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وعلى مجّلة التهيئة الترابية والّتعمير الصادرة بالقانون عدد 
وعلى جميع  ،1994نوفمبر  28ي ـــؤرخ فــ الم1994 لسنة 122

 لسنة 29تممتها وخاصة القانون عدد النصوص التي نقحتها و
  ،2009 جوان 9ي  المؤرخ ف2009

 أفريل 7خ في  المؤر1984 لسنة 386وعلـى األمر عدد 
 االستشاريةالمتعّلق بتركيب وطرق سير الّلجان الفنية  1984

 وعلى جميع النصوص التي نقحته  الفالحيةالجهوية لألراضي
 جانفي 7 المؤرخ في 2014 لسنة 23وتممته وخاصة األمر عدد 

2014،  
 أكتوبر 11 المؤرخ في 1999نة  لس2253وعلى األمر عدد 

 بالمصادقة على التراتيب العامة للتعمير كما تم  المتعّلق1999
 المــــؤرخ فـــي 2002 لسنـــة 2683تنقيحه وإتمــامه باألمر عـــدد 

 2020 لسنة 99  وباألمر الحكومي عدد 2002 أكتوبر 14
      ،2020 فيفري 17المؤرخ في 

فيفري  13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد 
  بضبط مشموالت وزارة الفالحة،  المتعّلق 2001

 جويلية 11 المؤرخ في 2005 لسنة 1991وعلى األمر عدد 
وبضبط أصناف  المتعّلق بدراسة المؤّثرات على المحيط 2005

وأصناف  المحيط الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على
  الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،

 أكتوبر 31 المؤرخ في 2007 لسنة 2740على األمر  عدد و
 المتعلق بضبط مناطق الصيانة باألراضي الفالحية لوالية 2007

  صفاقس،
 11 في خ المؤر2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،2021 أكتوبر
 11 في خ المؤر2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 

  ، المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة2021 أكتوبر
 الجهوية لألراضي االستشاريةوعلـى رأي الّلجنة الفنية 

المضمن بمحضر جلستها المؤرخة صفاقس ابعة لوالية الفالحيـّـة الّت
  .2021  مارس16في 

  :قررا ما يلي
تغـيـير صلوحية قطـــعة األرض الفالحـيـة م ــّ يت ـالفصــل األول

 المرتبة ضمن  صفاقس143546 عدد لرسم العقاري اموضوع
  ص64 آر 90 هك 9 والتي تمسح المناطق الفالحية األخرى

 والمبينة بالمثال صفاقس من والية عقاربوالكائنة بمعتمدية 
 صفاقسالمستخرج من خريطة حماية األراضي الفالحية لوالية 
وحدة ث والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا القرار، لغرض إحدا

  .لصناعة الخرسانة الخلوية
تخضع قطعة األرض المذكورة بالفصل األول أعاله   ـ2الفصـل 

 2253إلى التراتيب العامة للتعمير المصادق عليها باألمر عدد 
  . المشار إليه أعاله1999 أكتوبر 11 المؤرخ في 1999لسنة 

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 3الفصل  
  .  سيةالتون

 .2021 نوفمبر 24تونس في 
  
  
  
  

   عليهتاطلع
  رئيسة الحكومة

  رمضاننجالء بودن

وزير الفالحة والموارد المائية 
  والصيد البحري 

  محمود الياس حمزة
   التجهيز واإلسكانةوزير

 سارة زعفراني زنزري

 
 

 

 
 29العلمي مؤرخ في من وزير التعليم العالي والبحث قرار 

النتداب أساتذة مساعدين مناظرة  يتعلق بفتح 2021نوفمبر 
  .بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات للتعليم العالي

  إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  ،الع على الدستورـطبعد اال

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117على األمر الرئاسي عدد و
  متعّلق بتدابير استثنائية، ال2021سبتمبر 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 
 عدد وخاصة القانونوعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته 

 ،2021 جوان 7المؤرخ في  2021 لسنة 27
 فيفري 25 المؤرخ في 2008 لسنة 19وعلى القانون عدد 

 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته 2008
 2 المؤرخ في 2018 لسنة 38 القانون عدد وخاصةأو تممته 

