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 28 قرار وزيرة شؤون الشباب والرياضة المؤرخ في وعلى
 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية 2019ماي 

ئية للشباب بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنا
  ).2018لسنة (والطفولة 

    : ما يليتررــــق

 19 تفتح بوزارة شؤون الشباب والرياضة يوم  ـالفصل األول
واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى  2019 أوت

لسنة ( رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة
2018(.  

 حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثالث  ـ2الفصل 
  .خطة) 43(ربعين وأ

  .2019 جويلية 19 تختم قائمة الترشحات يوم  ـ3الفصل 

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ4الفصل 
 .التونسية

  .2019 ماي 28تونس في 
  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

  وزيرة شؤون الشباب والرياضة
               سنية بالشيخ

 

 

 

 

 ماي 20 مؤرخ في وزيرة التكوين المهني والتشغيلقرار من 
قائمة االختصاصات ذات األولوية المعنية  يتعلق بضبط 2019

بمنحة التكوين المهني بالمؤسسات التكوينية التي تخضع 
  .إلشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل

   التكوين المهني والتشغيل،ةإن وزير

   الدستور، علىطالعالبعد ا

 المؤرخ في 2008 لسنة 10على القانون عدد و
  بالتكوين المهني،  المتعلق2008 فيفري  11

 فيفري 17 المؤرخ في 1993 لسنة 11وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة 1993

  ، منه3التونسية للتكوين المهني، وخاصة الفصل 

 جوان 20 المؤرخ في 1994 لسنة 1397 عدد وعلى األمر
المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير  1994

  ،شهادات ومؤهالت التكوين المهني األساسي والمستمر

 سبتمبر 29 المؤرخ في 1997 لسنة 1937وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي وطرق سير الوكالة 1997
  ،ة للتكوين المهنيالتونسي

 نوفمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 3071وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط منح التكوين المهني وشروط إسنادها، 2007

   منه،2وخاصة الفصل 

 جويلية 8 المؤرخ في 2009 لسنة 2139وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،2009

 27 المؤرخ في 2016لسنة  107وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت 

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

 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر 

 14في  المؤرخ 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ،ةأعضاء بالحكومالمتعلق بتسمية  2018نوفمبر 

قرار وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية وعلى 
بضبط المقدار الشهري المتعلق  2013 جوان 21المؤرخ في 

لمنحة التكوين المهني بمؤسسات التكوين التي تخضع إلشراف 
  ، التكوين المهني والتشغيل وكذلك شروط وتراتيب إسنادهاوزارة

 سبتمبر 14وعلى قرار وزير التكوين والتشغيل المؤرخ في 
 المتعلق بضبط قائمة االختصاصات ذات األولوية المعنية 2015

ف بمنحة التكوين المهني بالمؤسسات التكوينية التي تخضع إلشرا
  .وزارة التكوين المهني والتشغيل

  :ما يلي  تقرر

قائمة االختصاصات ذات األولوية المعنية  تضبط ـ لالفصل األو
بمنحة التكوين المهني بالمؤسسات التكوينية التي تخضع إلشراف 
وزارة التكوين المهني والتشغيل طبقا لبيانات الملحق المصاحب 

  .لهذا القرار

 2015 سبتمبر 14المؤرخ في  تلغى أحكام القرار ـ 2الفصل 
 .إليه أعالهالمشار 

إلى بصفة انتقالية،  ، الوكالة التونسية للتكوين المهنيتدعى
 في تاريخ ةوختم حلقات التكوين الجاري سير ضمان مواصلة

 في االختصاصات الواردة بالقرار  وذلكصدور هذا القرار
  .المنصوص عليه بالفقرة األولى من هذا الفصل

للجمهورية ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي  ـ 3الفصل 
  .التونسية

  .2019 ماي 20تونس في 
  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

   التكوين المهني والتشغيلةوزير
                     سيدة لونيسي
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  ملحق

  

