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 :الميمةإستراتيجية - 1
تعد التربية أولوية مطمقة في بناء المجتمعات وىذا ما يفسر توجو الدولة التونسية في 

عمى  2002جعميا حقا دستوريا كما نص القانوف التوجييي لمتربية والتعميـ المدرسي لسنة 
.  سف السادسة عشرإلىلزاميتو إ التعميـ وإجبارية

أجندة ) تونس مف جممة البمداف التي صادقت عمى أجندة التنمية المستدامة تبروتع
.  واالقتصادية والتكنولوجيةاالجتماعيةالتي تتمحور حوؿ األبعاد  البيئية و (2030

  القطاعية اإلستراتيجيةوقد حرصت وزارة التربية عمى تكريس ىذا التوجو عند صياغة 
ضماف التعميـ الجيد والمنصؼ والشامؿ "لمتربية  وتفعيؿ كؿ مف اليدؼ الرابع الذي يسعى إلى 

بالمساواة بيف  واليدؼ الخامس المتعمؽ "لمجميع وتعزيز فرص التعمـ مدى الحياة لمجميع
الجنسيف أي ضماف تكافؤ الفرص بيف الذكور واإلناث في الحصوؿ عمى  تعميـ جيد والقضاء 

. التفاوت التمييز وعمى جميع أنواع
 13 المؤرخ في 2019 لسنة 15دد ػػوف األساسي لمميزانية عػػالتوجو أقره القاف ىذا

 حيث يعمؿ رئيس البرنامج عمى إعداد الميزانية عمى أساس 18 في فصمو 2019فيفري 
أىداؼ ومؤشرات تضمف المساواة وتكافؤ الفرص بيف النساء والرجاؿ وبصفة عامة بيف كافة 

. فئات المجتمع دوف تمييز
وتمثؿ ميمة التربية مكونا ىاما مف مكونات المنظومة الوطنية إلعداد الموارد البشرية 

ورافدا مف روافد التنمية وتيدؼ إلى بناء وتنمية شخصية الفرد في مختمؼ أبعادىا وتنشئة 
بو وترسيخ الوعي باليوية الوطنية وتدعيـ تفتحو عمى واالعتزاز التالميذ عمى حب الوطف 

 .الحضارة اإلنسانية
كما تتميز ميمة التربية بوظيفتيا التعميمية والتربوية التي تسعى مف خالليا إلى 

ضماف تعميـ جيد لمجميع يتيح اكتساب ثقافة عامة ومعارؼ عممية ونظرية تمكف مف تنمية 
مواىب المتعمميف وتطوير قدراتيـ وتمكنيـ مف اكتساب المعارؼ والميارات الالزمة لممارسة 

. مينة أو حرفة إذا اختاروا مسمؾ التكويف الميني
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فقد , ونظرا لما شيدتو تونس في السنوات األخيرة  مف تغيير عمى مختمؼ المستويات
عادة ضبط أولوياتو بما يتماشى والتوجيات  تـ الشروع في مراجعة أىداؼ قطاع التربية وا 

العامة لمبالد مف خالؿ إنجاز الدراسات التشخيصية والتقييمية لبعض المجاالت التربوية مف 
. قبؿ خبراء وباحثيف في المجاؿ التربوي واالقتصادي واالجتماعي

 ورغـ اإلشكاليات المتعمقة بقيادة اإلصالح التربوي فإف عددا مف المسائؿ ,في المقابؿ
التي تمثؿ مشغال أساسيا لممنظومة التربوية في عالقة بجودة العممية التربوية مف جية 
. وضماف مبدأ اإلنصاؼ و تكافؤ الفرص جعمت الميمة تنطمؽ في جممة مف المشاريع

 وتأثيرىا 19  لما شيدتو البالد مف تعثرات ناجمة عف تداعيات جائحة كوفيدونظرا 
المباشر عمى المالية العمومية والتوازنات العامة لمبالد فقد تـ إعداد الميزانية عمال باإلجراءات 

 مع 2020 ماي 14 لمسيد رئيس الحكومة المؤرخ في 16عدد  االستثنائية الواردة بالمنشور
 . لمقطاعاإلستراتيجية والتوجيات  تحديد أولويات الوزارة بما يتماشى

 

  مقابؿد. أ6.728.000 ما قدره 2021 لسنة ميزانية ميمة التربيةوبمغت 
تطور بػ  مثؿ نسبةتد .أ 218.052 قدرىا أي بزيادة 2020د خالؿ سنة . أ6.509.948

دوف اعتبار )  من إجمالي ميزانية الدولة%16,4ىذا وتمثل ميزانية الميمة . 3,3%
دوف اعتبار ) اموظف 203.691 عدد موظفي القطاعويبمغ  (أصؿ الديف الخارجي

 . من جممة موظفي الدولة%31,6  تقريباوىو ما يمثؿ (الممحقيف في إطار التعاوف الفني
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  :تقديم برامج الميمة -2
 نشاطا 18 برنامجا فرعيا و81 برامج و03 ثالثة 2021تتضمف ميمة التربية لسنة 

 فاعميف عمومييف وىما المركز 02 مؤشرا لقيس أدائيا ويساىـ في تحقيقيا 18 أىداؼ و7و
 .الوطني لتكنولوجيا التربية والمركز الدولي لتكويف المكونيف
: تتوزع البرامج والبرامج الفرعية عمى النحو التالي

: 1رسم بياني عدد 
ىيكمة الميمة حسب البرامج والبرامج الفرعية 

 
 

 البرامج الفرعية 
 برنامجا فرعيا وىو العدد الذي يوافؽ عدد المندوبيات 26 برنامج إلى يتفرع كؿ

ي يسير عمى ذ المستوى المركزي واؿبرنامج فرعي واحد عمىالجيوية لمتربية عالوة عمى 
لكؿ برنامج كما يبينو الرسـ  27تسيير البرنامج وقيادتو وبذلؾ يصبح عدد البرامج الفرعية 

  :البياني المصاحب
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1ااسخلي الابسدائعي بستنع  1ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بستنع   1اللعادة وااظاندة بستنع    

2ااسخلي الابسدائعي بستنع  2ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بستنع   2اللعادة وااظاندة بستنع    

 اللعادة وااظاندة ببو رسوض ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز ببو رسوض ااسخلي الابسدائعي ببو رسوض

 اللعادة وااظاندة بمنتبي ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بمنتبي ااسخلي الابسدائعي بمنتبي

 اللعادة وااظاندة بأزياني ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بأزياني ااسخلي الابسدائعي بأزياني

 اللعادة وااظاندة بجندوبي ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز ببنززت ااسخلي الابسدائعي ببنززت

 اللعادة وااظاندة بباجي ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بباجي ااسخلي الابسدائعي بباجي

 اللعادة وااظاندة بجندوبي ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بجندوبي ااسخلي الابسدائعي بجندوبي

 اللعادة وااظاندة بنابل ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بنابل ااسخلي الابسدائعي بنابل

 اللعادة وااظاندة بصػتاو ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بصػتاو ااسخلي الابسدائعي بصػتاو

 اللعادة وااظاندة بظلعاني ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بظلعاني ااسخلي الابسدائعي بظلعاني

 اللعادة وااظاندة بالكاف ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بالكاف ااسخلي الابسدائعي بالكاف

 اللعادة وااظاندة باللصسين ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز باللصسين ااسخلي الابسدائعي باللصسين

 اللعادة وااظاندة بالليرواو ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بالليرواو ااسخلي الابسدائعي بالليرواو

 اللعادة وااظاندة بظتطي ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بظتطي ااسخلي الابسدائعي بظتطي

 اللعادة وااظاندة باانظسير ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز باانظسير ااسخلي الابسدائعي باانظسير

 اللعادة وااظاندة بااهديي ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بااهديي ااسخلي الابسدائعي بااهديي

1ااسخلي الابسدائعي بصلاكع  1ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بصلاكع   1اللعادة وااظاندة بصلاكع    

2ااسخلي الابسدائعي بصلاكع  2ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بصلاكع   2اللعادة وااظاندة بصلاكع    

 اللعادة وااظاندة بظعدز بتشيد ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بظعدز بتشيد ااسخلي الابسدائعي بظعدز بتشيد

 اللعادة وااظاندة بللصي ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بللصي ااسخلي الابسدائعي بللصي

 اللعادة وااظاندة بستشز ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بستشز ااسخلي الابسدائعي بستشز

 اللعادة وااظاندة بلبعي ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بلبعي ااسخلي الابسدائعي بلبعي

 اللعادة وااظاندة بلابع ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بلابع ااسخلي الابسدائعي بلابع

 اللعادة وااظاندة بمدنيو ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بمدنيو ااسخلي الابسدائعي بمدنيو

 اللعادة وااظاندة بسطاوين ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بسطاوين ااسخلي الابسدائعي بسطاوين

 خارطة برامج ميمة التربية: 3رسم بياني عدد 
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: إطار األداء وأنشطة البرامج

عذد األهذاف عذد األًشطت البشاهج 

االستشاتُجُت 

عذد هؤششاث 

قُس األداء   6 2 4المرحلة االبتدائية 

 4 2 4المرحلة االعدادية والتعليم الثانوي 

 8 3 10القيادة والمساندة 

 18 7 18المجموع 

 

 :(2023-2021)إطار النفقات متوسط المدى  -3
 : برمجة نفقات الميمة عمى المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل3-1

  د1000بـ 

 البُاى

 التقذَشاث ق م إًجاصاث إًجاصاث إًجاصاث هصادس

 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 التوىَل

 1البشًاهج 
موارد 
 2574510 2505525 2392636 2307110 2003536 1668758 1805241 الدولة

الوشحلت 

 8 8 8 8 8 8 6 م ذ م ع االبتذائُت

مجموع 
 2574518 2505533 2392644 2307118 2003544 1668766 1805247 البرنامج

  2البشًاهج 
موارد 
 4024000 3916069 3739139 3569208 3274567 2895675 3119117 الدولة

الوشحلت 

اإلعذادَت 

والتعلُن 

 الثاًىٌ

 12261 12251 12241 12231 10614 10602 13266 م ذ م ع

مجموع 
 4036261 3928320 3751380 3581439 3285181 2906277 3132383 البرنامج

 9البشًاهج 
موارد 
 641490 624406 596225 633630 735042 382111 237628 الدولة

 القُادة 

 2761 2761 2761 2673 3408 3408 3052 م ذ م ع والوساًذة

مجموع 
 644251 627167 598986 636303 738450 385519 240680 البرنامج

موارد  الوجوىع
 7240000 7046000 6728000 6509948 6013145 4946544 5161986 الدولة

 15030 15020 15010 14912 14030 14018 16324 م ذ م ع

مجموع 
 7255030 7061020 6743010 6524860 6027175 4960562 5178310 البرامج

يىاسد ) تشًم انًىاسد انعايح نًٍضاٍَح انذونح ويىاسد انقشوض انخاسجٍح انًىظفح ويىاسد انحغاتاخ انخاصح :هىاسد الذولت