 ، 2018ماي 
 سبتمبر 6 المؤرخ في 1993 لسنة 1825وعلى األمر عدد 

بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المدرسين  المتعلق 1993
 الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته 

 11 المؤرخ في 2008 لسنة 2877أو تممته وخاصة األمر عدد 
  ،2008أوت 

 أوت 4 المؤرخ في 2008 لسنة 2716وعلى األمر عدد 
ي  المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العال2008

 والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته 
 المؤرخ 2017 لسنة 827أو تممته وخاصة األمر الحكومي عدد 

  ، 2017 جويلية 28في 
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 جانفي 4 المؤرخ في 2013 لسنة 47وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسة وشروط 2013

  ،"أمد"وراه في نظام التحصيل على الشهادة الوطنية للدكت
 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 

 لحكومة،ل المتعلق بتسمية رئيسة 2021أكتوبر 
 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 

  .الحكومة المتعلق بتسمية أعضاء ب2021أكتوبر 
 :قرر مـا يلـي 

عالي والبحث العلمي يوم  تفتح بوزارة التعليم الـالفصل األول 
واأليام الموالية مناظرة النتداب أساتذة  2022 فيفري 21 االثنين

 27و 26 و25 الفصول مساعدين للتعليم العالي طبقا ألحكام
 6 المؤرخ في 1993 لسنة 1825 األمر عدد من) جديد (28و

 .  المشار إليه أعاله1993سبتمبر 
مناظرة لديدها  حدد عدد الخطط المزمع تسـ 2الفصــل 

بألف ومائة وعشر مساعدين للتعليم العالي الساتذة األانتداب 
  :حسب المواد على النحو التالي  وتوزع  خطة)1110(

  
 عدد الخطط  المادة

  2 علوم القرآن والتفسير
  4 علوم الحديث

  3 الفقه
  2 أصول الدين

  3 الحضارة اإلسالمية
  39 اللغة واآلداب والحضارة العربية

  19 للغة واآلداب والحضارة الفرنسيةا
  28 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية
  10 اللغة واآلداب والحضارة األلمانية
  8 اللغة واآلداب والحضارة اإليطالية
  6 اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانية
  1 اللغة واآلداب والحضارة الروسية
  2 اللغة واآلداب والحضارة الصينية

  1 واآلداب والحضارة اليابانيةاللغة 
  1 اللغة واآلداب والحضارة التركية

  1 علوم الترجمة والمصطلحات
  4 الفلسفة
  14 التاريخ

  11 الجغرافيا
  20 جتماععلم اال

  13 علم النفس

 عدد الخطط  المادة
  21 علوم التربية وتعليمية المواد
  6 التوثيق والمكتبات واألرشيف

  5 تصالعلوم اإلخبار واال
  19 لعامالقانون ا

  1 العلوم السياسية
  16 القانون الخاص وعلوم اإلجرام

                  21  العلوم االقتصادي ـة
  31 إدارة األعمال

  12 التسويق
  41 المالية والمحاسبة

              26  الطرق الكمي ـة
  42 الرياضيات

                     29 الرياضيات التطبيقي ة

  33 الفيزياء

  25 الكيمياء

  12 البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية

  13 البيولوجيا والفيزيولوجيا النباتية

  42 البيولوجيا الجزيئية والخلوية

                   16 العلوم الجيولوجي ة

         129 اإلعالمي ة

                   37 اإلعالمية في التصر ف
  9 علوم المواد

                     45 الهندسة الميكانيكي ة
  17 اآللية واإلعالمية الصناعية

  18 كترونيك والمكروالكترونيكلاال
  6  والصورةمعالجة اإلشارة

  6 األنظمة الكهربائية
  13 الهندسة المدنية

  8 الهندسة الصناعية
  3 هندسة النسيج

  20 الهندسة البيولوجيـة
  7 الهندسة الكيميائية

  17 اإلتصاالت
  2 الهندسة المائية
  4 هندسة الطاقة

  10 الهندسة الطبية الحيوية
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 عدد الخطط  المادة
  6 الجيوماتيك

