


 الجمهورية التونسية      

 وزارة التربية             

 املندوبية الجهوية للتربية بـــــ

 انتدابد ـــــــــــــــــــعق
 بين املمضين أسفله:

 وزير التربية 

 من جهة

 ...................في ........................والّسيد .................................................................. التونس ي الجنسية املولود 

 .........................وصاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد .......................................... الصادرة بتونس في  ..........

 من جهة أخرى 

 :وقع االتفاق على مايلي

ملدة سنة واحدة  3أ متعاقد من الصنف الفرعي معلم أول  ................. بصفة: ينتدب السيد ....................الفصل األول 

 ..........................من بداية قابلة للتجديد

كما يمكن نقلته إلى مركز آخر كلما اقتضت   .....................................ن املعني باألمر باملدرسة االبتدائية يعي   :2الفصل 

 مصلحة العمل ذلك.

مرتب  3من الصنف الفرعي أ ملعلم أول : يتقاض ى املعني باألمر نفس املرتب الشهري الخام واملنح املخولة 3الفصل

 .01مستوى التأجير  01بالدرجة 

 والحيطة االجتماعية واألداء على الدخل.: يخضع املرتب واملنح املشار إليها إلى الحجز بعنوان التقاعد 4الفصل

 .3من الصنف الفرعي أ معلم أول : ينتفع املعني باألمر بكل زيادة في املرتب أو املنح والتي تقرر لفائدة 5الفصل

 .ميزانية وزارة التربيةاالعتمادات املرسمة ب: يحمل تأجير املعني باألمر على 6الفصل

 .من مدرس ي التعليم االبتدائي هؤ بها نظرا ينتفع: ينتفع املعني باألمر بنفس العطل املدرسية التي 7الفصل

 .االبتدائي  درس ي التعليمملنفس الواجبات واملهام املوكولة  بنفس الحقوق وتنطبق عليه املعني باألمر يتمتع  : 8الفصل

تيسنوات  ثالثملدة أقصاها  تجديد هذا العقد بناء على تقرير تفقد بيداغوجي يقع:9 الفصل
 
 املعني يدمجبانقضائها  و ال

 .متربص معلم أول في رتبة  باألمر 

من  112و109: يقع فسخ هذا العقد في صورة االخالل بأحد الواجبات املنصوص عليها بأحكام الفصلين 10الفصل

بضبط النظام األساس ي العام ألعوان الدولة املتعلق  1983ديسمبر  12 املؤرخ في 1983لسنة  112قانون 

 .الجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةو 

 :، فيحرر بتونس                                                                                          

 عن وزير التربية                                                                 ( معرف به)إمضاء املتعاقد  

 



 الجمهورية التونسية      

 وزارة التربية             

 املندوبية الجهوية للتربية بـــــ

 انتدابد ـــــــــــــــــــعق
 بين املمضين أسفله:

 وزير التربية 

 من جهة

 ...................في ........................والّسيد .................................................................. التونس ي الجنسية املولود 

 .........................وصاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد .......................................... الصادرة بتونس في  ..........

 من جهة أخرى 

 :وقع االتفاق على مايلي

ملدة  2أ متعاقد من الصنف الفرعي أستاذ مدارس ابتدائية ................. بصفة: ينتدب السيد ....................الفصل األول 

 ..........................من بداية سنة واحدة قابلة للتجديد

كما يمكن نقلته إلى مركز آخر كلما اقتضت   .....................................ن املعني باألمر باملدرسة االبتدائية يعي   :2الفصل 

 مصلحة العمل ذلك.

