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(الفصالن  52و )52

(الفصل )43

الفصللللل " :43ينتللللدب المسللللاعدون
علللللن طريلللللق المنلللللاظرة ملللللن لللللين
المترشحين المتحصلين ،على ألقلى ،

الفصلللللللللل  " :52ينتلللللللللدب األسلللللللللات ة
المسللاعدون عللن طريللق المنللاظرة مللن
ين المترشحين المتحصلين عل ى ع

عل ىع بىعقم عىد
أليدكز رأله ألي فصى
 6281يسىىىىىىف  6991ألي ىىىىىىخرف نىىىىىىة 1
سىى،ز  6991 ،لألي ز لىىت بزبدوىىد ى لإ
أليبصىىىىى م علىىىىى أليشىىىىى ع ألا ألي إف ىىىىى
يدرألسىىىىىعا أليىىىىىدكز رأله أل علىىىىى ىىىىى ع
م ز ف ب ع يز ع".

إمىىع علىى أليز ،وىىا ،لإمىىع علىى ىى ع
أليدرألسىىعا ألي قى  ،لإمىىع على ى ع
ت ىىىفي نىىىة س عوىىى سىىى سىىىف ألا مىىى
أليدرألسىىىعا ألي ل ىىىع ،لإمىىىع علىىى ىىى ع
م ز ف ب ع يز ع.
==§==
لوجىىىىى علىىىى ألي ز ىىىىب بعسىىىىز فع
الفصل " :52و فى كىكيأ أن وزقىد إيى
ألي زبصل عل أليز ،وا أن و ،ز أل أس م رت ،أسزعذ مسععد:
لصىىىل أل نىىىة إعىىىدأل أإ ل ىىىعت م إيىىى
 ألي ز ىىب ن ألي بى علن على كزى رألهم ل مزقدم تس ي ي م بعي فعلش نة لي لإف أل عل كز رأله لي أجف ،ى
آجىىعم م ق يىى لإ،قىىع ق فىىع ألي صىى م ز ف ب ع يز ع.
 61مىىىىى ألقمىىىىى عىىىىىد  6281يسىىىىىف  -ألي ز ىىىىىب ن ألي بىىىىى علن إمىىىىىع علىىىىى
كز ى رأله م ل ى ةعي ى  ،أل عل ى كز ى رأله
 6991ألي ىىخرف نىىة  1سىى،ز 6991 ،
ألخزصىىع  ،أل عل ى ى ع أليز ىىت نىىة
لألي ز لىىىت بزبدوىىىد ىىى لإ أليبصىىى م ألي،بىىىىىىىل ،أل علىىىىىىى ىىىىىىى ع م زىىىىىىى ف
علىىىى أليشىىىى ع ألا ألي إف ىىىى يدرألسىىىىعا ب ع يز ع ،لأليكو ي م ملف ب ىدألو جة أل
مفش رألا".
أليدكز رأله".
الفصل  5من األمر علدد  2493لسلنة
 : 5003ت ىىىىى ر ع،عرتىىىىىع " ىىىىى ع

الترقية لرتبة أستاذ مساعد عن
طريق لجنة الترقية
(الفصل  43جديد)

مقتطف من الفصل  43جديد
" :بعيفسىىىى ،إيىىىى ألي سىىىىععدو
ألي فزىىىدب إ،قىىىع يل صىىى م 18
إي ى  17أ سىىعه لأليىىكو سعلش ى أل
أإ ل ىىى أليىىىدكز رأله لأليىىىكو
للىىىر ت سىىى م نىىىة رت،ىىىز م،
ت ى ر مل ىىعا إرتقىىعى م إي ى
رت ،أسزعذ مسىععد على يجفى
ت ل ىىىى يزق ىىىىع ......لت،ىىىىى
أليلجف نة مطعيى أليز ل بفع
علىى تق وىى و و ىىدن ع إةفىىعن
م أعضعى ع.

