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  :ألمر الحكومي اآلتي نصهيصدر ا
 اتفاق هبة بين الجمهورية التونسية إبرامالفصل األول ـ تم 

 بصفته  للتنميةوالبنك اإلفريقي للتنمية والصندوق اإلفريقي
المتصرف في موارد صندوق اإلحاطة الفنية لفائدة البلدان 
المتوسطة الدخل للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز خلية 

عة المشاريع بوزارة التنمية واالستثمار والتعاون للتنسيق ومتاب
الدولي بمبلغ قدره ثالثمائة وثمانية وتسعون ألف وسبعمائة 

الحكومي، وحدة حسابية، الملحق بهذا األمر ) 398  700(
  .2019 ماي 2والممضى بتونس في 

 ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ 2الفصل 
  .كومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةهذا األمر الح

  .2019 سبتمبر 5تونس في 
  
  
  

  اإلمضاء المجاور
وزير التنمية واالستثمار 

  والتعاون الدولي
                     زياد العذاري

   وبتفويض منهرئيس الحكومةعن 
الوظيفة العمومية وتحديث وزير 

  اإلدارة والسياسات العمومية
            رجانكمال م

  
  

 

  
 5مؤرخ في  2019لسنة  805بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2019 سبتمبر
منح السيد الكامل خالدي استثناء للعمل في القطاع العمومي 

  .2019لمدة سنة ابتداء من أول جوان 
  

 

  
  يتعلق2019 سبتمبر 5في من وزير التربية مؤرخ قرار 

بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 
  . درجة استثنائيةرتبة أستاذ أول مميز

  إن وزير التربية،
  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 مارس 17 المؤرخ في 1973 لسنة 114وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المدرسين 1973

عاملين بالمدارس اإلعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى ال
عدد  الحكومي جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها األمر 

  ،2015 سبتمبر 4 المؤرخ في 2015 لسنة 1163
 11 المؤرخ في 2016 لسنة 309وعلى األمر الحكومي عدد 

كومة  المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الح2016مارس 
  إلى وزير التربية،

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر 

 14 في  المؤرخ2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018نوفمبر 

 29 المؤرخ في 2018 لسنة 972وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث 2018نوفمبر 

  .اإلدارة والسياسات العمومية
  :قرر ما يلي
ل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص الفصل األو

 مارس 17 المؤرخ في 1973 لسنة 114 باألمر عدد عليها
مميز درجة  المشار إليه أعاله للترقية إلى رتبة أستاذ أول 1973

   .طبقا ألحكام هذا القرار استثنائية
ساتذة  األ ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعاله2الفصل 

 ن في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمسوالمترسمالمميزون األول 
ي تاريخ ختم الترشحات مع مراعاة سنوات أقدمية على األقل ف) 5(

 المؤرخ 1973سنة  ل114من األمر عدد ) ثالثا (29أحكام الفصل 
  . المشار إليه أعاله1973 مارس 17في 

 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بقرار  ـ3الفصل 
  :من وزير التربية ويضبط هذا القرار

  المعروضة للتناظر،دد الخطط ـ ع
   تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،ـ
  تاريخ تقديم ملفات الترشح،ـ 
  .تاريخ فتح المناظرةـ 

 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعاله لجنة يتم 4الفصل 
  .تعيين أعضائها بقرار من وزير التربية

  :وتتولى هذه اللجنة بالخصوص
  هم المشاركة في المناظرة،ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول ل

  ـ اإلشراف على سير المناظرة،
  ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

  ـ تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من طرف المترشح،
  . اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهمـ
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 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعاله 5الفصل 
بكة التربوية وأن يرسلوا مطالب أن يقوموا بالتسجيل عبر الش

ترشحهم إلى وزارة التربية عن طريق التسلسل اإلداري مصحوبة 
  :بالوثائق التالية

  ـ قائمة خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس اإلدارة،
  ، الحاليةنسخة من قرار التسمية في الرتبةـ 
  نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي،ـ 
  نسبة لغير المباشرين للتدريس،نسخة من آخر عدد إداري بالـ 

نسخة عند االقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات ـ 
والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية 
الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين األخيرتين 

  .السابقتين للمناظرة والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها
لهم حق  ضبط قائمة المترشحين المخولـ ت 6الفصل 

 المشاركة في المناظرة من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة
  .المناظرة المشار إليها أعاله

 تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم  ـ7الفصل 
الملفات المعروضة طبقا ألحكام هذا القرار وتسند عددا لكل 

