
  الجمهورية التونسية
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا

  اإلدارة العامة للتعليم العالي
  ادارة االمتحانات والمناظرات الجامعية 

  
  رتبة مساعدفي االنتداب 

  )34الفصل (
  االنتداب في رتبة أستاذ مساعد

  )26 و 25الفصالن (

 لرتبة أستاذ مساعد عن الترقية
   الترقية طريق لجنة

  ) جديد31الفصل (

  االنتداب في رتبة أستاذ محاضر
  )17 و مقتطف من الفصل 14 و 13الفصول (

   لرتبة أستاذ تعليم عالالترقية
  )61 و 8الفصل ( 

ينتدب المساعدون عن " :34الفصل  
ين المترشحين          اظرة من ب طريق المن

لين ى  ، المتحص ا عل ل، إم ى األق عل
هادة ا  ى ش ا عل ز، وإم ات التبري لدراس

ي     نح ف هادة تم ى ش ا عل ة، وإم المعمق
ات  ن الدراس نوات م ت س ة س نهاي
رف    هادة معت ى ش ا عل ا، وإم العلي

  .بمعادلتها
ى ب عل تثناء  ويج حين باس  المترش

وا     ز أن يثبت ى التبري لين عل المتحص
ى       أنهم وصلوا في إعداد أطروحاتهم إل
مرحلة متقدمة تسمح لهم بالمناقشة في       

 16حكام الفصل آجال معقولة وطبقا أل
دد   ر ع ن األم نة 1823م  1993 لس
ي  ؤرخ ف بتمبر 6الم  1993 س

ول     روط الحص د ش ق بتحدي والمتعل
ات   ة لدراس هادات الوطني ى الش عل

  ."الدآتوراه
لسنة   2493 من األمر عدد      2الفصل  
ا  : 2001 وض عبارت هادة "تع ش

ة ات المعّمق هادة "و " الدراس ة ش لجن
ة ات المعمق ان " الدراس الواردت

ول با  10 و9 و8 و7 و6 و2 و1لفص
ر 17 و11و ن األم نة 1823 م  لس

ي 1993 ؤرخ ف بتمبر 6 الم  1993 س
ارتي    اله بعب ه أع ار إلي والمش

  ".الماجستير لجنة"و " الماجستير"

ل  ا اتذة  ":25لفص دب األس ينت
المساعدون عن طريق المناظرة من بين   

لين حين المتحص هادة  المترش ى ش عل
ا     األمر عدد     الدآتوراه المنصوص عليه  ب

نة 1823 ي  1993 لس ؤرخ ف  6 الم
بتمبر  روط  1993س د ش ق بتحدي  والمتعل

ة  هادات الوطني ى الش ول عل الحص
هادة   ى ش دآتوراه أو عل ات ال لدراس

  ".معترف بمعادلتها
==§==  

ى          ":26الفصل    دم إل ذلك أن يتق يمكن آ
  :رتبة أستاذ مساعد

وراه   - ى دآت رزون عل المترشحون المح
ة     دولة وطنية أو ع    لى دآتوراه دولة أجنبي
  .معترف بمعادلتها

ى   - ا عل رزون إم حون المح المترش
وراه    ى دآت ة، أو عل ة ثالث وراه مرحل دآت
ي      ق ف هادة التعم ى ش اص، أو عل اختص
رف   هادة معت ى ش ث، أو عل البح
داغوجي أو        بمعادلتها، والذين لهم ملف بي

  ".منشورات

 جديد  31مقتطف من الفصل     
اعد  ": ى المس بة إل ين بالنس

ول   ا للفص دبين طبق  32المنت
ى  وا   37إل ذين ناقش اه وال  أدن

ذين  دآتوراه وال ة ال أطروح
تهم،     ي رتب يمهم ف ع ترس وق
ى    ائهم إل ات إرتق رض ملف تع
ة         ى لجن رتبة أستاذ مساعد عل

