
 

 

 

 يتعلق بضبط النظام األساسي 2005 أفريل 12 مؤرخ في 2005 لسنة 1168أمر عدد 
 .الخاص بسلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي

 
 إن رئيس الجمهورية

 ،باقتراح من وزير التربية والتكوين ووزير التعليم العالي
 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعـوان        1983 ديسمبر   12 المؤرخ في    1983 لسنة   112 بعد اإلطالع على القانون عدد    
 1992 لسـنة  97الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد      

 2003 لسـنة  20 وبالقانون عدد 1997 ديسمبر 20  المؤرخ في1997 لسنة 83 وبالقانون عدد    1992 أكتوبر   26المؤرخ في   
 ،2003 مارس 17المؤرخ في 

 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي كمـا وقـع تنقيحـه            1989 جويلية   28 المؤرخ في    1989 لسنة   70وعلى القانون عدد    
 جويليـة   17 المؤرخ في    2000 لسنة   67 وبالقانون عدد    1997 مارس   22 المؤرخ في    1997 لسنة   21وإتمامه بالقانون عدد    

2000. 
 . المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي2002 جويلية 23 المؤرخ في 2002 لسنة 80وعلى القانون التوجيهي عدد 

 المتعلق بضبط توقيت العمل األسبوعي المطالب به بعـض          1973 مارس   17 المؤرخ في    1973 لسنة   126وعلى األمر عدد    
 لسـنة   2354رة التربية وعلى جميع النصــوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمـر عـدد               أصناف األعوان التابعين لوزا   

  منه،17 وخاصة الفصل 2001 أكتوبر 02 المؤرخ في 2001
 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في منـاظرات         1982 سبتمبر   02 المؤرخ في    1982 لسنة   1229وعلى األمر عدد    

 ،1992 أوت 28 المؤرخ في 1992 لسنة 1551قع إتمامه باألمر عــدد اإلنتداب الخارجية، كما و
 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت باإلدارات العمومية         1985 جوان   17 المؤرخ في    1985 لسنة   839وعلى األمر عدد    

 والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،
 المتعلق بضبط كيفية تنظـيم وتسـيير اللجـان اإلداريـة            1990 أكتوبر   29 المؤرخ في    1990ة   لسن 1753وعلى األمر عدد    

 المتناصفة،
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بـأعوان المخـابر          1991 مارس   18 المؤرخ في    1991 لسنة   393وعلى األمر عدد    

 ،2000 جانفي 31 المؤرخ في 2000 لسنة 307دد التابعين لوزارة التربية والعلوم، كما وقع تنقيحه وإتمامه باألمر ع
 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة         1993 جوان   07 المؤرخ في    1993 لسنة   1220وعلى األمر عدد    

 1995 لسـنة    299والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، كما وقع تنقيحه بـاألمر عـدد                
 ،1995 فيفري 20المؤرخ في 

 المتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسـات وشـروط          1993 نوفمبر   22 المؤرخ في    1993 لسنة   2333وعلى األمر عدد    
التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة األولى واألستاذية في المواد األدبية والفنية والمـواد المتعلقـة بـالعلوم اإلنسـانية                   

 ،2001 ماي 28 المؤرخ في 2001 لسنة 1220ة واألساسية والتقنية، كما وقع تنقيحه وإتمامه باألمر عدد واإلجتماعي
 المتعلق بضبط كيفية تطبيق األحكام الخاصـة بالترقيـة          1994 نوفمبر   14 المؤرخ في    1994 لسنة   2322وعلى األمر عدد    

 المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،باإلختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية و
 المتعلق بمراجعة التراتيـب المتعلقـة بمعادلـة الشـهادات           1996 مارس   25 المؤرخ في    1996 لسنة   519وعلى األمر عدد    

 والعناوين،
 المتعلق بضـبط المراتـب األساسـي ألعـوان الدولـة            1997 سبتمبر   16 المؤرخ في    1997 لسنة   1832وعلى األمر عدد    

 اعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،والجم
 المتعلق بضبط األصناف التي تنتمي إليهـا مختلـف رتـب            1999 جانفي   04 المؤرخ في    1999 لسنة   12وعلى األمر عدد    

 2338د  موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بـاألمر عـد                
 ،2003 نوفمبر 11 المؤرخ في 2003لسنة 