  :تاليةمترشح طبقا للمقاييس ال
I بالنسبة إلى األساتذة األول المميزين المباشرين للتدريس ـ:  
  عن كل سنة،) 1(نقطة : األقدمية العامة للمترشحـ 
  عن كل سنة،) 1(نقطة : رتبةالاألقدمية في ـ 
 قبل تاريخ ختم  تحصل عليه المترشحآخر عدد بيداغوجيـ 

  ،)20( على قائمة الترشحات عن بعد
نقاط للمشاركين في تأليف ) 10(اه عشر التنفيل بعدد أقصـ 

الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية 
البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية 

  للسنتين األخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،
   سنوات تدريس،8نقطة بعد قضاء ـ 
  . سنوات8سنة تدريس بعد عن كل ) 0,25(بع نقطة ـ ر
IIالنسبة إلى األساتذة األول المميزين  القائمين بعمل  ـ ب

  :ة أو الملحقينإداري أو المكلفين بخطة وظيفي
  سنة،عن كل ) 1(نقطة : األقدمية العامةـ 
  عن كل سنة،) 1(نقطة : األقدمية في الرتبةـ 

المعدل الحسابي آلخر عدد بيداغوجي وعدد إداري ـ 
في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي ويحتسب 

  ،كعدد بيداغوجي) 10(آلخر عدد إداري وعشرة 
نقاط للمشاركين في تأليف ) 10(التنفيل بعدد أقصاه عشر ـ 

الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية 
لتربية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة ا

  للسنتين األخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،

نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين ) 4(التنفيل بأربع ـ 
سنوات على األقل ) 5(تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس 

باإلدارة المركزية أو بالمندوبيات الجهوية للتربية أو بالمؤسسات 
  :ترشح وذلك كاآلتي الخطة عند ال والذين يباشرونالتربوية 
  نقاط،) 4(أربع : مدير عام أو مدير٭ 
  نقاط،) 3(ثالث : كاهية مدير أو مدير مساعد٭ 
  ).2(نقطتان : رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربوية أو ناظر٭ 

تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب  ـ 8الفصل 
المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع األعداد المتحصل 

 .عليها
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من 
النقاط تعطى األولوية لألقدم في الرتبة وفي حالة التساوي تعطى 

  .األولوية ألكبرهم سنا
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المباشرين للتدريس الذين 

 األول المميزينساتذة األمن مجموع  % 35يمكن قبولهم بنسبة 
 والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعاله مع المترشحين

  .تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها
    قائمة المترشحين المكلفين بعمل إداريوتعد هذه اللجنة

يتناظرون فيما  أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين
بون من بينهم ويرت % 35بينهم والذين يمكن قبولهم بنسبة 

  .حسب االختصاص
  .وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة وزير التربية

 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في  ـ9الفصل 
 درجة المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز

  . من قبل وزير التربيةاستثنائية
 ينتج عن كل غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان  ـ10الفصل 

   سنوات في كل مناظرة) 5(لمترشح من المشاركة لمدة خمس ا
  .أو امتحان إداري الحق

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التربية بناء على 
تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة حول حالة الغش 

  .بعد االستماع إلى المترشح
مهورية ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للج ـ 11الفصل 

  .التونسية
  .2019 سبتمبر 5تونس في 

  
   اطلع عليه

   وبتفويض منه رئيس الحكومةعن 
الوظيفة العمومية وتحديث وزير 

  اإلدارة والسياسات العمومية
 كمال مرجان

  وزير التربية
                     حاتم بن سالم
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يتعلق  2019 سبتمبر 5في من وزير التربية مؤرخ قرار 
تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى بضبط كيفية 

  .ز درجة استثنائيةرتبة أستاذ تعليم ثانوي ممي
  إن وزير التربية،

  بعد االطالع على الدستور،
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
مؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، والجماعات المحلية وال

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 
  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 مارس 17 المؤرخ في 1973 لسنة 114وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المدرسين 1973

دية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى العاملين بالمدارس اإلعدا
عدد  الحكومي جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها األمر 

  ،2015 سبتمبر 4 المؤرخ في 2015 لسنة 1163
 11 المؤرخ في 2016 لسنة 309وعلى األمر الحكومي عدد 

 المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس 
  إلى وزير التربية،

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر 

 14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد 
  تعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، الم2018 نوفمبر

 29 المؤرخ في 2018 لسنة 972وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث 2018نوفمبر 

 .اإلدارة والسياسات العمومية
  :قرر ما يلي

الفصل األول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص 
 مارس 17في   المؤرخ1973 لسنة 114عليها باألمر عدد 