العدد 
 الرتبي

 الشهادة أو المؤهل االختصاص مجال التكوين

 شهادة مهارة عامل في تربية األرانب تربية الحيوانات 1

 شهادة مهارة عامل في البناء 2

 شهادة مهارة مساعد في دهن البناء 3

 شهادة مهارة مساعد مركب التكسية اللينة لألرضيات والجدران 4

 شهادة الكفاءة المهنية بنـــاء 5

 شهادة الكفاءة المهنية حدائدي 6

 شهادة الكفاءة المهنية دهان في البناء 7

 شهادة الكفاءة المهنية كسيةمركب الت 8

 شهادة الكفاءة المهنية مركب ونحات الجبس 9

 شهادة الكفاءة المهنية مركب التكسية اللينة لألرضيات والجدران 10

 شهادة الكفاءة المهنية رئيس فريق في أشغال الصقاالت 11

 شهادة الكفاءة المهنية عون في الخرسانة 12

 لكفاءة المهنيةشهادة ا نجار قوالب 13

 شهادة الكفاءة المهنية معد أحواض السباحة 14

 شهادة الكفاءة المهنية عون في أشغال العزل ضد تسرب المياه 15

 مؤهل التقني المهني رئيـــس حضـــيرة بنـــاء 16

 مؤهل التقني المهني تـقــنـي مسـاح في قـيـس األراضي 17

  التقني المهنيمؤهل متار مراقب في البناء 18

 مؤهل التقني المهني تقني مخبر اختيار خرسانة 19

 مؤهل التقني المهني رئيس حضيرة في أشغال الدهن 20

 مؤهل التقني المهني رئيس حضيرة في  أشغال الحدادة 21

 مؤهل التقني المهني رئيس حضيرة في صناعة ووضع القوالب 22

 مؤهل التقني المهني رئيس حضيرة في أشغال الصقاالت 23

 مؤهل التقني المهني رئيس حضيرة أشغال صب الخرسانة 24

 مؤهل التقني المهني رئيس حضيرة في تكسية الواجهات 25

 مؤهل التقني المهني رسام مصمم في البناء 26

 مؤهل التقني السامي مســير أشغــال بنــاء 27

 مؤهل التقني السامي األشغال العموميةتقني سام في السالمة بحضائر البناء و 28

 مؤهل التقني السامي تقني سام في الخرسانة المضغوطة 29

 مؤهل التقني السامي تقني سام في صناعة الخرسانة 30

31 

  
  البناء

 مؤهل التقني السامي حافظ مغازة آلالت ومعدات البناء واألشغال العمومية
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العدد 
 الرتبي

 الشهادة أو المؤهل االختصاص مجال التكوين

 شهادة مهارة اءنجار بن 32

 شهادة مهارة صانع أثاث من اللوح المضغوط 33

 شهادة مهارة مركب هياكل من الخشب 34

 شهادة مهارة صانع أثاث من الخشب 35

 شهادة مهارة صانع قوالب الصالونات 36

 شهادة مهارة مسير آالت النجارة 37

 شهادة مهارة مساعد مغلف أثاث 38

 شهادة الكفاءة المهنية يليانجار أثاث موب 39

 شهادة الكفاءة المهنية مغـــــلف أثــــــــاث 40

 شهادة الكفاءة المهنية صّقـال أثاث 41

 شهادة الكفاءة المهنية نقاش على الخشب 42

 شهادة الكفاءة المهنية صانع مقاعد 43

 مؤهل التقني المهني تقني في إنتاج الموبيليا 44

 مؤهل التقني السامي م في دراسة وتصميم األثاثتقني سا 45

46 

  
 الخشـــــــب واألثـــــــــاث

 مؤهل التقني السامي تقني سام في التصرف في إنتاج  الخشب واألثاث

 شهادة مهارة مساعد مركب مكيفات الهواِء 47

 شهادة مهارة مساعد مصلح ثالجات 48

 شهادة مهارة حيمساعد مجهز حراري وص 49

 شهادة الكفاءة المهنية مركب مصلح في التبريد 50

 شهادة الكفاءة المهنية مجهز حراري  وصحي 51

 شهادة الكفاءة المهنية عون تعهد في تكييف الهواء 52

 مؤهل التقني المهني تقني صيانة في تكييف الهواء 53

 ل التقني المهنيمؤه تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء 54

 مؤهل التقني المهني رسام مصمم في تكييف الهواء 55

 مؤهل التقني المهني تقني صيانة في التبريد الصناعي 56

 مؤهل التقني المهني تقني في التصرف الفني المركزي 57

 مؤهل التقني المهني رئيس حضيرة في تكييف الهواء 58

 التقني المهنيمؤهل  تقني في تركيب المسابح 59

 مؤهل التقني المهني رئيس حضيرة في اللحام الصحي 60

 مؤهل التقني السامي تقني سام في تكييف الهواء 61

62 

 والتبريد يالتجــهيز الصحـ
 وتكـييف الهـــواء

 مؤهل التقني السامي تقني سام في البيئة والطاقة اختصاص حراري وصحي
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 الشهادة أو المؤهل االختصاص مجال التكوين

