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و املتعلق بضبط شروط الترخيص يف إحداث  2008فيفري  22ملؤرخ يف ا 2008لسنة  486األمر عدد 
  .وتسيريهامؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها 

 
 إن رئيس اجلمهورية،

 
 باقتراح من وزير التربية والتكوين،

 
، 1993ديسمرب  27املؤرخ يف  1993لسنة  120على جملة تشجيع االستثمارات الصادرة بالقانون عدد  بعد االطالع

ون والقان 2007ديسمرب  27املؤرخ يف  2007 لسنة 69وعلى مجيع النصوص اليت نقحتها أو متمتها وخاصة القانون عدد 
 ،2008املتعلق بقانون املالية لسنة  2007ديسمرب  27املؤرخ يف  2007لسنة  70عدد 

 
املتعلق بالتربية والتعليم املدرسي، كما وقع  2002جويلية  23املؤرخ يف  2002لسنة  80وعلى القانون التوجيهي عدد 

 ،2008فيفري  11املؤرخ يف  2008لسنة  9وإمتامه بالقانون عدد  تنقيحه
 
 االقتصادية، املتعلق حبفز املبادرة 2007ديسمرب  27املؤرخ يف  2007لسنة  69عدد  ى القانونوعل
 

بتفويض بعض سلطات أعضاء احلكومة إىل  املتعلق 1989مارس  24املؤرخ يف  1989لسنة  457وعلى األمر عدد 
 ،2005جوان  27املؤرخ يف  2005لسنة  1841وخاصة األمر عدد  الوالة، وعلى مجيع النصوص اليت نقحته أو متمته

 
 املتعلق بضبط شروط الترخيص يف إحداث مؤسسات 1992جوان  22املؤرخ يف  1992لسنة  1187 وعلى األمر عدد

 تربوية خاصة وبتنظيمها وتسيريها،
 

 املتعلق بضبط مشموالت وزارة التربية والتكوين، 2002نوفمرب  11 املؤرخ يف 2002لسنة  2950وعلى األمر عدد 
 

 املدرسية، املتعلق بتنظيم احلياة 2004أكتوبر  19املؤرخ يف  2004لسنة  2437عدد  وعلى األمر
 

تنظيم ومشموالت اإلدارات اجلهوية للتربية  املتعلق بضبط 2007مارس  6املؤرخ يف  2007لسنة  463وعلى األمر عدد 
 والتكوين،

 
 املنافسة، وعلى رأي جملس

 
 .وعلى رأي احملكمة اإلدارية
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 : يصدر األمر اآليت نصه
 

 الباب األول
 

 أحكام عامة
 

 خاصة، على معىن أحكام هذا األمر، املؤسسات التربوية اخلاصة اليت يتم إحداثها من قبل الفصل األول ـ تعترب مؤسسات تربوية
د مبقابل وبصفة منتظمة حضوريا أو عن بع األشخاص الطبيعيني واملعنويني واإلنفاق عليها واليت تسدي خدمات تربوية وتعليمية

 : وهي أو دروس دعم وتدارك مع إمكانية اجلمع بينها
 

 ـ املؤسسات والفضاءات اليت تعىن بالتربية قبل املدرسية،
 
 املدارس االبتدائية، ـ
 

 ـ املدارس اإلعدادية،
 

 ـ املعاهد،
 
 مؤسسات التربية والتكوين عن بعد، ـ
 

 .تنظيمات خصوصية أو تعد الجتياز امتحانات أجنبيةو ـ املؤسسات التربوية اليت تعتمد برامج
 

ألحكام هذا  التابعة ملؤسسة تربوية خاصة كاملطعم واملبيت جزءا من املؤسسة املذكورة وتكون خاضعة وتعترب املباين واملرافق
 .األمر

 
ية وتعد الجتياز امتحانات أو اليت تطبق برامج تدريس أجنب تعفى املؤسسات التربوية اليت تعتمد برامج وتنظيمات خصوصية

 .من هذا األمر 9بالفصل  أجنبية من األحكام الواردة
 

 .نشاطها املتعلقة بالبنية األساسية ومن األحكام اليت ال تتالءم مع طبيعة وتعفى مؤسسات التربية والتكوين عن بعد من األحكام
 

 .االتفاقيات املربمة يف الغرض والتقيد ا توىوتبقى املؤسسات التربوية التابعة للبعثات الديبلوماسية خاضعة حمل
 

املكلف بالتربية  النموذجية إىل املدارس اإلعدادية واملعاهد اخلاصة وذلك مبقتضى قرار من الوزير ـ ميكن إسناد الصفة 2الفصل 
 .النموذجية إذا ما توفرت فيها الشروط املتوفرة باملؤسسات التربوية العمومية
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 80األول أعاله إىل أحكام القانون التوجيهي عدد  ؤسسات التربوية اخلاصة املنصوص عليها بالفصلـ ختضع امل 3الفصل 

 املشار إليه أعاله وإىل التشريعات والتراتيب ذات العالقة ولألحكام وااللتزامات 2002جويلية  23املؤرخ يف  2002لسنة 
 .الواردة ذا األمر

 
أنواعها احلصول على ترخيص مسبق حسب أحكام الفصلني  ربوية اخلاصة جبميعـ يستوجب إحداث املؤسسات الت 4الفصل 

 املشار إليه 2002جويلية  23املؤرخ يف  2002لسنة  80للتربية والتعليم املدرسي عدد  من القانون التوجيهي 40و 38
إلحداث أقسام أو  ترخيصا أعاله ويعترب احلصول على ترخيص إلحداث مدرسة ابتدائية خاصة أو إحداث روضة أطفال

 .فضاءات تعىن بالتربية قبل املدرسية
 

سحبها طبقا  قرارات منح التراخيص للمؤسسات التربوية اخلاصة املنصوص عليها بالفصل األول أعاله أو ـ تصدر 5الفصل 
تشارية أعاله وذلك بعد أخذ رأي جلنة اس املشار إليه 1989مارس  24املؤرخ يف  1989لسنة  457ألحكام األمر عدد 

 .بالتربية والتكوين حتدد تركيبتها وسري عملها مبقتضى قرار من الوزير املكلف جهوية يترأسها املدير اجلهوي للتربية
 

واملرحلتني األوىل والثانية من التعليم األساسي والتعليم  ـ يشمل نشاط املؤسسات التربوية اخلاصة األقسام التحضريية 6الفصل 
 .الثانوي

 
مراحل التعليم أو يف مرحلتني  سسة التربوية اخلاصة أن تسدي خدماا التعليمية والتربوية يف مرحلة واحدة منللمؤ وجيوز

 .الغرض تقدير بعد احلصول على ترخيص يف متتاليتني على أقصى
 

 .ومينع نفس الباعث من إحداث أكثر من مؤسسة تربوية خاصة
 
التربوي التونسي وبني برامج   تدريس الربامج الرمسية املعتمدة بالنظاممينع باعث مؤسسة تربوية خاصة من اجلمع بني كما