 
 وعلى رأي وزير المالية ،

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية
 :يصدر األمر اآلتي نصه

 العنوان األول
 أحكام عامة

 : يشتـمل سـلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي على الرتب التالية –الفصل األول 
  تقني أول للمخبر فوق الرتبة ،-



 

 

  تقني أول للمخبر،-
  تقني مخبر،-
 . محضر-

 توزع الرتب المشار إليها بالفصل األول من هذا األمر حسب األصناف واألصناف الفرعية المنصوص عليهـا     – 2الفصــل  
 :بالجدول التالي 

 
 األصناف الفرعية األصنـــاف الرتـــب

 بةتقني أول للمخبر فوق الرت
 تفني أول للمخبر

 تقني مخبر
 محضر

 أ
 أ
 أ
 ب

 2أ
 2أ
 3أ

 
 .درجة) 22( تشتمل رتبة تقني أول للمخبر فوق الرتبة على اثنين وعشرين – 3الفصل 

 .درجة) 25(وتشمل رتب تقني أول للمخبر وتقني مخبر ومحضر على خمس وعشرين 
 .جورويضبط بأمر تطابق الدرجات ومستويات التأجير المحددة بشبكة األ

 تقدر المدة الواجب قضاؤها للتدرج بسنتين بالنسبة إلى رتبة تقني أول للمخبر فوق الرتبة، وتقدر المدة الواجب – 4الفصل 
 .قضاؤها للتدرج بسنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى رتب تقني أول للمخبر وتقني مخبر ومحضر

 المشار إليه أعاله، 1997 سبتمبر 16 المؤرخ في 1997 لسنة 1832 من األمر عدد 6و4غير أنه وعمال بأحكام الفصلين 
يضبط نسق التدرج الخاص برتب أعوان المخابر التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي بسنتين عند بلوغ 

 .أجيرالعون إحدى الدرجات التي تحدد باألمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا المسلك ومستويات الت
 يضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب سنويا بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة – 5الفصل 

 .اإلشراف اإلداري على األعوان المعنيين 
 :  يخضع سلك أعوان المخابر إلى تربص غايته – 6الفصل 

 خاصة بهم، إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية ال-
 .  استكمال تكوينهم وعدم مؤهالتهم المهنية -

يطالب األعوان التابعون لهذا السلك والمترسمون في رتبتهم والذين تقع تسميتهم في رتبة أعلى تخضع ألحكـام هـذا األمـر                     
قة واعتبارهم كـأهم لـم      بقضاء مدة تربص تدوم سنة يتم بإنهائها إما إقرارهم في رتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبتهم الساب                

 .يغادروها قط وذلك بناء على تقرير يعده رئيسهم المباشر وبعد أخذ رأي اللجنة اإلدارية المتناصفة 
يطالب األعوان غير المترسمين في رتبة تابعة لهذا السلك والذين وقع انتدابهم في إحدى الرتب الخاضعة ألحكام هـذا األمـر                     

بانتهائها إما ترسيمهم في رتبتهم أو إعفاؤهم وذلك بناء على تقرير يعده رئيسـهم المباشـر                بقضاء مدة تربص تدوم سنتين يتم       
 وبعد أخذ رأي اللجنة اإلدارية المتناصفة

 ساعة التوقيت األسبوعي للعمل المطالب به التقنيون األولون للمخبر فوق الرتبة والتقنيون األولون              36 يضبط بـ    – 7الفصل  
 .ر والمحضرونللمخابر وتقنيون المخب

 يمكن لألعوان المنتمين ألحدى الرتب المشار إليها أعاله أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بهـا                   -8الفصل  
 .العمل

 
 العنوان الثاني

 التقنيون األولون للمخبر فوق الرتبة
 الباب األول
 المشموالت

المدارس اإلعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية التابعة لوزارة التربيـة         يعمل التقنيون األولون للمخبر فوق الرتبة ب       -9الفصل  
والتكوين وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي تحت سلطة مدير او رئيس المؤسسة وبتوجيـه مـن                   