.  (انحغاتاخ انخاصح فً انخضٌُح ويىاسد حغاتاخ أيىال انًشاسكح

 .(اإلداسٌح وغٍش اإلداسٌح) انًىاسد انزاتٍح نهًؤعغاخ انعًىيٍح :م ر م ع
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 : بشهجت ًفقاث الوهوت علً الوذي الوتىسط حسب األقسام وهصادس التوىَل3-2
  د1000بـ 

 البُاى

هصادس 

 التوىَل

 التقذَشاث  ق م إًجاصاث إًجاصاث إًجاصاث

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 ًفقاث 

 التأجُش

موارد 
 6422595 6280090 6013250 5800000 5264176 4597678 4820891 الدولة

 0 0 0 0 0 0 0 م ذ م ع

مجموع 
 6422595 6280090 6013250 5800000 5264176 4597678 4820891 القسم

 ًفقاث

  التسُُش

موارد 
 394655 383160 372000 366798 306981 98040 100033 الدولة

 15030 15020 15010 14912 14030 14018 16324 م ذ م ع

مجموع   
 409685 398180 387010 381710 321011 112058 116357 القسم

 ًفقاث

  التذخالث

موارد 
 18750 18750 18750 18750 127811 36781 38692 الدولة

  

 0 0 0 0 0 0 0 م ذ م ع

مجموع   
 18750 18750 18750 18750 127811 36781 38692 القسم

 ًفقاث

  اإلستثواس

موارد 
 404000 364000 324000 324400 314177 213445 202170 الدولة

  

 0 0 0 0 0 0 0 م ذ م ع

مجموع   
 404000 364000 324000 324400 314177 213445 202170 القسم

 بقُت 

 الٌفقاث 

موارد 
 0 0 0 0 0 600 200 الدولة

 0 0 0 0 0 0  0 م ذ م ع

مجموع 
 0 0 0 0 0 600 200 القسم

موارد  الوجوىع
 7240000 7046000 6728000 6509948 6013145 4946544 5161986 الدولة

 15030 15020 15010 14912 14030 14018 16324 م ذ م ع

مجموع 
 7255030 7061020 6743010 6524860 6027175 4960562 5178310 األقسام

يىاسد ) تشًم انًىاسد انعايح نًٍضاٍَح انذونح ويىاسد انقشوض انخاسجٍح انًىظفح ويىاسد انحغاتاخ انخاصح :هىاسد الذولت

(.  انحغاتاخ انخاصح فً انخضٌُح ويىاسد حغاتاخ أيىال انًشاسكح

 .(اإلداسٌح وغٍش اإلداسٌح) انًىاسد انزاتٍح نهًؤعغاخ انعًىيٍح :م ر م ع
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حسب البرامج واألقسام  2020 توزيع نفقات الميمة لسنة -4
 :ومصادر التمويل

 
 2021يحوصؿ الجدوالف المصاحباف توزيع نفقات ميمة التربية لسنة 

: حسب البرامج واألقساـ ومصادر التمويؿ
 
 
 
 
 



توزیع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمویل

نظـام أمـد

2021 السنة المالیة:

9
 

  : مهمة التربیة24المهمة  

   حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي2021تتوزع اعتمادات الدفع لمهمة التربیة لسنـة  : 

اعتمادات الدفع

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : المرحلة االبتدائیة1البرنامج  

2 224 741 77260 315 000

8 000

4 063 00093 768 000

9 748 000

2 224 741 77260 315 0004 063 0002 392 635 772

2 382 887 772

9 748 000

8 000

103 516 000

103 516 000 000 063 7724 741 224 2مجموع البرنامج 60 323 0002 392 643 772
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  : المرحلة االعدادیة2البرنامج  
والتعلیم الثانوي

3 534 567 83279 326 000

12 241 000

401 000113 845 000

10 999 000

3 534 567 83279 326 000401 0003 739 138 832

3 728 139 832

10 999 000

12 241 000

124 844 000

124 844 000 000 832401 567 534 3مجموع البرنامج 91 567 0003 751 379 832

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : القیادة والمساندة9البرنامج  

253 940 396224 359 000

8 000 000

2 761 000

14 286 00086 382 000

9 258 000

253 940 396232 359 00014 286 000596 225 396

578 967 396

9 258 000

8 000 000

2 761 000

95 640 000

95 640 000 000 286 39614 940 253مجموع البرنامج 235 120 000598 986 396
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

324 000 000

الجمـلة العامـة

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

6 013 250 000364 000 000

8 000 000

15 010 000

18 750 000293 995 000

30 005 000

6 013 250 000372 000 00018 750 0006 728 000 000

6 689 995 000

30 005 000

8 000 000

15 010 000

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر  األقسام
مصادر التمویل

6 013 250 000387 010 00018 750 0006 743 010 000

324 000 000



توزیع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمویل

نظـام أمـد

2021 السنة المالیة:
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  : مهمة التربیة24المهمة  

   حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي2021تتوزع اعتمادات التعهد لمهمة التربیة لسنـة  : 

إعتمادات التعهد

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : المرحلة االبتدائیة1البرنامج  

2 224 741 77260 315 000

8 000

4 063 000121 166 000

142 727 000

2 224 741 77260 315 0004 063 0002 553 012 772

2 410 285 772

142 727 000

8 000

263 893 000

263 893 000 000 063 7724 741 224 2مجموع البرنامج 60 323 0002 553 020 772
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  : المرحلة االعدادیة2البرنامج  
والتعلیم الثانوي

3 534 567 83279 326 000

12 241 000

401 000163 074 000

59 192 000

3 534 567 83279 326 000401 0003 836 560 832

3 777 368 832

59 192 000

12 241 000

222 266 000

222 266 000 000 832401 567 534 3مجموع البرنامج 91 567 0003 848 801 832

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : القیادة والمساندة9البرنامج  

253 940 396224 359 000

8 000 000

2 761 000

14 286 00088 594 000

25 247 000

253 940 396232 359 00014 286 000614 426 396

581 179 396

25 247 000

8 000 000

2 761 000

113 841 000

113 841 000 000 286 39614 940 253مجموع البرنامج 235 120 000617 187 396
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

600 000 000

الجمـلة العامـة

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

6 013 250 000364 000 000

8 000 000

15 010 000

18 750 000372 834 000

227 166 000

6 013 250 000372 000 00018 750 0007 004 000 000

6 768 834 000

227 166 000

8 000 000

15 010 000

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر  األقسام
مصادر التمویل

6 013 250 000387 010 00018 750 0007 019 010 000

600 000 000



النفقات ذات الصبغة التنمویة لسنة

نظـام أمـد

2021
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 أد1036597 أد دفعا مقابل 324660 أد تعهدا و 600660 ما قدره 2021تبلغ النفقات ذات الصبغة التنمویة لسنـة  
  و تتوزع كما یلي2020 أد دفعا سنة 325060تعهدا و   

% التطور تقدیرات النفقات ق م البرامج

بحساب األلف دینار

الدفعالدفعالدفعالدفع التعهد التعهد التعهد التعهد

20202021

نفقات التدخالتالمرحلة االبتدائیة

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

220 535103 056263 893103 51643 35846019.660.45

103 516 358 43مجموع البرنامج 220 535263 893 103 05646019.660.45

 المرحلة االعدادیة
والتعلیم الثانوي

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

609 705119 670222 266124 844-387 4395 174-63.554.32

124 844 439 387-مجموع البرنامج 609 705222 266 119 6705 174-63.554.32

660 660 660 660 نفقات التدخالتالقیادة والمساندة

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

205 697101 674113 84195 640-91 856-6 034-44.66-5.93

96 300 856 91-مجموع البرنامج 206 357114 501 102 334-6 034-44.51-5.90
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-435 937 324 660

660الجمـلة العامـة

1 035 937

660

324 400600 000

660660

324 000-435 937-400

1 036 597325 060600 660-400

%التطورتقدیرات ق مالنفقات
الدفع الدفع التعهد الدفع التعهد الدفع التعهد  التعهد

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

مجموع البرامج

20202021

-42.08-0.12

-42.05-0.12
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المؤسسات  البرامج

ألف دینار

 كما  یلي2021في ما یتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة ، یمكن توزیع تقدیرات نفقاتها لسنة 

الجملةنفقات التدخالتنفقات التسییرنفقات التأجیر
منحة الدولةمنحة الدولةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةموارد ذاتیةموارد ذاتیة

378 64المرحلة االبتدائیة 60 31584 0638

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

64 378 60 31584 0638

195مؤسسات العمل اإلجتماعي 19533

128 17المندوبیات الجهویة للتربیة 13 8423 286

055 47مؤسسات أخرى 46 27857775

 المرحلة االعدادیة والتعلیم
الثانوي

79 727 79 32612 24140112 241

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

79 727 79 32612 24140112 241

782 26مؤسسات التعلیم الثانوي 26 7822 5012 501

196 26مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األسا 26 1962 5372 537

135مؤسسات العمل اإلجتماعي 13533

079 4المندوبیات الجهویة للتربیة 3 928151
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535 22مؤسسات أخرى 22 2857 2002507 200

656 21القیادة والمساندة 6 10014 4322 7611 1242 761

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

14 089 13 0121 9931 0771 993

831 1مؤسسات التكوین 1 831163163

086 11المندوبیات الجهویة للتربیة 10 0231 8001 0631 800

172 1مؤسسات أخرى 1 158301430

 مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

7 567 6 1001 42076847768

567 7مؤسسات  أخرى 6 1001 42076847768
600المركز الوطني لتكنولوجیات التربیة 6 139 47 600 1 092 5 000

المركز الدولي لتكوین المكونین والتجدید
البیداغوجي

168 1 428 168 328 1 100

761 165الجمـــلة العامة 6100154 07315 0105 58815 010
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 :أعوان الميمة -6
وذلؾ ) عونا 208.402 ،2021يبمغ عدد أعواف ميمة التربية المرخص فييـ إلى موّفى سنة 

ويشمؿ العدد الجممي لألعواف  ( عونا ممحقيف في إطار التعاوف الفني4854باعتبار 
المرخص فييـ بالوزارة بمصالحيا المركزية والجيوية وبالمؤسسات العمومية الممحقة ميزانيتيا 

: ترتيبيا بميزانية الدولة ويتوزعوف عمى النحو التالي

 

أ وان 
اإلدارا  
المركز ة 
 والج و ة

أ وان 
المؤسسا  
العموم ة 
الخاضعة 
لمج ة 

الم اسبة 
 العموم ة

المجموع 
1 

 أ وان 
المؤسسا  
العموم ة 

غ ر 
الخاضعة 
لمج ة 

الم اسبة 
  العموم ة

المجموع 
2 

 أفشَل 30األعىاى إلً غاَت - 

2020 
 فً حانح يثاششج  194.527 143 198.230   198.230

 501-   501-   501- (2020)التعذَالث - 
 أعتار 210 يعهى و73يُهى ) 2020 تقاعذ   -

 218 و01/10/2019ٌحانىٌ تذاٌح يٍ 

ٌحانىٌ عهى انتقاعذ  تذاٌح يٍ طخطط يختهفح 

 501- .(31/12/2020 إنى 1/5/2020

 

-501 

 

-501 

 441- 2021 التذابُش الجذَذة- 
 

-441 
 

-441 

 0 2021اَتذاتاخ   -
 

0 
 

0 

 441- 2021تقاعذ -  

 