 .أجنبية التدريس األجنبية اليت تعد الجتياز امتحانات
 

والتربوية على تربية الناشئة على األخالق احلميدة  ـ تعمل املؤسسات التربوية اخلاصة يف إطار وظائفها التعليمية 7الفصل 
التوجيهي  واملبادرة وترمي عموما إىل حتقيق األهداف والغايات التربوية، كما حيددها القانون سؤوليةوالسلوك القومي وروح امل
 .للتربية والتعليم املدرسي

 
 اخلاصة إىل كل القوانني واإلجراءات والتراتيب اجلاري ا العمل واملنظمة للحياة ـ ختضع املؤسسات التربوية 8الفصل 
 .املدرسية

 
الرمسية وشبكات التعلمات ونظام التقييم واالرتقاء والنظام  زم املؤسسات التربوية اخلاصة باعتماد وتطبيق الربامجـ تلت 9الفصل 
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إضافات معرفية أو  باملؤسسات التربوية العمومية ويتعني على املؤسسات التربوية اخلاصة يف صورة تقدميها التأدييب املعمول ا
بالقائمات الرمسية احلصول على ترخيص كتايب من  ية أخرى وكتب مدرسية مما مل يردعند استعمال وسائل ومعينات تعليم

 .وزارة التربية والتكوين
 

 .مصاحل الوزارات املختصة ـ ختضع املؤسسات التربوية اخلاصة للتفقد البيداغوجي واإلداري والصحي من قبل 10 الفصل
 

 الباب الثاين
 

 سسات التربوية اخلاصةباملؤ يف الشروط واملواصفات املتعلقة
 

 القسم األول
 

 املشتركة يف الشروط واملواصفات
 

 الفرع األول
 

 يف الشروط املتعلقة بالباعث
 

 : ميكن أن يكون الباعث شخصا طبيعيا أو معنويا ـ 11الفصل 
 

 : جيب أن يكون ـ إذا كان الباعث شخصا طبيعيا
 
 املكلف بالتربية، لوزيرتونسي اجلنسية إال يف حالة احلصول على ترخيص من ا *
 
 قصدية، مل يصدر يف شأنه حكم من أجل جناية أو جنحة *
 
 .بعضها مل يشمله حكم يقضي حبرمانه من مباشرة حقوقه املدنية مجيعها أو *
 

خيول قانونه األساسي القيام بالنشاط التربوي  ـ إذا كان الباعث شخصا معنويا جيب أن يكون يف وضع مطابق للقانون وأن
 للشركة، ب أن يعني ممثال قانونياوجي
 

مديرا مباشرا هلذه املؤسسة إن توفرت فيه الشروط  ـ يف صورة بعث املؤسسة التربوية من قبل شخص طبيعي ميكن له أن يكون
 يف الغرض، الالزمة املنصوص عليها ذا األمر
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للشركة أن يكون مديرا مباشرا هلذه املؤسسة  القانوين ـ يف صورة بعث املؤسسة التربوية من قبل شخص معنوي ميكن للممثل
 .املنصوص عليها أعاله إن توفرت فيه الشروط الالزمة

 
 الفرع الثاين

 
 تقدمي امللف يف الشروط املتعلقة بإجراءات

 
ة إحداث مؤسسة تربوية خاصة إىل اإلدارة اجلهوية للتربي ـ يتوىل صاحب املشروع أو املمثل القانوين تقدمي ملف 12الفصل 

 .ماي إذا تعلق األمر بفتح املؤسسة يف سبتمرب املوايل 31أجل ال يتجاوز  والتكوين املختصة ترابيا يف
 

املستويف للوثائق والشروط  املصاحل املعنية بالرد على طلب الترخيص يف أجل أقصاه شهران من تاريخ إيداع امللف وتقوم
 .املستوجبة

 
 : هوية للتربية والتكوين ويتكون من الوثائق التاليةاجل ـ يسلم امللف إىل اإلدارة 13الفصل 

 
 مؤسسة تربوية خاصة، ـ مطلب إلحداث 1
 
 : ـ امللف اخلاص بالباعث 2
 

 : معنويا أ ـ إذا كان شخصا
 

 ـ العقد التأسيسي للشركة،
 

 القانوين، ـ التزام املمثل
 

 ـ نسخة من بطاقة تعريف املمثل القانوين،
 

 .باملمثل القانوين مل ميض عليها األجل القانويناخلاصة  3ـ بطاقة عدد 
 

 : طبيعيا ب ـ إذا كان شخصا
 

 ـ التزام الباعث،
 

 الوطنية، ـ نسخة من بطاقة التعريف
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 .مل ميض عليها األجل القانوين 3ـ بطاقة عدد 

 
 : اخلاص باملدير ويتكون من ـ امللف 3
 
 التزام املدير، *
 
 شرة اإلدارة وانتفاء أي مانع،على مبا شهادة طبية تفيد قدرته *
 
 .القانوين مل ميض عليها األجل 3بطاقة عدد  *
 
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، *
 
 العلمية، نسخة من الشهادة *
 
 .املشروطة قائمة خدمات أو ما يفيد القيام بالتدريس كامل املدة *
 
 : ـ امللف الفين للمؤسسة ويتكون من 4
 
 موقعي، مثال *
 
 ل يف احملالت املزمع استغالهلا،مثا *
 
 .تسوغ شهادة ملكية أو عقد *
 

 الفرع الثالث
 

 األساسية يف الشروط واملواصفات املتعلقة بالبنية
 

 : ـ يشترط يف املؤسسة التربوية اخلاصة أن 14الفصل 
 

 عليمية،الت يف بناية مستقلة ومسيجة ومهيأة خصيصا للتربية والتعليم وخمصصة حصريا لألنشطة ـ تكون
 

 ا وصحتهم، ـ تكون بعيدة عن كل أضرار ميكن أن متس بسالمة التالميذ والعاملني
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اجلاري ا العمل، كما يتم توفري وسائل الوقاية الضرورية  ـ يتم احترام كل شروط السالمة والصحة والنظافة حسب التراتيب
 احلماية املدنية، مصادق عليها من قبل مصاحل

 
 األقل، من اهلواء لكل تلميذ بالقسم على 3م 4.5دار ـ يتم احترام مق

 
 لضمان التنوير والتهوية، من مساحة اجلدران% 15ـ يتم احترام مساحة بلورية قابلة للفتح متثل 

 
 : على األقل جدراا مغلفة باخلزف جمموعات صحية 3ـ حتتوي كل مؤسسة تربوية خاصة على 

 
 واملدرسني، جمموعة صحية لإلداريني *
 
 تلميذ، 40جمموعة صحية ا مرحاض ومبولتني لكل  *
 
 تلميذة، 20صحية ا مرحاض لكل  جمموعة *
 
 تلميذ، 20حنفية ماء صاحل للشراب لكل  *
 
 .لكل تلميذ على األقل 2م2.5مع ختصيص  أن تكون باملؤسسة التربوية اخلاصة ساحة مبلطة ا فضاء لرفع العلم *
 

