
.التالمیذ على التعلم الذاتي

.ـ تحدید حاجیات المدرسین إلى التأطیر والتكوین المستمر وتشجیع مبادراتھم البیداغوجیة والتعریف بھا
.وأولویاتھا في مجال الموارد والمعدات التعلیمیةـ ضبط حاجیات المؤسسة 

ـ اإلسھام في ضبط البرامج الثقافیة للمؤسسة وفي تنظیم مشاركتھا في المسابقات الجھویة والوطنیة 
.والدولیة ذات الصبغة البیداغوجیة

.ـ إبداء الرأي في المسائل البیداغوجیة المعروضة علیھ

لس البیداغوجي للمدرسین بالمدارس االبتدائیة في بدایة كل سنة دراسیة إضافة إلى ھذه المھام، یتولى المج
وبحضور جمیع معلمي المدرسة توزیع المدرسین والتالمیذ على األقسام كما یتولى المجلس بالمدارس 

.اإلعدادیة والمعاھد المصادقة على الموازنات والتوزیع البیداغوجي بالتنسیق مع متفقدي المواد

:دیدج(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 (ممثلین منتخبین عن المعلمین بحساب ممثل منتخب عن كل مجال :أ ـ في المدارس االبتدائیة 
وإذا كان عدد المعلمین بالمدرسة ال یتجاوز العدد الخاص بتركیبة المجلس فإن جمیعھم ) العلوم ـ التقنیة

.یدخل في عضویة المجلس دون انتخاب

ممثلین عن األساتذة بحساب ممثل عن :ب ـ في المدارس اإلعدادیة والمدارس اإلعدادیة النموذجیة 
العلوم وممثل عن مجال المواد االجتماعیة وممثل عن مجال المواد الفنیة مجال اللغات وممثل عن مجال 

.وممثل عن مجال الریاضة

ممثلین عن األساتذة بحساب ممثل عن مجال اللغات وممثل عن :النموذجیةج ـ في المعاھد والمعاھد 
ل عن مجال الریاضة مجال العلوم وممثل عن مجال المواد االجتماعیة وممثل عن مجال المواد الفنیة وممث

.ویتولى ناظر الدراسات مھمة مقرر المجلس

ممثلین عن األساتذة بحساب ممثل عن مجال المواد التقنیة وممثل عن :د ـ في المدارس اإلعدادیة التقنیة 
.مجال اللغات وممثل عن مجال العلوم والمواد االجتماعیة وممثل عن مادة التربیة البدنیة
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سنوات دراسیة وتسدد الشغورات في السنة 3تدوم نیابة أعضاء المجلس البیداغوجي ) :جدید(21الفصل 
.الدراسیة الثانیة والثالثة بانتخاب جزئي تحت إشراف رئیس المؤسسة

:مكرر(22الفصل  یمكن لرئیس المجلس البیداغوجي للمدرسین دعوة كل شخص أو طرف معني ) 
.ة في حضورهبالشأن البیداغوجي أو التربوي یرى فائد
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