
 

 

 يتعلق بضبط النظام األساسي 1993 فيفري 08 مؤرخ في 1993 لسنة 314أمر عدد  
  .الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين

 
  ،إن رئيس الجمهورية

 ،باقتراح من وزير التربية والتعليم
 

عام ألعوان  المتعلق بضبط النظام األساسي ال1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112بعد االطالع وعلى القانون 
 الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

 . والمتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي1989 جويلية 28 المؤرخ في 1989 لسنة 70وعلى القانون عدد 
 .دراسات التكنولوجية والمتعلق بإحداث المعاهد العليا لل1992 ماي 18المؤرخ في , 1992 لسنة 50وعلى القانون عدد 
 والمتعلق بإحداث المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بتونس 1992 ماي 18 المؤرخ في 1992 لسنة 51وعلى القانون عدد 
 .وسوسة وصفاقس

  والمتعلق بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولجيا1992 نوفمبر 2 المؤرخ في 1992 لسنة 102وعلى القانون عدد 
والمتعلق بضبط كيفية تاجير ساعات التدريس التكميلية , 1992 فيفري 03 المؤرخ في 1992 لسنة 251 األمر وعلى

 .بمؤسسات التعليم العالي والبحث
  والمتعلق بتحديد صالحيات هياكل ادارة المعاهد العليا 1992 نوفمبر 16 المؤرخ في 1992 لسنة 2055وعلى األمر عدد 

 .تركيبتها وطرق تنظيمها وسير عملهاللدراسات التكنولوجية و
 المتعلق باحداث وتنظيم مناظرات التبريز للتعليم الثانوي في 1993 فيفري 8 المؤرخ في 1993 لسنة 313وعلى األمر عدد 

 .المواد التكنولجية واالقتصادية والتصرف
 ,وعلى رأي وزير المالية

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية
 :يصدر األمر اآلتي نصه

 . يضبط هذا األمر النظام األساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين – صل األولالف
 

 الباب األول
 أحكام عامة

 
 يقوم المدرسون التكنولوجيون بدروس مندمجة في المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية والمدارس الوطنية -2الفصل 

بتاطير التربصات واألشغال التطبيقية ويقومون بإعداد كل االمتحانات عليم العالي المماثلة ويكلفون تللمهندسين ومؤسسات ال
 .ومراقبتها و إصالح االختبارات المنصوص عليها بنظام الدراسات واالمتحانات المطبق بالمؤسسات التي يدرسون بها

 

عات تأطير التالميذ كما وبسا يطالب المدرسون التكنولوجيون بالقيام بساعات التدريس -)فقرة أولى جديدة  ( 3الفصل )1(
 .ضبطت بالنسبة إلى كل من الرتب التي ينتمون إليها طبقا ألحكام هذا األمر

 نوفمبر 16 المؤرخ فـــي 1992 لسنة 2055 من االمر عدد 11ويضبط سنويا مجلس القسم المنصوص عليه بالفصل 
ها لكل مدرس وتحسب ساعات التدريس التي  بأطير التي يعهد المشار إليه أعاله نوعية الدروس وتوزيع ساعات الت1992

 .يقومون بها خارج األوقات المطلوبة كساعات تكميلية
 

 يمكن أن يكلف المدرسون التكنولوجيون بمهام تدريس وتكوين وبحث تطبيقي في إطار عقود تكوين أو رسكلة أو -4الفصل 
كل هيئة عامة أو خاصة ولهذا الغرض تمنح لهم مكافاة نقل تكنولوجيا مبرمة بين المؤسسات التي ينتمون إليها والمنشآت و

 .تضبط وفق التراتيب الجاري بها العمل في إطار تفتح المؤسسات على المحيط
 

 الباب الثاني
 سلك المدرسين التكنولوجيين

 
 : يتكون سلك المدرسين التكنولوجيين من الرتب اآلتي ذكرها -5الفصل 

 أستاذ تكنولوجي -
 محاضر تكنولوجي -
 ولوجيتكن -



 

 

 مساعد تكنولوجي -
 إلى درجة أعلى بسنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى األستاذ التكنولوجي ء حددت المدة المطلوبة لالرتقا– )مكرر(5الفصل )12(

