
 المتعلق بضبط خصوصيات نظام )1(1990 جويلية 9 مؤرخ في 1990 لسنة 1217أمر عدد 
 .)2(المدرسين الذين يجمعون بصفة استثنائية بين مهنتي التدريس والمحاماة

 
 إن رئيس الجمهورية ،

 والمتعلق بضبط 1983 سبتمبر 12المؤرخ في 1983 لسنة 112بعد اإلطالع على القانون عدد 
سي العام ألعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة النظام األسا

 .اإلدارية
 المتعلق  بالتعليم العالي 1989 جويلية 28 المؤرخ في 1989 لسنة 70وعلى القانون عدد 

 .والبحث العلمي
نة المحاماة  المتعلق بتنظيم مه1989 سبتمبر 7 المؤرخ في 1989 لسنة 87وعلى القانون عدد 

 .81 و22وخاصة فصليه 
 والضابط لكيفية تنظيم اللجنة 1960 فيفري 25 المؤرخ في 1960 لسنة 56وعلى األمر عدد 

 .اإلدارية المتناصفة وسير عملها
 المتعلق بالقانون األساسي 1982 سبتمبر 14 المؤرخ في 1982 لسنة 1269وعلى األمر عدد 

 .ي نقحته أو تممتهلموظفي التعليم العالي والنصوص الت
 1405، المتعلق بتنقيح األمر عدد 1989 جانفي 22 المؤرخ في 1986 لسنة 146وعلى األمر 

 المتعلق بإحداث منحة تأطير وبحث لفائدة سلك التعليم 1985 نوفمبر 8 المؤرخ في 1985لسنة 
 .العالي

ظيم الجامعات  المتعلق بتن1989 ديسمبر 14 المؤرخ في 1989 لسنة 1939وعلى األمر عدد 
 . ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

 .وباقتراح من وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي
 .وعلى رأي وزير العدل

 .وعلى رأي المحكمة اإلدارية
    :يصدر األمر اآلتي نصه 

 
 81بالفصل  يسمح للمدرسين في مؤسسات التعليم العالي والبحث المشار إليهم -الفصـل األول

 والمشار إليه أعاله، والمباشرين لمهنة 1989 سبتمبر 7 المؤّرخ في 1989 لسنة 87من القانون عدد 

                                                 
 .  1990 جويلية 31لرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ ا ) (1
 .2000 سبتمبر 12 مؤّرخ في 2000 لسنة 1944آما تم تنقيحه  باألمر عدد   ) (2
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المحاماة أو الذين هم في حالة عدم المباشرة لنفس المهنة منذ مدة ال تتجاوز ستة أشهر، أن يمارسوا 
 : بـحق التصويت والترشح في االنتخابات الجامعية وخاصة منها التي تتعلق

 . اللجان االستشارية ولجان االنتداب أو الترقية-
 . اللجان اإلدارية المتناصفة-
 . المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث-
 . مجالس الجامعات-
 . مجالس األقسام-
 . مديري األقسام ووحدات البحث-

 .ويمكن لهم التصويت عند انتخاب عميد الكلية
 لسنة 87 من القانون عدد 81خاب أو تعيين المدرسين المشار إليهم بالفصل غير أنه ال يمكن انت

 : والمشار إليه أعاله لممارسة المهام التالية1989 سبتمبر 7 المؤّرخ في 1989
 . رئيس جامعة-
 . عميد كلية أو نائب عميد-
 . مدير أو مدير مساعد لمؤسسة تعليم عال وبحث-
 

 يصبح عرضة للعزل بعد العرض على مجلس التأديب مدرسو التعليم العالي، مهما -2الفصل 
 لسنة 87كانت الخطة التي ينتسبون إليها، الذين يرسمون بجدول المحامين بعد صدور القانون عدد 

 . المشار إليه أعاله1989 سبتمبر 7 المؤّرخ في 1989
 

أديب كل مدرس انتدب ألول مرة  يصبح عرضة للعزل بعد العرض على مجلس الت-3الفصل 
 سبتمبر 7 المؤّرخ في 1989 لسنة 87في خطة من خطط التعليم العالي بعد صدور القانون عدد 

 والذي ال يتحصل على تشطيب اسمه من جدول المحامين أو الذي يرسم بهذا الجدول بعد 1989
 .انتدابه

 
 من القانون المشار 81يهم بالفصل  على المدرسين بمؤسسات التعليم العالي المشار إل-4الفصل 

 الذين ليسوا في وضعية مباشرة لمهنة 1989 سبتمبر 7 المؤّرخ في 1989 لسنة 87إليه أعاله عدد 
المحاماة والذين يرغبون من جديد في ممارسة هذه المهنة أن يعلموا وزير التربية والتعليم العالي 

المسبق يترتب عنه تعرضهم للعزل بعد العرض على والبحث العلمي مسبقا بذلك وعدم القيام باإلعالم 
 .مجلس التأديب
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 يحجر على المدرسين بمؤسسات التعليم العالي الذين يجمعون بين مهنتي التدريس -5الفصل 
والمحاماة الترافع لفائدة الغير ضد الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات 

 .الصبغة اإلدارية
 

 يبقى مدرسو التعليم العالي الذين يجمعون بين مهنتي التدريس والمحاماة خاضعين -6الفصل 
 المشار إليه 1986 جانفي 22 المؤّرخ في 1986 لسنة 146من األمر عدد ) جديد (4ألحكام الفصل 

 .أعاله
 

  وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والوزراء المعنيون باألمر مكلفون كل-7الفصل 
 . فيما يخصه بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 
 1990 جوبلية 9تونس في 

                                                            
  زين العابدين بن علي                                                                       

 