 المشار إليه أعاله للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي 1973
طبقا لألساليب المضبوطة بأحكام هذا  درجة استثنائيةمميز 
  .القرار

 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعاله 2الفصل 
ن في رتبتهم غير والمترسمالمميزون أساتذة التعليم الثانوي 

ين للشهادة الوطنية لإلجازة أو لشهادة األستاذية أو ما الحامل
سنوات أقدمية على ) 5(يعادلهما والمتوفر فيهم شرط خمس 

 ختم الترشحات مع مراعاة أحكام الفصل في تاريخ  في رتبتهماألقل
 17 المؤرخ في 1973 لسنة 114من األمر عدد ) ثالثا( 29

  . المشار إليه أعاله1973مارس 

فتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بقرار  ـ ت3الفصل 
  :ارمن وزير التربية ويضبط هذا القر

  ،عدد الخطط المعروضة للتناظرـ 
  تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،ـ 
  تاريخ تقديم ملفات الترشح،ـ 
  .تاريخ فتح المناظرةـ 

 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعاله لجنة يتم 4الفصل 
وتتولى هذه اللجنة  ن أعضائها بقرار من وزير التربيةتعيي

  :بالخصوص
  اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،ـ 
  اإلشراف على سير المناظرة،ـ 

  ترتيب المترشحين حسب الجدارة،ـ 

  تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من طرف المترشح،ـ 

  .ن قبولهماقتراح المترشحين الذين يمكـ 
 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعاله 5الفصل 

أن يقوموا بالتسجيل عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب 
ترشحهم إلى وزارة التربية عن طريق التسلسل اإلداري مصحوبة 

  :بالوثائق التالية
  قائمة خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس اإلدارة،ـ 
ة لألصل من الشهادة الجامعية للمرحلة األولى نسخة مطابقـ 

  من التعليم العالي،
  نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،ـ 

نسخ مطابقة لألصل من الشهادات الجامعية ما بعد الشهادة ـ 
الجامعية للمرحلة األولى من التعليم العالي التي تخول للمترشح 

  حق التنفيل،
  بيداغوجي،نسخة من تقرير آخر تفقد ـ 
  نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغير المباشرين للتدريس،ـ 
نسخة عند االقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات ـ 

والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية 
الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين األخيرتين 

ا المترشح أو ساهم في السابقتين للمناظرة والتي أعده
  .إعدادها

لهم حق  تضبط قائمة المترشحين المخولـ  6الفصل 
 المشاركة في المناظرة من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة

  .المناظرة المشار إليها أعاله
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تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم  ـ 7الفصل 
وتسند عددا لكل الملفات المعروضة طبقا ألحكام هذا القرار 

  :مترشح طبقا للمقاييس التالية
I المباشرين المميزين بالنسبة إلى أساتذة التعليم الثانوي  ـ

   :للتدريس
  عن كل سنة،) 1(نقطة : األقدمية العامةـ 
  عن كل سنة،) 1( نقطة :رتبةالاألقدمية في ـ 
 قبل تحصل عليه المترشحآخر عدد بيداغوجي على عشرين ـ 

  ،)20( على ئمة الترشحات عن بعدتاريخ ختم قا
تنفيل الشهادات الجامعية ما بعد الشهادة الجامعية للمرحلة ـ 

  :األولى من التعليم العالي أو ما يعادلها وذلك كاآلتي
  نقاط،) 10(عشر :  شهادات أو ما يعادلها5ـ 
  نقاط،) 8(ثماني :  شهادات أو ما يعادلها4 ـ
  نقاط،) 6(ست :  شهادات أو ما يعادلها3ـ 
  نقاط،) 4(أربع : شهادتان أو ما يعادلهماـ 
  .اثنتان) 2(نقطتان : شهادة أو ما يعادلهاـ 

وال تخول نفس الشهادات ما بعد الشهادة العلمية للمرحلة 
األولى من التعليم العالي أو ما يعادلها التنفيل لالرتقاء إال مرة 

شهادة واحدة وطالما لم يتحصل المترشح على شهادة أعلى من ال
  .التي اعتمدت في تنفيل سابق

نقاط للمشاركين في تأليف ) 10(التنفيل بعدد أقصاه عشر  -
الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية 
البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية 

  .للسنتين األخيرتين اللتين تسبقان المناظرة
   سنوات تدريس،8بعد قضاء ) 1(طة نقـ 
  .ت سنوا8عن كل سنة تدريس بعد ) 0,25(ربع نقطة ـ 
II المكلفين  المميزينبالنسبة إلى أساتذة التعليم الثانوي ـ 