 .وبسنتين بالنسبة الى المحاضر التكنولوجي وبسنتين وثالثة اشهر بالنسبة إلى التكنولوجي
يضبط ,  والمشار إليه أعاله1997 سبتمبر 16 المؤرخ في 1997 لسنة 1832 من األمر عدد 4غير أنه وعمال بأحكام الفصل 

 :نسق التدرج بسنتين عند بلوغ المدرس التكنولوجي إحدى الدرجات المبينة بالجدول التالي 
 

الدرجة التي سيتغير فيها نسق  الرتب
 مستوى التأجير المطابق التدرج

 7 5 أستاذ تكنولوجي
 8 8 تكنولوجي

 

 . تضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب سلك المدرسين التكنولوجيين ومستويات التأجير– )ثالثا (5ل الفص)13(
 

 : القسم األول 
 األساتذة التكنولوجيون

 
 يكلف األساتذة التكنولوجيون بتاطير المحاضرين التكنولوجيين والتكنولوجيين والمساعدين التكنولوجيين - )جديد (6الفصل )2(

في أداء مهامهم في ميادين التدريس والبيداغوجيا والبحث التطبيقي الموكلة إليهم طبقا ,  من هذا األمر25م بالفصل المشار إليه
ساعة ) 11(ساعة وبتأطير التالميذ إحدى عشرة ) 13(، وهم مطالبون أسبوعيا بالتدريس ثالث عشرة لمقتضيات هذا األمر

 .ة تكنولوجيويكلفون أيضا بمهام تفقد لغرض الترسيم في رتب
يشرف األساتذة التكنولوجيون على تنفيذ عقود التكوين ونقل التكنولوجيا وبرامج البحث التطبيقي المبرمة من قبل المؤسسات 

 .التي ينتمون إليها
 

سسة  يعين األساتذة التكنولوجيون من بين المحاضرين التكنولوجيين الذين لهم أربع سنوات أقدمية بهذه الرتبة في مؤ-7الفصل 
يا منشورا بصفة منتظمة منذ تعيينهم برتبة محاضر مل يثبتون أن لهم أبحاثا وإنتاجا عتعليم عال بتونس أو بالخارج والذين

 .تكنولوجي
ويجب على المترشحين تقديم ملف يحتوى على كتاب تدريس و مقالتين أو دراستين تطبقيتين لم يقع عرضها في ترشحات 

 .سابقة
 

 من هذا األمر على لجان استشارية متخصصة في المواد 7 المترشحين المشار إليها في الفصل  تعرض ملفات-8الفصل 
 .التكنولوجية واالقتصادية أو التصرف 

 تعيينهم بقرار من وزير التربية يقعتتركب كل واحدة منها من خمسة أعضاء برتبة أستاذ تكنولوجي أو برتبة أستاذ تعليم عال 
 . بية والعلوم من بينهم رئيس اللجنةوالعلوم ويعين وزير التر

 
 من هذا األمر على وزير التربية 8 بعد درس ملفات الترشحات تقترح اللجان االستشارية المنصوص عليه بالفصل -9الفصل 

 وقع ضبطه بقرار من وزير  عدد الخطط المزمع تسديدها والذيوالعلوم قائمة المترشحين لرتبة أستاذ تكنولوجي باعتبار
 .ية والعلومالترب

تقع تسمية األساتذة التكنولوجيين بأمر يصدر باقتراح من وزير التربية والعلوم ويتم ترسيمهم ابتداء من تاريخ تسميتهم برتبة 
 .أستاذ تكنولوجي

 

) 23(وتشتمل على ثالث وعشرين  " 1أ"والصنف الفرعي " أ"تنتمي رتبة أستاذ تكنولوجي إلى الصنف ) جديد(– 10الفصل )9(
 .جةدر

 القسم الثاني
 المحاضرون التكنولوجيون

 
يكلف المحاضرون التكنولوجيون بتأطير التكنولوجيين والمساعدين التكنولوجيين وهم مطالبون أسبوعيا  -)جديد(11الفصل )3(

ر ويسهرون على تنفيذ عقود التكوين المستم. ساعة) 11(ساعة وبتأطير التالميذ إحدى عشرة ) 13(بالتدريس ثالث عشرة 
. كما يسهرون على تنفيذ برامج البحث التطبيقي. المبرمة من قبل المؤسسات التي ينتمون إليهاوالرسكلة أو نقل التكنولوجيا 

  .ويكلفون بمهام تفقد لغرض الترسيم في رتبة تكنولوجي
 



 