االنتداب في رتبة أستاذ محاضر
(الفصول  34و  33و مقتطف من الفصل )31

الفصل " : 34ينتدب األسات ة المحاضرون عن طريق المنلاظرة ملن لين
ع كز رأله إ،قع ق فع ألقم عد 6281
المترشحين المتحصلين عل

يسىىىىف  6991ألي ىىىىخرف نىىىىة  1سىىىى،ز  6991 ،لألي ز لىىىىت بزبدوىىىىد ىىىى لإ
أليبصىىى م علىىى أليشىىى ع ألا ألي إف ىىى يدرألسىىىعا أليىىىدكز رأله أل علىىى ىىى ع
م زى ف ب ع يز ىع لألي ىىخنل إ،قىع ق فىع ألقمى عىد  6281يسىىف 6991
ألي خرف نة  1س،ز  6991 ،لألي ز لت بعيزأن أليجعم ة".
==§==

الفصل " :33و ف أوضع أن وزقد ي ت ،أسزعذ مبعض :
 -ألي ز ب ن ألي ب علن عل كز رأله لي لإف أل كز رأله لي أجف،

م ز ف ب ع يز ع.
 ألقسىىىعتك ألي سىىىععدلن ألي ةسىىى ن لألي خنلىىى ن إ،قىىىع ق فىىىع ألقمىىى عىىىد 6281يسىىىىف  6991ألي ىىىىخرف نىىىىة  1سىىىى،ز  6991 ،لألي ز لىىىىت بعيزأن ىىىى
أليجعم ة ،لألي ىفقي لألي ىز م بىعقم عىد  6216يسىف  6997ألي ىخرف نىة 1
س،ز .6997 ،
 ألي ز ىىىب ن ألي بىىى علن علىىى كزىىى رأله لعلىىى تأن ىىى أجف،ىىىة م زىىى فب ع يز مر إة،عا تج بز م نة أليزدروس أل ألي،بل".
==§==

مقتطللف مللن الفصللل  ..." :31لو ف ى يل ز ىىب أليىىكو ي ىىم رت ،ى ألسىىزعذ
مسععد مفك ة ث سف ألا عل ألقل أن وخزعرلأل ب إج أل ألي فىعر سىى
ألي ق ى "أ" (مفعلش ى ألق ى عم) أل سىىى ألي ق ى "ب" (مفعلش ى ألق ى عم مىىر
ألخز،عر رس).
أمع ألي ز ب ن أليكو ي س ي م عفد إودألع ت ب م ص ألسىزعذ مسىععد مفىك
ةى ث سىىف ألا ن ىىم ملامى ن بىىاج أل ألي فىىعر سىىى ألي قى "ب" (مفعلش ى
ألق عم مر ألخز،عر رس).

الترقية لرتبة أستاذ تعليم عال
( الفصل  8و )23

الفصل  " :8مىر م ألعىع أ فىع
ألي ص ى  16أ سىىعه وفزىىدب أسللات ة
التعلللللليم العلللللالي علللللن طريلللللق
المنلللاظرة ملللن لللين المدرسلللين
الل ين لهللم أر لو سللنوات أقدميللة
علللللق األقللللل فللللي رتبللللة أسللللتاذ
محاضللر بعإلضىىعن إي ى لجىى ب

ل ىىعم م مفىىك تسى ز م ب ىىكه ألي ت،ى
بفشعإ تأإ مز ألصى لبأ ى عم
ببىىىىىىىل لمفشىىىىىىى رألا عل ىىىىىىىى
مفزظ ".
==§==

الفصللللل " :23ألسىىىىز فع ق فىىىىع
ألي ص ى  2أع ى ه و ف ى يل ى عو ،
أن وقزىىىى ت أليزسىىىى  ،نىىىىة رت،ىىىى
أسىزعذ يلز لى م ألي ىعية بعيفسى ،إيى
أليز سسىىى
ألي درسىى لألي،ىىع
ألي ،ع ىى و بجعم ىىعا أل م ألكىىا
ببىىىل أجف ،ىىى نىىىة رت،ىىى م ع يىىى
لأليبىىىعىاو علىىى ىىى عل ىىى
مشى ب ىىع لذيىىأ ب ىىد أليبصى م
عل ى م ألنق ى أليلجف ى أليسزشىىعرو
ألي ف بعقم ".

