
 

 

 يتعلق بضبط النظام األساسي 2000 أكتوبر 31 مؤرخ في 2000 لسنة 2487أمر عدد   
 .الخاص بأعوان التفقد البيداغوجي ومدرسي الموسيقى بوزارة الثقافة

 
 ،إن رئيس الجمهورية 

 الثقافة وزير من باقتراح
 

علق بضبط النظـام األساسـي العـام         المت 1983 ديسمبر   12 المؤرخ في    1983 لسنة   112وبعـد اإلطالع على القانون عدد      
ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي نقحتـه أو تممتـه                  

 ،1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83وخاصة القانون عدد 
 

بإحداث ديبلوم الموسيقى العربية وديبلوم العزف على        المتعلق   1958 جانفي   23 المؤرخ في    1958 لسنة   16وعلى األمر عدد    
 اآلالت ،

 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص لمدرسـي الموسـيقى          1989 جوان   7 المؤرخ في    1989 لسنة   600وعلى األمر عدد    

 بوزارة الثقافة واإلعالم،
 

مرتـب األساسـي ألعـوان الدولـة         المتعلق بضـبط ال    1997 سبتمبر   16 المؤرخ في    1997 لسنة   1832وعلى األمر عدد    
 والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،

 
 المتعلق بضبط األصناف التي تنتمي إلهيا مختلف رتب موظفي          1999 جانفي   4 المؤخر في    1999 لسنة   12وعلى األمر عدد    

 الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،
 وعلى رأي وزير المالية،

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية،
  :يصدر األمر اآلتي نصه

 العنوان األول
 أحكام عامة

 
 يضبط هذا األمر النظام األساسي الخاص بأعوان التفقد البيداغوجي ومدرسي الموسيقى بوزارة الثقافة – الفصل األول

 :والمنتمين إلى الرتب التالية 
 :جي ومدرسي الموسيقى بوزارة الثقافة والمنتمين إلى الرتب التالية أعوان التفقد البيداغو

 :أعوان التفقد البيداغوجي 
 . متفقد تعليم الموسيقى -1
 .  مرشد تعليم الموسيقى-2
 . أستاذ أول لتعليم الموسيقى -1
 . أستاذ تعليم الموسيقى-2
 . أستاذ تعليم الموسيقى مرحلة أولى-3
 .معلم تعليم الموسيقى  -4
 

 توزع الرتب المذكورة بالفصل األول من هذا األمر حسب األصناف واألصناف الفرعية المنصوص عليها – 2الفصل 
 :بالجدول التالي 

 
 األصناف الفرعية األصناف الرتب

  :أعوان التفقد البيداغوجي
 متفقد تعليم الموسيقى
 مرشد تعليم الموسيقى
 :مدرسو الموسيقى

 أستاذ أول لتعليم الموسيقى
 أستاذ تعليم الموسيقى

 أستاذ تعليم الموسيقى مرحلة أولى
 معلم تعليم الموسيقى
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 تشتمل كل رتبة من رتب سلك أعوان التفقد البيداغوجي ومدرسي الموسيقى التابعين لوزارة الثقافة على خمس -3الفصل 
 .درجة) 23(لموسيقى التي تشمل ثالث وعشرين درجة باستثناء رتبة متفقد تعليم ا) 25(وعشرين 

 .وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير
 حدد نسق التدرج بعام وتسعة أشهر بالنسبة إلى رتبة أستاذ أول لتعليم الموسقى وبعامين وثالثة أشهر بالنسبة على – 4الفصل 

 .بقية الرتب
 المشار إليه أعاله، يضبط 1997 سبتمبر 16 المؤرخ في 1997 لسنة 1832 من األمر عدد 6 غير أنه وعمال بأحكام الفصل

 :التدرج الخاص برتب األعوان المنتمين لهذا السلك بسنتين وذلك عند بلوغ العون المعني باألمر الدرجة المبينة بالجدول التالي 
 

