
 

 

 
 المتعلق بضبط القانون األساسي 1973 مارس 17 مؤر خ في 1973 لسنة 114أمر عدد 

 .الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية
 

 نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية،
 المتعلق بضبط القانون األساسي العام 1968جوان  3 المؤرخ في 1968 لسنة 12بعد اطالعنا على القانون عدد 

 .ألعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية
 الضابط للقانون األساسي الخاص باألعوان 1959 أفريل 27 المؤرخ في 1959 لسنة 120وعلى األمر عدد 

 .س التعليم اإلعدادي وجميع النصوص التي نقحته أو تممتهالمتفقدين اإلداريين ورجال التعليم بمدار
 الضابط للقانون األساسي الخاص بموظفي التعليم 1960 جوان 27 المؤرخ في 1960 لسنة 221وعلى األمر عدد  

 .الثانوي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
القانون األساسي الخاص باألساتذة  المتعلق ب1964 مارس 16 المؤرخ في 1964 لسنة 92وعلى األمر عدد 

 .المتعاونين والقيمين التابعين لكتابة الدولة للتربية القومية
 

 وعلى رأي وزير المالية ،
 وباقتراح من وزير التربية القومية،

 :أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي
 العنوان األول
 أحكام عامة

 
قة على رجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام المنتمين يضبط هذا األمر األحكام األساسية المنطب : الفصل األول
 :للرتب التالية 

 :رجال التعليم للمواد العامة واألساسية  –أ 
 أستاذ التعليم الثانوي  )1
 أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة األولى )2
 معلم التعليم الثانوي )3

 

 : رجال التعليم للمواد الفنية -ب
 فنيأستاذ التعليم ال )1
 أستاذ التعليم الفني للمرحلة األولى )2
 معلم التعليم الفني )3
 مدرب التعليم الفني )4

 العنوان الثاني
 األساتذة المبرزون للتعليم الثانوي 

 )1998 جويلية 13 المؤرخ في 1998 لسنة 1431ألغي بمقتضى األمر عدد (
 

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

 األصناف الفرعية األصناف الرتبة
 2أ أ ثانويال تعليمال أستاذ
 2أ أ  الفنيالتعليم أستاذ
 3أ أ  الثانوي للمرحلة األولىالتعليم أستاذ
 3أ أ  الفني للمرحلة األولىالتعليم أستاذ
  ب  الثانويالتعليم معلم
  ب  الفنيالتعليم معلم

  ج  الفنيالتعليم مدرب



 

 

تشتمل كل رتبة من رتب سلك رجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية على خمس  : 3الفصل 
 .درجة) 25(وعشرون 

 .وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير
يم المنصوص عليهم بأحكام هذا األمر والعاملين بالمؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية يخضع رجال التعل : 4الفصل 

 .والتكوين إلى تفقدات بيداغوجية دورية منتظمة
 .وتضبط هذه الدورية بقرار من وزير التربية والتكوين 

 العنوان الثالث
 أساتذة التعليم الثانوي

 
ي بالتدريس في المعاهد الثانوية للتعليم الثانوي العام أو الثانوي التقني أو الثانوي المهني يقوم أساتذة التعليم الثانو : 5الفصل 

 :وباإلضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون 
 .بالمشاركة في مجالس األقسام والتوجيه وفي سير اإلمتحانات -
 .بالمشاركة في اإلجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية -
 . والبحوث البيداغوجية المنظمة في معهدهمبالمشاركة في مجموعات الدراسات -

 .1999 سبتمبر 27 المؤرخ في 1999 لسنة 2167ألغي بمقتضى األمر عدد  : 6الفصل 
 :يقع انتداب أساتذة التعليم الثانوي من بين  : 7الفصل 
 .المترشحين المحرزين على شهادة دار المعلمين العليا )1
اوين أو على شهادات معترف بمعادلتها والناجحين في اختبارات المترشحين المحرزين على أستاذية أو على عن )2

