
 

 

 يتعلق بضبط النظام األساسي     1964 مارس   16 مؤرخ في    1964 لسنة   92أمر عدد    
 الخاص بسلك األساتذة المعاونين التابعين لوزارة التربية

 

 نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
 

المتعلق ) 1958 نوفمبر 04(1378 ربيع الثاني 21 المؤرخ في 1958 لسنة 118بعد اطالعنا على القانون عدد 
 .37 إلى 35بالتعليم وال سيما على فصوله من 

 
 وعلى رأي كاتب الدولة للتربية القومية

 :أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي 
 

 .يخضع األساتذة المعاونون التابعون لوزارة التربية ألحكام هذا األمر): جديد(الفصل األول
 

األمر حسب األصناف واألصناف الفرعية المنصوص توزع الرتب الخاضعة ألحكام هذا  : )مكرر( الفصل األول
 :عليها بالجدول التالي 

 
 األصناف الفرعية األصناف الرتب

 2أ أ أستاذ معاون صنف أ
 3أ أ أستاذ معاون صنف ب
  ب أستاذ معاون صنف ج
  ج أستاذ معاون صنف د

 
 التابعين لوزارة التربية على خمس وعشرين تشتمل كل رتبة من رتب سلك األساتذة المعاونين : )ثالثا(الفصل األول 

 .درجة) 25(
 .وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير

 

 األساتذة المعاونون -1
 

ينتدب األساتذة المعاونون بالمؤسسات التربوية بقرار من وزير التربية والتكوين من بين ): جديد(2الفصل -1
الغين من العمر خمسا وثالثين سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر المشار إليه أعاله عدد المترشحين الخارجيين الب

 بعد الحصول على ترخيص من الوزير األول وذلك لمدة أقصاها سنة قابلة 1982 سبتمبر 02 المؤرخ في 1982 لسنة 1229
 .للتجديد مرة واحدة

 
رة متأكدة وطارئة لنقص في المدرسين تبين في اختصاص من وال يتم هذا االنتداب إال بصفة استثنائية ولضرو

االختصاصات بعد اإلعالن عن النتائج النهائية لمناظرة الكفاءة ألستاذية التعليم الثانوي أو للحفاظ على السير العادي للعمل 
 .بالمؤسسات التربوية 

 
على الصيغة الوقتية لألنتداب والقابلة يجب أن ينص قرار انتداب األستاذ المعاون خاصة ): جديد( مكرر2الفصل-2
 .للرجوع فيها
 

 :عين فيما يلي عدد الساعات األسبوعية المنطبقة على األساتذة المعاونون لتكوين حصص التدريس كاملة : 3الفصل
 ).تعليم التصوير( ساعة 20 –) التعليم العام( ساعة 18" أ"الصنف  -
ساعة :  ساعة تعليم االختزال والرقن 22:  التعليم الفني النظري ساعة22: التعليم العام " د" "ج" "ب"األصناف -

 - ساعة25: واحدة تحسب كأربعة أخماس ساعة من التعليم النظري التصوير الصناعي والتصوير الزخرفي 
 . ساعات للتحضير4 ساعة منها 40: التعليم بالمعمل 

 المذكورة أعاله فإن جرايته تكون على نسبة عدد وإذا كان أحد األساتذة المعاونين ال يقوم إال بجزء من الحصص
 .الساعات التي يقوم بها 

 
 :يرتب المترشحون المنتدبون كأساتذة معاونين في أحد األصناف التالية : 4الفصل 

 



 

 

 المترشحون المحرزون على إجازة تعليم أو على شهادة في الكفاءة في التعليم الفني من الدرجة العليا أو  -"أ"الصنف 
ى شهادة مهندس مسلمة من بعض المدارس الكبرى تعين قائمتها بقرار من كاتب الدولة للتربية القومية أو على شهادات عل

ولتدريس الفنون يمكن انتداب المترشحين الذين لهم قيمة فنية معترف بها وخبرة بيداغوجية كافية للقيام بالعمل في هذا . مماثلة
 .الصنف

 
املون لعدد من شهادات الدراسات العليا يساوي على األقل نصف عدد شهادات المترشحون الح -"ب"الصنف 

 أو على شهادة ةالدراسات العليا التي تتكون منها إجازة تعليم أو على شهادة في الكفاءة في التعليم الفني من الدرجة األولي
القومية أو على شهادات مماثلة ولتدريس مهندس مسلمة من بعض المدارس المعينة قائمتها بقرار من كاتب الدولة للتربية 

 .الفنون يمكن انتداب المترشحين الذين لهم قيمة فنية معترف بها وخبرة بيداغوجية للقيام بالعمل في هذا الصنف
 

المترشحون المتحصلون على الباكالوريا أو على شهادات مماثلة و فيما :  فيما يخص التعليم العام -"س"الصنف
المترشحون المحرزون على شهادة انتهاء الدراسة بالمعاهد الفنية الثانوية أو على شهادة : ي والتطبيقي يخص التعليم الفن

المؤهل للتعليم الصناعي أو على شهادة البروفي للتعليم التجاري أو على شهادات  مماثلة أو الذين حصلوا على خبرة كافية في 
 .المترشحون الذين ال يتيسر ترتيبهم بالصنفين األولين: تعليم الفنون الصناعة ليمكن ترتيبهم في هذا الصنف وفيما يخص 