-441 

 

-441 

 6.260   6.260   6.260 2021 التسىَاث -

 2.686 تاالتتذائًانُىاب - 

 

2.686 

 
2.686 

 2.574  خشٌجً عهىو انتشتٍح وانتعهٍى- 

 

2.574 

 
2.574 

 1.000 تاإلعذادي وانثاَىيانُىاب  -

 

1.000 

 
1.000 

 203.691 143 203.548 - 203.548 الوجوىع الجضئٍ

 4854  إنحاق فً إطاس انتعاوٌ انفًُفً حانح 

 

4854 

 

4854 

 208.402 الوجوىع العام
 

208.402 143 208.545 
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: كما يتوزعون حسب البرامج عمى النحو التالي
 

  

 أ وان 
 اإلدارا 

 المركز ة 
 والج و ة

أ وان 
المؤسسا  
العموم ة 
الخاضعة 
لمج ة 

الم اسبة 
 العموم ة

 1المجموع 

أ وان 
المؤسسا  
العموم ة 

غ ر 
الخاضعة 
لمج ة 

الم اسبة 
  العموم ة

 2المجموع 

 1البشًاهج     -

78.819 
 

78.819 
 

 الوشحلت االبتذائُت 78.819

 2البشًاهج     -

116.742 
 

116.742 
 

116.742 
الوشحلت اإلعذادَت 

 والتعلُن الثاًىٌ

  9البشًاهج     -

7.987 
 

 القُادة والوساًذة 8.130 143 7.987

 203.548 الوجوىع الجضئٍ
 

203.548 143 203.691 

 4.854 إنحاقفً حانح     -
 

4.854 
 

4.854 

 208.402 الوجوىع العام
 

208.402 143 208.545 
 

باعتبار الممحقيف في إطار التعاوف )وتجدر اإلشارة إلى أف عدد أعواف الميمة 
 عونا في موفى 208.402 إلػػى 2020 عونػػػػا في موفى سنة 200.719سيرتفع مف  (الفني
 مف خريجي ت راجعة بالخصوص لإلنتدابا%3,82 خطة أو بػ 7683 أي بزيادة 2021سنة 

 3686)وتسوية وضعية المعمميف واألساتذة النواب  ( خطة2574)عمـو التربية والتعميـ 
  . 2021المبرمجة بميزانية الميمة لسنة  (خطة
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 :2021التحميل اإلجمالي لنفقات الميمة لسنة  -7
 

 د مقابؿـ  6.728,000 بػ 2021سنة المالية ؿؿ ميمة التربية تـ ضبط نفقات
 بػتطور  مثؿ نسبةتد,  ـ 218,052 قدرىا أي بزيادة 2020د خالؿ سنة  ـ 6.509,948

3,35% .
                            : التالی النحو عمى  ىذه النفقات وتتوزع

 (بـ م د)الدولة  عمى موارد إعتمادات 
الدفع التعيد  

 6.013,250 6.013,250التأجير  نفقات
 372,000 372,000التسيير  نفقات
 18,750 18,750التدخالت  نفقات
 324,000 600,000االستثمار  نفقات

 6.728,000 7.004,000الجممة 
 
 :نفقات التأجير العمومي- 7-1

مقابؿ   ـ د6.013,250 بػ 2021 لسنة تعيدا ودفعاالتأجير حددت نفقات 
 .%3,68 ـ د تمثػػؿ نسػػبة 213,250 أي بزيادة قدرىا 2020 ـ د سنة 5.800,000

 بـ م د                      : وتفسر ىذه الزيادة أساسا بما يمي
 218,0+  اإلنعكاس المالي الناتج عف الزيادات في األجور- 
 85,8+   في التربية والتعميـاإلجازة مف حاممي 2574انتداب - 
 74,9+   مدرسا نائبا باالبتدائي2686ترسيـ - 
 27,9+   مدرسا نائبا باإلعدادي والثانوي1000ترسيـ - 
ـّ تأجيميا إلى ) 2020ترقيات -   40,0+  (2021ت
 10,0+  2020تعديؿ تدرج - 
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 10,0+                 2021تدرج سنة - 
 54,8-  35/57 عمى قاعدة 2020التقاعد المبكر - 
 10,0 - 2020تعديؿ كمفة تقاعد - 
 8,8-  2021تقاعد - 
 179,75-  تعديالت بالنقص   - 
 :التسييرنفقات - 7-2

 ما قدره 2021لسنة  تعيدا ودفعا التسييرتبمغ االعتمادات المقترحة لنفقات 
 ـ د 5,202 أي بزيادة قدرىا 2020 ـ د مرّسمة سنة 366,798 ـ د مقابؿ 372,000
 راجعة أساسا لمترفيع في منح المؤسسات التربوية الراجعة بالنظر لوزارة %1,42تمثؿ نسبة 

 2020التربية باإلضافة إلػػػػى رصد ميزانيات لممؤسسػػػػػػات التربوية المحدثة فػػػػػػػػػي سبتمبر 
: كما يمي ( مدارس إعدادية5 معاىد ثانوية و5)

 :المعاىد الثانوية
  المعيد نموذجي بمنوبة- 
 المعيد النموذجي بتوزر- 
  بتالة القصريف معيد سيدي سييؿ-
 المعيد النموذجي بقبمي- 
 المعيد النموذجي بالميدية- 

 :المدراس اإلعدادية
  قفصةالقطاربالمدرسة اإلعدادية -  
 صفاقس ب   المدرسة اإلعدادية العوابد-
  القيرواف المدرسة اإلعدادية الخضراء- 
    حاسي الفريد القصريف  المدرسة اإلعدادية مقسـ التراب-
  سوسة حي الرياض  المدرسة اإلعدادية مي الجريبي-
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 :تنفقات التدخال - 7-3
وىو  ـ د 18,750 ما قدره 2021 لسنةت الميمة تعيدا ودفعا  نفقػات تدخالضبطت

 .2020نفس االعتماد المرسـ بقانوف المالية لسنة 
 

 تضـ أساسا تدخالت الميمة 2021ت لسنة نفقػات التدخالوتجدر اإلشارة إلى أف 
 .في مختمؼ المجاالت االجتماعية والثقافية والعممية

 

 :االستثمارنفقات - 7-4
 ـ د تعيدا 600,0 في حدود 2021  لسنةلميمة التربية االستثمار نفقات ضبطت

 2020سنة دفعا خالؿ ـ د  324,400و  ـ د تعيدا1035,937ؿ مقابدفعا  ـ د 324,0و
 . المرسمة خالؿ السنة المنقضيةتقريبا نفس اعتمادات الدفعأي 

تحتوي عمى مبمغ  2021وتجػػدر اإلشارة إلى أف إعتمػػػػػػػػػػادات التعيد لسنػػػػػػػػػػػة 
 تمت إعادة ترسيميا بميزانية  م د بعنوان تعيدات الميمة خالل السنوات السابقة174,5

.   ألسباب تقنية2020سنة 
: وتتوزع النفقات بيف مشاريع متواصمة ومشاريع جديدة كما يبينو الجدوؿ التالي

 

 (م د) الدفع (م د) التعيد االستثمارات
 155,971 226,498مشاريع متواصمة 
 168,029 373,502مشاريع جديدة 

 324,000 600,000الجممة 
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ستراتيجيتوتقديم البرنامج  -1  :وا 
 :تقديم البرنامج 1-1

يعنى برنامج المرحمة االبتدائية بتسيير المرفؽ العمومي التربوي في مرحمتو االبتدائية 
 تبمور انتظار وفي المرحمة لخصوصيات واستنادا. وىو يمثؿ السياسة العمومية لمدولة فييا

 التربوية المنظومة جودة اليدؼ األسمى لمبرنامج يبقى فإف التربوي, اإلصالح خطة مالمح
 ضماف ىو التربوي القطاعي شعار المخطط فإف لذلؾ الفرص وتكافؤ اإلنصاؼ مبدأ وتعزيز
 أساسا المضمنة الدولية التوجيات مع التالميذ تماشيا لجميع جيدا تعميما تقدـ منصفة مدرسة

 .لمجميع جيد تعميـ بضماف منيا المتعمؽ الرابع اليدؼ وخاصة األلفية أىداؼ في

 : لمبرنامجاإلستراتيجيةالتوجيات  1-2
تبعا لتنزيؿ األداء لبرنامج المرحمة االبتدائية الذي تـ إنجازه والمصادقة عميو تتمثؿ أىـ 

:   فياإلستراتيجيةالتوجيات 

  تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في االلتحاق بالمرحمة االبتدائية والسنة
ناثا  .التحضيرية لكل األطفال ذكورا وا 

 تحسين ميارات التالميذ بالمرحمة االبتدائية مع ضمان حياة مدرسية مشجعة.  
 

 االستراتيجييف فإف برنامج المرحمة االبتدائية سيولي أىمية التوجييفواستنادا ليذيف 
: كبرى لممسائؿ التالية

 ضماف جودة المنظومة التربوية مف خالؿ تحسيف مكتسبات التالميذ,  
 ومجانية السنة التحضيرية وتوحيد مناىجيا بالتنسيؽ مع مختمؼ إجبارية إقرار 

  واإلدارية,المتدخميف مف جية وتدعيـ المراقبة البيداغوجية 
 مكانة ىامة لمغات ووضع مشروع متكامؿ يقـو عمى التبكير في تدريس إعطاء 

المغات انطالقا مف السنة الثانية مف المرحمة االبتدائية بالنسبة لمفرنسية وانطالقا مف 
  لإلنجميزية,السنة الرابعة بالنسبة 
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  نتاجتطوير المناىج والبرامج مف خالؿ اعتماد مرجعية وطنية لممنياج  الكتب وا 
  ,المدرسية وفؽ ىذه المقاربة

 كبرى لموظيفة التربوية لممدرسة ودفع الحياة المدرسية مع جميع أىمية إعطاء 
 (خمية مرافقة التمميذ )والمرافقة  (مجمس المؤسسة)المتدخميف وتركيز ىياكؿ التشاور 

لدفع العمؿ االجتماعي بالوسط المدرسي خاصة مع تنامي السموكيات واالنحرافات 
 ,داخؿ المؤسسة التربوية اليـو

  عاشة مف نقؿ اإلسنادتطوير خدمات  خاصة مع مراجعة الخارطة المدرسية وا 
 . الضرورية لمتالميذاإلسنادوما يقتضيو مف توفير خدمات 

 

باعتبار األقسام )  المتعمقة بالمرحمة االبتدائيةاإلحصائيةأىم المعطيات 
 :(التحضيرية

 . يذسعىٌ قاسوٌ)*(

 بالمرحمة االبتدائية ـالمرخص فيو (لمدة سنة كاممة)ويبمغ عدد المدرسيف المتعاقديف 
 .2020/2021مدرسا خالؿ السنة الدراسية  4735
 
 
 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 4.586 4.587 4.583 عدد المدارس االبتدائية

 1.252.664 1.231.113 1.207.842 (باعتبار التحضيري) عدد التالميذ

 48.918 48.747 47.947 عدد الفصول

  )*(72.314 68.637 63.228 عدد المدرسين
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 حسب األنشطة عمى النحو 2021 لسنة المرحمة االبتدائيةوتتوزع ميزانية برنامج 
 :التالي