 اإلقامة، على املؤسسة أن توفر فضاء لقسم املبيت يكون مستقال عن فضاءات الدراسة ة أو نصفويف صورة وجود نظام اإلقام
 : وحيتوي على

 
سريرا مزدوجا، ويوفر مرقد  40استيعاب املرقد الواحد  لكل مقيم على أال تتعدى طاقة 2م1.7ختصص مساحة : ـ املراقد 

 : مرقد جيب توفري وبكل. خاص للفتيان وآخر للفتيات
 
 فضاء للمؤطر، *
 
 حجرة مالبس، *
 
 للمراجعة، فضاء *
 
 : جمموعة صحية ا *
 

 األقل، مقيمني على 5ـ حوض غسيل لكل 
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 مقيمني على األقل، 10ـ مرحاض لكل 

 
 .على األقل مقيمني 10ـ رشاش ماء لكل 

 
 .توفري املاء الساخن باألدواش *
 

 تالميذ على 10لميذ، كما جيب توفري حوض غسيل وحنفية لكل على األقل لكل ت 2م1.6مساحة  جيب توفري: ـ املطعم 
 .األقل

 
 : يكون مبلطا مبربعات جليز ضد االنزالق وبه جيب أن تكون جدرانه عازلة ضد البخار والرطوبة، كما جيب أن: ـ املطبخ 

 
 ،3م15 بيت تربيد ال تتعدى سعتها *
 
 بيت ختزين املؤن، *
 
 بيت ختزين اخلضر والغالل، *
 
 مالبس لألعوان، حجرة *
 
 .مواقد إلعداد األكالت *
 

 حمل متريض بكل مؤسسة تربوية خاصة جمهز باملعدات الصحية لتقدمي اخلدمات الصحية جيب توفري: ـ حمل التمريض 
 .واإلسعافات األولية

 
لميذ من طاولة منفردة مع ميكّن كل ت. مقاساته ألعمار التالميذ يكون األثاث املدرسي مالئما من حيث: ـ األثاث املدرسي 

 .كرسي
 

 الثاين القسم
 

 يف الشروط واملواصفات اخلصوصية
 

 الفرع األول
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 املؤسسات والفضاءات اليت تعىن بالتربية قبل املدرسية يف
 

التحضريية السنة  التحضريية باملؤسسات والفضاءات اليت تعىن بالتربية قبل املدرسية وتسبق السنة ـ جترى السنة 15الفصل 
خالهلا مساعدة الطفل يف سن اخلامسة على النمو الشامل  األوىل من التعليم األساسي وهي ملحقة يكلته وتدوم سنة واحدة يتم

 .وإعداده للتعلمات املدرسية األوىل وتدريبه على احلياة اجلماعية
 

 .سنوات 6-5املنتمني إىل الفئة العمرية  خيتص نشاط السنة التحضريية باألطفال
 

 : خمتصة قائمة الذات ويف املدارس االبتدائية اخلاصة ورياض األطفال وذلك بعد القيام ذا النشاط يف مؤسسات ميكن
 

 ـ استيفاء املواصفات طبقا ألحكام هذا األمر،
 

 اإلدارة اجلهوية للتربية والتكوين مرجع النظر، ـ إيداع ملف لدى
 

 إيداع، ـ احلصول على وصل
 

كان تابعا ملدرسة ابتدائية أو روضة أطفال أو احلصول على  ية للتربية والتكوين بانطالق النشاط فعليا إذاـ إعالم اإلدارة اجلهو
 .املختصة قائمة الذات ترخيص إذا كانت املؤسسة

 
ويضمن سالمة األطفال ويف صورة القيام ذا النشاط يف مدرسة  ـ يكون اختيار احملل يف مكان غري خملّ بالصحة 16الفصل 

للسكن للقيام ذا  ومينع يف كل احلاالت استعمال الشقق املعدة. السنة التحضريية حلفظ سالمة األطفال تدائية فإنه يتعني فصلاب
 .النشاط

 
 : وجيب أن تتوفر فيها املرافق التالية

 
 املاء الصاحل للشراب والنور الكهربائي، *
 
 فضاء استقبال، *
 
 طفل، لكل 2م1.5أطفال تتوفر ا التهوئة واإلنارة حبساب  لألنشطة التربوية لكل جمموعة قاعة *
 
الواحد مع إمكانية استغالهلا بالتناوب بني  للطفل 2م3ساحة لعب يف اهلواء الطلق جمهزة وا مساحات مظللة حبساب  *

 .األفواج
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مستجيبة ملواصفات  احلرص على أن تكون واملعينات التربوية والتنشيطية اليت يتطلبها تطبيق الربامج مع ويتعني توفري التجهيزات
 .وتوفري مستلزمات اإلسعاف حفظ الصحة والسالمة وكذلك جتهيز احملالت بقوارير إطفاء احلرائق

 
 : التحضريية يكون على رأس املؤسسة مدير ـ إذا اقتصر نشاط املؤسسة على السنة 17الفصل 

 
 وزير املكلف بالتربية،على ترخيص من ال تونسي اجلنسية إال يف حالة احلصول *
 
 متمتع حبقوقه املدنية، *
 
 سنة، 20تقل سنه عن  ال *
 
 مؤهل للقيام بنشاط تربوي، *
 
من أطفال  لتسيري املؤسسة مع إمكانية توليه التنشيط جزئيا أو كليا باملؤسسة حسب عدد ما حتتضنه متفرغ تفرغا كامال *

 .وأفواج
 

 : يكلّف املدير بـ
 

 وتنظيم العمل وعلى حسن سريه من النواحي التربوية والصحية، الربامج ـ السهر على تطبيق
 

 إعداد األنشطة التربوية، ـ املساعدة على
 

 ـ توفري أسباب السالمة والراحة لألطفال،
 
 توثيق النصوص املتعلقة بنشاط املؤسسة وحتيينها، ـ
 

مشسية  ة مدنية ونسخة من الشهادات العلمية وصورةتتضمن وجوبا بطاقة إرشادات ومضمون حال ـ مسك ملفات األعوان اليت
 ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

 
 والواردات، ـ مسك دفاتر الصادرات

 
 ـ مسك قائمات األطفال ودفتر التسجيل العام،

 
 األطفال، ـ مسك ملفات
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 ـ توفري الدفاتر والوثائق اليت يقتضيها حسن سري العمل،

 
 .وعن كل إخالل تتم مالحظته املسؤول عن هذا النشاط وهو
 

 : السنة التحضريية ـ يتوىل تنشيط 18الفصل 
 

 الطفولة، ـ خرجيو املعاهد املختصة يف تكوين إطارات
 

 االجتماع، ـ حاملو الشهادات العليا يف علم النفس وعلم النفس التربوي وعلم
 

 نشاط بترخيص من مصاحل الوزارة املكلفة بالطفولة،ال ـ منشطو رياض األطفال احملرزون على شهادة منشط أو القائمون ذا
 