 :األساتذة المسؤولين عن المخابر وهم مكلفون بالمهام التالية 
 تلف المواد واألدوات واألجهزة وتنظيفها وصيانتها، المحافظة على مخ-
  القيام بتنظيم المخبر،-
  مسك سجل الجرد ومراجعته باستمرار بالنسبة إلى كل المواد واألدوات واألجهزة، -
  إعداد حاجيات المخابر من مواد وأدوات وأجهزة بالتعاون مع األساتذة،-
 دوات وأجهزة ووسائل إيضاح، إعداد ما يحتاج إليه األساتذة من مواد وأ-
  القيام بتركيب األجهزة الصالحة للتجارب واألشغال التطبيقية،-
  مساعدة األساتذة على القيام بالتجارب خالل الحصص التطبيقية كمال دعت الحاجة إلى ذلك،-
 لصيانة عند اإلقتضاء، السهر على إصالح جميع التجهيزات العلمية والتقنية وتعهدها وصيانتها بالتنسيق مع مراكز ا-



 

 

  السهر على حسن استغالل األدوات واألجهزة وضمان حسن استعمالها،-
 اقتراح اإلجراءات الكفيلة بتوفير المواد واألدوات واألجهزة الالزمة وبتحسين سير العمل وظروفه بالمخابر والقاعات -

 المختصة،
 لكفيلة بضمان سالمة األشخاص داخل المخابر والقاعات المختصة، التنسيق مع األستاذ المكلف بالمخبر التخاذ اإلجراءات ا-
 . اإلستجابة إلى كل دعوة ترمي إلى تكوينهم ورسكلتهم-

 .وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل له عالقة بمشموالتهم أو من شأنه أن يضمن حسن سير المؤسسة التربوية
 .ولين للمخبر فوق الرتبة بالمساهمة في تأطير المتربصين وإرشادهموباإلظافة إلى هذه المهام، يمكن تكليف التقنيين األ

 الباب الثاني
 التسمية

 يسّمى التقنيون األولون للمخبر فوق الرتبة بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس التسلسل أو سلطة اإلشـراف                   – 10الفصل  
 :مراد سد شغورها وذلك حسب األساليب التالية اإلداري على األعوان المعنيين عن طريق الترقية في حدود المراكز ال

 إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة التقنيين األولين للمخبر المترسمين في رتبتهم المحرزين علـى                    –أ  
ـ                   هادة معادلـة لهـا     شهادة المرحلة األولى من التعليم العالي على األقل في إحدى اإلختصاصات التقنية أو العلمية أو علـى ش

 .والنجاح فيها
وتنظم هذه المرحلة بمقتضى قرار صادر عن الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة اإلشراف اإلداري على األعـوان                   

 .المعنيين 
ين فـي    إثر النجاح في اجتياز منظرة داخلية باإلختبارات أو بالشهائد أو بالملفات تفتح للتقنيين األولين للمخبر المترسـم                 –ب  

سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والمحـرزين علـى               ) 5(رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس      
 .شهادة المرحلة األولى من التعليم العالي على األقل في إحدى اإلختصاصات التقنية أو العلمية أو على شهادة معادلة لها

لية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سـلطة التسلسـل أو سـلطة                 وتظبط كيفية تنظيم المناظرة الداخ    
 .اإلشراف اإلداري على األعوان المعنيين 

سـنوات  ) 5( إثر النجاح في امتحان مهني يفتح للتقنيين األولين للمخبر المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس                  –ج  
ة في تاريخ ختم الترشحات والمحرزين على شهادة المرحلة األولى من التعليم العالي على األقل               أقدمية على األقل في هذه الرتب     

 .في إحدى اإلختصاصات التقنية أو العلمية أو على شهادة معادلة لها
ـ                   راف ويضبط نظام اإلمتحان المهني المشار إليه أعاله وبرنامجه بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة اإلش

 .اإلداري على األعوان المعنيين 
 بالختيار من بين للتقنيين األولين للمخبر المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط عشر سنوات أقدمية على األقل في هذه                    –د  

ية أو علـى  الرتبة والمحرزين على شهادة المرحلة األولى من التعليم العالي على األقل في إحدى اإلختصاصات التقنية أو العلم             
 .شهادة معادلة لها والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة وذلك بعد استشارة اللجنة اإلدارية المتناصفة

 العنوان الثالث
 التقنيون األولون للمخبر

 الباب األول
 المشموالت

 