  د1000:                                                              انىحذج

 2021تقديرات  األنشطةالبرنامج 
 32.054قيادة المرحمة االبتدائية  المرحمة االبتدائية 1البرنامج 

 103.516البنية التحتية 

 2.242.963التعميـ والحياة المدرسية 

 14.103تسيير المؤسسات 

 2.392.636:  المجموع 
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برهامج 

املرحلة 

 الابتدائية

البرهامج 

 الفرعي
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 1املرحلة الابتدائية بتووس 

 2ااسخلي الابسدائعي بستنع 

 ااسخلي الابسدائعي ببو رسوض

 ااسخلي الابسدائعي بمنتبي

 ااسخلي الابسدائعي بأزياني

ااسخلي 

الابسدائعي 

باإلدازة 

 ااسرصيي

 ااسخلي الابسدائعي ببنززت للمسخلي الابسدائعي.يع.إ إدازة مسرصيي

زيي صبؼي إدا
ت 

ت ذا
ظا

ط
مؤ

 

م إ الىور للمكفوفين 

 الىور ببئر القصعة

 ااسخلي الابسدائعي بجندوبي

 ااسخلي الابسدائعي بنابل

 ااسخلي الابسدائعي بصػتاو

 ااسخلي الابسدائعي بظلعاني

م إ الىور للمكفوفين 

 الىور بقابس

 ااسخلي الابسدائعي بالكاف

 ااسخلي الابسدائعي باللصسين

 ااسخلي الابسدائعي بالليرواو

املبيت الابتدائي 

 بماطر

 ااسخلي الابسدائعي بظتطي

 ااسخلي الابسدائعي باانظسير

 ااسخلي الابسدائعي بااهديي

 1ااسخلي الابسدائعي بصلاكع 

املبيت الابتدائي 

 باملىاقعة
 2ااسخلي الابسدائعي بصلاكع 

 

 ااسخلي الابسدائعي بظعدز بتشيد

 ااسخلي الابسدائعي بللصي

 ااسخلي الابسدائعي بستشز

 ااسخلي الابسدائعي بلبعي

 ااسخلي الابسدائعي بلابع

 ااسخلي الابسدائعي بمدنيو

 ااسخلي الابسدائعي بسطاوين

 

 

 

 

  برنامج المر  ة االب دائ ة خار ة: 5رسم ب اني  دد 
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 :أداء البرنامج -2
 

: يتمثؿ إطار أداء برنامج المرحمة االبتدائية فيما يمي
 

 : لمبرنامج وتطور مؤشرات األداءاإلستراتيجيةاألىداف  2-1
 

تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في االلتحاق بالتربية قبل المدرسية وبالتعميم : 1ىدف 
ناثا مع ضمان الجودة  :االبتدائي لكل األطفال ذكورا وا 

 

يعنى ىذا اليدؼ بتحقيؽ المساواة بيف مختمؼ األطفاؿ في االلتحاؽ بمرحمة قبؿ  
, معوقيف أو (إناثا وذكورا)مدرسية وبالمرحمة االبتدائية في كؿ جيات البالد, لكال الجنسيف 

والعمؿ عمى تحسيف جودة التعميـ وتوفير الظروؼ المالئمة لكؿ التالميذ لمواصمة . أصحاء
 .الدراسة دوف انقطاع إلى غاية إنياء المرحمة

يعنى ىذا المؤشر :  نسبة التالميذ الذيف تابعوا السنة التحضيرية:1-1-1مؤشر  
باحتساب نسبة تالميذ السنة األولى مف التعميـ االبتدائي الذيف تمقوا سنة تحضيرية مف 

 . التالميذ بالسنة األولىإجمالي
 

يعنى ىذا :  نسبة التالميذ المعوقيف المدمجيف بالمدارس االبتدائية:2-1-1مؤشر  
 إجماليالمؤشر باحتساب نسبة التالميذ المعوقيف الدارسيف بالمرحمة االبتدائية مف 

. تالميذ المرحمة االبتدائية
 

يعنى ىذا المؤشر باحتساب :  نسبة االنقطاع بالمرحمة االبتدائية:3-1-1مؤشر  
  . التالميذ بالمرحمةإجمالينسبة التالميذ المتسربيف مف التعميـ بالمرحمة االبتدائية مف 
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اإلناث )ضمان سنة تحضيرية ذات جودة عالية مع تحسين مكتسبات التالميذ : 2اليدف 
 :بالمدارس االبتدائية( والذكور

لمتمميذ, فاف مناخ التعمـ يؤثر " العممية والمعرفية"إلى جانب أىمية تحسيف المكتسبات 
 :  ويجدر التأكيد فيما يتعمؽ بمناخ التعمـ عمى الجوانب التالية.في جودة العممية التربوية

 لمتحوالت التكنولوجية السريعة التي يعيشيا المجتمع  مواكبة المدرسة العمومية
وتتعامؿ   نسبة ىامة مف التالميذ اليـو منخرطة في الفضاء الرقميأصبحتوالذي 

عالوة عمى حاجة البنية . بأدوات تواصؿ وخطاب مختمفة عف تمؾ المتواجدة
 . لممؤسسات التربوية والتي تحتاج تدخال عمى مستوى التعيد والصيانةاألساسية

  كذلؾ في حاجة ماسة إلى الدعـ والتطوير نظرا لتأثيره عمى " التربوي"يبقى البعد
مف ناحية ولدوره في تربية األجياؿ عمى قيـ " العممية والمعرفية"جودة المكتسبات 

وفي ىذا السياؽ عمؿ . المواطنة والتحمي بروح المبادرة واالبتكار مف ناحية ثانية
فريؽ البرنامج عمى تطوير الحياة المدرسية في بعدىا الثقافي والرياضي مف خالؿ 

فتـ . إقرار زمف مدرسي يسمح بتوفير مساحة زمنية كافية لممارسة ىذه األنشطة
إقرار نظاـ الحصة الواحدة بالنسبة لتالميذ السنوات األولى والثانية مع تخصيص 
الحصة المسائية لألنشطة في إطار تجربة نموذجية إلى جانب إبراـ اتفاقيات مع 

تدلعم ااظاواة وتكافؤ اللسص في :ي1-1هدف 

الالسداق بالتربعي كبل اادزطعي وبالسعلعم 

الابسدائي لكل ألاطلال ذرتزا وإناثا مع ضماو 

 اللتدة

وخدة 

 الليع

 تلديسات ق م إنجاشات إنجاشات

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 نظبي السالمعر إناثا وذرتز الرين :1-1-1ااؤشس

 تابعتا الظني السدضيريي
% 85,5 88 88.5 89.0 89.7 90.2 

 نظبي السالمعر ااعتكيو إناثا :ي2-1-1ااؤشس

 وذرتزا اادمجيو باادازض الابسدائعي
% 0,33 0,38 0.37 0.37 0.37 0.37 

نظبي الانلطاع بااسخلي :يي3-1-1مؤشس 

 الابسدائعي لدو إلاناا والررتزي
% 0,9 1 1.0 0.9 0.9 0.9 
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 الشباب والرياضة الستغالؿ الفضاءات والتجييزات مف طرؼ ميمة الثقافة وميمة
 .تالميذ المدارس االبتدائية

  بالتالميذ ورصد الحاالت التي تعاني مف اضطرابات نفسية   النفسيةاإلحاطةإف
 اضطرابات أو متعمقة بصعوبات في النطؽ أسباب أو اجتماعية ألسباب عائمية أو

 األولى التي تستوجب تدخال خاصة في السنوات اإلشكاليات غيرىا مف أوفي التعمـ 
 بالتمميذ شمؿ عددا اإلحاطة مكاتب إحداث لذلؾ تـ األىمية,لمدراسة عمى غاية مف 

مف المدارس االبتدائية في تجربة نموذجية في انتظار تعميميا عمى مختمؼ مدارس 
 المسار إنجاح المساىمة في إلىالمكتب بالخصوص ىذا  وييدؼ بعث .الجميورية

 والسموكيات اإلمراضالدراسي لمتمميذ والوقاية مف سوء التكيؼ المدرسي وحمايتو مف 
  .المحفوفة بالمخاطر

 بالتمميذ وتوفير ظروؼ مالئمة لاللتحاؽ بالمدرسة مف خالؿ توفير اإلحاطة إف 
 المدرسية وتحسيف جودتيا مف األكمةعالوة عمى توفير  خدمات النقؿ المدرسي

تساىـ في حث التمميذ عمى التركيز عمى التعّممات  الناحية الصحية والغذائية
. وتحسيف مكتسباتيـ في مختمؼ التقييمات

 

وخدة  

 الليع

 تلديسات ق م إنجاشات إنجاشات

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

نظبي تالمعر الظني :ي1-2-1مؤشس 

ااسدصليو رعل إناثا وذرتزا الظادطي 

 اللؼاتااعدل فما فتق في مجال 
% - 74.67 72.15 74 75 76 

نظبي تالمعر الظني :ي2-2ي.1ااؤشس

ااسدصليو رعل إناثا وذرتزا الظادطي 

 ااعدل فما فتق في مجال العلتم
% - 61.42 63.06 65 67 69 

نظبي السالمعر إناثا وذرتزا :ي3-2-1ااؤشس 

ااسدصليو رعل ااعدل في مناظسة الددتل 

 إلل اادازض إلارداديي النمتذجعي
% 42.28 50.35 45,44 45 48 51 
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 :أنشطة البرنامج  2-2

في إطار العمؿ عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ اإلستراتيجية وبموغ القيـ المستيدفة 
 :لممؤشرات يعتـز برنامج المرحمة االبتدائية القياـ بػ

  التبكير بتدريس المغات حيث يتـ تدريس المغة الفرنسية ابتداء مف السنة الثانية
 والمغة االنكميزية بداية مف السنة الرابعة,

  البدء في اعتماد منياج المغة الفرنسية بالسنة الثانية مف التعميـ االبتدائي منذ
 ,2019/2020السنة الدراسية 

  اعتماد منياج المغة االنكميزية بالسنة الرابعة مف التعميـ االبتدائي منذ السنة
 ,2019/2020الدراسية 

  تدريس المغة االنكميزية بالسنة الخامسة مف التعميـ االبتدائي بداية مف السنة
  بمعدؿ ساعتيف في األسبوع,2020/2021الدراسية 

  إعداد منياج المغة الفرنسية بالنسبة لمسنة الثالثة العتماده في السنة الدراسية
2020/2021, 
 ,مراجعة كتب الكفيؼ مف السنة األولى إلى السنة السادسة 
  تحويؿ وتطويع الكتب المدرسية الخاصة بالسنتيف األولى والثانية إلى صيغة

 البراي,  
  تحويؿ وتطويع منياج السنة التحضيرية واإلطار المرجعي لمدرسي األقساـ

 .التحضيرية بصيغة البراي قصد بعث أقساـ تحضيرية بمدارس الكفيؼ
:  لمبرنامجاألىداف العممياتية

