
 

 

 يتعلق بضبط النظام األساسي الخاص 1974 نوفمبر 2 مؤرخ في 1974 لسنة 952أمر عدد  
برجال التعليم الراجعين بالنظر إلى وزارات الرياضة وشؤون المـرأة واألسـرة والطفولـة              

 .والثقافة و الشباب والترفيه
 نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

 
عـوان  أل المتعلق بضبط القانون األساسـي العـام         1968 جوان   3 المؤرخ في    1968 لسنة   12د  بعد اطالعنا على القانون عد    

 .الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
ن  المتعلق بضبط القانون األساسي الخـاص بـاألعوان الفنيـي    1959 أفريل   13 المؤرخ في    1959 لسنة   93وعلى األمر عدد    

 .اب والرياضة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتهببإدارة الش
 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على 1970 جوان 11 المؤرخ في 1970 لسنة 203وعلى األمر عدد 

 .بعض أصناف الموظفين بوزارة الشباب والرياضة 
 وعلى رأي وزير المالية،

 لشباب والرياضة، وباقتراح من وزير ا
 :أصدرنا امرنا هذا بما يأتي

 العنوان األول
 أحكام عامة

)1( 

لى وزارات الرياضة وشؤون المـرأة واألسـرة والطفولـة          إ يشتمل سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر        ):جديد(الفصل األول   
 :والثقافة والشباب والترفيه على الرتب التالية

 
 الصنف الفرعي الصنف الرتب

 اذ تربية بدنية أست
 أستاذ شباب وطفولة

 أ
 أ

 2أ

 3أ أ أستاذ تعليم ثانوي للمرحلة األولى تربية بدنية 
 3أ أ مرب

 3أ أ معلم تطبيق تربية بدنية 
 - ب منشط

 - ب معلم تربية بدنية 

 
 

 العنوان الثاني
 األستاذة

ات االجتماعية التربويـة بمعاهـد التعلـيم أو       ني أو بعض الف   ذة القيام بتدريس التربية البدنية والرياضية     ت يتولى األسا  -2الفصل  
 .بالمؤسسات التابعة لوزارة  الشباب والرياضة

 :لى ذلك، فهم مطالبونإوباإلضافة 
 بالمساهمة في مجالس األقسام والتوجيه وفي سير االمتحانات-
 د عملهم عهمبالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية التي تنظم ب-
 دارتها إباإلشراف على التربصات المنظمة في مادة الفنيات الرياضية أو االجتماعية التربوية، والمشاركة في -
 بالمشاركة في االجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية -
 .كما يمكن لهم إدارة مدرسة لإلطارات أو مؤسسة اجتماعية تربوية -

  درجات  تشتمل رتبة أستاذ على ثماني-3الفصل
 

 : يقع انتداب األستاذة من بين -4الفصل 
ن تقبـل   أالمترشحين المحرزين على شهادة مدرسة ترشيح عليا للتربية البدنية والرياضية، أو على شهادة من شانها                 ) أ

 .للمعادلة 
وشـؤون  ضة   الريا اء المترشحين الذين اجتازوا بنجاح مناظرة باالختبارات يضبط تنظيمها وبرنامجها بقرار من وزر            )ب

 :وتفتحالمرأة واألسرة والطفولة والثقافة والترفيه 
 ذة التعليم الثانوي للمرحلة األولى وللمربين المترسمين منذ عامين على اقل تقدير تألسا -1



 

 

ن تقبـل للمعادلـة     أس عليا من شـانها      و انهوا بنجاح دروس السنة الثالثة لألستاذية أو أتموا مرحلة در          ن للمترشحين الذي  -2
 . على المعنيين باألمر أن يكونوا قد قضوا عامين على اقل تقدير في ممارسة التدريسويتعين

 
 
 

 العنوان الثالث
 ذة التعليم الثانوي للمرحلة األولى والمربونتأسا

 
ـ           وذة التعليم الثان  ت يتولى أسا  -5الفصل   ية ي للمرحلة األولى والمربون حسب اختصاصهم القيام بتدريس التربية البدنية والرياض

 . بالمؤسسات التابعة لوزارة الشباب والرياضة   أوأو الفنيات االجتماعية التربوية بمعاهد التعليم
 .ن يقع تكليفهم بإدارة مؤسسة اجتماعية تربوية راجعة بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة أيمكن و

 :وزيادة على ذلك، فهم مطالبون بالمشاركة 
  سير االمتحانات في مجالس األقسام والتوجيه وفي -
 في االجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية  -
 عهد عملهم مفي أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية التي تنظم ب -
كما هم مطالبون باإلشراف على التربصات المنظمة في مادة الفنيات الرياضية أو في مادة الفنيات االجتماعيـة التربويـة                    -

