الفصل  2ـ على المترشح الذي تتوفر فيه شروط الفصل  4من
اﻷمر الحكومي عدد  855لسنة  2017المؤرخ في  9أوت 2017
المشار إليه أعﻼه لممارسة مهام المساعدين الفنيين المختصين،
أن يقدم الوثائق التالية :
ـ مطلب كتابي باسم وزير العدل،
ـ سيرة ذاتية،
ـ شهادة في الجنسية،
ـ شهادة إقامة،
ـ مضمون من بطاقة السوابق العدلية،
ـ شهادة في عدم التفليس،
ـ شهادة طبية مسلمة من طبيب صحة عمومية تثبت القدرة
البدنية والذهنية على القيام بما يكلف به،

ـ نسخة مطابقة لﻸصل من الشهائد العلمية في اﻻختصاص
الفني المطلوب،
ـ شهادة خبرة في اﻻختصاص الفني،

ـ شهادة في عدم سبق شطبه نهائيا من جدول هيئة مهنية،

ـ تصريح على الشرف في عدم تقلد مسؤولية بحزب سياسي
أو هيئة مهنية خﻼل السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الترشح،
يكون معرفا بإمضاء الطالب عليه.
ـ وصل قبول المطلب.

الفصل  3ـ تودع مطالب الترشح لممارسة مهام المساعدين
الفنيين المختصين بمكتب الضبط المركزي لوزارة العدل في أجل
شهر من تاريخ نشر هذا القرار مقابل وصل تسلّم في ذلك.
تونس في  6فيفري .2018
اطلع عليه

وزير العدل

غازي الجريبي

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

بعد اﻻطﻼع على الدستور،
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وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

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

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في 25
نوفمبر  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى القرار المؤرخ في  24أفريل  2008المتعلق بضبط
نظام امتحان البكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وآخرها القرار المؤرخ في  21مارس .2017
قرر ما يأتي :

الفصل اﻷول ـ تضاف اللغة البرتغالية إلى الخانة الخاصة باللغة
اﻷجنبية الثالثة الواردة بالملحق المصاحب للقرار المؤرخ في 24
أفريل  2008المشار إليه أعﻼه بالنسبة إلى كل الشعب عدا شعبة
الرياضة.
الفصل  2ـ تضاف فقرة أخيرة جديدة إلى الفصل ) 4جديد(
وفصل ) 6مكرر( ،ونقطة  6إلى الفصل  8من القرار المؤرخ في
 24أفريل  2008المشار إليه أعﻼه كما يلي :

الفصل ) 4جديد( فقرة أخيرة )جديدة(  :يحجر على
المترشحين اصطحاب أي جهاز الكتروني إلى مركز اﻻمتحان ما
عدا اﻵلة الحاسبة التي يجب أن تكون مؤشرة من قبل المعهد
العمومي بالنسبة إلى تﻼميذ المعاهد العمومية ومركز اﻻختبارات
الكتابية بالنسبة إلى تﻼميذ المعاهد الخاصة والمترشحين بصفة
فردية .تعتبر كل مخالفة لمقتضيات الفقرة اﻷولى من هذا الفصل
محاولة غش.

الفصل ) 6مكرر(  :يطالب اﻷعوان المكلفون بمراقبة اختبار
امتحان الباكالوريا بالحضور إلى مركز اﻻختبارات الكتابية قبل 30
دقيقة من انطﻼق اﻻختبار وهم مدعوون إلى :

قرار من وزير التربية مؤرخ في  5فيفري  2018يتعلق بإتمام
القرار المؤرخ في  24أفريل  2008المتعلق بضبط نظام
امتحان البكالوريا.
إن وزير التربية،

وعلى القانون التوجيهي عدد  80لسنة  2002المؤرخ في 23
جويلية  2002المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع
تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد  9لسنة  2008المؤرخ في 11
فيفري ،2008

ـ تسلم قائمات المترشحين والظروف المتضمنة للعدد الكافي
من الورق المعد للتحارير والمسودات.