ا ة لتقييمه ت ...... ترقي وتب
اء     اللجنة في مطالب الترقية بن
ان     دهما إثن رين يع ى تقري عل

  . من أعضائها
    

ين             " :31الفصل    اظرة من ب ينتدب األساتذة المحاضرون عن طريق المن
 1823على شهادة دآتوراه طبقا ألحكام األمر عدد         المترشحين المتحصلين 

نة  ي 1993لس ؤرخ ف بتمبر 6 الم روط  1993 س د ش ق بتحدي  والمتعل
الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدآتوراه أو على شهادة معترف      

 المؤرخ في 1993 لسنة 1824ين طبقا ألحكام األمر عدد    بمعادلتها والمؤهل 
  ". والمتعلق بالتأهيل الجامعي1993 سبتمبر 6

==§==  

  :يمكن أيضا أن يتقدم لرتبة أستاذ محاضر ":14الفصل  
ة            -  المترشحون المحرزون على دآتوراه دولة وطنية أو دآتوراه دولة أجنبي

  .معترف بمعادلتها
 1824رّسمون والمؤهلون طبقا ألحكام األمر عدد األساتذة المساعدون الم  -

نة  ي  1993لس ؤرخ ف بتمبر 6 الم امعي،   1993 س ل الج ق بالتأهي  والمتعل
دد    األمر ع تمم ب نقح والم نة 1801والم ي  1997 لس ؤرخ ف بتمبر 3 الم  س

1997.  
رف      - ي معت ل أجنب ى تأهي وراه وعل ى دآت رزون عل حون المح المترش

  ". التدريس أو البحثبمعادلته مع إثبات تجربتهم في
==§==  

ل    ن الفص ف م تاذ    "...  :17مقتط ة اس م رتب ذين له حين ال ن للمترش ويمك
اظرة حسب               مساعد منذ ثالث سنوات على األقل أن يختاروا بين إجراء المن

رة ة (" أ"الفق غالاألمناقش رة   أو )ش ب الفق ة (" ب"حس غااألمناقش ع لش  م
  .)اختبار درس

ذ           أما المترشحون الذين ليست ل     تاذ مساعد من هم عند إيداع ترشحهم صفة اس
رة    اظرة حسب الفق إجراء المن ون ب م ملزم نوات فه الث س ة  ("ب"ث مناقش

  ).س مع اختبار درشغالاأل

ام  " :8الفصل   اة أحك ع مراع م
ل  دب  61الفص اه ينت اتذة  أدن أس

ق     ن طري الي ع يم الع التعل
ين     ين المدرس ن ب اظرة م المن
ة  نوات أقدمي ع س م أرب ذين له  ال

تاذ    ة أس ي رتب ل ف ى األق عل
ر وب     محاض ى وج افة إل باإلض

ة  ذه الرتب ميتهم به ذ تس امهم من قي
أطير متواصل وبأشغال        بنشاط ت
ة   ورات علمي ث ومنش بح

  ".منتظمة
==§==  

ل  ام   ":61الفص تثناء ألحك اس
ل  وزير،   8الفص ن لل اله يمك  أع

ة   ي رتب مية، ف رح التس أن يقت
ى  بة إل الي بالنس يم الع تاذ للتعل أس

يين الم احثين التونس ين والب درس
ز  ات أو مراآ رين بجامع المباش
ة   ة معادل ي رتب ة ف ث أجنبي بح
ة    هرة علمي ى ش ائزين عل والح
د الحصول  ك بع ا وذل هود به مش
ارية    ة االستش ة اللجن ى موافق عل

  ".المعنية باألمر

  .2008 أوت 11 المؤرخ في 2008 لسنة 2877وجميع النصوص المنقحة والمتّممة له وخاصة األمر عدد م األساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات  المتعّلق بضبط النظا1993 سبتمبر 6 المؤرخ في 1993 لسنة 1825ر عدد ماأل -: المرجع*