 أىداؼ عممياتية تشمؿ تقريبا كؿ مجاالت تدخؿ الوزارة وتمكف رئيس 9تـ ضبط 
البرنامج مف وضع خطتو العممية مف أجؿ تحقيؽ اليدفيف االستراتيجييف الذيف تـ تحديدىما 

وىي أداة عممية تمكف مف برمجة كؿ األنشطة . ضمف تنزيؿ األداء المتفؽ عميو لمبرنامج
 :وتساعد عمى متابعة ما يتـ انجازه عمى مدى تقدـ تنفيذ ميزانية البرنامج وىي كاآلتي
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o التعميمية والمناىج البرامج تطوير: 1العممياتي اليدف: 
 التي اإلصالح محاور أىـيعتبر محور البرامج والمقاربات البيداغوجية المعتمدة مف 

 اعتماد المقاربة بالمنياج انجاز العديد مف إطارعممت عمى تطويرىا الوزارة وقد تـ في 
  :أىميا مف واألنشطةالمشاريع 
  الشروع في 2017 المنياج العاـ حيث تـ  منذ بداية شير فيفري وثيقةإعداد 

 Le curriculum)تكويف فريؽ المتفقديف الذي تـ اختياره إلعداد المنياج العاـ 
general)  وىو إطار عاـ يمثؿ األرضية األساسية لمراجعة وتنقيح برامج مختمؼ

المواد ومختمؼ المستويات وفؽ مقاربة  شمولية تعطي مكانة لمبعد التربوي في 
نما فضاء  العممية التعميمية حتى ال تكوف المدرسة مجرد مكاف الكتساب المعارؼ وا 

 ,كفايات القرف الحادي والعشريف المتالؾ ميارات الحياة و
  التحضيرية ميما كاف المتدخؿ األقساـتوحيد منياج القسـ التحضيري في جميع 

 ,2019وتكويف المنشطيف عمى تطبيقو انطالقا مف سبتمبر 
  في مجاالت المغة العربية والعمـو األولى مناىج مواد السنة إعداداالنطالؽ في 

 ,لتكوف جاىزة في مفتتح السنة الدراسية القادمة
 تطويع كتب الرياضيات والعربية لمسنتيف األولى والثانية الخاصة بالكفيؼ. 
 في تدريس المغة الفرنسية انطالقا الشروع خالؿ التبكير في تدريس المغات مف 

مف السنة الثانية مف المرحمة االبتدائية بالشراكة مع سفارة فرنسا والمركز الفرنسي 
 انطالقا مف السنة الرابعة مف المرحمة االبتدائية بالشراكة مع االنكميزيةبتونس والمغة 

المجمس الثقافي البريطاني بتونس والذيف تكفموا بتمويؿ ىذا المشروع وتكويف الموارد 
 .البشرية في المجاؿ
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o تعميم األقسام التحضيرية مع ضمان جودة التربية قبل : 2 اليدف العممياتي
ناثا  .المدرسية لكل األطفال ذكورا وا 

تعمؿ الوزارة بالتوازي مع الرىاف الكمي عمى ضماف جودة السنة التحضيرية مف 
 مشروع تعزيز أسس التعمـ إطارخالؿ وضع برنامج متكامؿ بالشراكة مع البنؾ الدولي في 

:   تتعمؽ بػػػػػػػػػػأساسية مكونات 3والذي يقـو باألساس عمى  (PREFAT)في تونس 
  رفع العرض الخاص بالسنة التحضيرية وتحسيف الجودة مف خالؿ تحسيف

قدرات مدرسي المرحمة التحضيرية وتكوينيـ وتوفير الفضاء والتجييزات المالئمة 
 الخاصة بيذا المستوى وخاصة في المعتمديات المستيدفة مف خالؿ األنشطةلطبيعة 

 بالشراكة مع البنؾ الدولي عالوة عمى وضع نظاـ لضماف إعدادىاالدراسة التي تـ 
 ,الجودة
  تحسيف ظروؼ الدراسة داخؿ المدارس االبتدائية مف خالؿ تطوير الميارات

القيادية لمديري المدارس االبتدائية وتحسيف التأطير البيداغوجي لممدرسيف مف طرؼ 
 لممدارس وتوفير فضاءات وكتب األساسيةالسادة المتفقديف عالوة عمى تعيد البنية 

 ,لممطالعة داخميا
  ضماف ىيكمة واضحة لقيادة ىذا المشروع ومتابعة انجازه مف خالؿ تكميؼ وحدة

 بمتابعة تنفيذه والتنسيؽ بيف مختمؼ المندوبيات الجيوية األىداؼلمتصرؼ حسب 
وسيتـ توفير الدعـ الفني الضروري إلطاراتيا حتى يتـ تنفيذ ىذا المشروع وفؽ 

 .البرمجة المتفؽ عميو
 

 ضماف التحاؽ كؿ التالميذ بالسنة إلى مف خالؿ تنفيذ ىذا المشروع الميمةوتيدؼ 
توظيؼ أمثؿ لتكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ في  و2022 سنة أفؽالتحضيرية في 

 المدرسة الرقمية  وتكويف المدرسيف في وضماف نفاذ كؿ التالميذ إطارالمناىج التربوية في 
. باألنترناتلمشبكة التربوية اإللكترونية والعمؿ عمى تعميـ ربط المدارس االبتدائية 
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o (الحياة المدرسية )ضمان بيئة مناسبة لمتعمم: 3 اليدف العممياتي: 

  تحسيف ظروؼ الدراسة داخؿ المدارس االبتدائية مف خالؿ تطوير الميارات
القيادية لمديري المدارس االبتدائية وتحسيف التأطير البيداغوجي لممدرسيف مف طرؼ 

 لممدارس وتوفير فضاءات وكتب األساسيةالمتفقديف عالوة عمى تعيد البنية 
 .لممطالعة داخميا

  ضماف ىيكمة واضحة لقيادة ىذا المشروع ومتابعة انجازه مف خالؿ تكميؼ وحدة
 بمتابعة تنفيذه والتنسيؽ بيف مختمؼ المندوبيات الجيوية األىداؼلمتصرؼ حسب 

وسيتـ توفير الدعـ الفني الضروري إلطاراتيا حتى يتـ تنفيذ ىذا المشروع وفؽ 
 .البرمجة المتفؽ عميو

 

 :تطوير الموارد البشرية لبرنامج المرحمة االبتدائية: 4 اليدف العممياتي

عطاء ضماف جودة الموارد البشرية إلىسعيا   لمينة المدرس باعتبارىا األىمية وا 
مينة مستقمة بذاتيا ال بد مف توفر مجموعة مف المؤىالت في مف يمارسيا تـ تغيير صيغ 

 قامت الوزارة بالتنسيؽ مع الطرؼ االجتماعي تسوية وضعيات األثناءاالنتداب وفي 
 .المدرسيف النواب الذيف تتوفر فييـ الشروط

 انتداب مدرسي المرحمة آليةتـ اعتماد : انتداب مدرسيف جدد بالمرحمة االبتدائية 
 بالتنسيؽ إحداثيا التطبيقية في التربية والتعميـ التي تـ اإلجازةاالبتدائية مف خريجي 
 .مع وزارة التعميـ العالي

 عمال بما ورد في إطار االتفاقّية المبرمة بيف الوزارة و :تسوية وضعية النواب 
الطرؼ االجتماعي في مجاؿ تسوية وضعية النواب قامت الوزارة خالؿ العودة 

 2020 في سبتمبر  مف النواباألولىالمدرسية الحالية تسوية وضعية الدفعة 
 وضماف أجورىـالترفيع في ب قامت الحكومة أف إلى اإلشارةوتجدر  ( خطة2686)

 .التغطية االجتماعية ليـ
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 مف المدرسيف بالمرحمة االبتدائية فاف الوزارة وبالتنسيؽ اإلضافيةولتغطية الحاجيات 
 مراجعة الزمف المدرسي وتوفير ىامش إضافي مف الوقت إطارمع الطرؼ االجتماعي في 

 فقد تـ التقميص في عدد ساعات الدراسة بساعتيف مما ,لمتالميذ لألنشطة الثقافية والرياضية
 وتكميؼ األعواف توظيؼ إعادة ىذا عالوة عمى مشروع إضافيةمكف مف توفير موارد بشرية 
 . التدريس بعد تكوينيـإلى بالعودة إداريالمدرسيف الممارسيف لعمؿ 

ي

 تطوير البنية التحتية لممدارس االبتدائية: 5 اليدف العممياتي
 (إحداثا وتوسعة وتعيدا وصيانة)يعتبر تأىيؿ البنية األساسية بما في ذلؾ البناءات 

 . الوزارةأولويات أىـوتجييزا مف 
ي

يتطوير اإلعالم واالتصال: 6 اليدف العممياتي

 تأطير وتوجيو مديري البرامج الفرعية بالمندوبيات لمولوج واستغالؿ ىالسير عؿ 
 ,MADRASSARTIمنصة 
 ,إسداء خدمات األنترنات 
 ,تطوير المحتوى البيداغوجي الرقمي 
 ترشيد استغالؿ الشبكات والتجييزات. 

  لبرنامج المرحمة االبتدائيةفتطوير منظومة التسيير والتصر: 7 اليدف العممياتي
 برنامج فرعي بالمندوبيات, 26 تأميف التنسيؽ العمودي مع 
 ,تأميف التنسيؽ األفقي مع برنامج التعميـ االبتدائي وبرنامج القيادة والمساندة 
 ,تجميع وتحميؿ مؤشرات كؿ ىدؼ مع اليياكؿ المعنية 
  إعداد ومتابعة وتقييـ ميزانية البرنامج باالعتماد عمى المساعدة الفنية مف اليياكؿ

 المعنية بالميزانية,
  ضبط األىداؼ اإلستراتيجية لمتربية والتعميـ بالمرحمة االبتدائية في إطار

 التوجيات والخيارات الوطنية,
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 ,تصّور مشاريع تطوير التربية والتعميـ بالمرحمة االبتدائّية 
 ,التنسيؽ بيف مختمؼ المتدخميف في منظومة التقييـ 
 ,إعداد وتقديـ اإلحصائيات بصفة دورية 
 ,المساىمة في إعداد المخطط الجيوي لمتنمية في مجاؿ التربية 
 إعداد مشروع ميزانية المندوبية الجيوية لمتربية ومناقشتو مع المصالح المركزية. 