 التعليم مبختلف مراحله عمومي وخاص، ـ املنتمون إىل سلك
 

القيام بتربص تأهيل حتدد اإلدارة مدته وبرناجمه وتنظمه اإلدارة أو هيكل خمتص  ـ حاملو شهادة البكالوريا على األقل بعد
 .به معترف

 
طفال ويتوىل التنشيط مرب  25بكل منها  لتحضريية من أفواج ال يتجاوز عدد األطفالـ تتكون أقسام السنة ا 19الفصل 

 .للفوج الواحد ويف احلصة الواحدة
 

 .وحدهم لتنشيط األطفال املربون بنشاطهم وفق ما مت إقراره من أهداف وبرامج ومناهج ووسائل وهم املؤهلون ويقوم
 

األساسي ويقع االكتفاء يف هذه السن بتطوير جتربته احلياتية وإعداده ملزاولة  لتعليموحيجر تلقني الطفل برنامج السنة األوىل من ا
 .بنجاح دراسته

 
األسبوع مع إمكانية ختصيص يوم راحة وسطه  ساعة موزعة على كامل أيام 20جيب أن ال يقل توقيت النشاط األسبوعي عن 

 إىل الراحة عند حتديد بداية احلصة وايتها وعند توزيع خمتلف مراعاة حاجة الطفل ويتعني احلرص على. إضافة إىل يوم األحد
 .األنشطة على احلصة

 
األطباء يستحسن أن يكون خمتصا يف طب األطفال وتتمثل  ـ تتعاقد املؤسسة مع طبيب مسجل جبدول عمادة 20الفصل 

اليت  ية للمؤسسة وحتديد اإلجراءات الوقائيةواألعوان ومراقبة التغذية وخمتلف اجلوانب الصح مهنته يف السهر على صحة األطفال
 .جيب اختاذها عند االقتضاء
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 .الطب املدرسي ويقوم بزيارة املؤسسة بصفة دورية وكلما اقتضت احلاجة ذلك ويعمل الطبيب املتعاقد بالتنسيق مع فريق
 
إعالم الطبيب املتعاقد والطبيب  بيقبل األطفال املرضى باملؤسسة ويف صورة العلم بظهور مرض معد يف عائلة الطفل جي وال

 .الطفل املدرسي وميكن لكل منهما اختاذ قرار يقضي بإبعاد
 

 الفرع الثاين
 

 يف املدارس االبتدائية
 

االبتدائية باستثناء  األحكام املضمنة بالفرع األول من القسم الثاين على األقسام التحضريية باملدارس ـ تنسحب 21الفصل 
 .مرمن هذا األ 17الفصل 

 
 لكل تلميذ على األقل على أن تكون 2م1.5العادية مهيأة اعتمادا على ختصيص مساحة  ـ تكون قاعات الدراسة 22الفصل 

 .على األقل 2م42مساحة القاعة 
 

 .حواسيب منها موزع 8مشبكة ومرتبطة باألنترنات وبكل قاعة  يتعني توفري قاعة على األقل لتدريس اإلعالمية
 

 :  بهيوفر فضاء ثقايف
 

 لألنترنات، ـ مكتبة ا رفوف للكتب ومكان خمصص للمكتيب وطاوالت للمطالعة وفضاء
 

 .منصة ـ قاعة متعددة االختصاصات مستطيلة أو مربعة الشكل وتكون ا
 

 .تلميذا 25ـ يتعني احلرص على أال يتجاوز عدد التالميذ بالقسم الواحد  23الفصل 
 

فعليا، إداريا وبيداغوجيا وهو املسؤول على حسن سري  تدائية اخلاصة مدير يتوىل تسيريهاـ يعني باملدرسة االب 24الفصل 
 .وللغري للمهمة املنوطة بعهدته الفعلية ويكون املخاطب الوحيد لسلطة اإلشراف العمل ا مع التفرغ الكامل

 
اح السنة الدراسية ويف أقصى احلاالت قبل غرة أكتوبر قبل افتت يعلم مدير املؤسسة التربوية اخلاصة املدير اجلهوي للتربية والتكوين

 .للمؤسسة ويشعره بكل تغيري يف الصدد بالتنظيم البيداغوجي
 

 : يكون يشترط يف مدير املؤسسة التربوية خاصة أن
 

 بالتربية، ـ تونسي اجلنسية إال يف صورة احلصول على ترخيص من الوزير املكلف
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 األساسي، سي املرحلة األوىل من التعليمـ أن يكون منتميا إلحدى رتب مدر

 
 سنوات، ـ أن يكون باشر مهنة التدريس الفعلي كامل الوقت ملدة مخس

 
 ـ مل يصدر يف شأنه حكم من أجل جناية أو جنحة قصدية،

 
 يف شأنه حكم يقضي حبرمانه من مباشرة حقوقه املدنية مجيعها أو بعضها، ـ مل يصدر

 
 قوبات من الدرجة الثانية،يتضمن ملفه اإلداري ع ـ أال

 
 .سنة 70وأال يتجاوز  سنة 25ـ أال يقل سنه على 

 
اإلقامة أو نصف اإلقامة يتوىل تأطري التالميذ مؤطرون يتم انتدام كامل  ـ إذا وجد باملدرسة االبتدائية اخلاصة نظام 25الفصل 
 .والتكوين هد مهن التربيةويكونون على األقل من حاملي شهادة البكالوريا أو من خرجيي مع الوقت

 
 الفرع الثالث

 
 يف املدارس اإلعدادية واملعاهد

 
على األقل على أن تكون  لكل تلميذ 2م1,5ـ تكون قاعات الدراسة العادية مهيأة اعتمادا على ختصيص مساحة  26 الفصل

 .على األقل 2م48مساحة القاعة 
 

والتربية التقنية تكون مساحة  دريس علوم احلياة واألرض والعلوم الفيزيائيةاإلعدادية وباملعاهد قاعات اختصاص لت توفر باملدارس
 : على األقل وا 2م54كل قاعة 

 
 املواد تفتح على قاعة الدرس، ـ قاعة جتميع

 
 طاولة أشغال متحركة، 16ـ 
 

 على جانيب قاعة التدريس ا أحواض ضد احلوامض، ـ مناضد مبنية
 

 اجلاري وأخرى للغاز، اءـ جتهيز القاعة حبنفيات امل
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التجهيزات العلمية والتعليمية واملواد الضرورية حلسن سري الدروس حسب  ـ تطالب املدارس اإلعدادية واملعاهد اخلاصة بتوفري
 .الوزارة املكلفة بالتربية ما تقره

 
 .كهرباءالتقنية يتعني توفري خمرب لآللية وخمرب لل وبالنسبة إىل املعاهد اليت ا شعبة العلوم