  :أو الملحقينية  المكلفين بخطة وظيفبعمل إداري أو
  ،عن كل سنة) 1(نقطة : األقدمية العامةـ 
   كل سنة،عن) 1( نقطة :رتبةالاألقدمية في ـ 

المعدل الحسابي آلخر عدد بيداغوجي وعدد إداري ـ 
الحسابي  ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل

  .كعدد بيداغوجي) 10(آلخر عدد إداري وعشرة 
ـ تنفيل الشهادات ما بعد الشهادة الجامعية للمرحلة األولى من 

  :التعليم العالي أو ما يعادلها وذلك كاآلتي
  ،نقاط) 10(عشر : دات أو ما يعادلهاشها 5٭ 
  نقاط،) 8(ثماني : شهادات أو ما يعادلها 4٭ 
  نقاط،) 6(ست : شهادات أو ما يعادلها 3٭ 

  نقاط،) 4(أربع : شهادتان أو ما يعادلهما 2٭ 
  .ناثنتا) 2(نقطتان : شهادة أو ما يعادلها 1٭ 

وال تخول نفس الشهادات ما بعد الشهادة العلمية للمرحلة 
ألولى من التعليم العالي أو ما يعادلها التنفيل لالرتقاء إال مرة ا

واحدة وطالما لم يتحصل المترشح على شهادة أعلى من الشهادة 
  .التي اعتمدت في تنفيل سابق

نقاط للمشاركين في تأليف ) 10(التنفيل بعدد أقصاه عشر ـ 
ية الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوج

البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية 
  للسنتين األخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،

نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين ) 4(التنفيل بأربع ـ 
تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس سنوات على األقل باإلدارة 

تربية أو بالمؤسسات التربوية المركزية أو بالمندوبيات الجهوية لل
  :يباشرون الخطة عند الترشح وذلك على النحو التاليالذين و

  نقاط،) 4(أربع : مدير عام أو مدير٭ 
  نقاط،) 3(ثالث : كاهية مدير أو مدير مساعد٭ 
نقطتان : رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربوية أو ناظر٭ 

  .اثنتان) 2(
 المداولة ترتيب تتولى لجنة المناظرة بعد ـ 8الفصل 

المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع األعداد المتحصل 
  .عليها

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع 
من النقاط تعطى األولوية لألقدم في الرتبة وفي حالة التساوي 

  .تعطى األولوية ألكبرهم سنا
 الذين وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المباشرين للتدريس

 من مجموع أساتذة التعليم الثانوي % 35يمكن قبولهم بنسبة 
المترشحين والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص المميزين 

عليها أعاله مع تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي 
  .يدرسونها

وتعد هذه اللجنة قائمات بالنسبة إلى المترشحين المكلفين 
خطة وظيفية أو الملحقين الذين بعمل إداري أو المكلفين ب

من بينهم  % 35يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن قبولهم بنسبة 
  .ويرتبون حسب االختصاص

  .ةوتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة وزير التربي
تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في  ـ 9 الفصل

ستاذ تعليم ثانوي المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أ
  .من قبل وزير التربية مميز درجة استثنائية
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ينتج عن كل غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان  ـ 10الفصل 
  سنوات في كل مناظرة ) 5(المترشح من المشاركة لمدة خمس 

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير  أو امتحان إداري الحق
ه من قبل لجنة المناظرة  تقرير مفصل يتم إعدادىالتربية بناء عل

  .حول حالة الغش بعد االستماع إلى المترشح
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 11الفصل 

  .التونسية
  .2019 سبتمبر 5تونس في 

  
   اطلع عليه

   وبتفويض منه رئيس الحكومةعن 
الوظيفة العمومية وتحديث وزير 

  اإلدارة والسياسات العمومية
 كمال مرجان

  وزير التربية
                     حاتم بن سالم

  
 يتعلق 2019 سبتمبر 5ي من وزير التربية مؤرخ فقرار 

بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 
  .رتبة أستاذ أول مميز

  إن وزير التربية،
  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12ي  المؤرخ ف1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
 مارس 17  المؤرخ في1973 لسنة 114وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المدرسين 1973
العاملين بالمدارس اإلعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى 

عدد  الحكومي جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها األمر 
  ،2015 سبتمبر 4 المؤرخ في 2015 لسنة 1163

 11 المؤرخ في 2016  لسنة309وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس 

  إلى وزير التربية،
 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 
 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد 

  سمية أعضاء بالحكومة، المتعلق بت2017سبتمبر 
 14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018نوفمبر 

 29 المؤرخ في 2018 لسنة 972وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث 2018نوفمبر 