 ستاذ مدارس ابتدائية من الصنف الفرعيأل : يتقاض ى املعني باألمر نفس املرتب الشهري الخام واملنح املخولة 3الفصل

 .01مستوى التأجير  01مرتب بالدرجة  2أ

 بعنوان التقاعد والحيطة االجتماعية واألداء على الدخل.: يخضع املرتب واملنح املشار إليها إلى الحجز 4الفصل

: ينتفع املعني باألمر بكل زيادة في املرتب أو املنح والتي تقرر لفائدة أستاذ مدارس ابتدائية من الصنف الفرعي 5الفصل

 .2أ

 .ميزانية وزارة التربيةاالعتمادات املرسمة ب: يحمل تأجير املعني باألمر على 6الفصل

 .من مدرس ي التعليم االبتدائي هؤ بها نظرا ينتفع: ينتفع املعني باألمر بنفس العطل املدرسية التي 7الفصل

 .االبتدائي  درس ي التعليمملنفس الواجبات واملهام املوكولة  بنفس الحقوق وتنطبق عليه املعني باألمر يتمتع  : 8الفصل

تيسنوات  ثالثملدة أقصاها  تجديد هذا العقد بناء على تقرير تفقد بيداغوجي يقع:9 الفصل
 
 املعني يدمجبانقضائها  و ال

 .في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص باألمر 

من  112و109: يقع فسخ هذا العقد في صورة االخالل بأحد الواجبات املنصوص عليها بأحكام الفصلين 10الفصل

بضبط النظام األساس ي العام ألعوان الدولة املتعلق  1983ديسمبر  12املؤرخ في  1983لسنة  112قانون 

 .الجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةو 

 :، فيحرر بتونس           

 عن وزير التربية                                                                 ( معرف به)إمضاء املتعاقد  

 



 

 

 الجمهورية الـتونسية

 وزارة الـتربية

  

 

 عقد انتداب
 

 بين الطرفين :

 من جهة         وزير التربية 

.........................................و السّيد)ة( : ...............................................................................................................  

........................................تاريخ الوالدة : ........................................................................مكانها : ..........................  

 : الشهادة الوطنية لإلجازة التطبيقية في التربية و التعليم "نظام إمد" الشهادة العلمية

         عدد بطاقة التعريف الوطنية

 

           املعرف الوحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 
 

 من جهة أخرى 

ملدة سنة  اقد للقيام بالتدريس باملدارس االبتدائيةينتدب السّيد)ة( ..........................................بصفة عون متع الفصل األول :

 وبانقضائها ينتدب بصفة أستاذ مدارس ابتدائية متربص واحدة 

 يلتزم السّيد)ة( ...............................................بما يلي :  : 2الفصل 

 ،االضطالع باملهام التي تناط بعهدته و العمل بمقتض ى التعليمات التي توجه إليه من قبل رؤسائه 

 ذن من الرؤساء املباشرين معلومات شفاهية أو مكتوبة بدون إ الحفاظ على السر املنهي و عدم إفشاء أي 

 إلى أطراف ثانوية بخصوص عمله،

 .أال يتعاطى أي نشاط خاص بمقابل مدة العقد 

  يدخل هذا العقد حيز التنفيذ ابتداء من ......................... : 3صل الف

لحجز بعنوان الضريبة على الدخل دينارا خاضعا ل 750يتقاض ى املعني)ة( باألمر أجرا شهريا جزافيا خاما يقّدر بـ  : 4الفصل 

ساعة  18على قاعدة  راتيب الجاري بها العملبعنوان املساهمة في نظام التقاعد و الحيطة االجتماعية طبقا للتشريع و التو 

 .تدريس أسبوعيا

في صورة ارتكاب املعني)ة( باألمر لخطأ جسيم أو إهمال للمهام املنوطة بعهدته يفسخ هذا العقد بقرار من وزير  : 5الفصل 

 التربية دون أي جبر للضرر و ال سابق إعالم.

 ات املرصودة بميزانية وزارة التربية )العنوان الثاني(.دمايحمل مرتب املعني)ة( باألمر على االعت : 6الفصل 

لسنة  112من القانون عدد  112)جديد( و  111و  110و  109و  108يخضع املعني)ة( باألمر إلى أحكام الفصول  : 7الفصل 

تي نّقحته أو تّممته.و على جمي 1983ديسمبر  12املؤرخ في  1983
ّ
 ع النصوص ال

لعت عليه و وافقت
ّ
 اط

 )إمضاء معرف به(

وزير التربيةعن    

 