ىى ع

أليدرألسىىعا ألي ة قىى " ل "يجفىى
أليدرألسىىىىىىىعا ألي قىىىىىىى " ألي ألر تىىىىىىىعن
بعي صىىىى م  6ل 8ل 1ل 7ل 2ل 9ل61
ل 66ل 67مىىىى ألقمىىىى  6281يسىىىىف
 6991ألي ىىخرف نىىة  1سىى،ز 6991 ،
لألي شىىىىىىىعر إي ىىىىىىى أعىىىىىىى ه ب ،ىىىىىىىعرتة
"ألي عجسز " ل"يجف ألي عجسز ".
*المرجو - :األمر عدد  3852لسنة  3994المؤرخ في  2سبتمبر  3994المتعلّق ضبط النظام األساسي الخاص سلك المدرسين الباحثين التا عين للجامعات وجميو النصوص المنقحة والمت ّممة له وخاصة األمر عدد  5811لسنة  5008المؤرخ في  33أوت .5008
 -األمر عدد  3854لسنة  3994المؤرخ في  2سبتمبر  3994المتعلّق تحديد شروط الحصول علق شهادات الوطنية لدراسات الدكتورا وجميو النصوص المنقحة والمت ّممة له وخاصة األمر عدد  3222لسنة  5004المؤرخ في  3أوت .5004
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الفصل  43من األمر عدد  3852لسنة " : 3994وفزدب ألي سععدلن ع إ وت ألي فعر م ب ألي ز ب ألي زبصل  ،عل
ع ت في نة س عو س سف ألا م أليدرألسعا ألي ل ع ،لإمع
ع أليدرألسعا ألي ق  ،لإمع عل
ألقل  ،إمع عل أليز ،وا ،لإمع عل
ع م ز ف ب ع يز ع.
عل
لوجى عل ألي ز ب بعسز فع ألي زبصل عل أليز  ،وا أن و ،ز أل أس م لصل أل نة إعدأل أإ ل عت م إي م ل مزقدم تس ي ي م بعي فعلش
نة آجعم م ق ي لإ،قع ق فع ألي ص  61م ألقم عد  6281يسف  6991ألي خرف نة  1س،ز  6991 ،لألي ز لت بزبدود لإ أليبص م
عل أليش ع ألا ألي إف يدرألسعا أليدكز رأله.
الفصل  5من األمر عدد  2493لسنة  : 5003ت ر ع،عرتع "شهادة الدراسات المع ّمقة" ل "لجنة شهادة الدراسات المعمقة" ألي ألر تعن
بعي ص م  6ل 8ل 1ل 7ل 2ل 9ل 61ل 66ل 67م ألقم  6281يسف  6991ألي خرف نة  1س،ز  6991 ،لألي شعر إي أع ه ب ،عرتة
"الماجستير " ل"لجنة الماجستير".
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 -األمر عدد  3854لسنة  3994المؤرخ في  2سبتمبر  3994المتعلّق تحديد شروط الحصول علق شهادات الوطنية لدراسات الدكتورا وجميو النصوص المنقحة والمت ّممة له وخاصة األمر عدد  3222لسنة  5004المؤرخ في  3أوت .5004

شروط الترشح لالنتداب في رتبة أستاذ مساعد

الفصل  52من األمر عدد  3852لسنة " :3994وفزدب ألقسعتك ألي سععدلن ع إ وت ألي فعر
ع أليدكز رأله ألي فص

م ب

ألي ز

عل ع بعقم عد  6281يسف  6991ألي خرف نة  1س،ز  6991 ،لألي ز لت بزبدود

أليش ع ألا ألي إف يدرألسعا أليدكز رأله أل عل

ب

ألي زبصىل

لإ أليبص م على

ع م ز ف ب ع يز ع".
==§==

الفصل  52من األمر عدد  3852لسنة " :3994و ف ككيأ أن وزقد إي رت ،أسزعذ مسععد:
 -ألي ز

ب ن ألي ب علن عل

 -ألي ز

ب ن ألي ب علن إمع عل

كز رأله لي لإف أل عل
كز رأله م

كز رأله لي أجف ،م ز ف ب ع يز ع.

ل ةعي  ،أل عل

كز رأله ألخزصع

ع م ز ف ب ع يز ع ،لأليكو ي م ملف ب دألو جة أل مفش رألا".

 ،أل عل

على

ع أليز ت نة ألي،بل ،أل عل
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شروط الترشح للترقية لرتبة أستاذ مساعد  ( :عن طريق لجنة الترقية )

مقتطف من الفصل  43جديد من األمر عدد  3852لسلنة " :3994بعيفسى ،إيى ألي سىععدو ألي فزىدب

إ،قىع يل صى م  18إيى  17أ سىعه

لأليكو ناقشوا أطروحة الدكتوراه وال ين وقو ترسيمهم نة رت،ىز م ،ت ى ر مل ىعا ألرتقىعى م إيى رت،ى أسىزعذ مسىععد على يجفى ت ل ى
يزق