 .والمشاركة في إدارتها
 

 )9(تشتمل رتبة أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة األولى ومرب على تسع درجات -6الفصل 
 

 :ذة التعليم الثانوي للمرحلة األولى والمربين من بين تيقع انتداب أسا -7الفصل 
 .ستاذ مساعد في التربية البدنية والرياضية، أو على شهادة معادلةأ المترشحين المحرزين على شهادة -أ
مترشحين المقبولين في شهادة انهاء دروس المرحلة العليا بالمدرسة القومية إلطارات الشباب  ببئر الباي، أو المحرزين                  ال -ب

 .على شهادة معادلة 
 . المترشحين الذين لم ينجحوا في امتحان شهادة إنهاء دروس األستاذية للتعليم الثانوي-ت
بط تنظيمها وبرنامجها بقرار من وزير الشباب والرياضة، تفتح للمعلمـين            المترشحين الذين نجحوا في مناظرة انتداب يض       -ث

والمنشطين المترسمين الذين استوفوا أقدمية خمس سنوات في رتبتهم منها سنة قضوها في مباشرة التعليم في معهد ثـانوي أو                    
 أو إلى المربينذة التعليم الثانوي للمرحلة  األولى توقع تكليفهم أثناءها بمهام تعهد عادة إلى أسا

فهم مطالبون في نطاق خطتهم الجديدة بقضاء فترة اختباريه لمدة عام يمكن تجديدها مرة واحدة ويتم عند انقضائها وبعد اخـذ                     
 لم  م من حيث األقدمية كأنه     وإعتبارهم إرجاعهم إلى إطارهم األصلي   أو  رأي اللجنة المتناصفة إما ترسيمهم في خطتهم الجديدة         

 .يبارحوها قط
 

 العنوان الرابع
 معلمو التربية البدنية والرياضية والمنشطون

 
 معلمو التربية البدنية والرياضية والمنشطون مكلفون، حسب اختصاصاتهم، بتدريس التربية البدنية والرياضـية، أو               - 8الفصل

 .الفنيات  التربوية االجتماعية 
 .ن يقع تكليفهم بتسيير وتنشيط مجموعات في مؤسسات تدريسية أو في مؤسسة اجتماعية تربويةأويمكن 

كما انهم مطالبون بالمشاركة في المشاريع المدرسية وباالستجابة، خارج أوقات عملهم، لكل دعوة تصدر عن اإلدارة القصـد                  
 .و للمشاركة في تسيير االمتحاناتمنها تكوينهم، وتحسين مستواهم من الناحية البيداغوجية والمهنية، أ

 
 .درجات ) 10(تمل رتبة معلمو التربية البدنية والرياضية ورتبة منشط على عشر ش ت-9الفصل 

 
 : يقع انتداب المعلمين للتربية البدنية والرياضية والمنشطين من بين-10الفصل 
 .مين و المعلمات للتربية البدنية و الرياضيةالمترشحين المحرزين على شهادة إنهاء الدراسة بمدرسة ترشيح المعل )أ
 .المترشحين المحرزين على شهادة إنهاء دراسة المرحلة الوسطى بالمدرسة القومية إلطارات الشباب ببئر الباي  )ب
من بين مدربي وزارة الشباب والرياضة والمباشرين للعمل في تاريخ صدور هذا األمر والدين بلغوا الدرجة الثالثـة                   )ت

 وشـؤون المـرأة    الرياضـة اءتيبه وبرنامجه بقرار مـن وزر ا خطتهم واجتازوا بنجاح امتحان اختباري بالمواد تضبط تر   من
 .واألسرة والطفولة والثقافة والشباب والترفيه



 

 

 المترشحين الذين لم ينجحوا في امتحان شهادة إنهاء دروس األستاذية للتعليم الثانوي للمرحلة األولى أو المترشـحين                 )ث
 .الذين لم ينجحوا في شهادة مرب من المدرسة القومية إلطارات الشباب ببئر الباي

 
 العنوان الخامس
 المدربون

 
 . يتولى المدربون القيام بتدريس التربية البدنية أو الفنيات االجتماعية التربوية-11الفصل 

 .وزيادة على ذلك يمكن تكليفهم بتسيير مجموعات من الشبان أو األطفال
ة و باالستجابة خارج أوقات عملهم، لكل دعوة تصدر عن اإلدارة القصد يا انهم مطالبون بالمشاركة في المشاريع المدرسكم