  .اإلدارة والسياسات العمومية
  :يليقرر ما 

الفصل األول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص 
 مارس 17 المؤرخ في 1973 لسنة 114عليها باألمر عدد 

 المشار إليه أعاله للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز طبقا 1973
  .ألحكام هذا القرار

  : ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعاله2الفصل 
ن في رتبتهم و األول فوق الرتبة المترسمأساتذة التعليمـ 

 في سنوات أقدمية على األقل) 5(والمتوفر فيهم شرط خمس 
 29ختم الترشحات مع مراعاة أحكام الفصل   في تاريخرتبتهم

 مارس 17 المؤرخ في 1973 لسنة 114من األمر عدد ) ثالثا(
1973.  
ن ورسمأساتذة التعليم الثانوي المميزين درجة استثنائية المتـ 

في رتبتهم والمباشرين للتدريس والمحرزين على الشهادة الوطنية 
لإلجازة أو شهادة األستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف 

سنوات أقدمية على ) 5(بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس 
ختم الترشحات مع مراعاة أحكام الفصل   في تاريخ  في رتبتهماألقل
ن في آخر تفقد بيداغوجي على عدد المتحصليو) ثالثا( 29

  . على األقل20 من 11بيداغوجي يساوي 
ن وأساتذة التعليم الثانوي المميزين درجة استثنائية المترسمـ 

   في رتبتهم القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية
   أو الملحقين والذين أحرزوا على الشهادة الوطنية لإلجازة

 على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها أو شهادة األستاذية أو
سنوات أقدمية على األقل في ) 5(والمتوفر فيهم شرط خمس 

 29ختم الترشحات مع مراعاة أحكام الفصل  في تاريخ تهمرتب
 مارس 17 المؤرخ في 1973 لسنة 114من األمر عدد ) ثالثا(

على األقل كمعدل حسابي  20  من11 والمتحصلين على 1973
  . بيداغوجي وعدد إداريآلخر عدد

ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي 
  .كعدد بيداغوجي) 10(آلخر عدد إداري وعشرة 

 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بقرار  ـ3الفصل 
  :من وزير التربية ويضبط هذا القرار

  عدد الخطط المعروضة للتناظر،ـ 
  لترشحات عن بعد،تاريخ ختم قائمة اـ 
  تاريخ تقديم ملفات الترشح،ـ 
  .تاريخ فتح المناظرةـ 

 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعاله لجنة يتم 4الفصل 
  .تعيين أعضائها بقرار من وزير التربية
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  :وتتولى هذه اللجنة بالخصوص
  اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،ـ 
  ى سير المناظرة،اإلشراف علـ 
  ترتيب المترشحين حسب الجدارة،ـ 
  تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من طرف المترشح،ـ 
  .اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهمـ 

 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعاله 5الفصل 
أن يقوموا بالتسجيل عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب 

إلى وزارة التربية عن طريق التسلسل اإلداري مصحوبة ترشحهم 
  :بالوثائق التالية

  قائمة خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس اإلدارة،ـ 
  ، الحاليةنسخة من قرار التسمية في الرتبةـ 
نسخة مطابقة لألصل من الشهادة الوطنية لإلجازة أو شهادة ـ 

  األستاذية أو شهادات معادلة،
   آخر تفقد بيداغوجي،نسخة من تقريرـ 
  نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغير المباشرين للتدريس،ـ 

نسخة عند االقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات ـ 
والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية 
الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين األخيرتين 

  .والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادهاالسابقتين للمناظرة 
لهم حق  تضبط قائمة المترشحين المخولـ  6لفصل ا

 المشاركة في المناظرة من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة
  .المناظرة المشار إليها أعاله

 تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم  ـ7الفصل 
ذا القرار وتسند عددا لكل الملفات المعروضة طبقا ألحكام ه

 :مترشح طبقا للمقاييس التالية
I أساتذة التعليم األول فوق الرتبة وأساتذة  ـ بالنسبة إلى 

  :المباشرين للتدريس التعليم الثانوي المميزين درجة استثنائية
  عن كل سنة،) 1(نقطة : ـ األقدمية العامة للمترشح

  ة،عن كل سن) 1(نقطة : رتبةالـ األقدمية في 
قبل تاريخ ختم   تحصل عليه المترشحـ آخر عدد بيداغوجي
  ،)20( على قائمة الترشحات عن بعد

نقاط للمشاركين في تأليف ) 10(ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر 
الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية 

لتربية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة ا
  للسنتين األخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،

