
 

 

سي  سا أل نظام ا ل با لق  ع ت ب بر 1998  تو ك في 19 أ نة 1998 مؤرخ  س ل أمر عدد 2015 
 األساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة األنقليزية واإلعالمية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة 

  .لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي
 

 ،إن رئيس الجمهورية
 العالي، والتعليم التربية وزيري من باقتراح
 ألعـوان  العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على اإلطالع وبعـد

 اصـة وخ تممتـه  أو نقحتـه  التي النصوص جميع وعلى اإلدارية، الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة

 ،1997 ديسمبر 20 في المؤرخ 1997 لسنة 83 عدد القانون
 التعلـيم  برجـال  الخـاص  األساسي القانون بضبط والمتعلق 1973 مارس 17 في المؤرخ 1973 لسنة 114 عدد األمر وعلـى

 1467 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى القومية، التربية بوزارة العام الثانوي التعليم بمعاهد العاملين

 .1993 جويلية 05 في المؤرخ 1993 لسنة
 وزارة مـوظفي  أصناف لبعض إنتاج منحة بإحداث والمتعلق 1997 مارس 17 في المؤرخ 1973 لسنة 125 عدد األمر وعلـى

 .1991 أفريل 20 في المؤرخ 1991 لسنة 554 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي  النصوص جميع وعلى القومية، التربية
 بعـض  به المطالب األسبوعي العمل توقيت بضبط والمتعلق1973 مارس 17 في المؤرخ  1973 لسنة 126 عدد األمر وعلـى

 لسـنة  2073 عـدد  األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى القومية، التربية لوزارة التابعين األعوان أصناف

 .1992 نوفمبر 23 في المؤرخ 1992
 وعلـى  الثـانوي  للتعليم أول أستاذ رتبة بإحداث والمتعلق 1980 سبتمبر 15 في المؤرخ 1980 لسنة 1136 عدد األمر وعلـى

 1992 مارس 02 في المؤرخ 1992 لسنة 513 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع
 التعليم رجال لفائدة جملية كيلومترية منحة بإسناد تعلقوالم 1984 ديسمبر 03 في المؤرخ 1984 لسنة 1422 عدد األمر وعلـى

 ديسمبر 03 في المؤرخ 1985 لسنة 1495 عدد باألمر تنقيحه وقع كا القومية، التربي لوزارة التابعين والقيمين واإلبتدائي  الثانوي

1985 . 
 التعلـيم  برحـال  الخـاص  ألساسـي ا النظام بضبط والمتعلق 1985 جوان 17 في المؤرخ 1985 لسنة 841 عدد األمر وعلـى

 وخاصـة  تممتـه  أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلبتدائية، والمدارس التطبيق ومدارس المعلمين ترشيح بمدارس العاملين

 .1990 جوان 04 في المؤرخ 1990 لسنة 944 عدد األمر
 التكليف منحة ( الخصوصية المنحة اديرمق بضبط والمتعلق 1990 أكتوبر 29 في المؤرخ 1990 لسنة1752 عدد األمر وعلـى

 العلمي، والبحث العالي والتعليم التربية لوزارة التابعين الثانوي التعليم لرجال المخولة ) البيداغوجية
 اإلضـافية  للسـعات  السـنوية  المنحة مقدرا بضبط والمتعلق 1991 مارس 04 في المؤرخ 1991 لسنة 329 عدد األمر وعلـى

 عليم،الت لرجال المخصصة
 التكليف منحة ( الخصوصية المنحة مقادير بضبط والمتعلق 1993 نوفمبر 22 في المؤرخ 1993 لسنة 2358 عدد ألمر وعلـى

 والعلوم، التربية لوزارة التابعين الثانوي التعليم لرجال المخلولة )البيداغوجية
 منحـة  ( الخصوصـية  المنحة مقادير في الترفيعب والمتعلق 1996 أكتوبر 23 في المؤرخ 1996 لسنة 2004 عدد األمر وعلـى

  المخلولة )البيداغوجية التكليف
 منحـة  ( الخصوصـية  المنحة مقادير في بالترفيع والمتعلق 1996 أكتوبر 23 في المؤرخ 1996 لسنة 2004 عدد األمر وعلـى

 1996 الفترة طيلة األجر في الجملية الزيادة بضبطو التربية لوزارة التابعين الثانوي التعليم لرجال المخلولة )البيداغوجية التكليف

