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 2009 نوفمبر 5  فيتونس     

  إلـــــــــــــــــى
  :السيدات والسادة 

  رئيس جامعة تونس اإلفتراضية،-
 المدير العام لمرآز النشر الجامعي، -
 .المدير العام للدراسات التكنولوجية -
  .الرؤساء المديرون العامون لشرآات التصرف لألقطاب التكنولوجية -
 مراآز البحث العلميالمديرون العامون بمعاهد و-
  
  

رجال إلى بالنسبة  2009 لمنحة اإلنتاج لسنة الثانيصرف القسط  : الموضــوع
  .التعليم

  
  . 1988 فيفري 11 المؤرخ في 1988 لسنة 187 األمر عدد -:    المراجــع

  . 1994 أوت 15 المؤرخ في 1994 لسنة 1706 األمر عدد -             
  .1994 أآتوبر 12 المؤرخ في 58 األول عدد  منشور الوزير-             

  
  

لقد تعلق األمران المشار إليهما بالمرجع أعاله بصرف منحة اإلنتاج آل ثالثة 
  .أشهر وذلك باإلعتماد على أعداد تسند آل ستة أشهر

  
 الجزء التكميلي لمنحة اإلنتاج بالنسبة إلى رجال التعليم يصرف آل ثالثة آما أّن

دد يسند إليهم في سداسيين، ويضبط آل عدد حسب الغيابات أشهر إعتمادا على ع
 انعدمت إذا 20/20 غياب ويكون العدد  يومالحاصلة وذلك بطرح نقطة عن آل

خالل السداسي الواحد وذلك ) 20( وصفرا إذا بلغت الغيابات عشرين يوما ،الغيابات
  .بالنسبة إلى مّدرسي التعليم العالي

  
طرح نصف عي التعليم اإلبتدائي والثانوي فيلمنتمين لقطالمدرسين اا  إلىأما بالنسبة

 الغيابات وصفرا إذا انعدمت إذا 20/20عن آل يوم غياب ويكون العدد  )2/1(نقطة 
  .)40(بلغت أربعين يوما 

  

 
  87/09 منشور عدد

  الموارد البشريةدارة إ صادر عن
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 من الجزء التكميلي الثانيوعمال باألحكام سالفة الذآر فإنه سيتم صرف القسط 
 المقبل ديسمبررجال التعليم في موفى شهر إلى  بالنسبة 2009لمنحة اإلنتاج لسنة 

رخص المرض (  عدد أيام الغيابات االعتبار على عدد يأخذ بعين باالعتماد
 موفى إلى 2009 جوانطيلة المدة المتراوحة من غرة ) والغيابات غير الشرعية 

  .2009 نوفمبر
  

ي وحتى تتمكن المصالح المختصة من صرف هذا القسط من منحة اإلنتاج ف
اإلدارة  (اآلجـال المحددة فـإني أدعـوآـم إلى موافـاة إدارة الـمـوارد البشـرية

 بجدول يضبط عدد أيام 2009 ديسمبر 5 في أجل أقصاه يوم )الفرعية إلطار التدريس
  . طيلة الفترة المذآورة أعاله غيابات المعنيين باألمر

  
غيابات في األجل المذآور آما تجدر اإلشارة إلى أن آل تأخير في إرسال جداول ال
  .ينجر عنه إرجاء صرف منحة اإلنتاج للمعنيين باألمر

  
  

  عن وزير التعليم العالـي                                                                                                  
   العلمي والتكنولوجيا                                                     والبحث

  