   سنوات تدريس،8ـ نقطة بعد قضاء 
  . سنوات8عن كل سنة تدريس بعد ) 0,25(ـ ربع نقطة 

II أساتذة وبالنسبة إلى أساتذة التعليم األول فوق الرتبة  ـ
  القائمين بعمل إداري  التعليم الثانوي المميزين درجة استثنائية

  : بخطة وظيفية أو الملحقينأو المكلفين
  عن كل سنة،) 1(نقطة : األقدمية العامة ـ 
  عن كل سنة،) 1(نقطة : األقدمية في الرتبة ـ 

المعدل الحسابي آلخر عدد بيداغوجي وعدد إداري ـ 
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي 

  .كعدد بيداغوجي) 10(آلخر عدد إداري وعشرة 
نقاط للمشاركين في تأليف ) 10(ل بعدد أقصاه عشر التنفيـ 

الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية 
البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية 

  للسنتين األخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،
شحين الذين نقاط على أقصى تقدير للمتر) 4(التنفيل بأربع ـ 

سنوات على األقل ) 5(تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس 
باإلدارة المركزية أو بالمندوبيات الجهوية للتربية أو بالمؤسسات 

  :يباشرون الخطة عند الترشح وذلك كاآلتيالذين والتربوية 
  نقاط،) 4(أربع : مدير عام أو مدير ٭
  نقاط،) 3(ثالث : كاهية مدير أو مدير مساعد ٭

نقطتان : ئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربوية أو ناظرر٭ 
)2.(   

لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين  ـ تتولى 8الفصل 
  .حسب الجدارة طبقا لمجموع األعداد المتحصل عليها

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع 
 حالة التساوي من النقاط تعطى األولوية لألقدم في الرتبة وفي

  .تعطى األولوية ألكبرهم سنا
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المباشرين للتدريس الذين 

 فوق  األولمن مجموع أساتذة التعليم % 35يمكن قبولهم بنسبة 
الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي المميزين درجة استثنائية 

ا أعاله مع المترشحين والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليه
  .تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها

    المترشحين المكلفين بعمل إدارياتوتعد هذه اللجنة قائم
أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما 

من بينهم ويرتبون  % 35بينهم والذين يمكن قبولهم بنسبة 
  .االختصاص حسب

 .قائمات على مصادقة وزير التربيةوتعرض اللجنة هذه ال
 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في  ـ 9الفصل 

المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز من قبل وزير 
  .التربية
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 ينتج عن كل غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان  ـ10الفصل 
   سنوات في كل مناظرة) 5(المترشح من المشاركة لمدة خمس 

  .أو امتحان إداري الحق
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التربية بناء على 
تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة حول حالة الغش 

  .بعد االستماع إلى المترشح
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 11الفصل 

  .التونسية
  .2019 سبتمبر 5تونس في 

  
   اطلع عليه

   وبتفويض منه رئيس الحكومةعن 
الوظيفة العمومية وتحديث وزير 

  اإلدارة والسياسات العمومية
 كمال مرجان

  وزير التربية
                     حاتم بن سالم

  
تعلق  ي2019 سبتمبر 5 من وزير التربية مؤرخ فيقرار 

بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 
  .فوق الرتبةأول تعليم أستاذ رتبة 

  إن وزير التربية،
  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 
حته أو تممته وآخرها المرسوم عدد وعلى جميع النصوص التي نق

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
 مارس 17 المؤرخ في 1973 لسنة 114وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المدرسين 1973
العاملين بالمدارس اإلعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى 

عدد  الحكومي ته أو تممته وآخرها األمر جميع النصوص التي نقح
  ،2015 سبتمبر 4 المؤرخ في 2015 لسنة 1163

 11 المؤرخ في 2016 لسنة 309وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس 

  إلى وزير التربية،
 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 

  لمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، ا2016أوت 
 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر 

 14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018نوفمبر 

 29 المؤرخ في 2018 لسنة 972وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث 2018نوفمبر 

  .اإلدارة والسياسات العمومية
  :قرر ما يلي

الفصل األول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص 
 مارس 17 المؤرخ في 1973 لسنة 114عليها باألمر عدد 

فوق  أول  تعليم أستاذ المشار إليه أعاله للترقية إلى رتبة1973
  . طبقا ألحكام هذا القرارالرتبة

  : ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعاله2الفصل 
ن في رتبتهم والمترسمللتعليم الثانوي ساتذة األول األ -

 في سنوات أقدمية على األقل) 5(والمتوفر فيهم شرط خمس 
 29لفصل  ختم الترشحات مع مراعاة أحكام افي تاريخ رتبتهم