 الدرجة التي سيتغير فيها النسق الرتب
  :غوجيأعوان التفقد البيدا
 متفقد تعليم الموسيقى
 مرشد تعليم الموسيقى
 :مدرسو الموسيقى

 أستاذ أول لتعليم الموسيقى
 أستاذ تعليم الموسيقى

 أستاذ تعليم الموسيقى مرحلة أولى
 معلم تعليم الموسيقى

 
6 
8 
 
8 
8 
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 العنوان الثاني

 متفقد تعليم الموسيقى
 الباب األول
 المشموالت

 
 :قدو تعليم الموسيقى  يكلف متف-5الفصل 

 
 . باإلرشاد البيداغوجي وبتفقد مدرسي الموسيقى المباشرين بمؤسسات تعليم الموسيقى الراجعة بالنظر إلى وزارة الثقافة-
 بالقيام بالدراسات والبحوث البيداغوجية واقتراح كل اإلجراءات الكفيلة لتحديد برامج وطرق تعليم الموسيقى وتجديدها -

 .وتحسينها
بإبداء آرائهم حول النظام البيداغوجي بمؤسسات تعليم الموسيقى الراجعة بالنظر إلى وزارة الثقافة وذلك في نطاق مادة  -

 :اختصاصهم وعالوة على ذلك يمكن تكليفهم بالخصوص 
 . تنشيط فرق الدراسات والبحوث والندوات المنظمة في نطاق مادة اختصاصهم 

دارية أو تأديبية يتعلق بمدرسي تعليم الموسيقى المباشرين بمؤسسات تعليم الموسيقى الراجعة  بالقيام بكل تحقيق ذي صبغة إ
 .بالنظر إلى وزارة الثقافة

 الباب الثاني
 التسمية

 
 يسمى متفقدو تعليم الموسيقى عن طريق الترقية بمتضى قرار من وزير الثقافة في حدود الخطط المراد سد – 6الفصل 

 :في مناظرة داخلية باإلختبارات تفتح شغورها إثر النجاح 
سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في ) 9( ألساتذة تعليم الموسيقى المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط تسع -

 .تاريخ ختم قائمة الترشحات
على األقل في هذه الرتبة في سنوات أقدمية ) 5( لمرشدي تعليم الموسيقى المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس -

 .تاريخ ختم قائمة الترشحات 
 .تضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير الثقافة

 
 العنوان الثالث

 مرشدو تعليم الموسيقى 
 الباب األول
 المشموالت

 
 
 
 



 

 

 :  يكلف مرشدو تعليم الموسيقى - 7الفصل 
 أساتذة تعليم الموسيقى مرحلة أولى ومعلمي تعليم الموسيقى المباشرين بمؤسسات تعليم الموسيقى  باإلرشاد البيداغوجي وبتفقد-

 .الراجعة بالنظر إلى وزارة الثقافة 
 . بالقيام بكل الدراسات والبحوث البيداغوجية واقتراح كل اإلجراءات الكفيلة بتحديد برامج وطرق تعليم الموسيقى وتجديدها-

ول النظام البيداغوجي لمعاهد ومدارس الموسيقى وذلك في نطاق مادة اختصاصهم وعالوة على ذلك يمكن  بإبداء آرائهم ح-
 :أن يقع تكليفهم بالخصوص 

 . بتنشيط فرق الدراسات والبحوث والندوات المنظمة في نطاق مادة اختصاصهم -
وسيقى مرحلة أولى وبمعلمي تعليم الموسيقى  بالقيام بكل تحقيق ذي صبغة تأديبية أو إدارية يتعلق بأساتذة تعليم الم-

 .المباشرين بمؤسسات تعليم الموسيقى المباشرين بمؤسسات تعليم الموسيقى الراجعة بالنظر إلى وزارة الثقافة
 

 الباب الثاني
 التسمية

 
اجتياز مناظرة  يسمى مرشدو تعليم الموسيقى عن طريق الترقية بمقتضى قرار من وزير الثقافة إثر النجاح في -8الفصل 