 
حواسيب على  8واملعاهد اخلاصة قاعات لتدريس اإلعالمية مشبكة ومرتبطة باألنترنات وبكل قاعة  وتوفر املدارس اإلعدادية

 .األقل منها موزع
 

 : يوفر فضاء ثقايف به
 

 للكتب ومكان خمصص للمكتيب وطاوالت للمطالعة وفضاء لألنترنات، ـ مكتبة ا رفوف
 

 مساحتها ضعف مساحة قاعة عادية على األقل،تكون  ـ قاعة مراجعة
 

 .مستطيلة أو مربعة الشكل وتكون ا منصة ـ قاعة متعددة االختصاصات
 

 .تلميذا 25يتجاوز عدد التالميذ بالقسم الواحد  ـ يتعني احلرص على أال 27الفصل 
 

حسن سري  إداريا وبيداغوجيا وهو املسؤول علىاإلعدادية أو باملعهد مدير يتوىل تسيريها فعليا،  ـ يعين باملدرسة 28الفصل 
 .لسلطة اإلشراف وللغري العمل ا مع التفرغ الكامل للمهمة املنوطة بعهدته ويكون املخاطب الوحيد

 
 رللتربية والتكوين قبل افتتاح السنة الدراسية ويف أقصى احلاالت قبل غرة أكتوب يعلم مدير املؤسسة التربوية اخلاصة املدير اجلهوي

 .بالتنظيم البيداغوجي للمؤسسة ويشعره بكل تغيري يف الصدد
 

 : يكون يشترط يف املدير أن
 

 بالتربية، ـ تونسي اجلنسية إال يف صورة احلصول على ترخيص من الوزير املكلف
 

 األستاذية أو ما يعادهلا على األقل، ـ أن يكون على األقل يف رتبة أستاذ تعليم ثانوي وحامال لشهادة
 
 الوقت يف قطاع التعليم العمومي أو اخلاص ملدة مخس سنوات على األقل، أن يكون قد باشر مهنة التدريس كاملـ 
 

 يصدر يف شأنه حكم من أجل جناية أو جنحة قصدية، ـ مل
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 حبرمانه من مباشرة حقوقه املدنية مجيعها أو بعضها، ـ مل يصدر يف شأنه حكم يقضي
 

 بات تأديبية من الدرجة الثانية،عقو ـ أال يتضمن ملفه اإلداري
 

 .سنة 70سنة وأال يتجاوز  30ـ أال يقل سنه عن 
 

يتم انتدام للعمل كامل الوقت ويكونون على األقل  ـ يتوىل تأطري التالميذ باملدارس اإلعدادية واملعاهد مؤطرون 29الفصل 
 .الباكالوريا من حاملي شهادة

 
وإعدادية ومعهد مؤهل على مساعدة املدرسني يف إعداد املواد  بكل مدرسة ابتدائية ـ ينتدب عون خمرب على األقل 30الفصل 

يف اختصاص  ويكون العون من بني حاملي شهادة باكالوريا على األقل. للناحية التطبيقية من دروسهم واملستلزمات الضرورية
 .علمي أو تقين

 
 اإلشراف على التصرف يف شؤون التالميذ باملدارس اإلعدادية املؤطرين يف ـ يتوىل مساعدة املدير والتنسيق بني 31الفصل 

 .مبيت تربوي يكون من بني حاملي الشهادات العليا ومرشد تربوي للقسم الداخلي إن وجد واملعاهد مرشد
 

 .أو ما يعادهلا على األقل ـ يعني ناظر دراسات باملعاهد من بني حاملي شهادة األستاذية 32الفصل 
 

واملعاهد اخلاصة كامل الوقت كلما توفرت جداول أوقات كاملة من بني  تدب مدرسو املدارس اإلعداديةـ ين 33الفصل 
اختصاصات التدريس  التربية والتكوين أو من بني حاملي شهادة األستاذية على األقل أو ما يعادهلا ويف خرجيي معاهد مهن

 .الوزير املكلف بالتربية من املطلوبة وتضبط نسبة املدرسني املنتدبني كامل الوقت بقرار
 

 الباب الثالث
 

 واملدرسني يف الشروط املتعلقة باألعوان
 

 باملؤسسات التربوية اخلاصة
 

العمل باملؤسسات التربوية اخلاصة أشخاص حوكمو من أجل جناية أو جنحة قصدية  ـ ال ينتدب للتدريس أو 34الفصل 
 .األشخاص أو األموال مرتكبة ضد

 
الكايف لضمان اخلدمات الضرورية للتسيري اإلداري وحفظ الصحة  ني توفري اإلطار اإلداري وإطار التأطريـ يتع 35الفصل 

 .حسب املقاييس املعمول ا باملؤسسات التربوية العمومية والنظافة واحلراسة وذلك
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السنة الدراسية بأمساء  وين قبل افتتاحعلى مدير املؤسسة التربوية اخلاصة إعالم املدير اجلهوي للتربية والتك ـ يتعني 36الفصل 

 .اإلدالء بالوثائق الضرورية اليت تثبت أهليتهم للقيام بعملهم مجيع العاملني ا وإشعاره بكل إضافة أو تغيري يف اإلبان مع
 

ليت االجتماعات ا يتعني على مجيع األعوان واملدرسني باملؤسسات التربوية اخلاصة يف نطاق عملهم حضور ـ 37الفصل 
 .لفائدم تدعوهم إليها سلطة اإلشراف واملشاركة يف حلقات التكوين اليت تنظم

 
وتنطبق . البيداغوجية والتفقد وخدمات التكوين املستمر ـ يتمتع مدرسو املؤسسات التربوية اخلاصة باملساعدة 38الفصل 

 .التربوية العمومية لرجال التعليم العاملني باملؤسسات واإلدارية اليت تنص عليها األنظمة األساسية عليهم مجيع الواجبات املهنية
 

ملدرسي املدارس اإلعدادية واملعاهد واملعاهد النموذجية  ـ ميكن للمدير اجلهوي للتربية والتكوين أن يرخص 39الفصل 
العمومي  ضافية بنيإضافية باملؤسسات التربوية اخلاصة على أن ال يتجاوز جمموع الساعات اإل العمومية يف القيام حبصص عمل

 .ساعات بالنسبة للمدرس الواحد) 10(واخلاص عشر 
 

 .الواردة ذا الفصل يعرض نفسه لعقوبات تأديبية وكل خمالف لألحكام
 

 الباب الرابع
 
 العالقة بني املؤسسة التربوية اخلاصة يف
 

 والتالميذ واألولياء
 

للتربية والتكوين  داخلي موافق عليه من قبل اإلدارة اجلهوية ينبغي أن يكون لكل مؤسسة تربوية خاصة نظام ـ 40الفصل 
 : وينص خاصة على

 
 الثامنة صباحا إىل السادسة مساء على أقصى تقدير، ـ توقيت الدراسة والذي يكون من الساعة