لتابعة لوزارة التربية والتكـوين     يعمل التقنيون األولون للمخبر بالمدارس اإلعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية ا          – 11الفصل  
وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي تحت سلطة مدير أو رئيس المؤسسة وبتوجيـه مـن األسـاتذة                    

 :المسؤولين عن المخابر وهم مكلفون بالمهام التالية 
  المحافظة على مختلف المواد واألدوات واألجهزة وتنظيفها وصيانتها،-
  القيام بتنظم المخبر،-
  مسك سجل الجرد ومراجعته باستمرار بالنسبة إلى كل المواد واألدوات واألجهزة،-
  إعداد حاجيات المخابر من مواد وأدوات وأجهزة بالتعاون مع االساتذة،-
 اتذة من مواد وأدوات وأجهزة ووسائل إيضاح، إعداد ما يحتاج إليه األس-
  القيام بتركيب األجهز الصالحة للتجارب واألشغال التطبيقية،-
  مساعدة األساتذة على القيام بالجارب خالل الحصص التطبيقية كلما دعت الحاجة إلى ذلك،-
 يق مع مراكز الصيانة عند اإلقتضاء، السهر على إصالح جميع التجهيزات العلمية والتقنية وتعهدها وصيانتها بالتنس-
  السهر على حسن استغالل األدوات واألجهزة وضمان حسن استعمالها،-
 اقتراح اإلجراءات الكفيلة بتوفير المواد واألجوات واالجهزة الالزمة وبتحسين سير العمل وظروفـه بالمخـابر والقاعـات                  -

 المختصة،
  اإلجراءات الكفيلة بضمان سالمة األشخاص داخل المخابر والقاعات المختصة، التنسيق مع األستاذ المكلف بالخبر التخاذ-
 . اإلستجابة على كل دعوة ترمي إلى تكوينهم ورسكلتهم-

 .وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل له عالقة بمشموالتهم أو من شأنه أن يضمن حسن سير المؤسسة التربوية
 .التقنيين األولين للمخبر بالمساهمة في تأطير المتربصين وإرشادهموباإلضافة إلى هذه المهام، يمكن تكليف 



 

 

 
 
 

 الباب الثاني 
 التسمية

 يسّمى التقنيون األولون بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس التسلسـل أو سـلطة اإلشـراف اإلداري علـى                    – 12الفصل  
 :يب التالية األعوان المعنيين في حدود المراكز المراد سد شغورها وذلك حسب األسال

 القسم األول 
 اإلنتداب

 

ينتدب التقنيون األولون للمخبر من بين المترشحين الخارجيين عن طريق المناظرة الخارجيـة باإلختبـارات أو                 -13الفصل  
لمية بالشهائد أو بالملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على شهادة األستاذية على األقل في إحدى اإلختصاصات التقنية أو الع               

 .أو على عناوين أو على شهادة معادلة لها
  

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسـل أو سـلطة                    
 .اإلشراف اإلداري على األعوان المعنيين 

 القسم الثاني 
 الترقية

 : ل للمخبر إلى المترشحين الداخليين تسند الترقية على رتبة تقني أو – 14الفصل 
 . إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة تقنيي المخبر المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها–أ 

وتنظيم هذه المرحلة بمقتضى قرار صادر عن الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة اإلشراف اإلداري علـى                   
 .ييناألعوان المعن

 اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باإلختبارات أو بالشهائد أو الملفات مفتوحة لتقنيي المخبر المترسمين فـي رتبـتهم                    –ب  
 .سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات) 5(والمتوفر فيهم شرط خمس 

عاله بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سـلطة التسلسـل أو سـلطة              وتظبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أ       
 .اإلشراف اإلداري على األعوان المعنيين 

سـنوات  ) 5( إثر النجاح في امتحان مهني يفتح للتقنيين األولين للمخبر المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس                  –ج  
 .رشحاتأقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الت

ويضبط نظام اإلمتحان المهني المشار إليه أعاله وبرنامجه بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة اإلشـراف                   
 .اإلداري على األعوان المعنيين 

ـ    ) 10(من بين تقنيي المخبر المترسمين في رتبتهم الذين لهم عشر            % 10  باإلختيار في حدود      -د   ل سنوات أقدمية على األق
سنة على األقل والمترسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة وذلك بعـد استشـارة             ) 40(في هذه الرتبة والبالغين من العمر أربعين        