 ضمان المتابعة والتقييم لبرنامج المرحمة االبتدائية: 8 اليدف العممياتي
  ,تأميف حسف سير التفقدية والمجمس البيداغوجي, تقييـ أعماؿ التفقد
 تحسيف العمؿ البيداغوجي,ياستغالؿ تقارير التفقد المنجزة ؼ  
  تقييـ برامج ووسائؿ التدريس ومكتسبات التالميذ والمتعمميف, تقييـ أداء اإلطار

 التربوي, تقييـ أداء المؤسسات التربوية, تقييـ الحياة المدرسية,
  المشاركة في إعداد منظومة تقييـ مستمر لمكتسبات المتعمميف, ضبط المعايير

 لمشيائد الوطنية المتوجة لمنجاح في االمتحانات المدرسية,تحميؿ ةوالمقاييس المعتمد
 .وتقييـ االمتحانات

 ,التنسيؽ بيف مختمؼ المتدخميف في منظومة التقييـ 
 

( الفتيات والفتيان )تطوير المرافقة والدعم لمتالميذ: 9 اليدف العممياتي
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 ًفقاث البشًاهج -3
 

د مقابؿ أ  2.392.636 في حدود 2021ضبطت نفقات برنامج المرحمة االبتدائية لسنة 
: وتتوزع كما يمي %3,7 أ د أو 85.526أي بزيادة قدرىا  2020سنة أ د  2.307.110

 البُاى

هصادس 

 التوىَل
 الفاسق تقذَشاث   ق م إًجاصاث 

الٌسبت 

)%( 
 بـ ألف د  2021 2020 2019

         

ًفقاث 

 التأجُش

 %4.07 87.000 2.224.742 2.137.742 1.917.178 م ع م

 -  -  -  -  -  ح خ

 %4.07 87.000 2.224.742 2.137.742 1.917.178 موارد الدولة

 -  -  -  -  -  م ذ م ع

مجموع 
 %4.07 87.000 2.224.742 2.137.742 1.917.178 القسم

ًفقاث 

 التسُُش

 %1.27 766 60.315 59.549 11.908 م ع م

 -  2.700- -  2.700 -  ح خ

 %3.11- 1.934- 60.315 62.249 11.908 موارد الدولة

 -  -  8 8 8 م ذ م ع

مجموع 
 %3.11- 1.934- 60.323 62.257 11.916 القسم

ًفقاث 

 التذخالث

-   -  4.063 4.063 70.975 م ع م

 -  -  -  -  -  م ق خ م

 -  -  -  -  -  ح خ

 - - 4.063 4.063 70.975 موارد الدولة

-   -  -  -  -  م ذ م ع

مجموع 
 - - 4.063 4.063 70.975 القسم

 ًفقاث

 االستثواس

 %52.20 32.161 93.768 61.607 3.475 م ع م

 %76.48- 31.701- 9.748 41.449 - م ق خ م

 -  -  -  -  - ح خ

 %0.44 460 103.516 103.056 3.475 موارد الدولة

 -  -  -  -  -  م ذ م ع

مجموع 
 %0.44 460 103.516 103.056 3.475 القسم
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 الوجوىع

 %5.3 119.927 2.382.888 2.262.961 2.003.536 م ع م

 %76.48- 31.701- 9.748 41.449 -  م ق خ م

 -  2.700- -  2.700 -  ح خ

 %7 .3 85.526 2.392.636 2.307.110 2.003.536 موارد الدولة

 -  -  8 8 8 م ذ م ع
مجموع 

 %3.7 85.526 2.392.644 2.307.118 2.003.544 القسم

 

 

 

 
 لمبرنامج المذكور حسب 2021تقديرات ويحوصؿ الجدوؿ المصاحب 

. البرامج الفرعية
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2021كمـا تتوزع تقدیرات  : 

32 053 42460 315 0004 063 000101 296 000197 727 424 المرحلة االبتدائیة باالدارة المركزیة1

75 985 51157 00076 042 511 1المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة االجهویة  للتربیة بتونس 2

70 187 85457 00070 244 854 2المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 3

102 998 94272 000103 070 942 المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة ببن عروس4

63 437 73764 00063 501 737 المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بمنوبة5

69 881 727196 00070 077 727 المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بأریانة6

96 183 70258 00096 241 702 المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة ببنزرت7

64 779 24766 00064 845 247 المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بباجة8

89 581 67766 00089 647 677 المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بجندوبة9

129 406 94471 000129 477 944 Aالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بنابل
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41 150 616104 00041 254 616 bالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة زغوان

61 601 03598 00061 699 035 cالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سلیانة

72 670 30958 00072 728 309 dالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة الكاف

117 582 59898 000117 680 598 eالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة القصرین

128 207 26998 000128 305 269 Fالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة القیروان

108 065 48367 000108 132 483 Gالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سوسة

96 981 006137 00097 118 006 Hالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة المنستیر

85 604 30597 00085 701 305 Iالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة المهدیة

92 412 887145 00092 557 887 J 1المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس

98 430 209105 00098 535 209 K 2المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس

117 968 34458 000118 026 344 Lالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سیدي بوزید

94 450 52462 00094 512 524 Mالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قفصة

32 957 28962 00033 019 289 Nالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة توزر

45 712 69598 00045 810 695 Oالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قبلي
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89 056 36370 00089 126 363 Pالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قابس

105 320 19298 000105 418 192 Qالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة مدنین

42 073 88358 00042 131 883 Rالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة تطاوین

2 224 741 77260 315 0004 063 000103 516 0002 392 635 772 1جمـــلة البرنامج
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 :نفقات التأجير -3-1
 

 في حدود 2021ضبطت نفقات التأجير تعيدا ودفعا لبرنامج المرحمة االبتدائية لسنة 
 ـ د تمثؿ 87,0 أي بزيادة قدرىا 2020سنة ـ د  2.137,742مقابؿ   ـ د 2.224,742

 بـ م د                              :وتفسر ىذه الزيادة أساسا بما يمي %4,07نسبة 
 85,0+   االنعكاس المالي الناتج عف الزيادات في األجور- 
 15,0-  (عادي ومبّكر) 2020تعديؿ كمفة تقاعد - 
 3,0-  2021تقاعد - 
 85,8+   في التربية والتعميـاإلجازة مف حاممي 2574انتداب - 
 74,9+   مدرسا نائبا باالبتدائي2686ترسيـ - 
 15,0+  (2021تـ تأجيميا لػ ) 2020ترقيات - 
 155,7-  تعديالت بالنقص   - 

 

 عونا إلى موفى سنة 78.819ويبمغ عدد األعواف المرخص فييـ بالمرحمة االبتدائية  
:  موزعيف عمى النحو التالي2021

 1.130إداريوف   - 
  70.230 (*)إطار التدريس لممرحمة االبتدائية  - 
 364 إطار التدريس لممرحمة اإلعدادية والتعميـ الثانوي  - 
 18 القيموف - 
 6.930 العممة - 
 147 أسالؾ أخرى - 

 78.819: الجممة
 . نواب باالبتدائً سٌتم ترسٌمهم2686منهم  (*)

 لفائدة برنامج المرحمة 2021وتجدر اإلشارة إلى أف اإلنتدابات المبرمجة لسنة 
 ( خطة2686)االبتدائية سيتـ تخصيصيا لترسيـ المدرسيف النواب بالمرحمة االبتدائية 

 .( خطة2574 )في التربية والتعميـالتطبيقية  اإلجازةحاممي وتسوية وضعية 
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  :نفقات التسيير -3-2
 في حدود 2021ضبطت نفقات التسيير تعيدا ودفعا لبرنامج المرحمة االبتدائية لسنة 

 ـ د تمثؿ 1,934 قدره نقص أي ب2020 ـ د مرّسمة سنة 62,249مقابؿ  ـ د 60,315
  .%3,1نسبة 

وتضاؼ إلى ىذه التقديرات النفقات المحمولة عمى الموارد الذاتيػة لممؤسسػات 
  . دأ 8 والبالغػة  بالمرحمة االبتدائيةالعمومية

 المدارس االبتدائية البالغ عددىا تسييروستمكف ىذه االعتمادات مف تغطية نفقات 
 تمميذا 1.252.664 مدرسة يؤّميا حوالي 4586, 2021-2020خالؿ السنة الدراسية 

 . مؤسسات لمعمؿ االجتماعي3و
 
  :نفقات التدخالت -3-3

 في 2021لبرنامج المرحمة االبتدائية لسنة تعيدا ودفعا ضبطت نفقات التدخالت 
. 2020 ـ د تعيدا ودفعا وىو نفس االعتماد المرسـ خالؿ سنة 4,063حػػػػػػػدود 

  

 :نفقات االستثمار -3-4
 في حدود 2021 لبرنامج المرحمة االبتدائية لسنة دفعاضبطت نفقات االستثمار 

 ـ د تمثؿ 0,460 أي بزيادة قدرىا 2020 ـ د سنة 103,056 ـ د مقابؿ 103,516
 :وتتوزع عمى النحو التالي %0,44نسبة 

 
  دٌَاس هلُىى:الىحذة

 

61,607 93,768 32,161 +52,2  

41,449 9,748 -31,701  -76,5  

103,056 103,516 0,460 0,44 

 

النسبة (%)الفارقتقدیرات 2021ق م 2020البیان

52,2+61,60793,76832,161الموارد العامة للمیزانیة
76,5-31,701-41,4499,748موارد القروض الخارجیة الموظفة

103,056103,5160,4600,44المجموع
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: كما يمكف توزيعيا بيف مشاريع بصدد اإلنجاز ومشاريع جديدة كما يمي

 
  دٌَاس هلُىى:الىحذة

 

الوىاسد العاهت 

 للوُضاًُت
هىاسد قشوض 

 خاسجُت هىظفت
الوجوىع ح خ 

 
 الدفع ال ع د الدفع ال ع د الدفع ال ع د الدفع ال ع د

هشاسَع بصذد 

 اإلًجاص
54,109 61,500 57,406 2,851   111,515 64,351 

 39,165 152,378   6,897 85,321 32,268 67,057 هشاسَع جذَذة

 103,516 263,893   9,748 142,727 93,768 121,166 الوجوىع 

 
 
 

لمبرنامج ويحوصؿ الجدوؿ المصاحب توزيع نفقات االستثمار 
. المذكور حسب البرامج الفرعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نفقات اإلستثمار

نظـام أمـد
45

مهمة التربیة

بحساب ألف  دینار

2021 تقدیراتالبیـــان

  أد  و تتوزع حسب البرامج الفرعیة على النحو التالي103516 في حدود  2021ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج المرحلة االبتدائیة لسنة 

الدفعالتعهد الدفع التعهد
الفارق2020ق م

الدفع الدفعالتعهدالتعهد

 النسبة
(%)

المرحلة االبتدائیة باالدارة المركزیة
101 296 260 173 215 643100 609687 44 53020.650.68

1المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة االجهویة  للتربیة بتونس 
57 115 16583-26 -50-30.30-31.33

2المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 
57 115 203101-44 -88-43.35-43.56

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة ببن عروس
72 129 131657 -2-1.5310.77

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بمنوبة
64 121 311156-92 -190-61.09-58.97

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بأریانة
196 253 15176120 10267.55157.89

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة ببنزرت
58 115 214108-50 -99-46.26-46.30

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بباجة
66 123 130651 -7-5.381.54

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بجندوبة
66 124 205104-38 -81-39.51-36.54

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بنابل
71 129 136683 -7-5.154.41

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة زغوان
104 161 1718618 -10-5.8520.93

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سلیانة
98 155 1276434 2822.0553.13

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة الكاف
58 115 15176-18 -36-23.84-23.68



المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة القصرین
98 156 221111-13 -65-29.41-11.71

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة القیروان
98 156 242121-23 -86-35.54-19.01

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سوسة
67 125 233117-50 -108-46.35-42.74

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة المنستیر
137 195 1798948 168.9453.93

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة المهدیة
97 155 1728611 -17-9.8812.79

1المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس 
145 203 24512322 -42-17.1417.89

2المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس 
105 163 215107-2 -52-24.19-1.87

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سیدي بوزید
58 116 288143-85 -172-59.72-59.44

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قفصة
62 120 231115-53 -111-48.05-46.09

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة توزر
62 120 14372-10 -23-16.08-13.89

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قبلي
98 156 1467226 106.8536.11

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قابس
70 128 16281-11 -34-20.99-13.58

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة مدنین
98 156 19898-42-21.21

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة تطاوین
58 116 12260-2 -6-4.92-3.33

516 103المجموع 263 893 220 535103 05643 3584601966045
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عتمادات الدفع كما  وقد تطورت نفقات اإلستثمار عمى مستوى إعتمادات التعيد وا 
: يمي

  دٌَاس هلُىى:الىحذة          

 الب ان
    ور اإل  مادا 2021 قد را   2020ق م 

إ  مادا  
 ال ع د

إ  مادا  
 الدفع

إ  مادا  
 ال ع د

إ  مادا  
 الدفع

إ  مادا  
 ال ع د

إ  مادا  
 الدفع

 12,782 25,450 64,351 111,515 51,569 86,065   يشاسٌع تصذد اإلَجاص

 -12,322 17,908 39,165 152,378 51,487 134,470   يشاسٌع وتشايج جذٌذج

 0,460 43,358 103,516 263,893 103,056 220,535 الوجوىع

 

وفي ىذا اإلطار تضمف مشروع ميزانية االستثمار الخاص ببرنامج المرحمة االبتدائية 
 : المشاريع والبرامج الجديدة التالية2021لسنة 

  د1000بـ   
 الدفع ال ع د عيراالمش

 20220 78300 تهٌئة وصٌانة المدارس االبتدائٌة -

 1400 5500 قاعة عادٌة 110 بناء -

 2260 11520 فضاء لألقسام التحضٌرٌة 96بناء  -

 500 1820 جاهزة الصنع قاعة عادٌة 52 اقتناء -

 390 780 جاهزة الصنع صحٌة ة مجموع26اقتناء  -

 700 3420 مجموعة صحٌة 114بناء  -

 501 1000 بناء أسٌجة  -

 1900 12400  ابتدائٌةمدرسة  20بناء  -

 80 200  مكاتب مدٌرٌن10بناء  -

 4600 11000 مطاعم مركزٌة  5 إحداث -

 450 2500 مطاعم مركزٌة 5تجهٌز  

 1200 3000 للمدارس االبتدائٌةعادٌة تجهٌزات تربوٌة  -

 380 800 (تجارب التعلٌم عن بعد)تجهٌز استودٌو سمعً بصري  -

- 
البنك بالشراكة مع )اقتناء كتب لفائدة المدارس االبتدائٌة 

 (الدولً
2000 300 

 1200 3000 تجهٌز المدارس اإلبتدائٌة بمعدات إعالمٌة -

 



  
  
  
  

  :2البرنامج عدد
  المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي 
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ستراتيجيتوتقديم البرنامج - 1  :وا 
: يغطي البرنامج كافة المستويات الدراسية لممرحمة اإلعدادية والتعميـ الثانوي

 :المرحمة اإلعدادية- أ 
تيدؼ, بمسمكييا العاـ والتقني, إلى تمكيف المتعّمـ مف امتالؾ كفايات التواصؿ في 

المغة الوطنية وفي لغتيف أجنبيتيف ومف المعارؼ والميارات المستوجبة في مجاالت 
الرياضيات والعمـو والتكنولوجيا ومف تنمية مواىبو وصقميا ومف تنشئتو عمى القيـ الوطنية 

كما تيدؼ ىذه المرحمة إلى إعداده لمواصمة الدراسة في . والكونية مف خالؿ بقية المواد
.  المرحمة الثانوية أو االلتحاؽ بمسالؾ التكويف الميني أو االندماج في المجتمع

وتتميز مرحمة التعميـ اإلعدادي بتدعيـ المكتسبات والمعارؼ التي تمقاىا التمميذ في 
 .المرحمة االبتدائية وتطويرىا إلعداده لمواصمة التعّمـ في المرحمة الثانوية

 :التعميم الثانوي- ب 
تكوينا معمقا في أحد حقوؿ المعرفة أو  تيدؼ ىذه المرحمة إلى إكساب التالميذ

تكوينا متخصصا في أحػد فروعيا وذلؾ لتمكينيـ مف مواصمة التعمّػـ بالمػرحمة الجامعػية أو 
:  ويضـ التعميـ الثانوي. االلتحاؽ بالتكويف الميني أو مف دخوؿ الحياة العممية

  تتمّيز بتكويف متوازف في مجاالت المغات واإلنسانيات " مشتركة"سنة أولى
. والعمـو وتيدؼ إلى دعـ ما تحصؿ عميو التمميذ مف معارؼ وتعميقيا

  رساء األسس األولية لمتكويف في إحدى سنة ثانية ىدفيا تبّيف االختصاص وا 
. الشعب
  لإلعداد المتحاف البكالوريا" االختصاص"سنتاف في. 

دراسة ػػػػمع اإلشارة إلى أف التعميـ الثانوي يضـ أيضا شعبة الرياضة التي تدـو فييا اؿ
ويختتـ التعميـ الثانوي بامتحاف وطني يحصؿ الناجحوف فيو عمى شيادة   سنواتأربع

 .البكالوريا
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 : لمبرنامجاإلستراتيجيةالتوجيات 
 

 : في والتعميـ الثانوياإلعداديةىـ التوجيات المتعمقة ببرنامج المرحمة أيمكف حوصمة 
 

  الدمج المدرسي/  وتكافؤ الفرص بيف الفئات والجيات اإلنصاؼتعزيز مبدأ,  
 تحسيف مكتسبات التالميذ وخاصة في مجاؿ المغات, 
 مقاومة الفشؿ المدرسي واالنقطاع المبكر عف الدراسة,  
  ترشيد التوجيو المدرسي في اتجاه التوجيو نحو الشعب العممية والتقنية والحد مف

 بالمائة مف جممة 50 شعبتي اآلداب واالقتصاد والتصرؼ والتي جاوزت إليالتوجيو 
الموجييف في بعض المندوبيات وتنويع المسالؾ في اتجاه بعث مسمؾ تكنولوجي 

 التكويف ميمتي بالتنسيؽ مع إرسائيايتوج ببكالوريا تكنولوجيا سيتـ العمؿ عمى 
 ,الميني والتشغيؿ والتعميـ العالي والبحث العممي

 المدرس والتخمي عف طريقة االنتداب المباشر واالستناد لإلطار يالتكويف الميف 
 تكويف في المعاىد العميا في مستوى ماجستير في عمـو التربية ويشمؿ ىذا إلى

 والمعاىد الثانوي الذيف سيتـ تكوينيـ صمب المعاىد اإلعداديات كذلؾ مديري اإلجراء
 ,العميا لتكويف المعمميف

  تطوير توظيؼ المجاؿ الرقمي تفاعال مع التغيرات السريعة التي يعرفيا العالميف
 إطاراعتمادىا في  الرقمي واالفتراضي وعالقة التمميذ بياتو التكنولوجيا تفرض

 .العممية التربوية
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 : المتعمقة بالمرحمة اإلعدادّية والتعميم الثانوياإلحصائيةأىم المعطيات 
لمرحمة اإلعدادّية والتعميـ الثانوي خالؿ السنوات اويبرز الجدوؿ التالي أىـ معطيات 

:  األخيرة

 
المرحمة اإلعدادّية المرخص فيو ب (لمدة سنة كاممة)ويبمغ عدد المدرسيف المتعاقديف 

 .2020/2021 مدرسا خالؿ السنة الدراسية 1408 والتعميـ الثانوي
 

ي

 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 1530 1517 1516 1510 1508 عذد الوؤسساث التشبىَت

 962.457 933.695 909.794 906.669 894.305 (ثاًىٌ+ إعذادٌ )عذد التالهُز 

 35.576 35.169 34.559 34.577 35.301 (ثاًىٌ+ إعذادٌ )عذد الفصىل 

 75.293 76.641 74.376 75.084 76.185 (ثاًىٌ+ إعذادٌ )عذد الوذسسُي 
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برهامج 

املرحلة 

إلاردادية 

والتعليم 

 اللاهوو 

البرهامج 

 الفرعي
 املتددلون  الصبغة

و  و
لج

اا
و 

تو
مل

امل
ل 

رع
ة 

ري
فر

 ال
مج

برا
ال

 

 1املرحلة إلاردادية والتعليم اللاهوو بتووس 

 2ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بستنع 

 ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز ببو رسوض

 ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بمنتبي

 ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بأزياني

ااسخلي 

إلارداديي 

والسعلعم 

الثانتز باإلدازة 

 ااسرصيي

 إدازة مسرصيي

للمسخلي .يع.إ

إلارداديي 

 والسعلعم الثانتزي

 ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز ببنززت

زيي صبؼي إدا
ت 

ت ذا
ظا

ط
مؤ

 

 اادازض إلارداديي

يااعاهد الثانتيي

مدزطي تتنع 

 الدولعي 

 ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بباجي

 ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بجندوبي

 ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بنابل

 ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بصػتاو

 

معهد الكلعف 

 بظتطي

 ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بظلعاني

 ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بالكاف

 ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز باللصسين

 

معهد الكلعف حي 

 خشاد بئر اللصعي

 

 ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بالليرواو

 ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بظتطي

 ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز باانظسير

 ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بااهديي

معهد الكلعف 

 بلابع
 1ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بصلاكع 

 

 2ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بصلاكع 

 ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بظعدز بتشيد

 ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بللصي

 ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بستشز

 ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بلبعي

 ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بلابع

 ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بمدنيو

 ااسخلي إلارداديي والسعلعم الثانتز بسطاوين

ي ظستو ااسرصز
 اا

  اإل داد ة وال ع  م الثانوي برنامج المر  ة خار ة: 6رسم ب اني  دد 
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 حسب 2021اإلعدادية والتعميـ الثانوي لسنة المرحمة وتتوزع ميزانية برنامج 
: األنشطة عمى النحو التالي

  د1000: الىحذة                                                             

 2021تقديرات  األنشطةالبرنامج 
اإلعدادية  المرحمة 2البرنامج 

 والتعميم الثانوي
اإلعدادية قيادة المرحمة 

 والتعميـ الثانوي
96.739 

 124.844البنية التحتية 

 التعميـ والحياة المدرسية
بالمدارس اإلعدادية 

 والمعاىد

3.460.515 

 57.041تسيير المؤسسات 

 3.739.139:  المجموع 
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: أداء البرنامج- 2
 : لمبرنامج وتطور مؤشرات األداءاإلستراتيجيةاألىداف   .1.2

 

ـّ تحديد اإلستراتيجيةانطالقا مف واقع البرنامج ومحاوره   المشار إلييا أعاله, ت
:  وىما2021لسنة  ىدفيف استراتيجييف

 والتعميم  اإلعدادية المرحمة في والمتعممات ميارات المتعممين تحسيني
 .قدراتيم الثانوي وتنمية

 المرحمة لممتعممين والمتعممات في الفرص وتكافؤ التمدرس ضمان 
 .والتعميم الثانوي اإلعدادية