 
المترشحون المحرزون على شهادة المؤهل للتعليم اإلعدادي أو على شهادات مماثلة والذين باشروا مدة  -"د"الصنف

عامين على األقل نشاطا صناعيا صيرهم قادرين على القيام بتعليم تطبيقي وكذلك المترشحون الذين باشروا مدة خمسة أعوام 
 . تطبيقيعلى األقل نشاطا صناعيا صيرهم قادرين على القيام بتعليم

 
ينتدب األساتذة المعاونون في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم ثانوي تقني أو أستاذ تعليم  : )مكرر (4الفصل-3

 لسنة 112 من األمر عدد 4فني إثر النجاح في اجتياز مناظرة الكفاءة ألستاذية التعليم الثانوي المنصوص عليها بالفصل 
 المشار 1973 مارس 17 المؤرخ في 1973  لسنة 114 من األمر عدد 7 وبالفصل 1973 مارس 17 المؤرخ في 1973

 .إليهما أعاله وال يحتسبون على عدد المراكز المفتوحة للمناظرة
 

تعتبر عند انتداب األساتذة المعاونين قصد إعادة ترتيبهم الخدمات التي قاموا بها من قبل حسب الشروط  :  5الفصل
 :التالية 

 
 .لتي قاموا بها في التعليم العمومي تحسب بأكملهاالخدمات ا -
 الخدمات التي قاموا بها في التعليم الخاص تحسب على نسبة ثلثي مدتها -
الخدمات التي قاموا بها في الصناعة دون مدة التدريب وفي مصالح البيع والنيابة التجارية وفي الشؤون اإلدارية  -

 .يام بها في االختصاص المنتدب لهالمحضة تحسب على نسبة ثلثي مدتها بشرط الق
 

ينتفع األساتذة المعاونون الذين تمت تسميتهم بصفة أساتذة تعليم ثانوي أو أساتذة تعليم ثانوي تقني ): جديد(6الفصل-4
 .وذلك بدون مفعول مالي" أ"أو أساتذة تعليم فني في رتبتهم الجديدة باألقدمية المكتسبة بصفتهم أساتذة معاونين صنف

 .عتبر الخدمات التي قام بها المعني باألمر بعمل كاملوال ت
 

سنوات غير أنه عمال ) 3(تكون المدة الالزمة لتدرج األعوان الخاضعين ألحكام هذا األمر ثالثة ): جديد(7الفصل 
 . المشار إليه أعاله1997 سبتمبر 16 المؤرخ في 1997 لسنة 1832 من األمر عدد 4بأحكام الفصل 

 
درج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى األمر المتعلق بضبط المطابقة بين  يضبط نسق الت

 .درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير
 

 يقع ترتيب األساتذة المعاونين المباشرين في تاريخ نشر هذا األمر بالصنف الذي يمكنهم ادعاؤه قانونيا مع :8الفصل
 . الشهادات أو ما لهم من المؤهالت وطبق أحكام الفصل الرابع أعالهاعتبار ما بأيديهم من

 
وتقع إعادة ترتيبهم بالصنف الجديد بدرجة لها رقم قياسي يعادل وإال يفوق مباشرة الرقم القياسي الذي كان لهم في 

حسب رقم قياسي معادل أو إذا صنفهم القديم ويحتفظون بما حصلوا عليه من األقدمية في درجتهم القديمة إذا ما وقع ترتيبهم 
 .كانت الفائدة المنجرة لهم من هذا الترتيب دون الفائدة التي تخولها لهم ترقيتهم إلى درجة أعلى في صنفهم القديم

 .1963ويجري العمل بإعادة الترتيب هاته ابتداء من أول أكتوبر 
 



 

 

ذ تعليم ثانوي تقني أو أستاذ تعليم فني األساتذة بصفة انتقالية يدمج في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أو أستا: 9الفصل-5
المنتدبون قبل صدور هذا األمر إثر النجاح في اجتياز امتحان مهني باالختبارات أو الشهائد أو الملفات " أ"المعاونون صنف 

 .سنوات بداية من صدور هذا األمر) 5(وذلك في أجل أقصاه خمس 
 .ار إليه أعاله بقرار من وزير التربية القومية وتضبط كيفية تنظيم االمتحان المهني المش

 
كاتب الدولة للتربية القومية مكلف بتنفيذ هذا األمر الذي يجري به العمل ترتيبيا ابتداء من أول جانفي : 10الفصل

 .لتونسية وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية ا1963 أعاله وماليا ابتداء من أول أكتوبر 8 إال فيما يخص أحكام الفصل 1961
 
 عن رئيس الجمهورية التونسية
                                                                                           كاتب الدولة للرئاسة

 األدغم                                                                                          الباهي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
 2004 مارس 29 المؤرخ في 2004 لسنة 834تم تنقيحه بمقتضى األمر عدد :  جديد 2 الفصل -1
 2004 مارس 29في  المؤرخ 2004 لسنة 834تم تنقيحه بمقتضى األمر عدد :  مكرر جديد2 الفصل -2
  2002 أكتوبر 29 المؤرخ في 2002 لسنة 2849تمت إضافته بمقتض األمر عدد :  مكرر4 الفصل-3
 2002 أكتوبر 29 المؤرخ في 2002 لسنة 2849تم تنقيحه بمقتضى األمر عدد :  جديد6 الفصل-4
 2002ر  أكتوب29 المؤرخ في 2002 لسنة 2849تمت إضافته بمقتضى األمر عدد : 9 الفصل -5
 