 .مناظرة الكفاءة ألستاذية التعليم الثانوي
يحدد كل سنة نظام هذه المناظرة وبرنامجها وكذلك طرق فتحها بقرارات مشتركة من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف 

 .بالتعليم العالي
ة إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي إلى المترشحين الداخليين إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية تسند الترقي) : مكرر ( 7الفصل 

 :بالملفات تفتح 
) 7( ألساتذة التعليم الثانوي للمرحلة األولى المترسمين برتبتهم والمباشرين للتدريس والمتوفر فيهم شرط سبع -

 على 20 من 12م الترشحات والمتحصلين على عدد بيداغوجي يساوي سنوات أقدمية على األقل في رتبتهم في تاريخ خت
 .األقل

 ألساتذة التعليم الثانوي للمرحلة األولى القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين والمتوفر فيهم -
 على األقل 20 من 12ى عدد سنوات أقدمية على األقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين عل) 7(شرط سبع 

 المعدل الحسابي آلخر - في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي -ويحتسب . كمعدل حسابي آلخر عدد بيداغوجي وعدد إداري
 كعدد بيداغوجي،) 10(عدد إداري وعشرة 

دة األستاذية أو على  ألساتذة التعليم الثانوي للمرحلة األولى المترسمين برتبتهم والذين تحصلوا في األثناء على شها- 
 .عناوين أو شهادة معترف بمعادلتها

 .تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير التربية والتكوين
من مجموع أساتذة التعليم الثانوي للمرحلة األولى الذين تتوفر فيهم  % 20تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 

 .من عدد المترشحين للمناظرة % 20الشروط المنصوص عليها أعاله وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي بنسبة 
 

 7 من الفصل 2 تنظم مرحلة تحضير لمناظرة الكفاءة ألستاذية التعليم الثانوي المنصوص عليها بالفقرة ) : ثالثا ( 7الفصل 
 .يةمن هذا األمر، في اإلختصاصات المعن

يتم القبول في هذه المرحلة عن طريق مناظرة باإلختبارات أو بالملفات تفتح للمترشحين المحرزين على األستاذية أو على 
 .عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها

يحدد نظام مناظرة الدخول إلى مرحلة التحضير لمناظرة الكفاءة ألستاذية التعليم الثانوي وبرنامجها وكذلك طرق  
 . فتحها بقرارات مشتركة من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتعليم العالي 

 العنوان الرابع 
 أساتذة  التعليم الثانوي للمرحلة األولى

م يقوم أساتذة التعليم الثانوي للمرحلة األولى بالتدريس مبدئيا في أقسام المرحلة األولى لمعاهد التعليم الثانوي العا:  8الفصل 
 .والثانوي التقني وفي معاهد التعليم المهني

 : وباإلضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون 
 .بالمشاركة في مجالس األقسام والتوجيه وفي سير اإلمتحانات -
 بالمشاركة في اإلجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية  -



 

 

 .بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة بمعهدهم -
 1999 سبتمبر 27 المؤرخ في 1999 لسنة 2167ألغي بمقتضى األمر عدد  : 9الفصل 
 : يقع انتداب أساتذة التعليم الثانوي للمرحلة األولى من بين  : 10الفصل 
 )الشعبة العامة ( المترشحين المحرزين على شهادة الكفاءة لألساتذة المساعدين  )1
 .اسات العلمية أو للشهادة الجامعية للدراسات األدبيةالمترشحين الحاملين للشهادة الجامعية للدر )2
 . من هذا الفصل2 و 1المترشحين المحرزين على عناوين أو شهادات معادلة للشهادات المذكورة في المقطعين  )3

 
 العنوان الخامس

 معلمو التعليم الثانوي
 

ى لمعاهد التعليم الثانوي العام والثانوي التقني وفي يقوم معلمو التعليم الثانوي بالتدريس في أقسام المرحلة األول : 11الفصل 
 .معاهد التعليم المهني 