  8 علوم النقل واللوجستيك
  5 م الصيدليةالعلو

                   2          العلوم البيولوجي ة الصيدلية
  6 علوم التغذية
  6 البيوفيزياء

  23 الفنون التشكيلية
  43 التصميم

  6 نظريات الفن
  1 التعميـر

  3 الهندسة المعمارية

  6 تقنيات السمعي البصري والسينما

  15 الموسيقى والعلوم الموسيقية

  5 المسرح وفنون العرض
  1 ط والوساطةتقنيات التنشي

  6 تعليمية األنشطة البدنية والرياضية
العلوم اإلنسانية المطبقة في ميدان األنشطة 

  7 البدنية والرياضية
العلوم البيولوجية المطبقة في ميدان األنشطة 

  7 البدنية والرياضية
  1110 المجموع العام للخطط المفتوحة

  
ع ي العلمي توزضبط بمقرر من وزير التعليم العالي والبحثيو

واالختصاصات  الخطط المزمع تسديدها حسب المواد
  .والمؤسسات
 أن يقدم مساعد يجب على المترشح لرتبة أستاذ ـ 3الفصــل 

شخصيا أو عن طريق شخص ينوبه بمقتضى توكيل قانوني، 
ن يورقيت) 2(ن يعالوة على الترجمة الذاتية، ملفا علميا في نسخت

يحتوي وجوبا على ) CD(ية نسخ على محامل رقم) 6(وست 
كل الشهادات العلمية ابتداء من شهادة الباكالوريا وعلى جميع 
أشغاله وبحوثه العلمية وأنشطته البيداغوجية، طبقا ألحكام األمر 

 المشار 1993 سبتمبر 6 المؤرخ في 1993 لسنة 1825عدد 
  .إليه أعاله

رة للترشح للمناظ حددت آجال التسجيل عن بعد ـ 4الفصــل 
على الموقع اإللكتروني الخاص بمناظرات وزارة التعليم العالي 

من بداية ) https://concours.mes.rnu.tn(والبحث العلمي 
 جانفي 13إلى غاية يوم الخميس  2022 جانفي 3يوم االثنين 

  ).12س(  على الساعة منتصف النهار2022

 بمقرات الجامعات الملفات إيداع حددت آجال ـ 5الفصــل 
 21إلى غاية يوم الجمعة  2022 جانفي 3بداية من يوم االثنين 

 الساعة ىلصباحا إ) 9س(من الساعة التاسعة  2022جانفي 
 الترشح إّال يمكنال ، و)دق30 و12س( والنصف منتصف النهار

  .في مادة واحدة من بين المواد المنصوص عليها

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية ـ 6ل الفصــ
  .التونسية

  .2021 نوفمبر 29تونس في 
  

   عليهتاطلع
  رئيسة الحكومة

  رمضاننجالء بودن

  وزير التعليم العالي والبحث العلمي
 منصف بوكثير

  
  
  

 

  

  .2021  نوفمبر5قرار من وزير النقل مؤرخ في بمقتضى 

همامي، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير يكلف السيد محجوب ال
  .باإلدارة الجهوية للنقل بوالية تونس

 2008 لسنة 1684 من األمر عدد 4عمال بأحكام الفصل 
، يتمتع المعني باألمر بالمنح 2008 أفريل 22المؤرخ في 

  .واالمتيازات المرتبطة بخطة كاهية مدير إدارة مركزية

  

  .2021  نوفمبر8 قرار من وزير النقل مؤرخ فيبمقتضى 

يكلف السيد الناصر حمدي، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير 
  .باإلدارة الجهوية للنقل بوالية زغوان

 2008 لسنة 1684 من األمر عدد 4عمال بأحكام الفصل 
، يتمتع المعني باألمر بالمنح 2008 أفريل 22المؤرخ في 

  .واالمتيازات المرتبطة بخطة كاهية مدير إدارة مركزية

  

  .2021  نوفمبر8قرار من وزير النقل مؤرخ في بمقتضى 

تكلف السيدة أحالم اليعقوبي ولدت العبيدي، تقني رئيس، 
بمهام رئيس مصلحة اإلحصاء باإلدارة العامة للنقل البري بوزارة 

  .2021 سبتمبر 22النقل ابتداء من 