ع ......لت ،أليلجف نة مطعيى أليز ل بفع عل تق و و و دن ع إةفعن م أعضعى ع.
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ع كز رأله
الفصل  34من األمر عدد  3852لسنة " :3994وفزدب ألقسعتك ألي بعض لن ع إ وت ألي فعر م ب ألي ز ب ألي زبصل عل
إ،قع ق فع ألقم عد  6281يسف  6991ألي خرف نة  1س،ز  6991 ،لألي ز لت بزبدود لإ أليبص م عل أليشى ع ألا ألي إف ى يدرألسىعا أليىدكز رأله
ع م ز ف ب ع يز ع لألي خنل إ،قع ق فع ألقم عد  6281يسف  6991ألي خرف نة  1س،ز  6991 ،لألي ز لت بعيزأن أليجعم ة".
أل عل
==§==

الفصل  33من األمر عدد  3852لسنة " :3994و ف أوضع أن وزقد ي ت ،أسزعذ مبعض :
 ألي ز ب ن ألي ب علن عل كز رأله لي لإف أل كز رأله لي أجف ،م ز ف ب ع يز ع. ألقسعتك ألي سععدلن ألي سةى ن لألي خنلى ن إ،قىع ق فىع ألقمى عىد  6281يسىف  6991ألي ىخرف نىة  1سى،ز  6991 ،لألي ز لىت بعيزأن ى أليجىعم ة،لألي فقي لألي ز م بعقم عد  6216يسف  6997ألي خرف نة  1س،ز .6997 ،
ألي ز ب ن ألي ب علن عل كز رأله لعل تأن أجف،ة م ز ف ب ع يز مر إة،عا تج بز م نة أليزدروس أل ألي،بل".==§==

مقتطف من الفصلل  31ملن األملر علدد  3852لسلنة  ..." :3994لو فى يل ز ىب أليىكو ي ىم رت،ى ألسىزعذ مسىععد مفىك ةى ث سىف ألا على ألقلى أن
سى ألي ق "أ" (مفعلش ألق عم) أل سى ألي ق "ب" (مفعلش ألق عم مر ألخز،عر رس).
وخزعرلأل ب إج أل ألي فعر
سىى ألي قى "ب" (مفعلشى
أمع ألي ز ب ن أليكو ي س ي م عفىد إوىدألع ت ىب م صى ألسىزعذ مسىععد مفىك ةى ث سىف ألا ن ىم ملامى ن بىاج أل ألي فىعر
ألق عم مر ألخز،عر رس).

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
اإلدارة العامة للتعليم العالي
إدارة االمتحانات والمناظرات الجامعية

شروط الترشح للترقية لرتبة أستاذ تعليم عال
المرجو  - :األمر عدد  3852لسنة  3994المؤرخ في  2سبتمبر  3994المتعلّق ضبط النظام األساسي الخاص سلك المدرسين الباحثين التا عين للجامعات وجميو النصوص المنقحة والمت ّممة له وخاصة األمر عدد  5811لسنة  5008المؤرخ في  33أوت .5008

 -األمر عدد  3854لسنة  3994المؤرخ في  2سبتمبر  3994المتعلّق تحديد شروط الحصول علق شهادات الوطنية لدراسات الدكتورا وجميو النصوص المنقحة والمت ّممة له وخاصة األمر عدد  3222لسنة  5004المؤرخ في  3أوت .5004

شروط الترشح للترقية لرتبة أستاذ تعليم عال

الفصل  8من األمر عدد  3852لسنة  " :3994مر م ألعع أ فع ألي ص  16أ سعه وفزدب أسعتك أليز لى م ألي ىعية عى إ وىت ألي فىعر
ب

ألي درس

مى

أليكو ي م أربر سىف ألا ألدم ى على ألقلى نىة رت،ى أسىزعذ مبعضى بعإلضىعن إيى لجى ب ل ىعم م مفىك تسى ز م ب ىكه ألي ت،ى

بفشعإ تأإ مز ألص لبأ عم ببل لمفش رألا عل

مفزظ ".
==§==

الفصل  23من األمر عدد  3852لسنة " :3994ألسز فع ق فع ألي ص  2أع ه و ف يل عو  ،أن وقزى ت أليزسى
ألي عية بعيفس ،إي ألي درس
مش

لألي،ع

أليز سس

ألي ،ع

 ،نىة رت،ى أسىزعذ يلز لى م

و بجعم عا أل م ألكا ببل أجف ،نة رت ،م ع ي لأليبعىاو عل

ب ع لذيأ ب د أليبص م عل م ألنق أليلجف أليسزشعرو ألي ف بعقم ".

عل ى