 
 املؤسسة، ـ السلوك داخل

 
 ـ النظام التأدييب،

 
 .ـ نظام التقييم

 
 .ترسيم على النظام الداخلي للمؤسسة ويتوىل إمضاءهويل كل تلميذ عند ال ـ يطلع 41الفصل 
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 .باملؤسسات التربوية العمومية ـ متسك املؤسسات التربوية اخلاصة ملفا لكل تلميذ حيتوي على الوثائق املعمول ا 42 الفصل

 
وال تتم . قاء والرسوباألقسام املنصوص عليها ببطاقة آخر السنة من حيث االرت ـ يتعني االلتزام بقرارات جمالس 43الفصل 
 .جمالس األقسام وحيجر خمالفة قرارات. الترسيم إال بعد االستظهار بشهادة مدرسية أصلية أو شهادة حضور عملية

 
 .املدرسية ـ جيب تأمني التالميذ ضد احلوادث 44الفصل 

 
ملؤسسة ملزمة باختاذ كل اإلجراءات والطبيب فورا وتكون ا ويف حالة مرض أحد التالميذ أو تعرضه إىل حادث جيب إبالغ الويل

 .اإلسعافات األولية اليت تتطلبها حالته الضرورية إلعطاء التلميذ
 

 ويتعني على املدير عند نقلة التلميذ أو. اليت يرسم ا منظوره وله حق نقلته منها ـ للويل حق اختيار املؤسسة 45الفصل 
 .انقطاعه تسليمه شهادة مدرسية ودفتره املدرسي

 
 : التربوية اخلاصة نع على مدير املؤسسةومي
 
التربوية اخلاصة ما عدا اإلجراءات املتخذة من جمالس التأديب أو عدم  اختاذ إجراءات يترتب عنها رفت التالميذ من املؤسسة *

 أو حرمام من مواصلة دراستهم بصفة طبيعية، جتديد ترسيمهم
 
ائية أو  املتعلقة بالتالميذ يف صورة مغادرم املؤسسة التربوية اخلاصة بصفة حجز الوثائق اللجوء ـ مهما كان السبب ـ إىل *

 يف حالة انتقاهلم إىل مؤسسة تربوية أخرى،
 
السماح لكل التالميذ  التعامل مع التالميذ، أو منعهم من اجتياز االمتحانات واملناظرات الوطنية أو عدم توخي طرق انتقائية يف *

 .كانت باملؤسسة اخلاصة مرحلتان من التعليم األساسي السادسة إىل السنة السابعة من الترسيم إذااملرتقني من السنة 
 

 الباب اخلامس
 
 االمتيازات املمنوحة للمستثمرين يف التعليم اخلاص يف
 

جملة تشجيع  من) ثالثا( 52و 49باعثي املؤسسات التربوية اخلاصة باالمتيازات الواردة بالفصلني  ـ ميكن متتيع 46الفصل 
 : املشار إليها أعاله واملتمثلة يف 1993 ديسمرب 27املؤرخ يف  1993لسنة  120االستثمارات الصادرة بالقانون عدد 

 
 املشروع، من كلفة% 25ـ منحة استثمار أقصاها 
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 10ة ال تفوق املدرسني التونسيني القارين وملد على أقصى تقدير من األجور املدفوعة إىل% 25ـ تكفل الدولة بنسبة 
 سنوات،

 
التونسيني القارين  األعراف يف النظام القانوين للضمان االجتماعي بعنوان األجور املدفوعة للمدرسني ـ تكفل الدولة مبسامهة

 مماثلة، سنوات مع إمكانية التجديد مرة واحدة لفترة 5ملدة 
 

 اري به العمل،اجل ـ وضع أراض على ذمة املستثمرين يف إطار عقد لزمة وفقا للتشريع
 

املماثل وتوقيف العمل باألداء على القيمة املضافة بالنسبة إىل التجهيزات  ـ اإلعفاء من املعاليم الديوانية واألداءات ذات األثر
 التجهيزات املصنوعة حمليا، واليت ليس هلا مثيل حمليا وتوقيف العمل باألداء على القيمة املضافة بالنسبة إىل املستوردة

 
الذي خيول االكتتاب يف رأس املال األصلي  1989لسنة  114عدد  مكرر من القانون 12و 12اعاة أحكام الفصلني ـ مر

األرباح الصافية  من املداخيل أو% 50بطرح املداخيل أو األرباح اليت يقع استثمارها وذلك يف حدود  للمؤسسة أو الترفيع فيه
 الشركات، والضريبة علىاخلاضعة للضريبة على دخل األشخاص الطبيعيني 

 
اليت ختصص لالستثمار يف صلب املؤسسة وذلك يف  ـ كما ختول االستثمارات املنجزة من قبل هذه املؤسسات طرح األرباح

 للضريبة على الشركات، من األرباح الصافية اخلاضعة% 50حدود 
 

دخل األشخاص الطبيعيني والضريبة على  أساس الضريبة على ـ طرح املداخيل أو األرباح املتأتية من هذه األنشطة من
املتعلق بإصدار جملة  1989لسنة  114مكرر من القانون عدد  12و 12الفصلني  الشركات وذلك مع مراعاة أحكام

 األشخاص الطبيعيني والضريبة على الشركات، الضريبة على
 

التونسيني  واالمتيازات الراجعة للمدرسني أو املكونني املهين بعنوان األجور واملرتبات واملنح ـ اإلعفاء من األداء على التكوين
 املنتدبني بصفة قارة،

 
 باملسكن لفائدة األجراء بعنوان األجور واملرتبات واملنح واالمتيازات الراجعة ـ اإلعفاء من املسامهة يف صندوق النهوض

األوىل ابتداء من تاريخ الدخول يف طور النشاط  سنوات للمدرسني أو املكونني التونسيني املنتدبني بصفة قارة وذلك خالل العشر
 ـ 2007املؤسسات اليت تدخل طور النشاط الفعلي خالل فترة املخطط احلادي عشر للتنمية  ومينح هذا االمتياز إىل. الفعلي

2011. 
 