) 9(داخلية باإلختبارات، وذلك من بين أساتذة تعليم الموسيقى مرحلة أولى المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط تسع 
 .سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات 
 . الثقافةتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إلهيا أعاله بمقتضى قرار من وزير

 
 العنوان الرابع

 األساتذة األول لتعليم الموسيقى
 الباب األول 
  المشموالت

 
 يقوم األساتذة األول لتعليم الموسيقى بتدريس الموسيقى في مؤسسات تعليم الموسيقى  الراجعة بالنظر إلى وزارة -9الفصل 

 :الثقافة باإلضافة إلى ذلك فهم مطالبون بالمشاركة 
 .قسام والتوجيه وفي سير اإلمتحانات في مجالس األ-
 . في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في معهدهم -

 .ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة اليداغوجية لمدرسي الموسيقى المتربصين
 

 الباب الثاني 
 التسمية

ن أساتذة تعليم الموسيقى بمقتضى قرار من وزير  يسمى األساتذة األول لتعليم الموسيقى عن طريق الترقية من بي– 10الفصل 
 :الثقافة في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب األساليب التالية 

 إثر النجاح في مناظرة داخلية باإلختبارات التطبيقية تفتح ألساتذة  تعليم الموسيقى المحرزين على شهادة األستاذية أو - 1
 .سنوات على األقل في تاريخ ختم قائمة الترشحات) 5(هم منذ خمس على شهادة معادلة والمترسيمن في رتبت

 إثر النجاح في مناظرة داخلية باإلختبارات الكتابية والشفوية تفتح ألساتذة تعليم الموسيقى المحرزين على شهادة األستاذية – 2
 . ختم قائمة الترشحاتسنوات على األقل في تاريخ) 5(أو على شهادة معادلة والمترسمين في رتبتهم منذ خمس 

 .تضبط كيفية تنظيم المناظرتين المشار إليهما أعاله بمقتضى قرار من وزير الثقافة
من بين أساتذة تعليم الموسيقى المحرزين على شهادة األستاذية أو شهادة ) % 10( باإلختيار في حدود عشرة بالمائة – 3

 .معادلة لها المتوفر فيهم أحد الشرطين التاليين 
ومكلفين منذ خمس سنوات على األقل بمهام مدير معهد ) 10( أن يكونوا مرتبين بالدرجة الموافقة لمستوى التأجير العاشر -

 .تعليم موسيقى راجع بالنظر لوزارة الثقافة ومرسمين حسب الجدارة بقائم الكفاءة 
 .اصفة وتتم تسمية األساتذة األول باإلختيار بعد أخذ رأي اللجنة اإلدارية المتن

 .وفي حالة تساوي جدارة المترشحين فإن أولوية التسمية في رتبة أستاذ أول تسند إلى المدرس المباشر باألقسام
وألساتذة تعليم الموسيقى المرتقين إلى رتبتهم الحالية عن طريق المواد الكتابية والشفوية أو المواد التطبيقية حق المشاركة في 

 .تاذ أول لتعليم الموسيقى بمجرد حصولهم على شهادة األستاذية في الموسيقى أو شهادة معادلة مناظرات اإلنتداب في رتبة أس
 . من عدد األعوان المنتمين إلى رتبة أستاذ تعليم الموسيقى% 40ال يمكن أن يتجاوز عدد األساتذة األول لتعليم الموسيقى 

 

 
 
 
 



 

 

 العنوان الخامس
 أساتذة تعليم الموسيقى 

 الباب األول
 والتالمشم
 

 يقوم أساتذة تعليم الموسيقى بتدريس الموسيقى بمؤسسات تعليم الموسيقى الراجعة بالنظر إلى وزارة الثقافة، -11الفصل 
 :وباإلظافة إلى ذلك فإنهم مطالبون بالمشاركة 