 

 
 

 : ينتدب المحاضرون التكنولوجيون عن طريق مناظرة تتمثل في – 12الفصل 
 تقديم ملف علمي وتقني وبيداغوجي -1
 اختبارات كتابية وشفاهية وتطبقية -2

 :ينتدب المحاضرون التكنولوجيون من بين 
 .ين المرسمين والذين لهم ست سنوات تجربة في التعليم التكنولوجي أو في المواد االقتصادية أو التصرفيالتكنولوج -1
ن خمس سنوات من التعليم العالي والذين لهم تجربة مهنية في المترشحين المتحصلين على شهادة ال تقل الدراسة بها ع -2

 .الميادين التكنولوجية أو االقتصاد أو التصرف بتونس أو بالخارج لمدة ست سنوات على األقل
 

 . من هذا األمر بقرار من وزير التربية والعلوم12 يتم ضبط تراتيب تنظيم المناظرات المنصوص عليها بالفصل -13الفصل 
 

 على لجان انتداب متخصصة في المواد 12 تعرض ملفات المترشحين للمناظرات المنصوص عليها بالفصل -14ل الفص
التكنولوجية واالقتصادية أو التصرف تتركب كل واحدة منها من خمسة أعضاء برتبة أستاذ تكنولوجي أو برتبة أستاذ تعليم 

 .وزير التربية والعلوم من بينهم رئيس اللجنةعال يقع تعيينهم بقرار من وزير التربية والعلوم ويعين 
 

 يقع إعفاء التكنولوجيين وكذلك المترشحين الناجحين في مناظرة التبريز للتعليم الثانوي في المواد التكنولوجية -15الفصل 
الفقرة األولى من  الكتابية والشفاهية والتطبيقية المنصوص عليها بتواالقتصادية أو التصرف بتونس أو بالخارج من االختبارا

 . من هذا األمر12الفصل 
 

 المترشحين  من هذا األمر على وزير التربية والعلوم قائمة14 تقترح لجان االنتداب المنصوص عليها بالفصل -16الفصل 
قع  وت. باعتبار عدد الخطط المزمع تسديدها والذي وقع ضبطه بقرار من وزير التربية والعلوملرتبة محاضر تكنولوجي

 .لتربية والعلوما ميتهم بأمر باقتراح من وزيرتس
 

 من هذا األمـر     12ن الفصل    م 1لوجي وفق الفقرة الثانية فرع       يخضع المترشحون المنتدبون برتبة محاضر تكنو      -17الفصل  
يدة أو التمديـد    خذ رأي اللجنة اإلدارية المتناصفة المعنية أما ترسيمهم في رتبتهم الجد          أ عدإلى تربص مدته سنة يتم بانتهائها وب      

 .في التربص مدة سنة أو إرجاعهم إلى رتبتهم السابقة واعتبارهم كأنهم لم يغادروها
 من هذا األمر إلى تربص مدته سنتان 12 من الفصل2ويخضع المنتدبون برتبة محاضر تكنولوجي وفق الفقرة الثانية فرع 

عنية إما ترسيمهم برتبتهم أو التمديد في التربص لمدة سنة واحدة أو  وبعد اخذ رأي اللجنة اإلدارية المتناصفة الم،يتم بانتهائهما
 .إرجاعهم إلى إطارهم األصلي أو فصلهم

 

 .درجة) 25(  تشتمل رتبة محاضر تكنولوجي على خمس وعشرين -)جديد (18الفصل )10(
 

 القسم الثالث
 التكنولوجيون

 
) 11(ساعة وبتأطير التالميذ إحدى عشرة ) 13(س ثالث عشرة  يطالب التكنولوجيون أسبوعيا بالتدري-)جديد(19الفصل )4(

ساعة، ويكلفون أيضا بتصور وتحضير وتسيير األشغال التطبيقية وبالمساهمة في تنفيذ عقود التكوين والرسكلة أو نقل 
 .التكنولوجيا المبرمة من قبل المؤسسات التي ينتمون إليها

 

يين عن طريق مناظرة تشتمل على اختبارات كتابية وشفاهية وذلك من بين  يقع انتداب التكنولوج-)جديد (20الفصل )5(
 .المترشحين المتحصلين على شهادة ال تقل مدة الدراسة بها عن خمس سنوات من التعليم العالي

 