 المنحة، بهذه المتمتعين األعوان لفائدة 1998 –
 منحـة  ( الخصوصـية  المنحـة  مقـادير  في بالترفيع والمتعلق 1997 ماي 19 في المؤرخ 1997 لسنة 916 عدد األمر وعلـى

 التربية، لوزارة التابعين الثانوي التعليم لرجال المخلولة )البيداغوجية التكاليف
 الدولـة  ألعـوان  األساسـي  المرتـب  بضـبط  والمتعلق 1997 سبتمبر 16 في المؤرخ 1997 لسنة 1832 عدد األمر وعلـى

 اإلدارية، الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية العمومية والجماعات
 1832 عدد باألمر المحدثة التعويضية تبالغراما والمتعلق 1997 نوفمبر 10 في المؤرخ 1997 لسنة 2127 عدد األمر وعلـى

 المحليـة  العموميـة  والجماعـات  الدولـة  ألعوان األساسي المرتب بضبط والمتلعق 1997 سبتمبر 16 في المؤرخ 1997 لسنة

 اإلدارية، الصبغة ذات العمومية والمؤسسات
 منحـة  ( الخصوصـية  المنحة مقادير في بالترفيع والمتعلق 1998 جوان 15 في المؤرخ 1998 لسنة 1286 عدد األمر وعلـى

 التربية، لوزارة التابعين الثانوي التعليم لرجال المخولة ) البيداغوجية التكاليف
 ، المالية وزير رأي وعلى
 اإلدارية، المحكمة رأي وعلى
 :نصه اآلتي األمر يصدر

 
 
 



 

 

 األنقليزيـة  اللغـة  مدرسـي  سـلك  " يسـمى  ليالعا التعليم ووزارة التربية وزارة بين مشترك سلك أحدث : )جديد(األول الفصل

 . "واإلعالمية
 العالي التعليم وبمؤسسات التربية لوزارة التابعة التعليم بمؤسسات واإلعالمية األنقليزية اللغة اختصاصي لتدريس السلم هذا يدعى 

 : التالية الرتب على ويشتمل العالي التعليم لوزارة التابعة والبحث
 تبةالر فوق أول أستاذ -
 أول أستاذ -
 أستاذ -
 

 التربيـة  لـوزارة  التابعة التعليم بمؤسسات العاملون واألساتذة األول واألساتذة الرتبة فوق األول األساتذة يقوم )جديد(– 2 الفصل

 : مطالبون فهم ذلك إلى وباإلضافة الثانوي، التعليم وفي األساسي التعليم من الثانية المرحلة في بالتدريس
 اإلمتحانات سير وفي والتوجيه األقسام مجلس في ةبالمشارك -
 البيداغوجية الصبغة ذات اإلجتماعات في بالمشاركة -
 التفقد إطار إشراف تحت التقييم عمليات في بالمشاركة -
 الحديثة اإلتصاالت وسائل استعمال على التدريب في بالمشاركة -
 التعليمية مؤسستهم في المنظمة البيدغوجية والبحوث الدراسات مجموعات في بالمشاركة -

 .المدرسين لتأطير المتربصين لألساتذة البيداغوجية المساعدة لتقديم األول واألساتذة الرتبة فوق األول األساتذة دعوة يمكن
 

ـ  إلـى  والتكوين التربية وزارة إلى بالنظر الراجعة التربوية بالمؤسسات العاملون المدرسون يخضع – )مكرر ( 2 الفصل  داتتفق

 .والتكوين التربية وزير من بقرار الدورية هذه وتضبط منتظمة دورية بيدغوجية
 

 بمهـام  والبحـث  العالي التعليم بمؤسسات العاملون واألساتذة األول واألساتذة الرتبة فوق األول األساتذة يقوم )جديد(– 3 الفصل

 األنقليزيـة  اللغـة  اختصاصـي  فـي  الطلبة وأشغال لمعارف موالتقيي والمراقبة بالتكوين الخاصة البيداغوجي والتأطير التدريس

 : بالقيام خاصة مطالبون اإلطار هذا في وهم واإلعالمية
 وتطبيقية نظرية صبغة ذي بتدريس -
 .بها المتتدبين التدريس بأقسام الدراسة لنظام طبقا إليهم تعهد بيداغوجية مهمة بكل -
 والمناظرات متحاناتلإل والمادي العلمي اإلعداد في بالمساهمة -
 