 . في مجالس األقسام والتوجيه وفي سير اإلمتحانات-
 . في اإلجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية-
 .ال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة بمعهدهم  في أشغ-

 
 الباب الثاني
 التسمية

 
 . يسمى أساتذة تعليم الموسيقى بمقتضى قرار من وزير الثقافة في حدود الخطط المراد سد شغورها– 12الفصل 

 
 القسم األول
 اإلنتداب

 
خارجية باإلختبارات أو الشهائد أو الملفات تفتح للمترشحين  ينتدب أساتذة تعليم الموسيقى عن طريق مناظرة – 13الفصل 

 .الخارجيين المحرزين على شهادة األستاذية في الموسيقى
 . يتم ضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعاله بقرار من ويزر الثقافة

 
 القسم الثاني
 الترقية
 

 :الموسيقى إلى المترشحين الداخليين  تسند الترقية إلى رتبة أستاذ تعليم -14الفصل 
 إثر النجاح في مناظرة داخلية باإلختبارات تفتح ألساتذة تعليم الموسيقى مرحلة أولى المترسمين في رتبتهم والذين لهم - 1

 .سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات ) 5(خمس 
 :مثل حسب اختيار المترشح في أحد اإلجرائين التاليين  إثر النجاح في امتحان مهني يت– 2
 . القيام بدرس بالقسم أما لجنة يقع تعيينها بقرار من وزير الثقافة -
 . أو تقديم عرض يشتمل على عزف منفرد على اآللة التي يختص بها المترشح -

ي رتبتهم والذين لهم في تاريخ ختم قائم يفتح هذا اإلمتحان المهني ألساتذة تعليم الموسيقى مرحلة أولى المترسمين ف
 :الترشحـات 

 .سنوات ابتداء من تاريخ اإلنتداب برتبة أستاذ تعليم الموسيقى مرحلة أولى) 8( أقدمية ثماني -
 .سنوات ابتداء من تاريخ اإلدماج في رتبة أستاذ تعليم الموسيقى مرحلة أولى) 8( أو أقدمية ثماني -

 .اظرة واإلمتحان المهني بقرار من وزير الثقافةيتم ضبط كيفية تنظيم المن
 

 العنوان السادس
 أساتذة تعليم الموسيقى مرحلة أولى

 الباب األول
 المشموالت

 يقوم أساتذة تعليم الموسيقى مرحلة أولى بتدريس الموسيقى بمؤسسات تعليم الموسيقى الراجعة بالنظر إلى وزارة – 15الفصل 
 :هم مطالبون بالمشاركة الثقافة وباإلضافة إلى ذلك ف

 . في اإلجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية-
  في مجالس األقسام والتوجيه وفي سير اإلمتحانات-
 . في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة بمؤسستهم-

 
 الباب الثاني
 التسمية

 

 .رار من وزير الثقافة في حدود الخطط المراد سد شغورها يسمى أساتذة تعليم الموسيقى مرحلة أولى بمقتضى ق– 16الفصل 



 

 

 
 القسم األول       

 اإلنتداب
 ينتدب أساتذة تعليم الموسيقى مرحلة أولى عن طريق مناظرة خارجية باإلختبارات أو الشهائد أو الملفات تفتح – 17الفصل 

 :للمترشحين 
 . بمعهد عال للموسيقى الذين أتموا بنجاح السنة الثانيةذ من المرحلة األولى-
 . أو المحرزين على شهادة ديبلوم الموسيقى العربية إضافة لشهادة الباكالوريا أو لشهادة معادلة-
 . يتم ضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعاله بقرار من وزير الثقافة-

 
 القسم الثاني
 الترقية
 

 :تعليم الموسيقى مرحلة أولى إلى المترشحين الداخليين  تسند الترقية إلى رتبة أستاذ – 18الفصل 
سنوات على 5( إثر النجاح في مناظرة داخلية باإلختبارات تفتح لمعلمي تعليم الموسيقى المترسمين في رتبهم منذ خمس - 1

