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يتعلق بفتح  2019 نوفمبر 27من وزير التربية مؤرخ في قرار 
تعليم  رتبة أستاذفي  باالختبارات إلعادة التوظيفمناظرة 

 .فني أو أستاذ تعليم تقنيثانوي أو أستاذ تعليم 
  إن وزير التربية،

  بعد االطالع على الدستور،
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 

 أو تممته وآخرها المرسوم عدد وعلى جميع النصوص التي نقحته
  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011لسنة  89

 مارس 17المؤرخ في  1973 لسنة 114وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط القانون األساسي الخاص برجال التعليم 1973

العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية وعلى 
ه أو تممته وآخرها األمر الحكومي عدد جميع النصوص التي نقحت

  ،2015 سبتمبر 4 المؤرخ في 2015 لسنة 1163
 المؤرخ في 2016 لسنة 1143عدد الحكومي وعلى األمر 

 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف 2016 أوت 16
أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات 

  الصبغة اإلدارية،
 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107 الرئاسي عدد وعلى األمر

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر 

 14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد 
   أعضاء بالحكومة، المتعلق بتسمية2018نوفمبر 

متعلق بضبط  ال2018 مارس 27 وعلى القرار المؤرخ في
باالختبارات إلعادة التوظيف في رتبة أستاذ كيفية تنظيم مناظرة 

  .تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم فني أو أستاذ تعليم تقني
  :قرر ما يلي

 2020  فيفري17 تفتح بوزارة التربية يوم ـالفصل األول 
باالختبارات إلعادة التوظيف في رتبة أستاذ ة مناظرة واأليام الموالي

وذلك في . تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم فني أو أستاذ تعليم تقني
  :مركزا توزع كما يلي) 1200(حدود ألف ومائتي 

  
  عدد المراكز  االختصاص

  110  العربية
  55  الفرنسية
  65  االنقليزية

  عدد المراكز  االختصاص

  20  األلمانية

  3  اإليطالية

  15  اإلسبانية

  15  الفلسفة

  40  التاريخ والجغرافيا

  50  التربية المدنية

  55  التربية والتفكير اإلسالمي

  350  الرياضيات

  62  علوم الحياة واألرض

  55  العلوم الفيزيائية

  70  اإلعالمية

  75  التربية التقنية

  20  اختصاص كهرباء: المواد التقنية

  20  اختصاص آلية: المواد التقنية

  15  االقتصاد

  20  التصرف

  40  التربية التشكيلية

  25  التربية الموسيقية

  20  التربية المسرحية
  

عن طريق  حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح ـ 2الفصل 
  .2020 جانفي 20يوم التسلسل اإلداري 

 جانفي 15 تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم ـ 3الفصل 
2020.  

الرسمي للجمهورية  ينشر هذا القرار بالرائد ـ 4الفصل 
  .التونسية

  .2019 نوفمبر 27تونس في 
  

   اطلع عليه
  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

  وزير التربية
                     حاتم بن سالم