 الباب السادس
 

 والعقوبات يف التغيريات وإاء النشاط
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اخلاصة للموافقة املسبقة اليت متنحها السلط املعنية بعد أخذ  له على املؤسسة التربويةـ خيضع كل تغيري مقترح إدخا 47الفصل 

 .اجلهوية للمؤسسات التربوية اخلاصة رأي اللجنة االستشارية
 

 املؤسسة بصفة اختيارية على أن يتم ذلك وجوبا يف موىف السنة الدراسية مع إعالم ـ ميكن للباعث أن ينهي نشاط 48الفصل 
التالميذ وتسليمهم شهادات مدرسية  ة اجلهوية للتربية والتكوين والتالميذ بذلك قبل ثالثة أشهر وبعد تسوية وضعياتاإلدار

 .والتكوين املعنية مع تقرير حمضر جلسة يف الغرض وإحالة ملفام إىل اإلدارة اجلهوية للتربية
 

جويلية  23املؤرخ يف  2002لسنة  80هي عدد باألحكام الواردة بالقانون التوجي ـ يف صورة اإلخالل 49الفصل 
املسؤولية وذلك بعد االستماع  املشار إليه أعاله والنصوص التطبيقية ذات العالقة، تسلط عقوبات على من تنحصر فيه 2002

 : إليه وتكون حسب التدرج التايل
 
 اإلنذار، ـ
 

 ـ التوبيخ،
 

 ـ سحب الرخصة من املدير،
 

 .املدرسي من القانون التوجيهي للتربية والتعليم 44و 43بالفصلني الواردة  ـ تطبيق األحكام
 

قرار سحب الترخيص وغلقها أو توقف نشاطها مببادرة من  ـ يتعني على املؤسسة التربوية اخلاصة اليت صدر بشأا 50الفصل 
 .النظر ن مرجعالتالميذ املرمسني ا إىل اإلدارة اجلهوية للتربية والتكوي صاحب املشروع إحالة ملفات

 
 الباب السابع

 
 أحكام انتقالية

 
وضعيتها طبقا  املؤسسات التربوية اخلاصة املباشرة لنشاطها يف تاريخ نفاذ هذا األمر أن تقوم بتسوية ـ جيب على 51الفصل 

طرف اإلدارة املتضمنة لإلخالالت املقدمة من  ألحكامه يف أجل ال يتجاوز السنتني من تاريخ صدوره وذلك طبقا للمالحظات
 : على إثر معاينة جترى للغرض كما يلي

 
 : خالل السنة األوىل
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 .القيام باإلجراءات الالزمة حىت تتطابق مواصفاا مع أحكام هذا األمر يتعني على هذه املؤسسات التربوية الشروع يف
 
تقم بأية مبادرة جدية لتسوية وضعيتها  ات ملصورة إذا ما اعتربت املصاحل املختصة بوزارة التربية والتكوين أن هذه املؤسس ويف

 .لتالميذ جدد ا مبثابة إحداث مؤسسة تربوية خاصة بدون ترخيص حيجر عليها تسجيل تالميذ جدد ويعد كل تسجيل
 

 : الثانية خالل السنة
 

اصل املؤسسات اليت بدون تسجيل تالميذ جدد ا وتو تواصل املؤسسات التربوية اخلاصة املذكورة بالفقرة أعاله نشاطها
 .األحكام اجلديدة هلذا األمر نشاطها بصورة طبيعية شرعت خالل السنة األوىل يف تطبيق

 
 .الثانية تلتزم كافة املؤسسات التربوية بتطبيق أحكام هذا األمر بصفة كلية بانقضاء السنة ويف كل احلاالت جيب أن

 
وضعيتها طبقا لألحكام الواردة ذا األمر بصورة كلية  تقم بتسوية ـ تعترب املؤسسات التربوية اخلاصة اليت مل 52الفصل 

طبقا  وضعية غري قانونية ويقع سحب الترخيص منها وتسمية متصرف ا من بني اإلطار التربوي بانقضاء السنة الثانية يف
 .للتشريع اجلاري به العمل

 
 الباب الثامن

 
 ختامية أحكام

 
املؤرخ يف  1992لسنة  1187أحكام األمر عدد  لسابقة واملخالفة هلذا األمر وخاصةـ تلغى مجيع األحكام ا 53الفصل 

املتعلق باملصادقة على كراس الشروط  2001جويلية  31القرار املؤرخ يف  املشار إليه أعاله وأحكام 1992جوان  22
 .أقسام السنة التحضريية وتنظيمها وتسيريها املتعلق بفتح

 
 .مكلف بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرمسي للجمهورية التونسية ة والتكوينـ وزير التربي 54الفصل 

 
 .2008فيفري  22يف  تونس

 
 زين العابدين بن علي
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  تصریح بإحداث أقسام سنة تحضیریة
- I  -   الباعـــث:  

  
  :شخص طبیعي  - 1  -

  ...............................................................اللقب.................................................... :االسم

  ...................................مكانھا...................................................... :تاریخ الوالدة

  .................................................................................................................... :الجنسیـــة
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  : .......................... امكانھ: .................. رھا إصدا  تاریخ) : .....................بالنسبة إلى األجانب( رقم بطاقة اإلقامة 

... : ...........................................................................................................................العنوان الشخصي 

  .................................الھاتف

  :عنوي  شخص م  -2 -
  ....: ...........................................................................................................................التسمیة الرسمیة 

  ......................: ...................................................................................الصبغة القانونیة 

  .................الھاتف: ....................................................................... عنوان المقر االجتماعي 

  ..........: .....................................................................................اسم الممثل القانوني ولقبھ 

  : ........................................مكانھا .............................................................تاریخ الوالدة 

  .......: ............................................................................................................الجنسیــة 

  : .......مكانھا : ................... تاریخ إصدارھا : ................................ رقم بطاقة التعریف الوطنیة 

  : ......... مكانھا: ..............خ إصدارھا تاری ) : ....................جانببالنسبة إلى األ(رقم بطاقة اإلقامة 

  -  - II مدیر المؤسسة :  
  

  : .............................................اللقـــب : .............................................................. االسم 

  : .......................................مكانھا : .......................................................... تاریخ الوالدة 

  : .........................................................................................................المستوى العلمي 

  : .......مكانھا : ................. تاریخ إصدارھا : .................................. رقم بطاقة التعریف الوطنیة 

  ........................................................................................................:.الوضعیة اإلداریة 

  :.....................................................................................كلــــي أو جزئي  : التفرغ لإلدارة 

  ..........................................................................................: .بیان النشــاط داخل المؤسسة 

  



  

-  III-   المؤسســـــة:  
  

......... ..........: .................................................................................................التسمیة 

  ....................................................................: .............................................. العنــــوان

  ..............................................الھاتف

  ......................................: ..............................................................تاریخ انطالق النشاط 

  : األنشطة التربویة الموازیة
  

  روضة أطفال 
  

  1.تعلیم أساسي م
  

  2.تعلیم أساسي م
  
  ............ ..: ...........................................................................................................................مدیرھا  

  : .................................................................مصدره : ....................................  تاریخ الترخیص فیھا  

: مالحظات عند االقتضاء  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.................................. ...............................................             

-VI  - تفصیلھا مع ذكر المساحة: ( الفضـــاءات(  
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
.................................................................................................................................  