 :وباإلضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون 
 .بالمشاركة في مجالس األقسام والتوجيه وفي سير اإلمتحانات -
 .بالمشاركة في اإلجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية -
 .البيداغوجية المنظمة في معهدهمبالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث  -

 

 .1999 سبتمبر 27 المؤرخ في 1999 لسنة 2167ألغي بمقتضى األمر عدد  : 12الفصل 
 1977 بقع انتداب معلمي التعليم الثانوي عن طريق إدماج المعلمين المترسمين المباشرين بتاريخ أول أكتوبر  :13الفصل 

 .الصناعي وذلك بعد أخذ رأي اللجنة اإلدارية المتناصفةبمعاهد التعليم الثانوي العام والتقني أو 
 

 العنوان السادس
 أساتذة التعليم الفني

 
يقوم أساتذة التعليم الفني حسب اختصاصهم بتدريس فنون الزخرفة والموسيقى والمواد الفنية األخرى بمعاهد  : 14الفصل 

 .رشيح التعليم الثانوي العام والثانوي التقني والمهني وبمدارس الت
 : وباإلضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون 

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

 .1999 سبتمبر 27 المؤرخ في 1999 لسنة 2167ألغي بمقتضى األمر عدد  : 15الفصل 
يقع انتداب أساتذة التعليم الفني من بين المترشحين المحرزين على أستاذية أو على عناوين أو على شهادات فنية  : 16الفصل 

 .معترف بمعادلتها والناجحين في اختبارات مناظرة الكفاءة ألستاذية التعليم الثانوي
ناظرة وبرنامجها وكذلك طرق فتحها بقرارات مشتركة من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف يحدد كل سنة نظام هذه الم

 .بالتعليم العالي
 

تسند الترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الفني إلى المترشحين الداخليين إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية ): مكرر (16الفصل 
 :بالملفات تفتح  

سنوات ) 7(ليم الفني للمرحلة األولى المترسمين برتبتهم والمباشرين للتدريس والمتوفر فيهم شرط سبع  ألساتذة التع- 
 . على األقل 20 من 12أقدمية على األقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على عدد بيداغوجي يساوي 

ي أو مكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين والمتوفر فيهم شرط  ألساتذة التعليم الفني للمرحلة األولى القائمين بعمل إدار- 
 20 من 12سنوات أقدمية على األقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على عدد بيداغوجي يساوي ) 7(سبع 

عدل  الم- في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي -ويحتسب . على األقل كمعدل حسابي آلخر عدد بيداغوجي وعدد إداري
 .كعدد بيداغوجي ) 10(الحسابي آلخر عدد إداري وعشرة 

 ألساتذة التعليم الفني للمرحلة األولى المترسمين برتبتهم والذين تحصلوا في األثناء على شهادة األستاذية أو على - 
 .عناوين أو على شهادة معترف بمعادلتها

 .بمقتضى قرار من وزير التربية والتكوينتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله  
 من مجموع أساتذة التعليم الفني للمرحلة األولى الذين تتوفر % 20تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة  

 . من عدد المترشحين للمناظرة% 20فيهم الشروط المنصوص عليها أعاله وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الفني بنسبة 



 

 

 16 من الفصل 1تنظم مرحلة تحضير لمناظرة الكفاءة ألستاذية التعليم الثانوي المنصوص عليها بالفقرة ) : ثالثا ( 16لفصل ا
 .من هذا األمر في اإلختصاصات المعنية

يتم القبول في هذه المرحلة عن طريق مناظرة باإلختبارات أو بالملفات تفتح للمترشحين المحرزين على األستاذية في  
 .اإلختصاصات الفنية أو على عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها

يحدد نظام مناظرة الدخول إلى مرحلة التحضير لمناظرة الكفاءة ألستاذية التعليم الثانوي وبرنامجها وكذلك طرق  
 .فتحها بقرارات مشتركة من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتعليم العالي