مختصة  يتم ضبط مواد االختصاص وتراتيب تنظيم مناظرة انتداب التكنولوجيين وكذلك تركيبة اللجان ال-)جديد (21الفصل )6(
 .بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي

 
مر على وزير التربية والعلوم قائمة المترشحين  من هذا األ21 تقترح لجان االنتداب المنصوص عليها بالفصل -22الفصل 

 . وقع ضبطه بقرار من وزير التربية والعلوميدها والذيلرتبة تكنولوجي باعتبار عدد الخطط المزمع تسد
 ميتهم بقرار من وزير التربية والعلوموتقع تس

 



 

 

 من هذا األمر إلى تربص مدته سنتان يتم على إثره 20دبون برتبة تكنولوجي طبقا للفصل ت يخضع المن–)جديد( 23الفصل )7(
قع  من هذا األمر إما إقرارهم في الرتبة أو تمديد مدة التربص بسنة ي11 و6وعلى ضوء تقرير التفقد طبقا ألحكام الفصلين 

، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة اإلدارية المتناصفة المعنية، إما ترسيمهم في رتبة تكنولوجي أو إرجاعهم إلى رتبتهم على إثرها 
 .السابقة أو فصلهم

 

 .درجة) 25(تشتمل رتبة تكنولوجي على خمس وعشرين ) جديد (-24الفصل )11(
 

 القسم الرابع
 المساعدون التكنولوجيون

 
يمكن أن ينتدب بصفة مساعد تكنولوجي بواسطة عقد لمدة سنتين ال يمكن تجديدها اكثر من مرتين من  : )جديد (25الفصل 

بين المترشحين المتحصلين على شهادة ال تقل مدة الدراسة بها عن خمس سنوات من التعليم العالي في المواد التكنولوجية أو 
 .االقتصادية أو التصرف

 قة سلطة اإلشرافويخضع العقد المذكور إلى مصاد
إذا شمل االنتداب موظفين مرسمين بإحدى رتب الوظيفة العمومية فان هؤالء إما أن تقع نقلتهم إلى وزارة التعليم العالي أو 

 يوضعون في حالة إلحاق لديها لمدة ال تفوق المدة المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذا الفصل
 .داغوجية بالمساعدين التكنولوجيين بقطع النظر عن وضعيتهم األصليةيبوتقع موازاتهم بخصوص التأجير والمهام ال

ساعة وبتأطير التالميذ إحدى ) 13(أسبوعيا بالتدريس ثالث عشرة  يطالب المساعدون التكنولوجيون -)جديد (26الفصل )8(
ساهمة في تنفيذ عقود ساعة، ويكلف المساعدون التكنولوجيون بتصور وتحضير وتسيير أشغال التطبيق والم) 11(عشرة 

 .التكوين والرسكلة أو نقل التكنولوجيا المبرمة من قبل المؤسسات التي ينتمون إليها
 من هذا األمر، يمكن التخفيض في ساعات تأطير 20ولتمكين المساعدين التكنولوجيين من إعداد المناظرة المشار إليها بالفصل 

 .ساعات أسبوعيا) 3(التالميذ إلى ثالث 
 .كن منح هذا التخفيض في التوقيت إال لمدة شهر على أقصى تقدير وفي حدود دورتين للمناظرةوال يم

 . تحتوي رتبة مساعد تكنولوجي على درجة واحدة-27الفصل 
 للجمهورية نشر بالرائد الرسميكل فيما يخصه بتنفيذ هذا االمر الذي ي,  وزيرا التربية والعلوم والمالية مكلفان– 28الفصل 
 .سيةالتون

 
  .1993 فيفري 8تونس في                                                                 

 زين العابدين بن علي                                                               
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 :التناقيح
 تم إقرارها بمقتضى األمر 26-23-21-20-19-11-6-3الفقرة أولى من الفصل :  وهي الفصول )8(إلى ) 1(من 
 2001 نوفمبر 9 المؤرخ في 2001 لسنة 2590عدد
يفري  ف21 المؤرخ في 2000 لسنة 457 تم إقرارها بمقتضى األمر عدد24-18-10:  وهي الفصول )11(إلى ) 9(من 

2000 
 فيفري 21 المؤرخ في 2000 لسنة 457 ثالثا تمت إضافتها بمقتضى األمر عدد5 مكرر و5وهي الفصول ) 13(و) 12(

2000 