 بتدريس العالي والتعليم التربية لوزارتي التابعون واألساتذة األول واألساتذة الرتبة فوق األول األساتذة يطالب ):جديد(– 4 الفصل 

 .إليهم المعهودة باألقسام المدرجة التدريس مهام بكل بالقيام ذلك على عالوة مطالبون وهم األسبوع في ساعة 18
 إضافية عمل بساعات القانونية العمل أوقات بعد إضافية بأشغال والقائمين أعاله األولى بالفقرة إليهم المشار األعوان ينفل أن يمكن

 : كاآلتي تحتسب
 إذا ساعتين التنفيل هذا ويصبح النهائية األقسام في عمل ساعة عشرة إحدى إلى ساعات بست يقوم مدرس كل لفائدة إضافية ساعة

 .النهائية باألقسام فأكثر ساعة )12( عشرة باثنتي قومي المدرس كان
 به، العناية أو مخبر بمسؤولية مكلف مدرس كل لفائدة إضافية ساعة -

 المعهد مدير من باقتراح وذلك التربية وزير من بمقرر تربوية مؤسسة لكل الطرح هذا في الحق تمنح التي المخابر قائمة وتضبط

. 
 .االساتذة التالميذ بمساعدة المكلفين األساتذة لفائدة إضافيتان ساعتان -
 .تقدير أقل على تلميذا 34 تعد أقسام في األقل على ساعات بعشر قام مدرس كل لفائدة إضافية ساعة -
 سمدر لفائدة إال الزيادة هذه تقبل ال أنه إال مادته في والتنسيق بالتنشيط مكلف أستاذ بصفة معين مدرس كل لفائدة إضافية ساعة -

 .األقل على ألربعة مساويا المادة لهذه المدرسين عدد يكون أن وبشرط مادة لكل واحد
  ساعات الثالث الفصل هذا في إليها المشار اإلضافية الساعات مجموع يتجاوز أن حال بأي يمكن ال
 

 مسلك حسب مترا كيلو 20 من أكثر بينهما يفصل منطقتين في وموجودين مختلفين معهدين في بالتعليم القيام يقع عندما - 5 الفصل

 .ونصف ساعة التعليم هذا لتكميل الواحدة الساعة تعتبر العمومي، البري النقل وسائل
 

 منـاظرة  اجتياز في النجاح إثر الداخليين المترشحين بين من الرتبة فوق أول أستاذ رتبة إلى الترقية تتم – )جديد مكرر ( 5 الفصل

 : مفتوحة بالملفات داخلية
 الترشحات ختم تاريخ في رتبتهم في األقل على أقدمية سنوات )7( سبع شرط فيهم المتوفر للتدريس المباشرين األول لألساتذة -

 األقل على 20 من 13 يساوي بيداغوجي عدد على بيداغوجي تفقد آخر في والمتحصلين
 علـى  أقمية سنوات )7( سبع شرط فيهم والمتوفر لملحقينا أو وظيفية بخطة المكلفين أو إداري بعمل القائمين األولين لألساتذة -

 وعـدد  بيـدغوجي  عدد آلخر حسابي كمعدل األقل على 20 من 13 على والمتحصلين الترشحات ختم تاريخ في رتبتهم في األقل

 .بيداغوجي كعدد 10و إداري عدد آلخر الحسابي المعدل بيدغوجي عدد توفر عدم حالة في ويحتسب . إداري



 

 

 المكلـف  والـوزير  بالتربيـة  المكلف الوزير من مشترك قرار بمقتضى أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة تنظيم فيةكي تضبط

  .العالي بالتعليم
 أعاله عليها المنصوص الشروط فيهم تتوفر الذين األول األساتذة مجموع من %20 بنسبة سنويا للتناظر المعروضة المراكز تفتح

 .للمناظرة المترشحين عدد من % 20 بنسبة الرتبة فوق أول أستاذ تبةر إلى الترقية وتتم
 .األولين األساتذة مجموع من % 40 الرتبة فوق األولين األساتذة عدد يتجاوز أن يمكن ال
ـ  إزاء اإلداري اإلشـراف  سلطة أو التسلسل سلطة يمارس الذي الوزير من بقرار الرتبة فوق األولين األساتذة تسمية تتم  اتذةاألس

 .المعنيين
 

 بالملفـات  داخليـة  مناظرة اجتياز في النجاح إثر الداخليين المترشحين بين من أول أستاذ رتبة إلى الترقية تتم – )جديد( 6 الفصل