 .اللجنة اإلدارية المتناصفة 
 العنوان الرابع 
 تقنيو المخبر
 الباب األول
 المشموالت

اهد النموذجية التابعة لوزارة التربية والتكوين وبمؤسسات        يعمل تقنيو المخبر بالمدارس اإلعدادية والمعاهد والمع       – 15اللفصل  
التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي تحت سلطة مدير أو رئيس المؤسسة وبتوجيه من األساتذة المسؤولين عـن                   

 :المخابر وهم مكلفون بالمهام التالية 
 

 تنظيفها وصيانتها،  المحافظة على مختلف المواد واألدوات واألجهزة و-
  القيام بتنظيم المخبر،-
  مسك سجل الجرد ومراجعته باستمرار بالنسبة إلى كل المواد واألدوات واألجهزة، -
  إعداد حاجيات المخابر من مواد وأدوات وأجهزة بالتعاون مع األساتذة،-
  إعداد ما يحتاج إليه األساتذة من مواد وأدوات وأجهزة ووسائل إيضاح،-
 قيام بتركيب األجهزة الصالحة للتجارب واألشغال التطبيقية، ال-
  مساعدة األساتذة على القيام بالتجارب خالل الحصص التطبيقية كمال دعت الحاجة إلى ذلك،-
  السهر على إصالح جميع التجهيزات العلمية والتقنية وتعهدها وصيانتها بالتنسيق مع مراكز الصيانة عند اإلقتضاء،-
 لى حسن استغالل األدوات واألجهزة وضمان حسن استعمالها، السهر ع-
 اقتراح اإلجراءات الكفيلة بتوفير المواد واألدوات واألجهزة الالزمة وبتحسين سير العمل وظروفه بالمخابر والقاعات -

 المختصة،



 

 

 ل المخابر والقاعات المختصة، التنسيق مع األستاذ المكلف بالمخبر التخاذ اإلجراءات الكفيلة بضمان سالمة األشخاص داخ-
 . اإلستجابة إلى كل دعوة ترمي إلى تكوينهم ورسكلتهم-

 .وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل له عالقة بمشموالتهم أو من شأنه أن يضمن حسن سير المؤسسة التربوية
 الباب الثاني
 التسمية

 قرار من الوزير الذي يمارس التسلسل أو سلطة اإلشـراف             يسّمى التقنيون األولون للمخبر فوق الرتبة بمقتضى       – 16الفصل  
 :اإلداري على األعوان المعنيين في حدود المراكز المراد سد شغورها وذلك حسب األساليب التالية 

 القسم األول 
 اإلنتداب

ات أو بالشـهائد أو     ينتدب تقنيون المخبر من بين المترشحين الخارجيين عن طريق المناظرة الخارجية باإلختبار            -17الفصل  
بالملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على شهادة األستاذية على األقل في إحدى اإلختصاصات التقنية أو العلمية أو علـى                  

 .عناوين أو على شهادة معادلة لها
لتسلسـل أو سـلطة     وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة ا               

 .اإلشراف اإلداري على األعوان المعنيين 
 القسم الثاني
 الترقية

 : تسند الترقية على رتبة تقني أول للمخبر إلى المترشحين الداخليين  – 18الفصل 
 . إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة المحضرين المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها–أ 
تنظيم هذه المرحلة بمقتضى قرار صادر عن الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة اإلشراف اإلداري على األعـوان                   و

 .المعنيين
 اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باإلختبارات أو بالشهائد أو بالملفات تفتح للمحضـرين المترسـمين فـي رتبـتهم                     –ب  

 .أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحاتسنوات ) 5(والمتوفر فيهم شرط خمس 
وتظبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سـلطة التسلسـل أو سـلطة                     

 .اإلشراف اإلداري على األعوان المعنيين 
سنوات أقدمية علـى    ) 5(في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس        إثر النجاح في امتحان مهني يفتح للمحضرين المترسمين          –ج  

 .األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات
ويضبط نظام اإلمتحان المهني المشار إليه أعاله وبرنامجه بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة اإلشـراف                   