 شهادة الكفاءة المهنية مركب شبكة القنوات وتوابعها 63

 شهادة الكفاءة المهنية بناء مسالك مختلفة 64

 مؤهل التقني المهني متار مراقب في  الطرقات والمسالك المختلفة 65

 مؤهل التقني المهني متار مراقب في البناءات الصناعية واألشغال الفنية 66

 مؤهل التقني المهني رسام مصمم في الخرسانة والمسالك المختلفة 67

 مؤهل التقني المهني رة في أشغال الردمرئيس حضي 68

 مؤهل التقني المهني رئيس حضيرة في الطرقات والمسالك المختلفة 69

 مؤهل التقني المهني رئيس حضيرة في البناءات الصناعية واألشغال الفنية 70

71 

 األشغال العمومية

 مؤهل التقني السامي مسير أشغال عمومية

 هادة الكفاءة المهنيةش عون تنقيب ومتفجرات 72

 شهادة الكفاءة المهنية عون في استغالل مقاطع الحجارة والرخام 73

 شهادة الكفاءة المهنية عون مختص في قص الرخام 74

 مؤهل التقني المهني رئيس مقطع 75

76 

 المناجم والمقاطع

 مؤهل التقني المهني مسير معدات تحويل الرخام

 شهادة مهارة لمنسوجةمشغل آالت غسل المواد ا 77

 شهادة الكفاءة المهنية مشغل آالت النسيج 78

 شهادة الكفاءة المهنية عون في تنظيف المواد المنسوجة 79

 مؤهل التقني المهني تقني مصمم في النسيج 80

 مؤهل التقني المهني تقني في مراقبة جودة النسيج 81

 مؤهل التقني المهني سيجتقني في إنتاج النسيج وصيانة آالت الن 82

83 

 النســـــــيج

 مؤهل التقني المهني تقني في تنظيف المواد المنسوجة

 شهادة مهارة عون في القص الصناعي 84

 شهادة مهارة غراز المواد المنسوجة والغير منسوجة 85

 شهادة مهارة غراز المزرودات الدقيقة 86

 شهادة مهارة مساعد خياط 87
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 شهادة مهارة خياط ستائر 89
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 مؤهل التقني المهني تقني في أساليب صناعة المالبس 91

 مؤهل التقني المهني تقني في تصميم وتقنيات المالبس 92

93 

 الخياطة

 لمهنيمؤهل التقني ا تقني في صناعة المالبس
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99 
 الزرد

 مؤهل التقني المهني تقني في الزرد الدائري  والمستقيم

 شهادة مهارة محضر وجه الحذاء 100
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111 

 األحذيـــــــة

 مؤهل التقني السامي تقني سام في إنتاج األحذية

 شهادة مهارة مساعد مركب وصقال الجلود 112
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114 

 السكـــــــــافة

 مؤهل التقني المهني تقني في تصميم المنتوجات الجلدية
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130 

 ــــــــــاماللح
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 شهادة مهارة مساعد في نجارة أليمنيوم 133
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141 
تقني مصنع هياكل المباني من األليمنيوم، الزجاج والمواد 

 االصطناعية
 مهنيمؤهل التقني ال

 مؤهل التقني المهني تقني  في الحدادة الصناعية 142
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151 

 التنقـــــيـــــــب
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 جوان 17مؤرخ في  2019لسنة  518أمر حكومي عدد 
 2000 لسنة 142 األمر عدد  وإتمام بتنقيح يتعلق2019

 رخص  أصناف المتعلق بضبط2000 جانفي 24المؤرخ في 
   .السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها

  إن رئيس الحكومة،

   ،وزير النقلباقتراح من 

   طالع على الدستور،عد االب

 28 المؤرخ في 1998 لسنة 108وعلى القانون عدد 
خاصة الفصل و المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري 1998ديسمبر 

  األول منه،

 1999 لسنة 71وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 
 جميع النصوص التي نقحتها  وعلى 1999 جويلية26المؤرخ في 
 12 المؤرخ في 2009 لسنة 66وخاصة القانون عدد أو تممتها 

   منها،77وخاصة الفصل  2009أوت 

 جويلية 23 المؤرخ في 2002 لسنة 64وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى 2002

  اإلتفاقيتين المتعلقتين بالجوالن بالطرقات وعالمات الطريق، 

 جانفي 24 المؤرخ في 2000 لسنة 142وعلى األمر عدد 
 رخص السياقة وشروط تسليمها  أصناف المتعلق بضبط2000

 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وصلوحيتها وتجديدها
 ديسمبر 30 المؤرخ في 2002 لسنة 3354وخاصة األمر عدد 

2002، 

 أكتوبر 17 المؤرخ في 2000 لسنة 2406 وعلى األمر عدد

يير ق بضبط التنظيم اإلداري والمالي وطرق تس المتعل2000

  الوكالة الفنية للنقل البري،

 سبتمبر 23 المؤرخ في 2002 لسنة 2102وعلى األمر عدد 

 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى 2002

  لجوالن بالطرقات وعالمات الطريق،اإلتفاقيتين المتعلقتين با

 جانفي 16 المؤرخ في 2014ة  لسن409وعلى األمر عدد 

   المتعلق بضبط مشموالت وزارة النقل،2014

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 6 المؤرخ في 2017 لسنة 246 الحكومي عدد وعلى األمر

لة الفنية للنقل  المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكا2017جانفي 

  البري، 

 13 المؤرخ في 2017 لسنة 432 الحكومي عدد وعلى األمر

 المتعلق بضبط شروط وإجراءات اإلنتفاع باإلمتياز 2017أفريل 

الجبائي بعنوان السيارات المعدة خصيصا الستعمال المعوقين 

  جسديا،

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2017سبتمبر 

 14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد 

  ، المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة2018نوفمبر 

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية، 

   .الوزراء مجلس مداولة وبعد