 .األقل في تاريخ ختم قائمة الترشحات
 . قرار من وزير الثقافةتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخية المشار إلهيا أعاله بمقتضى

 :  إثر النجاح في امتحان مهني يتمثل حسب اختيار المترشح في أحد اإلجرائين التاليين – 2
 . القيام بدرس بالقسم أما لجنة يقع تعيينها بقرار من وزير الثقافة -
 . أو تقديم بحث يتعلق بموضوع يختاره المترشح باتفاق مع اللجنة-

 سنوات على األقل في تاريخ 8المهني معلمو تعليم الموسيقى المترسمون في رتبهم والذين لهم أقدمية يشارك في هذا اإلمتحان 
 .ختم قائمة الترشحات

 .تضبط كيفية تنظيم اإلمتحان المهني المشار إلهي أعاله بمقتضى قرار من وزير الثقافة 
 

 العنوان السابع 
 معلمو تعليم الموسيقى

 الباب األول
 المشموالت

 يقوم معلمو تعليم الموسيقى بتدريس الموسيقى بمؤسسات تعليم الموسيقى الراجعة بالنظر إلى وزارة الثقافة – 19صل الف
 :وباإلضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون 

  بالمشاركة في مجالس األقسام والتوجيه وفي سير اإلمتحانات-
 .  بالمشاركة في اإلجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية-
 .ركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث المنظمة بمؤسستهم بالمشا-

 
 الباب الثاني

 التسمية واإلنتداب
 

 . يسمى معلمو تعليم الموسيقى بقرار من وزير الثقافة في حدود الخطط المراد سد شغورها– 20الفصل 
 

شحين الخارجيين المحرزين على ديبلوم  ينتدب معلمو تعليم الموسيقى عن طريق التسمية المباشرة من بين المتر– 21الفصل 
 :الموسيقى العربية والذين 

  تابعوا بنجاح مرحلة التعليم اإلبتدائي وتابعوا تعليمهم بالسنة السادسة من التعليم الثانوي،– 1
  أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم األساسي وتابعوا تعليمهم بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي-
 . على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة األولى أعاله أو تحصلوا-
 

 العنوان الثامن
 أحكام مشتركة

 
  -22الفصل 

يطالب المترشحون المترسمون في رتبة تعليمية في الموسيقى والذين تقع تسميتهم في رتب أعلى تخضع ألحكام هذا األمر  ) 1
ها مرة واحدة يتم بانتهائها إما إقرارهم في رتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبتهم بقضاء مدة تأهيل تدوم عاما يمكن تمديد

 .السابقة ويعتبرون كأهم لم يغادروها قط وذلك بعد أخذ رأي اللجنة اإلدارية المتناصفة 



 

 

 وضعيته القديمة غير ويرتب  الموظف المنتفع بترقية في الدرجة الموافقة لمستوى التأجير األعلى مباشرة لما كان يتقاضاه في
 .أنه ال يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من هذه الترقية عن اإلمتياز الذي كان سيحصل عليه الموظف إثر تدرج عادي في رتبته

يطالب المترشحون غير المترسمين في رتبة تعليمية في الموسيقى والذين يقع انتدابهم في إحدى الرتب الخاضعة ألحكام ) 2
ربص يدوم عامين يمكن تمديده بعام واحد يتم بانتهائه إما ترسيمهم في رتبتهم أو إعفائهم وذلك بعد أخذ رأي اللجنة هذا األمر بت

 .اإلدارية المتناصفة
 

 والمتعلق بضبط النظام األساسي الخاص 1989 جوان 7 المؤرخ في 1989 لسنة 600 تلغى أحكام  األمر عدد – 23الفصل 
 .لثقافة واإلعالم بمدرسي الموسيقى بوزارة ا

 
  وزيرا المالية والثقافة مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية– 24الفصل 

                                                                                
 .2000 أكتوبر 31تونس في                                                                                

  زين العابدين بن علي         
   

 