 : مفتوحة
 معتـرف  شـهادات  أو عنـاوين  على أو األستاذية شهادة على والمحرزين للتدريس والمباشرين برتبتهم المترسمين لألساتذة -

 آخـر  في والمتحصلين الترشحات ختم تاريخ في رتبتهم في األقل على أقدمية سنوات )7( سبع شرط فيهم والمتوفر تهابمعادل

 . األقل على 20 من 12 يساوي بيداغوجي عدد على بيداغوجي تفقد
 األستاذية شهادة على نوالمحرزي الملحقين أو وظيفية بخطة المكلفين أو إداري بعمل القائمين أو برتبتهم المترسمين لألساتذة  -

 تـاريخ  في رتبتهم في األقل على أقديمة سنوات )7( سبع شرط فيهم والمتوفر بمعادلتها معترف شهادات أو عناوين على أو

 حالة في ويحتسب إداري وعدد بيداغوجي عدد ألخر حسابي كمعدل األقل على 20 من 12 على والمتحصلين الترشحات ختم

 . بيداغوجي كعدد 10و إداري عدد ألخر الحسابي لمعدلا بيداغوجي عدد توفر عدم
 بالتعليم المكلف والوزير بالتربية المكلف الوزير من مشترك قرار بمقتضى أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة تنظيم كيفية تضبط

 .العالي
 وتـتم  أعاله عليها المنصوص الشروط يهمف تتوفر الذين األساتذة مجموع من %20 بنسبة سنويا للتناظر المعروضة المراكز تفتح

 .للمناظرة المترشحين عدد من%20 بنسبة أول أستاذ رتبة إلى الترقية
  األساتذة مجموع من % 40 األول األساتذة عدد يتجاوز أن يمكن ال
 .المعنيين األساتذة إزاء اإلداري اإلشراف سلطة أو التسلسل سلطة يمارس الذي الوزير من بقرار األولين األساتذة تسمية تتم
 

 أو األنقليزيـة  اللغة في األستاذية شهادة على األقل على المحرزين المترشحين بين من األساتذة انتداب يقع – )جديد ( – 7 الفصل

 .العمل بها الجاري للتراتيب وفقا مناظرة طريق عن معادلة شهادات على أو عناوين على أو اإلعالمية في
 .العالي بالتعليم المكلف والوزير بالتربية المكلف الوزير من مشتركة بقرارات فتحها طرق وكذلك نامجهاوبر المناظرة نظام يضبط

 
 الصـنف  إلى األساتذة وينتمي "1أ" الفرعي الصنف إلى األولون واألساتذة الرتبة فوق األولون األساتذة ينتمي )جديد ( – 8 الفصل

  "2أ" الفرعي
 .درجة 25 على أستاذ و أول أستاذ رتبتا وتشتمل درجة عشرين على تبةالر فوق أول أستاذ رتبة تشتمل
 األولـين  األساتذة إلى بالنسبة بسنتين الموالية الدرجة إلى لإلرتقاء األمر هذا صدور تاريخ من بداية قضاؤها الواجب المدة وتقدر

 1832 عدد األمر من 6 و 4 الفصلين بأحكام وعمال نهأ غير واألساتذة األولين األساتذة إلى بالنسبة أشهر وتسعة وبسنة الرتبة فوق

 التـي  الـدرجات  إحدى العون بلوغ عند بسنتين التدرج نسق يضبط أعاله إليه المشار 1997 سبتمبر 16 في المؤرخ 1997 لسنة

 .وراألج بشبكة المحددة التأجير ومستويات السلك هذا رتب درجات بين المطابقة بضبط المتعلق األمر بمقتضى تحدد
 

 األساتذة ويرتب لإلدارة التابعين غير المترشحين من كانوا إذا رتبتهم من األولى الدرجة في األساتذة يرتب -  )جديد( -9 الفصل

 في يتقاضونه كانوا ما مباشرة يفوق الذي األصل األساسي للمرتب الموافقة الدرجة في واألساتذة األول واألساتذة الرتبة فوق األول

 .لإلدارة التابعين المترشحين من كانوا إذا ديمةالق وضعيتهم
 فـي  األستاذية أو اإلنقليزية اللغة في األستاذية شهادة على المحرزون الثانوي التعليم وأساتذة األولون األساتذة يدمج -10 الفصـل 