ـ اﻻلتحاق مباشرة بقاعات اﻻمتحان دون اصطحاب أية وثيقة
أو هاتف جوال أو أي جهاز الكتروني آخر.

كما يطالب المراقبون بجمع التحارير داخل الظروف
المخصصة مرتبة حسب تسلسل أعداد الترسيم وتسليمها إلى
كتابة مركز اﻻمتحان.
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الفصل ) 8نقطة  6جديدة(  :يجتاز المترشحون ﻻمتحان
البكالوريا المنتمون إلى معهد الفنون بالعمران اﻻختبارات التالية :

ـ بالنسبة للتربية الموسيقية أو التربية المسرحية  :يجتاز
المترشحون اختبارات كتابية وتطبيقية ويحتسب المعدل النهائي
على قاعدة المعدل الحسابي للعددين المحرزين في اﻻختبارين
التطبيقي والكتابي.

ـ بالنسبة للتربية التشكيلية فيكون المعدل النهائي مساو للعدد
المحرز في اﻻختبار الكتابي فقط.
ـ يسند للمواد الفنية ضارب  2ويخصص لﻼختبار الكتابي
حصة تدوم ساعتين.
الفصل  3ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  5فيفري .2018
اطلع عليه

وزير التربية

حاتم بن سالم

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  9فيفري .2018

كلفت السيدة آمال الحبيبي ،متصرف مستشار للتربية ،بمهام
رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية
للتربية ببن عروس.

عمﻼ بأحكام الفصل  28من اﻷمر عدد  2205لسنة 2010
المؤرخ في  6سبتمبر  2010تتمتع المعنية باﻷمر بالمنح
واﻻمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  9فيفري .2018

أنهي تكليف السيد سالم الهﻼلي ،أستاذ أول مميز درجة
استثنائية ،بمهام مدير مساعد لتكنولوجيات المعلومات واﻻتصال
بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات واﻻتصال
بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة ابتداء من  2جانفي .2018

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  9فيفري .2018

كلف السيد عبد الكريم رقاز ،أستاذ أول مميز درجة
استثنائية ،بمهام مدير التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات
واﻻتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بزغوان.
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  9فيفري .2018

كلفت السيدة هاجر العليمي ،أستاذ أول مميز درجة استثنائية،
بمهام مدير مساعد مكلف بالتكوين والتربصات بمعهد مهن التربية
والتكوين بصفاقس.

عمﻼ بأحكام الفصل  7من اﻷمر عدد  2116لسنة 2007
المؤرخ في  14أوت  2007تتمتع المعنية باﻷمر بالمنح
واﻻمتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  9فيفري .2018

كلف السيد نور الدين الفرشيشي ،أستاذ فوق الرتبة للمدارس
اﻻبتدائية ،بمهام رئيس مصلحة اﻷنشطة الثقافية والفنية والرياضية
باﻹدارة الفرعية لﻸنشطة الثقافية والفنية والرياضية واﻻجتماعية
بالمرحلة اﻻبتدائية بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة اﻻبتدائية
باﻹدارة العامة للمرحلة اﻻبتدائية بوزارة التربية.
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بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ
في  24جانفي .2018

كلفت اﻵنسة أسماء الرايس ،متصرف رئيس للتعليم العالي
والبحث العلمي ،بمهام مدير الشؤون اﻷكاديمية والشراكة العلمية
بجامعة تونس اﻻفتراضية.
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ
في  24جانفي .2018

كلف السيد نزار بنعبد الله ،متصرف مستشار للتعليم العالي
والبحث العلمي ،بمهام كاتب لجامعة لﻺشراف على مصلحة إطار
التدريس واﻹطار اﻹداري والفني والعملة باﻹدارة الفرعية للموارد
البشرية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة تونس اﻻفتراضية.

بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ
في  24جانفي .2018

كلف السيد محمد علي الزديني ،محلل ،بمهام كاتب لجامعة
لﻺشراف على مصلحة المحاسبة واﻹشراف على ميزانيات
المؤسسات باﻹدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح
المشتركة بجامعة تونس اﻻفتراضية.
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