  .2003 أوت 4 المؤرخ في 2003 لسنة 1665األمر عدد النصوص المنقحة والمتّممة له وخاصة  وجميع ات الدآتورابتحديد شروط الحصول على شهادات الوطنية لدراس المتعّلق 1993 سبتمبر 6 المؤرخ في 1993 لسنة 1823األمر عدد  -        

 *روط الترشح إلى مختلف رتب المدرسين الباحثين التابعين للجامعاتش



  الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  والتكنولوجيا
  اإلدارة العامة للتعليم العالي

  دارة االمتحانات والمناظرات الجامعيةإ

  رتبة مساعد للتعليم العالي النتداب فيشروط الترشح ل
  

  .2008 أوت 11 المؤرخ في 2008 لسنة 2877وجميع النصوص المنقحة والمتّممة له وخاصة األمر عدد  المتعّلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات 1993 سبتمبر 6 المؤرخ في 1993 لسنة 1825األمر عدد  - : المرجع

  .2003 أوت 4 المؤرخ في 2003 لسنة 1665النصوص المنقحة والمتّممة له وخاصة األمر عدد  وجميع بتحديد شروط الحصول على شهادات الوطنية لدراسات الدآتورا المتعّلق 1993 سبتمبر 6 المؤرخ في 1993 لسنة 1823ألمر عدد ا - 

  

  
  رتبة مساعد لالنتداب في شروط الترشح

  
ينتدب المساعدون عن طريق المناظرة من بين المترشحين المتحصلين، على  ": 1993لسنة  1825عدد  من األمر 34الفصل 

األقل، إما على التبريز، وإما على شهادة الدراسات المعمقة، وإما على شهادة تمنح في نهاية ست سنوات من الدراسات العليا، وإما 
  .على شهادة معترف بمعادلتها

  
ستثناء المتحصلين على التبريز أن يثبتوا أنهم وصلوا في إعداد أطروحاتهم إلى مرحلة متقدمة تسمح لهم بالمناقشة ويجب على المترشحين با

 والمتعلق بتحديد شروط الحصول 1993 سبتمبر 6 المؤرخ في 1993 لسنة 1823 من األمر عدد 16في آجال معقولة وطبقا ألحكام الفصل 
  .وراهعلى الشهادات الوطنية لدراسات الدآت

  

الواردتان " لجنة شهادة الدراسات المعمقة"و " شهادة الدراسات المعّمقة"تعوض عبارتا  : 2001لسنة  2493من األمر عدد  2الفصل 
 والمشار إليه أعاله بعبارتي 1993 سبتمبر 6 المؤرخ في 1993 لسنة 1823 من األمر 17 و11 و10 و9 و8 و7 و6 و2 و1بالفصول 

  ".لجنة الماجستير"و " الماجستير"
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  والتكنولوجيا
  اإلدارة العامة للتعليم العالي

  االمتحانات والمناظرات الجامعيةدارة إ
  

  شروط الترشح لالنتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي
  

  .2008 أوت 11 المؤرخ في 2008 لسنة 2877وجميع النصوص المنقحة والمتّممة له وخاصة األمر عدد  المتعّلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات 1993 سبتمبر 6 في  المؤرخ1993 لسنة 1825األمر عدد  - : المرجع

  .2003ت  أو4 المؤرخ في 2003 لسنة 1665النصوص المنقحة والمتّممة له وخاصة األمر عدد  وجميع لحصول على شهادات الوطنية لدراسات الدآتورابتحديد شروط ا المتعّلق 1993 سبتمبر 6 المؤرخ في 1993 لسنة 1823األمر عدد  - 

  
  

  رتبة أستاذ مساعدلالنتداب في شروط الترشح 
  

ى      ينتدب األساتذة المساعدون عن طريق المناظرة        ":1993لسنة   1825من األمر عدد     25لفصل   ا من بين المترشحين المتحصلين عل
 والمتعلق بتحديد شروط الحصول على      1993 سبتمبر   6 المؤرخ في    1993 لسنة   1823شهادة الدآتوراه المنصوص عليها باألمر عدد       