 1980 لسـنة  1136 عـدد  واألمـر  1973 مارس 17 في المؤرخ 1973 لسنة 114 عدد األمر ألحكام طبقا المنتدبون اإلعالمية

 والمباشرون أعاله، إليها والمشار 1985 جوان 17 خفي المؤرخ 1985 لسنة 1841 عدد واألمر 1980 سبتمبر 15 خفي المؤرخ

 .األمر هذا من األول بالفصل عليهما المنصوص واإلعالمية األنقليزية اللغة مدرس سلك رتبتي في األمر هذا صدور تاريخ في
 
 
 
 

 .تسميتهم تاريخ من ابتداء رتبهم في األولين واألساتذة الرتبة فوق األولين األساتذة إقرار يتم – )جديد(11 الفصل
 الرتبـة  إلـى  إرجاعهم وإما ترسيمهم إما يقع التربص مدة وبانتهاء واحدة بسنة تمديده يمكن سنتين يدوم لتربص األساتذة يخضع

 بالنسـبة  بيداغوجي تفقد تقرير على بناء وذلك لإلدارة تابعين غير كانوا ذاإ إعفاؤهم وإما قط يغادروها لم كأن واعتبارهم األصلية



 

 

 المدرسـين  إلى بالنسبة المعنية والبحث العالي التعليم مؤسسة رئيس تقرير على أو والتكوين التربية لوزارة التابعين المدرسين إلى

 المختصة المتناصفة اإلدارية اللجة رأي أخد وبعد الةالح حسب والتكنولوجيا العلمي والبحث العالي التعليم لوزارة التابعين
 : اثبتوا إذا واحدة مرة للتجديد قابلة سنة يدوم لتربص األساتذة يخضع

 7 بالفصـل  عليها المنصوص للمناظرة تحضير مرحلة تابعوا أنهم أو انتدابهم قبل التعليم في األقل على واحدة بسنة أقدمية لهم إن
 .نيالمع اإلختصاص في أعاله
 الماجسـتير  علـى  أو األنقليزية والحضارة واآلداب اللغة في المعمقة الدراسات شهادة على أو الماجستير على متحصلون أنهم أو

 علـى  المتحصـلون  أو األنقليزيـة  للغة كأساتذة للمنتدبين األنقليزية اللغة في المختصة العليا الدراسات شهادة على أو المتخصص

 .اإلعالمية في  كأساتذة للمنتدبين اإلعالمية في مهندس شهادة على أو المعمقة الدراسات شهادة على أو الماجستير
 

 للرجال المخولة بالمنح واألساتذة األول واألساتذة الرتبة فوق األول األساتذة يتمتع األساسي المرتب على عالوة )جديد( 12 الفصل

 : التالي بالجدول المبين القياس حسب وذلك التربية لوزارة ينالتابع والفني التقني والثانوي العام الثانوي التعليم
 

  
 عليها المقاس الرتبة المعنية الرتبة

 الرتبة فوق أول تعليم أستاذ الرتبة فوق أول أستاذ
 الثانوي للتعليم أول أستاذ أول أستاذ
 وأستاذ التقني الثانوي وأستاذ العام الثانوي التعليم أستاذ أستاذ

 فنيال التعليم
  
  التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد ينشر الذي األمر هذا بتنفيذ يخصه فيما كل مكلفان العالي، والتعليم التربية وزير -13 الفصل

 
 1998 أكتوبر 19 في تونس                                                             

 علي بن العابدين زين        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 2006 مارس 23 في مؤرخ 2006 لسنة 886 عدد األمر بمتقضى تنقيحه تم 8*
 .2004 سبتمبر 21 في مؤرخ 2004 لسنة 2244 عدد األمر بمتضى تنقيحه تم : جديد )مكرر( 5 الفصل
 .2004 سبتمبر 21 في مؤرخ 2004 لسنة 2244 عدد األمر بمتضى تنقيحه تم : جديد 6 الفصل
 .2004 سبتمبر 21 في مؤرخ 2004 لسنة 2244 عدد األمر بمتضى تنقيحه مت : جديد 11 الفصل
 .2004 سبتمبر 21 في المؤخر 2004 لسنة 2244 عدد األمر بمقتضى إظافته تم : مكرر 2 الفصل
 2000 جانفي 31 في رخالمؤ 2000 لسنة 305 عدد األمر بمقتضى تنقيحها تم : جديد 12 جديدو 9 و جديد 7 والفصول جديد 4 إلى جديد 1 من الفصول


