
 

 

 يتعلّق بالنظام األساسي الخاص بالمدّرسين 1998 جويلية 13 مؤرخ في 1998 لسنة 1431أمر عدد  
المبّرزين العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة 

 .*لوزارة التعليم العالي
 

 إّن رئيس الجمهورية، 
  والتعليم العالي،وبإقتراح من وزيري التربية 

 
 المتعلّق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112بعد اإلطالع على القانون عدد 

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تّممته، وخاصة 
 ،1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997ة  لسن83القانون عدد 

 والمتعلّق بضبط القانون األساسي الخاص برجال التعليم 1973 مارس 17 المؤرخ في 1973 لسنة 114وعلى األمر عدد 
العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام بوزارة التربية القومية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تّممته وخاصة األمر عدد 

 ،1992 نوفمبر 23 المؤرخ في 1992 لسنة 2095
 والمتعلّق بإحداث منحة إنتاج لبعض أصناف موظفي وزارة 1973 مارس 17 المؤرخ في 1973 لسنة 125وعلى األمر عدد 

 أفريل 20 المؤرخ في 1991 لسنة 554التربية القومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تّممته وخاصة األمر عدد 
1991. 
 والمتعلّق بضبط توقيت العمل األسبوعي المطالب به بعض 1973 مارس 17 المؤرخ في 1973 لسنة 126األمر عدد وعلى 

 لسنة 2073أصناف األعوان التابعين لوزارة التربية القومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تّممته وخاصة األمر عدد 
 ،1992 نوفمبر 23 المؤرخ في 1992

 والمتعلّق بإسناد منحة كيلومترية جملية لفائدة رجال 1984 ديسمبر 03 المؤرخ في 1984 لسنة 1422وعلى األمر عدد 
 المؤرخ في 1985 لسنة 1495التعليم الثانوي واإلبتدائي والقيمين التابعين لوزارة التربية القومية، كما وقع تنقيحه باألمر عدد 

 ،1985 ديسمبر 03
 والمتعلق بضبط النظام األساسي الخاص برجال التعليم 1985 جوان 17مؤرخ في  ال1985 لسنة 841وعلى األمر عدد 

العاملين بمدارس ترشيح المعلمين ومدارس التطبيق والمدارس اإلبتدائية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 
 ،1990 جوان 04 المؤرخ في 1990 لسنة 944األمر عدد 

 والمتعلّق بضبط مقدار المنحة السنوية للساعات اإلضافية 1991 مارس04 المؤرخ في 1991 لسنة 329وعلى األمر عدد 
 المخصصة لرجال التعليم،

منحة (  والمتعلّق بضبط مقادير المنحة الخصوصية 1993 نوفمبر 22 المؤرخ في 1993 لسنة 2358وعلى األمر عدد 
 بعين لوزارة التربية والعلوم،المخولة لرجال التعليم الثانوي التا) التكاليف البيداغوجية 

منحة (  والمتعلّق بالترفيع في مقادير المنحة الخصوصية 1996 أكتوبر 23 المؤرخ في 1996 لسنة 2004وعلى األمر عدد 
المخولة لرجال التعليم الثانوي التابعين لوزارة التربية وبضبط الزيادة الجملية في األجر طيلة الفترة )التكاليف البيداغوجية 

  لفائدة األعوان المتمتعين بهذه المنحة،1998 -1996
منحة (  والمتعلّق بالترفيع في مقادير المنحة الخصوصية 1997 ماي 19 المؤرخ في 1997 لسنة 916وعلى األمر عدد 

 المخّولة لرجال التعليم الثانوي التابعين لوزارة التربية،) التكاليف البيداغوجية 
 والمتعلّق بضبط المرتب األساسي ألعوان الدولة 1997 سبتمبر 16 المؤرخ في 1997 لسنة 1832وعلى األمر عدد 

 والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،
 والمتعلّق بالغرامات التعويضية المحدثة باألمر عدد 1997 نوفمبر 10 المؤرخ في 1997 لسنة 2127وعلى األمر عدد 

 والمتعلّق بضبط المرتب األساسي ألعوان الدولة والجماعات العمومية 1997 سبتمبر 16 المؤرخ في 1997 لسنة 1832
 المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،

 والمتعلّق بإحداث وتنظيم مناظرة التبريز في المواد األدبية 1998 جويلية 13 المؤرخ في 1998 لسنة 1430وعلى األمر عدد 
 وم اإلنسانية والعلوم األساسية،والعل

 وعلى رأي وزير المالية، 
 وعلى رأي المحكمة اإلدارية، 

 :يصدر األمر اآلتي نّصه 
 
 

 
 

 2000 جانفي 31 المؤرخ في 2000 لسنة 303تّم تنقيحه بمقتضى األمر عدد * 
 



 

 

  2000 جانفي 31 مؤرخ في 2000 لسنة 303أمر عدد ): جديد ( الفصل األول 
 " .سلك المدرسين المبرزين"مشترك بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي يسّمى أحدث سلك 

 يدعى هذا السلك لممارسة وظائفه بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث والمعاهد العليا 
 .للدراسات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي

 
 

 يقوم المدّرسون المبرزون العاملون بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية بالتدريس أساسا في المرحلتين األولى  :2الفصل 
 : والثانية من التعليم الثانوي، وباإلضافة إلى ذلك فهم مطالبون 

  بالمشاركة في مجالس األقسام والتوجيه وفي سير اإلمتحانات،  -
 ت ذات الصبغة البيداغوجية،   بالمشاركة في اإلجتماعا-
 . بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في مؤسساتهم-
 

  2000 جانفي 31 مؤرخ في 2000 لسنة 303أمر عدد ) : جديد  ( 3الفصل 
يقوم المدّرسون المبّرزون العاملون بمؤسسات التعليم العالي والبحث وبالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بمهام التدريس 

وهم في هذا اإلطار مطالبون خاصة . والتأطير البيداغوجي الخاصة بالتكوين والمراقبة والتقييم لمعارف وأشغال تالميذهم
 : بالقيام 

 رية وتطبيقية،  بتدريس ذي صبغة نظ-
  بكل مهمة بيداغوجية تعهد إليهم طبقا لنظام الدراسة بأقسام التدريس المعينين بها، -
 . بالمساهمة في اإلعداد العلمي والمادي لإلمتحانات والمناظرات بما في ذلك مناظرات الدخول إلى مدارس المهندسين-
 

 . ساعة في األسبوع15تربية بتدريس  يطالب المدرسون المبرزون التابعون لوزارة ال :4الفصل 
وهم مطالبون عالوة على ذلك .  ساعة في األسبوع12ويطالب المدرسون المبرزون التابعون لوزارة التعليم العالي بتدريس 

بالقيام بكل مهام التدريس المدرجة باألقسام المعهودة إليهم، وتحتسب ساعات التدريس التي يقومون بها زيادة على التوقيت 
 .لمطلوب كساعات إضافيةا
 

 .2000 جانفي 31 مؤرخ في 2000 لسنة 303أمر عدد ) : جديد  ( 5الفصل 
يقع إنتداب المدرسين المبرزين من بين المترشحين المقبلين في مناظرات التبريز في المواد األدبية والعلوم اإلنسانية والعلوم 

 والمشار إليه أعاله أو في مناظرات 1998 جويلية 13لمؤرخ في  ا1998 لسنة 1430األساسية، المنصوص عليها باألمر عدد 
 فيفري 08 المؤرخ في 1993 لسنة 313التبريز في المواد التكنولوجية واإلقتصادية والتصرف المنصوص عليها باألمر عدد 

 . والمشار إليه أعاله1993
زارة التربية بقرار من الوزير المكلف بالتربية ويسّمى يسّمى المدّرسون المبرزون المدعوون للعمل بمؤسسات التعليم التابعة لو