 .منها تكوينهم، وتحسين مستواهم من الناحية البيداغوجية والمهنية أو للمشاركة في تسيير االمتحانات
 

 . درجة12 تشتمل رتبة مدرب على -12الفصل 
 

 : انتداب المدربين من بين  يقع-13الفصل 
 مالمدربين الوقتيين المباشرين للعمل في تاريخ صدور هذا األمر والذين تحصلوا على نتائج مرضية عنـد اجتيـازه                  ) أ

 .المتحان صناعي يضبط تنظيمه وبرنامجه بقرار من وزير الشباب والرياضة 
التربية البدنية والرياضية أو منشط والـذين لهـم      خطة معلم   ل لم ينجحوا في امتحانات إنهاء الدراسة        نالمترشحين الذي  ) ب

 .13سنة كأقدمية إدارية،واجتازوا بنجاح مواد االمتحان الصناعي المقرر بالفقرة األولى من الفصل 
 

 العنوان السادس
 أحكام مشتركة

 
عليها أحكام هـذا    ق  التعليم ووقعت تسميتهم في خطة أرقى تنطب      سمين بخطة ما في ميدان      رإن المترشحين المت  -1 -14الفصل  

األمر مجبورون بقضاء فترة تربص لمدة عام واحد يمكن تجديدها مرة واحدة، ويتم عند انقضـائها وبعـد اخـذ رأي اللجنـة             
اإلدارية المتناصفة إما ترسيمهم في خطتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى إطارهم األصلي واعتبارهم من حيث األقدمية كـأنهم لـم                    

 .يبارحوها قط
 المرتب، يقع  ترتيبهم بالدرجة التي تشتمل على رقم قياسي يفوق مباشرة الـرقم القياسـي الـذي كـانوا                     من حيث -

يتمتعون به في رتبتهم السابقة ويحتفظون باألقدمية التي تحصلوا عليها في درجتهم األخيرة إذا كان النفع المنحـر لهـم عـن                      
 . عليه بترقيتهم درجة في خطتهم األصليةتعيينهم هذا دون النفع الذي كان من الممكن أن يتحّصلوا

حكام هـذا األمـر     أليطالب المترشحون غير المترسمين في رتبة تعليمية والذين يقع انتدابهم في إحدى الرتب الخاضعة                 -2
هم فـي   بتربص يدوم عامين يمكن تمديده بعام واحد يتم بانتهائه وبعد اخذ رأي اللجنة اإلدارية المتناصفة المعنية، أما ترسـيم                  

 .رتبتهم أو إعفاؤهم 
 
)2( 

 تتم التسمية في مختلف رتب سلك رجال التعليم الراجيعن بالنظر إلى وزارات الرياضة و شـؤون المـرأة                   -)جديد(15الفصل  
واألسرة والطفولة والثقافة والشباب والترفيه بمقتضى قرار من وزير الرياضة أو وزيرة شؤون المرأة واألسرة والطفولـة أو                  

 .لثقافة والشباب والترفيه حسب االختصاصوزير ا
 

 العنوان السابع
 أحكام مختلفة

 
أستاذ مساعد للتربية البدنية والرياضية، مندوب للشباب، مدير مجموعـة أطفـال ومكـون              :  تحذف الرتب التالية   -16الفصل  

 مماثلة كما يلي،للشباب ويقع إدماج األعوان المترسمين في هاته الخطط في تاريخ صدور هذا األمر في خطط 
 أستاذ مساعد في خطة أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة األولي 

 مندوب للشباب ومدير مجموعة أطفال في خطة مرب 
 مكون للشباب في خطة منشط 

 .وذلك طبقا لجدول مقارنة يصدر بقرار من وزير الشباب والرياضة 
 

 .مر  ألغيت جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا األ-17الفصل 



 

 

 وينشر بالرائد   1973ول جانفي   أ وزير الشباب والرياضة مكلف بتنفيذ هذا األمر الذي يجري العمل به ابتداء من               -18الفصل  
 .الرسمي للجمهورية التونسية

 
  1974 نوفمبر 2تونس في                                                                              

 مهورية التونسيةعن رئيس الج
 الوزير األول 
 الهادي نويرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تناقيح 
 2003 أكتوبر 27 المؤرخ في 2003 لسنة 2224تَم تنقيحه بمقتضى األمر عدد  : )جديد) (1(الفصل 
 2003توبر  أك27 المؤرخ في 2003 لسنة 2224تَم تنقيحه بمقتضى األمر عدد   :)جديد (15الفصل 

 