 مارس 17 المؤرخ في 1973 لسنة 114من األمر عدد ) ثالثا(
  .لمشار إليه أعاله ا1973
ن في رتبتهم والمترسمالمميزين أساتذة التعليم الثانوي  -

  والمباشرين للتدريس والمحرزين على الشهادة الوطنية لإلجازة 
أو شهادة األستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها 

في  سنوات أقدمية على األقل) 5(والمتوفر فيهم شرط خمس 
من ) ثالثا( 29ختم الترشحات مع مراعاة أحكام الفصل  تاريخ

 1973 مارس 17 المؤرخ في 1973 لسنة 114األمر عدد 
المتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد و المشار إليه أعاله

  . على األقل20 من 11بيداغوجي يساوي 
ن في رتبتهم والمترسمالمميزين التعليم الثانوي ـ أساتذة 

 أو الملحقين القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية
أو شهادة األستاذية  والذين أحرزوا على الشهادة الوطنية لإلجازة

أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط 
ختم  في تاريخ بتهم في رتسنوات أقدمية على األقل) 5(خمس 

من األمر عدد ) ثالثا (29الترشحات مع مراعاة أحكام الفصل 
 المشار إليه 1973 مارس 17 المؤرخ في 1973 لسنة 114
 على األقل كمعدل حسابي 20 من 11 والمتحصلين على أعاله

  .آلخر عدد بيداغوجي وعدد إداري
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي 

  .كعدد بيداغوجي) 10(آلخر عدد إداري وعشرة 
 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بقرار  ـ3الفصل 

  :من وزير التربية ويضبط هذا القرار
  ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،

  ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
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  ـ تاريخ تقديم ملفات الترشح،
  .ـ تاريخ فتح المناظرة

تشرف على المناظرة المشار إليها أعاله لجنة يتم ـ  4الفصل 
وتتولى هذه اللجنة  تعيين أعضائها بقرار من وزير التربية

  :بالخصوص
  ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،

  ـ اإلشراف على سير المناظرة،
  ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

  ـ تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من طرف المترشح،
  .ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم

 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعاله 5الفصل 
أن يقوموا بالتسجيل عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب 
ة ترشحهم إلى وزارة التربية عن طريق التسلسل اإلداري مصحوب

  :بالوثائق التالية
  ـ قائمة خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس اإلدارة،

  ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
  ـ نسخة مطابقة لألصل من الشهادة الوطنية لإلجازة 

  ، ما يعادلهمااألستاذية أو أو
  ـ نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي،
  ير المباشرين للتدريس،ـ نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغ

ـ نسخة عند االقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات 
والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية 
الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين األخيرتين 

 .السابقتين للمناظرة والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها
لهم حق ل  قائمة المترشحين المخوتضبطـ  6الفصل 

 المشاركة في المناظرة من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة
  .المناظرة المشار إليها أعاله

تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم   ـ7الفصل 
الملفات المعروضة طبقا ألحكام هذا القرار وتسند عددا لكل 

  :مترشح طبقا للمقاييس التالية
I إلى األساتذة األول للتعليم الثانوي وأساتذة  بالنسبة ـ

  :التعليم الثانوي المميزين المباشرين للتدريس
  عن كل سنة،) 1(نقطة : ـ األقدمية العامة للمترشح

  عن كل سنة،) 1(نقطة : رتبةالـ األقدمية في 
قبل تاريخ ختم  تحصل عليه المترشح ـ آخر عدد بيداغوجي

  ،)20(  على عشرين بعدقائمة الترشحات عن

نقاط للمشاركين في تأليف ) 10(ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر 
الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية 
البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية 

  للسنتين األخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،
   سنوات تدريس،8ـ نقطة بعد قضاء 

  . سنوات8عن كل سنة تدريس بعد ) 0,25(ربع نقطة  ـ
IIللتعليم الثانوي وأساتذة  النسبة إلى األساتذة األول ـ ب

إداري أو المكلفين بخطة  التعليم الثانوي المميزين القائمين بعمل
 :وظيفية أو الملحقين
  عن كل سنة،) 1(نقطة : ـ األقدمية العامة
  عن كل سنة،) 1(نقطة : تبةـ األقدمية في الر

ـ المعدل الحسابي آلخر عدد بيداغوجي وعدد إداري ويحتسب في 
حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي آلخر عدد إداري 

  ،كعدد بيداغوجي) 10(وعشرة 
نقاط للمشاركين في تأليف ) 10(ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر 

ت الصبغة البيداغوجية الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذا
البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية 