 
 لسابعالعنوان ا

 أساتذة التعليم الفني للمرحلة األولى
 

يقوم أساتذة التعليم الفني للمرحلة األولى حسب اختصاصهم بتدريس فنون الزخرفة والموسيقى والمواد الفنية :  17الفصل 
 .األخرى بمعاهد التعليم الثانوي العام والتعليم التقني والمهني وبمدارس الترشيح

 :البون وباإلضافة إلى ذلك فإنهم مط
 .بالمشاركة في مجالس األقسام والتوجيه وفي سير اإلمتحانات -
 .بالمشاركة في اإلجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية -
 . بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في معهدهم-              

 .1999 سبتمبر 27خ في  المؤر1999 لسنة 2167ألغي بمقتضى األمر عدد  : 18الفصل 
يقع انتداب أساتذة التعليم الفني للمرحلة األولى من بين المترشحين الحاملين لشهادة في أحد اإلختصاصات الفنية  : 19الفصل 

 .معادلة للمرحلة األولى لشهادة األستاذية
 العنوان الثامن

 معلمو التعليم الفني 
 

تصاصهم بتدريس فنون الزخرفة والموسيقى والمواد الفنية األخرى بمعاهد يقوم معلمو التعليم الفني حسب اخ : 20الفصل 
 .التعليم الثانوي العام والثانوي التقني والمهني بمدارس الترشيح

 :وباإلضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون 
 .بالمشاركة في مجالس األقسام والتوجيه وفي سير اإلمتحانات -
 .يداغوجيةبالمشاركة في اإلجتماعات ذات الصبغة الب -
 .   بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث المنظمة في معهدهم-              

 .1999 سبتمبر 27 المؤرخ في 1999 لسنة 2167ألغي بمقتضى األمر عدد  : 21الفصل 
 : يقع انتداب معلمي التعليم الفني المكلفين بتدريس الموسيقى) 1 : 22الفصل 

المترشحين المحرزين على شهادة المعهد القومي للموسيقى والذين لهم مستوى ثقافي عام يعادل على األقل  باإلختيار من بين -
 .السنة الخامسة من التعليم الثانوي 

 من بين المترشحين الناجحين في مناظرة يضبط تنظيمها وبرنامجها بقرار من وزير التربية القومية تفتح للمترشحين الذين -
 .بالسنة النهائية بالمعهد القومي للموسيقى أتموا التعليم 

يقع انتداب معلمي التعليم الفني المكلفين بتدريس فنون الزخرفة والمواد الفنية األخرى عن طريق مناظرة  ) 2 
 باإلختبارات يضبط تنظيمها وبرنامجها بقرار من وزير التربية القومية وتفتح لتالميذ المعهد التكنولوجي للفنون والهندسة

 .المعمارية الذين قضوا على األقل السنوات الثالث األولى بالمدرسة المذكورة
 

 العنوان التاسع
 مدربو التعليم الفني

 
 يقوم مدربو التعليم الفني حسب اختصاصاتهم بتدريس فنون الزخرفة والموسيقى أو المواد الفنية األخرى بمعاهد  :23الفصل 

 .قني  والمهني وبمدارس الترشيح التعليم الثانوي العام والثانوي الت
 :وباإلضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون 

 .بالمشاركة في مجالس األقسام والتوجيه وفي سير اإلمتحانات -
 .بالمشاركة في اإلجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية -

 .1999 سبتمبر 27 المؤرخ في 1999 لسنة 2167ألغي بمقتضى األمر عدد  : 24الفصل 
ع تسمية مدربي التعليم الفني من بين مدربي التعليم الفني اليدوي والمهني المكلفين بتدريس الموسيقى وفنون يق : 25الفصل 

 .الزخرفة والمواد الفنية األخرى المباشرة لعملهم بتاريخ نشر هذا األمر والناجحين في امتحان صناعي



 

 