 .اإلداري على األعوان المعنيين 
سنوات أقدمية على األقـل     ) 10(من بين المحضرين المترسمين في رتبتهم الذين لهم عشر           %) 10(دود    باإلختيار في ح    -د  

سنة على األقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة وذلك بعـد استشـارة             ) 40(في هذه الرتبة والبالغين من العمر أربعين        
 .اللجنة اإلدارية المتناصفة 

 العنوان الخامس
 المحضرون

 ب األولالبا
 المشموالت

 يعمل المحضرون بالمدارس اإلعدادية اإلعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية التابعة لوزارة التربيـة والتكـوين            – 19الفصل  
وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي تحت سلطة مدير أو رئيس المؤسسة وبتوجيـه مـن األسـاتذة                    

 :المخابر وهم مكلفون بالمهام التالية المسؤولين عن 
  المحافظة على مختلف المواد واألدوات واألجهزة وتنظيفها وصيانتها،-
  القيام بتنظيم المخبر،-
  مسك سجل الجرد ومراجعته باستمرار بالنسبة إلى كل المواد واألدوات واألجهزة، -
 مع األساتذة، إعداد حاجيات المخابر من مواد وأدوات وأجهزة بالتعاون -
  إعداد ما يحتاج إليه األساتذة من مواد وأدوات وأجهزة ووسائل إيضاح،-
  القيام بتركيب األجهزة الصالحة للتجارب واألشغال التطبيقية،-
  مساعدة األساتذة على القيام بالتجارب خالل الحصص التطبيقية كمال دعت الحاجة إلى ذلك،-
  العلمية والتقنية وتعهدها وصيانتها بالتنسيق مع مراكز الصيانة عند اإلقتضاء، السهر على إصالح جميع التجهيزات-
  السهر على حسن استغالل األدوات واألجهزة وضمان حسن استعمالها،-
 اقتراح اإلجراءات الكفيلة بتوفير المواد واألدوات واألجهزة الالزمة وبتحسين سير العمل وظروفه بالمخابر والقاعات -

 المختصة،
  التنسيق مع األستاذ المكلف بالمخبر التخاذ اإلجراءات الكفيلة بضمان سالمة األشخاص داخل المخابر والقاعات المختصة،-
 . اإلستجابة إلى كل دعوة ترمي إلى تكوينهم ورسكلتهم-

 .ويةوبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل له عالقة بمشموالتهم أو من شأنه أن يضمن حسن سير المؤسسة الترب



 

 

 الباب الثاني
 التسمية واإلنتداب

 يسّمى المحضرون ويعينون بقرار من الوزير الذي يمارس التسلسل أو سلطة اإلشراف  اإلداري على األعوان – 20الفصل 
 المعنيين من بين المترشحين الخارجيين في حدود المراكز المراد سد شغورها وذلك عن طريق المناظرة الخارجية باإلختبارات

 .أو بالشهائد أو بالملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على شهادة البكالوريا بإحدى الشعب التقنية أو العلمية أو ما يعادلها
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة 

 . المعنيين اإلشراف اإلداري على األعوان
 العنوان السادس 
 األحكام اإلنتقالية

 

 1991 مـارس    18 المؤرخ فـي     1991 لسنة   393يدمج المحضرون المساعدون الخاضعون ألحكام األمر عدد         – 21الفصل  
 .المشار إليه أعاله في رتبة محضر وذلك في تاريخ صدور هذا األمر

 .لصنف والرتبة والدرجة وال يحتفظ المعنيون باألمر باألقدمية المكتسبة في ا
 1991 مـارس    18 المؤرخ فـي     1991 لسنة   393 يدمج المحضرون المساعدون الخاضعون ألحكام األمر عدد         – 22الفصل  

 .المشار إليه أعاله في رتبة تقني مخبر وذلك في تاريخ صدور هذا األمر
 .ويحتفظ المعنيون باألمر باألقدمية المكتسبة في الصنف والرتبة والدرجة

 لعنوان السابعا
  أحكام ختامية

 

  ألغيت جمع األحكام السابقة والمخالفة لهذا األمر – 23الفصل 
 وزراء المالية والتربية والتكوين والتعليم العالي مكلفون ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الذي ينشـر بالرائـد                    – 24الفصل  

 .الرسمي للجمهورية التونسية
  .2005 أفريل 12تونس في                                                              

 زين العابدين بن علي                                                             