  
كما نصرح أننا نلتزم باحترام أحكام  ، نشھد بصحة البیانات التي تضمنھا ھذا التصریح  ،نحن الممضیان أسفلھ

  .كراس الشروط المتعلق بإحداث أقسام تحضیریة وتنظیمھا وتسییرھا

  
  ....................................في ........................حرر بـ 

  
  دیرـــــالم                    البـــــــــاعث 

                                                                             
  

 :المندوبیة الجھویة للتربیة بـ     

  : ............................رقم اإلیداع     

 : .........................تاریخ اإلیداع     
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  2الملحق عدد المندوبیة الجھویة للتربیة                               
  ...........................بـ
  
  

  وصــل  إیــــداع
  

  ملف فـتح أقسام تحضیریة
  
  
  
  
  

  .................) ........................................................................................ة(السید) ت(أودع

  ..............في .................... المسلمة بـ ......................... بطاقة التعریف الوطنیة عدد ) ة(صاحب 

فتھ  ا ) (ه(بص ا طبیعی ا –شخص ثال قانونی ـ  مم دى ) .................................................. ل ةل  المندوبی

  . الملف الكامل المطلــوب إلحداث سنة تحضیریة........................... الجھویة للتربیة بـ

  : ...........................................................بالعنوان التالي : ......................... بدایة من 

  ............................................) ............................................ة(ویتولى اإلدارة السید 

  ....................يف ............ المسلمة بـ.. .......................بطاقة التعریف الوطنیة عدد ) ة(صاحب  
  

  ...........) ..........................................االقتضاءعند : ( المندوبیة الجھویة للتربیةمالحظات 

............................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

..............................................................................................................................  
  
  
  

  ......................في ............................                      
  

  :الجھـوي للتربیة بـ  المندوب                                                      
  

                             
    

  
  
 



  
  الجمھوریة التونسیة  

  وزارة التربیـة    
             ****  

  3الملحق عدد ة                   المندوبیة الجھویة للتربی
  ....................بــ  

  

  
  

  

  
  معھد    مدرسة إعدایة   مدرسة ابتدائیة

  
  
I –  إرشادات تتعلق بالباعث:  

  :شخص طبیعي  -أ 
   

  ............: ................................................اللقب : .......................................االسم 
 : ........................................................مكانھا …: .............................تاریخ الوالدة 

  : ................................................الحالة المدنیة : ......................................الجنسیة 

  ................……: ...........................................................................المھنة الحالیة
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  : .......................................................................................نوع الشركة أو الجمعیة 

  .........: .........................عدد الرخصة وتاریخھا : .................................. تاریخ إحداثھا 
  : ........................................................................................................العنوان 

  : ................................................................وصفتھ  الممثل القانونياسم 
II  - ة(إرشادات تتعلق بالمدیر(   :  

  : ..................................................اللقب : ................................................ سم اال

  : .................................................مكانھا : ......................................تاریخ الوالدة  

  :............عدد األطفال : ........................ الحالة المدنیة .............. : ...................الجنسیة 

  : ................................الوضعیة اإلداریة : ........................................ المھنة أو الخطة 

  : ............................الھاتف ......... : .............................................العنوان الشخصي 

  
  

 مطلب إحداث مؤسسة تربویة خاصة



III -   المحل المزمع استغاللھ  
  
  : ....................الوالیة ...................... المعتمدیة : ...................................... العنوان  -

  تسویـــغ                   ملكیة                          :           االستغاللوجھ  -

  جاھز                                        في حاجة إلى تحویر البنایات     :           حالة المحل       

    
  : ...........................................................................نوعیة األشغال الضروریة لتوظیفھ 

  : .............................................................................روریة إلنھاء األشغال المدة الض

  : .......................................................................................االسم المقترح للمؤسسة 

  

IV –  نوع التعلیم ونظامھ:  
  

  إقامة       إقامة 1/ 2     خارجي      ثانوي    داديإع     ابتدائي 
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م                                    واللقـب واإلمضــاء  االسم              ـاء   االس ـب واإلمض واللق
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  .......................................اجتمعت اللجنة االستشاریة الجھویة للمؤسسات التربویة الخاصة یوم 

  )الباعث: ()ة(عن السید ونظرت في الترشح إلحداث مؤسسة تربویة خاصة الصادر

  .........................................................................................................واقترحت 
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................................................................................................................  

  
  

  :أعضاء اللجنة 
  

 اإلمضاء الصفة للقبوا االسم

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  رئیس اللجنة
  اإلسم واللقب واإلمضاء
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  لــــــــــيقـــــــرار الـــــــــــوا
  
  
  
  
  
  
  
     
  



  الجمھوریـة التونسیــة    
 وزارة التربيـة      

            *****  
  المندوبية الجهوية للتربية

  5الملحق عدد ......               ......................... بــ
  
  
  

  لشركة الباعثةل القانوني ممثلال التــــــــــزام البـــــــــــــاعث أو
  
  

  ني الممضي أسفلھ،إ
  

  : ...................................................................................................االسم واللقب 
  

  : .................................................بــ : .............................................. المولود في 
  

  : .............................الوالیة : ........................ المعتمدیة ............................. دة العما
  

  : ................في : .....................المسلمة بـ : ........................ صاحب بطاقة التعریف عدد 
  
  

  :یة خاصة ألتزم بناء على تقدمي بطلب إلحداث مؤسسة تربو
   

ھ  -1 باحترام كل التراتیب المنصوص علیھا بكراس الشروط الذي تسلمت نسخة من

.  

ا  -2 ر صحیح منھ ا یكون غی ات م ا وأتحمل تبع بصحة التصریحات التي أدلیت بھ

  .بما في ذلك التتبعات العدلیة 

 
  

  .....................في ........................ حرر بــ          
  

  واللقــــب  االســــم     
   

  اإلمضاء                                                 
            

  
          

  
  

      
 
  



  الجمهوريـة التونسيـة 

  وزارة التربيـة  
           ****  

  المندوبية الجهوية للتربية

  6 الملحق عدد..............................               بــ
  
  
  

  التــــــــــــــزام المدیـــــــــــر
  
  

  :إني الممضي أسفلھ 
  

  : ...................................................................................................االسم واللقب 
  

  ........................................: .................................................تاریخ الوالدة ومكانھا 
  

  : ............في : ..................... المسلمة بـ : ....................... صاحب بطاقة التعریف عدد 
  

  .: ..................................................المباشر حالیا : .................................... الصفة 
  

  : ..............................................................................................العنوان الشخصي 
  

  : ھا بدایة من مفتتح السنة الدراسیة ) ه(المتوقع إحداث ) المعھد(أتعھد بإدارة المدرسة 
  

  : ............................نوع التعلیم ........... ................................. ):المعھد(اسم المدرسة 
  

  : .........................................................................................................العنوان 
  

ة ل إلدارة المؤسس التفرغ الكام زم ب روط  و وألت راس ش ي ك ا ورد ف ل م احترام ك ب

ربویة خاصة وبإعالم المندوبیة الجھویة للتربیة مباشرة في صورة إحداث مؤسسة ت

تح  ي ف رخیص ف ى الت ل الحصول عل إعراضي عن إدارتھا وبعدم ترسیم التالمیذ قب

  .المؤسسة 
 

  
  .........................في .................... حرر بــ                                                        

  
  االســـم واللـــــقب                                                                             
  
 
 