 العنوان العاشر 
 أحكام مشتركة

 
رسمون في رتبة تعليمية والذين تقع تسميتهم في رتبة أعلى تخضع ألحكام هذا األمر يطالب المترشحون المت : 26الفصل 

بقضاء مدة تربص تدوم عاما يمكن تجديدها مرة واحدة يتم بانتهائها إما إقرارهم في رتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبتهم 
 .ي اللجنة اإلدارية المتناصفة السابقة واعتبارهم من حيث الترقية كأنهم لم يغادروها وذلك بعد أخذ رأ

ويرتب الموظف المنتفع بترقية في الدرجة الموافقة للمرتب األساسي األصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في  
وضعيته القديمة، غير أنه ال يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن اإلمتياز الذي كان سيحصل عليه الموظف من تدرج 

 .ن وضعيته القديمةعادي ضم
يطالب المترشحون غير المترسمين في رتبة تعليمية والذين وقع انتدابهم في إحدى الرتب الخاضعة ألحكام هذا  

األمر، بتربص يدوم سنتين يمكن تمديده بسنة واحدة يتم بانتهائها إما ترسيمهم في رتبتهم أو إعفاؤهم بعد أخذ رأي اللجنة 
 .ةاإلدارية المتناصفة المعني

يقع التخفيض في التربص المنصوص عليه بالفقرة السابقة بسنة واحدة بالنسبة للمترشحين الناجحين في مناظرة  
 .من هذا األمر) ثالثا (16و ) ثالثا (7الكفاءة ألساتذة التعليم الثانوي والذين تابعوا مرحلة التحضير المنصوص عليها بالفصل 

 . الخاضعين ألحكام هذا األمر بقرار من وزير التربية القوميةتقع تسمية مجموع الموظفين : 27الفصل 
ويكون معدل المدة الالزمة لترقيتهم إلى درجة أعلى عامين وثالثة أشهر يمكن التخفيض ستة أشهر منها بالنسبة  

 .للموظفين المتحصلين على أحسن األعداد أو تمديدها بستة أشهر بالنسبة للمتحصلين على أعداد أضعف
 المشار إليه أعاله يضبط 1997 سبتمبر 16 المؤرخ في 1997 لسنة 1832 من األمر عدد 4نه وعمال بأحكام الفصل غير أ

نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى األمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا 
 .السلك مع مستويات التأجير

 العنوان الحادي عشر
 كام مختلفةأح

 
 .ألغيت جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا األمر : 28الفصل 
 وينشر بالرائد 1973وزير التربية القومية مكلف بتطبيق هذا األمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي :  29الفصل 

 .الرسمي للجمهورية التونسية
 1973 مارس 17تونس في 

 
 عن رئيس الجمهورية 

 ر األولالوزي
 الهادي نويرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :التناقيح

 1974 جوان 28 المؤرخ في 1974 لسنة 678األمر عدد  -
 1977 نوفمبر 17 المؤرخ في 1977 لسنة 935 عدد األمر -
 1982 جانفي 19 المؤرخ في 1982 لسنة 103األمر عدد  -
 1982 سبتمبر 17 المؤرخ في 1982 لسنة1274األمر عدد  -
 1986 مارس 12 المؤرخ في 1986 لسنة 338األمر عدد  -
 1992 نوفمبر 23 المؤرخ في 1992 لسنة 2095األمر عدد  -
  1993 جويلية 5 المؤرخ في 1993 لسنة 1467األمر عدد  -
 1998 جويلية 13 المؤرخ في 1998 لسنة 1431األمر عدد  -
 1998كتوبر أ 28ؤرخ في  الم1998لسنة  2113 األمر عدد -
 1999سبتمبر  27 المؤرخ في 1999 لسنة 2167األمر عدد  -
 1999 نوفمبر 8 المؤرخ في 1999 لسنة 2493األمر عدد -
  2004 جوان 29 المؤرخ في 2004 لسنة 1480األمر عدد  -