  للسنتين األخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،

نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين ) 4(ـ التنفيل بأربع 
سنوات على األقل ) 5(تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس 

بالمندوبيات الجهوية للتربية أو بالمؤسسات باإلدارة المركزية أو 
  :يباشرون الخطة عند الترشح وذلك كاآلتي الذينالتربوية و

  نقاط،) 4(أربع : مدير عام أو مدير ٭
  نقاط،) 3(ثالث : كاهية مدير أو مدير مساعد ٭

نقطتان : رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربوية أو ناظر٭ 
)2.(  

ة بعد المداولة ترتيب  ـ تتولى لجنة المناظر8الفصل 
المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع األعداد المتحصل 

  .عليها
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع 
من النقاط تعطى األولوية لألقدم في الرتبة وفي حالة التساوي 

  .تعطى األولوية ألكبرهم سنا
تدريس الذين  المترشحين المباشرين للةوتعد هذه اللجنة قائم

األول للتعليم ساتذة األمن مجموع % 35يمكن قبولهم بنسبة 
المترشحين والذين الثانوي المميزين وأساتذة التعليم الثانوي 

تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعاله مع تقسيم هذه النسبة 
  .على مختلف المواد التي يدرسونها
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  ي عمل إداروتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المكلفين ب
أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما 

من بينهم ويرتبون حسب % 35بينهم والذين يمكن قبولهم بنسبة 
 .االختصاص

  .وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة وزير التربية

 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في  ـ9الفصل 
فوق الرتبة  أول  تعليمقية إلى رتبة أستاذالمناظرة الداخلية للتر

 .من قبل وزير التربية

 ينتج عن كل غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان  ـ10الفصل 
   سنوات في كل مناظرة) 5(المترشح من المشاركة لمدة خمس 

  .أو امتحان إداري الحق

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التربية بناء على 
عداده من قبل لجنة المناظرة حول حالة الغش تقرير مفصل يتم إ

  .بعد االستماع إلى المترشح

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 11الفصل 
  .التونسية

  .2019 سبتمبر 5تونس في 
  

   اطلع عليه
   وبتفويض منه رئيس الحكومةعن 

الوظيفة العمومية وتحديث وزير 
  اإلدارة والسياسات العمومية

 جانكمال مر

  وزير التربية
                     حاتم بن سالم

  

 يتعلق 2019 سبتمبر 13قرار من وزير التربية مؤرخ في 
  .بتفويض حق اإلمضاء

  إن وزير التربية،

  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
عوان الدولة  المتعلق بضبط النظام األساسي العام أل1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
  ،جميع النصوص التي نقحته أو تممتهوعلى 

 أوت 17 المؤرخ في 2015 لسنة 33وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا ألحكام الفصل 2015

   من الدستور،92

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد 
 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975

  اإلمضاء،
 ديسمبر 21 المؤرخ في 2009 لسنة 3779وعلى األمر عدد 

 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين كما تم تنقيحه 2009
 أكتوبر 7 المؤرخ في 2011 لسنة 2858وإتمامه باألمر عدد 

2011،  
 جانفي 20 المؤرخ في 2010 لسنة 85ر عدد وعلى األم

 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا 2010
  إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

 11 المؤرخ في 2016 لسنة 309وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتفويض بعض الصالحيات رئيس الحكومة 2016مارس 

  إلى وزير التربية،
 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107األمر الرئاسي عدد وعلى 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 
 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر 
 المتعلق بتكليف 2018 جوان 19وعلى القرار المؤرخ في 

صرف رئيس للتربية، بمهام كاهية مدير السيد طارق الصغير، مت
اإلشراف المالي على المؤسسات التربوية بإدارة الميزانية باإلدارة 

  .العامة للشؤون المالية بوزارة التربية
  :قرر ما يلي 

الفصل األول ـ تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل األول 
 1975 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384من األمر عدد 

المشار إليه أعاله، أسند تفويض إلى سيد طارق الصغير، متصرف 
كاهية مدير اإلشراف المالي على  رئيس للتربية، المكلف بمهام

المؤسسات التربوية بإدارة الميزانية باإلدارة العامة للشؤون المالية 
بوزارة التربية ليمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة 

  .موالت أنظاره باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبيةفي نطاق مش
 ـ يرخص للمعني باألمر في تفويض حق اإلمضاء 2الفصل 

الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا " ب"و" أ"للموظفين من صنفي 
للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من األمر المشار إليه أعاله 

  .1975 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384عدد 
 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3ل الفص
  .التونسية

  .2019 سبتمبر 13تونس في 
  

 
  وزير التربية

                     حاتم بن سالم