  ".الشهادات الوطنية لدراسات الدآتوراه أو على شهادة معترف بمعادلتها
==§==  

  :مكن آذلك أن يتقدم إلى رتبة أستاذ مساعدي ":1993لسنة  1825من األمر عدد  26الفصل  
  . المترشحون المحرزون على دآتوراه دولة وطنية أو على دآتوراه دولة أجنبية معترف بمعادلتها-
   المترشحون المحرزون إما على دآتوراه مرحلة ثالثة، أو على دآتوراه اختصاص، أو على شهادة التعمق في البحث، أو على -

  ".عادلتها، والذين لهم ملف بيداغوجي أو منشورات   شهادة معترف بم
  

  
 
 
 
  

  



  الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  والتكنولوجيا
  اإلدارة العامة للتعليم العالي

  االمتحانات والمناظرات الجامعيةدارة إ

   لرتبة أستاذ مساعد للتعليم العاليللترقيةشروط الترشح 
  

  .2008 أوت 11 المؤرخ في 2008 لسنة 2877وجميع النصوص المنقحة والمتّممة له وخاصة األمر عدد  المتعّلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات 1993 سبتمبر 6 المؤرخ في 1993 لسنة 1825عدد األمر  - : المرجع

  .2003ت  أو4 المؤرخ في 2003 لسنة 1665النصوص المنقحة والمتّممة له وخاصة األمر عدد  وجميع بتحديد شروط الحصول على شهادات الوطنية لدراسات الدآتورا المتعّلق 1993 سبتمبر 6 المؤرخ في 1993 لسنة 1823األمر عدد  - 

  

  
  )عن طريق لجنة الترقية : (  لرتبة أستاذ مساعد للترقيةشروط الترشح 

  

  
ا للفصول        ":1993لسنة   1825 عدد  من األمر  جديد   31مقتطف من الفصل      دبين طبق ى المساعدين المنت ى  32بالنسبة إل اه  37 إل  أدن

ات        والذين وقع ترسيمهم   ناقشوا أطروحة الدآتوراه  والذين   ة                ا في رتبتهم، تعرض ملف ة ترقي ى لجن تاذ مساعد عل ة أس ى رتب ائهم إل رتق
  . رين يعدهما إثنان من أعضائهاوتبت اللجنة في مطالب الترقية بناء على تقري...... لتقييمها

  
  
    

  
  
  
  

  
 
 
 
 
  
  
  



  الجمهورية التونسية
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا

  اإلدارة العامة للتعليم العالي
  االمتحانات والمناظرات الجامعيةدارة إ

  رتبة أستاذ محاضر للتعليم العاليلالنتداب في شروط الترشح 
  .2008 أوت 11 المؤرخ في 2008 لسنة 2877وجميع النصوص المنقحة والمتّممة له وخاصة األمر عدد  المتعّلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات 1993 سبتمبر 6 المؤرخ في 1993 لسنة 1825األمر عدد  - : المرجع

  .2003 أوت 4 المؤرخ في 2003 لسنة 1665النصوص المنقحة والمتّممة له وخاصة األمر عدد  وجميع بتحديد شروط الحصول على شهادات الوطنية لدراسات الدآتورا المتعّلق 1993  سبتمبر6 المؤرخ في 1993 لسنة 1823األمر عدد  -         

  

  

  رتبة أستاذ محاضرلالنتداب في شروط الترشح 
  

 المحاضرون عن طريق المناظرة من بين المترشحين المتحصلين على شهادة دآتوراه            تدب األساتذة ين ":1993لسنة   1825من األمر عدد     13الفصل   
دآتوراه              1993 سبتمبر   6 المؤرخ في    1993 لسنة   1823طبقا ألحكام األمر عدد      ة لدراسات ال  والمتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطني

  ". والمتعلق بالتأهيل الجامعي1993 سبتمبر 6 المؤرخ في 1993 لسنة 1824ر عدد أو على شهادة معترف بمعادلتها والمؤهلين طبقا ألحكام األم
==§==  

  :يمكن أيضا أن يتقدم لرتبة أستاذ محاضر ":1993لسنة  1825من األمر عدد  14الفصل  
  . المترشحون المحرزون على دآتوراه دولة وطنية أو دآتوراه دولة أجنبية معترف بمعادلتها-
ام األمر عدد               األساتذة المس  - ا ألحك ون طبق مون والمؤهل بتمبر    6 المؤرخ في      1993 لسنة    1824اعدون المرّس ل الجامعي،       1993 س ق بالتأهي  والمتعل

  .1997 سبتمبر 3 المؤرخ في 1997 لسنة 1801والمنقح والمتمم باألمر عدد 
  ".ربتهم في التدريس أو البحثالمترشحون المحرزون على دآتوراه وعلى تأهيل أجنبي معترف بمعادلته مع إثبات تج-

==§== 

ل أن                "... :1993لسنة    1825من األمر عدد        17مقتطف من الفصل        ى األق ذ ثالث سنوات عل تاذ مساعد من ة اس م رتب ذين له ويمكن للمترشحين ال
  .)تبار درس مع اخشغالاألمناقشة (" ب" أو حسب الفقرة )شغالاأل مناقشة(" أ"يختاروا بين إجراء المناظرة حسب الفقرة 

رة                       اظرة حسب الفق إجراء المن م ملزمون ب ذ ثالث سنوات فه تاذ مساعد من داع ترشحهم صفة اس د إي ناقشة  م(" ب"أما المترشحون الذين ليست لهم عن
  .) مع اختبار درسشغالاأل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  والتكنولوجيا
  الياإلدارة العامة للتعليم الع

  االمتحانات والمناظرات الجامعيةدارة إ

  رتبة أستاذ تعليم عالل للترقيةشروط الترشح 
  

  .2008 أوت 11 المؤرخ في 2008 لسنة 2877اصة األمر عدد وجميع النصوص المنقحة والمتّممة له وخ المتعّلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات 1993 سبتمبر 6 المؤرخ في 1993 لسنة 1825األمر عدد  - : المرجع

  .2003 أوت 4 المؤرخ في 2003 لسنة 1665النصوص المنقحة والمتّممة له وخاصة األمر عدد  وجميع بتحديد شروط الحصول على شهادات الوطنية لدراسات الدآتورا المتعّلق 1993 سبتمبر 6 المؤرخ في 1993 لسنة 1823األمر عدد  -

  
  

  رتبة أستاذ تعليم عالللترقية لشروط الترشح 
  

  
اظرة من       61مع مراعاة أحكام الفصل   " :1993لسنة   1825من األمر عدد     8الفصل    ق المن الي عن طري يم الع  أدناه ينتدب أساتذة التعل

ا                          ى وجوب قي تاذ محاضر باإلضافة إل ة أس ل في رتب ى األق ة عل ة     بين المدرسين الذين لهم أربع سنوات أقدمي ذه الرتب ذ تسميتهم به مهم من
  ".بنشاط تأطير متواصل وبأشغال بحث ومنشورات علمية منتظمة

==§==  
  

يم        8ستثناء ألحكام الفصل    ا ":1993لسنة   1825من األمر عدد     61الفصل   تاذ للتعل ة أس  أعاله يمكن للوزير، أن يقترح التسمية، في رتب
ين المباشرين بجامعات أو مراآز بحث أجنبية في رتبة معادلة والحائزين على شهرة علمية العالي بالنسبة إلى المدرسين والباحثين التونسي  

  ".مشهود بها وذلك بعد الحصول على موافقة اللجنة االستشارية المعنية باألمر
  

  
  
  