المدّرسون المبّرزون المدعوون للعمل بمؤسسات التعليم العالي والبحث أو بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بقرار من 
 .الوزير المكلف بالتعليم العالي

 
 . درجة25وتشتمل رتبة مدّرس مبّرز على  " 1أ"  ينتمي المدرسون المبرزون إلى الصنف الفرعي  :6الفصل 

 وبسنتين بالنسبة إلى بقية 4و3و2تقّدر المّدة الواجب قضاؤها لإلرتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 
 .الدرجات

نصوص عليها باألمر تضبط بأمر المطابقة بين درجات رتبة المدرس المبرز مع مستويات التأجير المحّددة بشبكة األجور الم
 . والمشار إليه أعاله1997 سبتمبر 16 المؤرخ في 1997 لسنة 1832عدد 

 
ويرتبون .  يرتب المدرسون المبرزون في الدرجة األولى من رتبتهم إذا كانوا من المترشحين غير التابعين لإلدارة :7الفصل 

 كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة، إذا كانوا من في الدرجة الموافقة للمرتب األساسي األصلي الذي يفوق مباشرة ما
 .المترشحين التابعين لإلدارة

 
 مارس 17 المؤرخ في 1973 لسنة 114 يدمج األساتذة المبرزون للتعليم الثانوي المنتدبون طبقا ألحكام األمر عدد  :8الفصل 
 1985 جوان 17 المؤرخ في 1985 لسنة 841ر عدد  واألساتذة المبرزون لمدارس الترشيح المنتدبون طبقا ألحكام األم1973

 .المشار إليهما أعاله، والمباشرون في تاريخ صدور هذا األمر في رتبة مدرس مبّرز
 

وبإنتهاء مدة التربص يقع ترسيمهم أو إرجاعهم إلى رتبتهم .  يخضع المدرسون المبرزون لتربص يدوم سنتين :9الفصل 
ها قط أو إعفاؤهم إن كانوا غير تابعين لإلدارة، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة اإلدارية األصلية وإعتبارهم كأن لم يغادرو

 .المتناصفة



 

 

 .يخضع المدرسون المبرزون لتربص يدوم سنة إذا أثبتوا أّن لهم أقدمية سنة واحدة على األقل في التعليم
 

 والمشار إليه أعاله، على سلك 1997 سبتمبر 16 المؤرخ في 1997 لسنة 1832 تنطبق أحكام األمر عدد  :10الفصل 
 لسنة 2358 و1991 لسنة 329كما تنطبق عليهم األحكام المتعلّقة بالمنح المنصوص عليها باألوامر عدد . المدرسين المبرزين

 . والمشار إليها أعاله1997 لسنة 916 و1996 لسنة 2004 و1993
 
 
 

 :  األمر وخاصة  ألغيت جميع األحكام السابقة والمخالفة لهذا :11الفصل 
، والمتعلق بضبط القانون األساسي الخاص 1973 مارس 17 المؤرخ في 1973 لسنة 114 العنوان الثاني من األمر عدد -

 برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام بوزارة التربية القومية،
، والمتعلّق بضبط النظام األساسي الخاص 1985ن  جوا17 المؤرخ في 1985 لسنة 841 العنوان الثاني من األمر عدد -

 . برجال التعليم العاملين بمدارس ترشيح المعلّمين ومدارس التطبيق والمدارس اإلبتدائية
 

 وزير التربية والتعليم العالي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية  :12الفصل 
 .التونسية

 
  1998 جويلية 13س في تون
 

   زين العابدين بن علي 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 303 بمقتضى األمر عدد 1998 جويلية 13 المؤرخ في 1998 لسنة 1431 من األمر عدد 5 و 3ألغيت الفصول : مالحظة 
 .2000 جانفي 31 المؤرخ في 2000لسنة 