 
وتجدر اإلشارة إلى أف ىذا الجزء مف المشروع السنوي لألداء يمثؿ جانب األداء 

 ومؤشراتيا دوف التطرؽ إلى األىداؼ العممياتية اإلستراتيجيةويعرض األىداؼ 
 . ومؤشراتيا وال إلى األنشطة وجممة التدابير المتخذة

 
والتعميم  اإلعدادية المرحمة في والمتعممات ميارات المتعممين تحسين:  1اليدف 

 .قدراتيم الثانوي وتنمية
 :التعريف باليدف األول

 والمعاىد عبر اإلعداديةيسعى البرنامج إلى تحسيف المردود الّداخمي لممدارس 
كساب المتعّمـ كفايات معرفّية وميارّية ووجدانّية  توفير كؿ ظروؼ وفرص النجاح وا 

 .وذلؾ مف خالؿ تقميص نسبة الّرسوب واالنقطاع وتحسيف الّنتائج في التعممات
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وفي ىذا اإلطار تعتبر مواد العربّية والفرنسّية والّرياضيات مشغال ىاّما مف 
في المواد المغوية والعممية  وتعزيز مياراتو إكسابو)مشاغؿ البرنامج في تكويف الّتمميذ 

 .وزارة التربية في المرحمة القادمة وتعتبر مف أولويات (لضماف تكويف متوازف
 

 :1مؤشرات اليدف 

  نسبة التالميذ إناثا وذكورا الذيف يتقنوف الميارات األساسية في :1-1المؤشر 
العربية والفرنسية واإلنجميزية والرياضيات وعمـو الحياة )نياية المرحمة اإلعدادية 

 ,(واألرض
  نسبة النجاح في البكالوريا لدى اإلناث والذكور: 2-1المؤشر, 

 

 
 اإلعدادية المرحمة لممتعممين والمتعممات في الفرص وتكافؤ التمدرس ضمان: 2اليدف 

 والتعميم الثانوي
 

 :التعريف باليدف الثاني
يرمي ىذا اليدؼ إلى تمكيف التالميذ مف مستوى تعميمي متقارب بيف الجيات 
 .وظروؼ دراسّية مالئمة تساعد عمى توفر نفس حظوظ النجاح لكؿ التالميذ والتمميذات

 مجارات املتعلمين ثحملين :1 ردد الهدف

واملتعلمات في املرحلة إلاردادية والتعليم 

 اللاهوو وثىمية قدراتهم

وحذج 

 انقٍظ
 ثقديرات ق م إهجازات

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

نظبي السالمعر إناثا وذرتز الرين يسلنتو :ي1-1ااؤشس 

العسبعي ي)ااهازات ألاطاطعي في نهايي ااسخلي إلارداديي

واللسنظعي وإلانجليزيي والسياضعات ورلتم الحعاة 

 (وألازض

% 21,1 15,3 33,5 25,2 27,9 30,5 32,4 

نظبي النجاح في البكالتزيا لدو إلاناا :ي2-1ااؤشس 

 والررتزي

% 47.5 48.0 51.6 49.2 50,3 51,1 51,9 
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ولموقوؼ عمى الجوانب التي تمكف مف تقميص التفاوت بيف الجيات تـ في ىذه المرحمة 
 :تحديد المؤشرات التالية

 :2مؤشرات اليدف 

  نسبة االنقطاع في المرحمة اإلعدادية والتعميم الثانوي لدى اإلناث : 1-2المؤشر
 روالذكو

  إناثا وذكورا  نسبة التالميذ ذوي االحتياجات الخصوصية: 2-2المؤشر
 في المرحمة اإلعدادية والثانوية نالمـــــدمجي

 
 والتعميـ اإلعداديةوفي ىذا الصدد تـ تكريس ىذه المقاربة ضمف برنامج المرحمة 

. الثانوي ضمف اليدؼ المتعمؽ بالتصدي لمفشؿ المدرسي واالنقطاع المبكر عف الدراسة
. ويعود ىذا االختيار الرتفاع نسب االنقطاع والرسوب بياتيف المرحمتيف

 تـ إحداث لجنة تركيز الميمةولمسير عمى حسف تكريس ىذه المقاربة صمب 
التصرؼ في الميزانية المراعية لممساواة وتكافؤ الفرص بيف النساء والرجاؿ وفئات 

 .المجتمع تتولي السير عمى ضبط خطة عمؿ لتحقيؽ ىذا  المبدأ

 ضمان التمدرس وثكافؤ :2ردد الهدف 

الفرص للمتعلمين واملتعلمات في املرحلة 

 إلاردادية والتعليم اللاهوو 

وحذج 

 انقٍظ

 ثقديرات ق م إهجازات

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

نظبي الانلطاع في ا اسخلي إلارداديي :ي1-2ااؤشس 

 والسعلعم الثانتز لدو إلاناا والررتزي

% 10.4 10.2 8.9 8,8 8,7 8,7 8,7 

السالمعر ذوز الاخسعاجات نظبي :ي2-2ااؤشس 

الخصتصعي  إناثا وذرتز اادمجيو في ااسخلي 

ي.إلارداديي والثانتيي

% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
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وضع خطة عمؿ إلرساء الميزانية بصفة تضمف المساواة و تكافؤ  تتولي المجنة
 .الفرص بيف النساء و الرجاؿ و بصفة عامة بيف كافة فئات المجتمع

 :أنشطة البرنامج 2-2

 تطوير المناىج والمواصفات البيداغوجية  (1
 عممية مراجعة المناىج والبرامج انطمقت في برنامج إلى أفيجدر التذكير 

وتتواصؿ مع برنامج المرحمة . المرحمة االبتدائية مع السنة التحضيرية وبرامج السنة األولى
اإلعدادية والتعميـ الثانوي وسيعمؿ فريؽ البرنامج عمى استكماؿ تحديث البرامج الثالث 

 : التالية واالنطالؽ في مشاريع جديدة
  :مادة اإلعالمية  (1

 .الّسابعة والثّامنة والتّاسعة: برامج المرحمة اإلعدادّية •
 (إحداث)برنامج الّسنة األولى جذع مشترؾ  •
 برنامج الّسنة الثّانية مف الّتعميـ الثّانوي •
 برنامج الّسنتيف الثّالثة والّرابعة مف الّتعميـ الثّانوي •

 : االقتصادبرنامج  (2
 برنامج الّسنة الثّانية مسمؾ اقتصاد وخدمات •
 برنامج الّسنة الثّالثة شعبة اقتصاد وتصّرؼ •
 برنامج الّسنة الّرابعة شعبة اقتصاد وتصّرؼ •

  :مادة التربية التكنولوجية  (3

. الّسابعة والثّامنة والتّاسعة: برامج المرحمة اإلعدادّية
برنامج الّسنة األولى جذع مشترؾ  * 
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برنامج الّسنة الثّانية مسمؾ العمـو ومسمؾ عمـو اإلعالمّية * 
 برنامج الّسنتيف الثّالثة والّرابعة شعبة العمـو التّقنّية* 

ـّ بناؤىا بطريقة .  إلى تحديث عدد مف البرامج ذات األولويةالميمةوتسعى  ليت
تأخذ بعيف االعتبار المستجدات العممّية الّطارئة عمييا وتواكب الّنسؽ الاّلفت الذي تنمو بو 

المعارؼ المّتصمة بيا, وتضمينيا تجديدات في مقارباتيا ُتْدَرج بيا جممة مف المفاىيـ 
وتـ في ىذا الصدد . المّتصمة بالميارات الحياتّية إلى جانب مجموعة مف القيـ الكونّية

 .االنطالؽ في تحديث برامج التاريخ والجغرافيا وعمـو الحياة واألرض
 

 تطوير الحياة المدرسية   (2
 إلى دعـ وتطوير كؿ الجوانب المتصمة بالحياة المدرسية مف الميمةستسعى 

: خالؿ
تطوير خدمات اإلسناد الموجية لمتالميذ وخاصة خدمات النقؿ واإلعاشة • 

وتجدر اإلشارة إلى انو تـ إحداث ديواف لمخدمات المدرسية يسير عمى تاميف 
ىاتو الخدمات حتى يتفرغ مديرو المؤسسات التربوية لمجوانب البيداغوجية 

. والمتابعة والتقييـ
تفعيؿ دور الّنوادي المدرسّية في مياديف التثقيؼ والترفيو والعمؿ التطوعي في • 

المدارس اإلعدادية والمعاىد, بالّشراكة مع الّنسيج الجمعياتي, 
وضع خطة متكاممة وتنفيذىا الستكشاؼ الطاقات والمواىب الكامنة في المجاؿ • 

الثقافي والفني والرياضي والعناية بيا عبر برامج خاصة لتأطيرىا في مجاالت 
تميزىا وذلؾ بالتنسيؽ مع جميع األطراؼ المتدخمة في الشأف التممذي, 

 .توسيع شبكة مكاتب مرافقة التالميذ وتفعيؿ دورىا في تأطير الّتالميذ• 
مقاومة الفشؿ واالنقطاع المبكر عف الدراسة  -
مدرسة الفرصة الثانية   -
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العمؿ االجتماعي بالوسط المدرسي   -
الصحة المدرسية   -
 المدرسية  األكمة -
  الثقافية والرياضية األنشطة -

 تأىيل الموارد البشرية   (3
 والتعميـ الثانوي اإلعداديةتـ تغيير صيغة االنتداب الخاصة بالمدرسيف بالمرحمة 

 وتعميـ إعدادية مرحمة أساتذة ماجستير ميني في  عمـو التربية لتكويف إحداثحيث تـ 
 قائمة ناجحيف لمزاولة ىذه المرحمة في مؤسسات إلى أفضتثانوي وتـ تنظيـ مناظرة 

. التعميـ العالي المحتضنة ليذا االختصاص
 

تطوير البنية األساسية    (4
 عمى مواصمة مجيود تعيد وصيانة البنية األساسية لممؤسسات الميمةستعمؿ 

. نفقات االستثمار مف األوفرالتربوية التي تستأثر بالنصيب 
 

تطوير منظومة التسيير والتصرف   (5
 

 التسجيؿ عف إجبارية بإقرار الميمة وتبسيطيا قامت اإلجراءات تسييؿ إطارفي 
 عف بعد بالتنسيؽ مع شركات االتصاؿ ثانوية واؿاإلعداديةبعد لكافة تالميذ المرحمتيف 

 التعامؿ بالتكنولوجيات الحديثة في مجاؿ إرساء مزيد إلى الميمة وستسعى .الثالث
كما ستعمؿ عمى رفع قدرات مديري المؤسسات التربوية في  .التواصؿ الداخمي والخارجي

.  والمالياإلداريمجاؿ التصرؼ 
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 :نفقات البرنامج- 3
 

 في حدود 2021ضبطت نفقات برنامج  المرحمة اإلعدادية والتعميـ الثانوي لسنة 
 ـ د 169,931 أي بارتفاع قدره 2020 ـ د سنة 3.569,208 ـ د مقابؿ 3.739,139

:  وتتوزع كما يمي%4,76أو 
 

 

    
    د1000بـ 

 البُاى
 تقذَشاث  ق م    إًجاصاث   

 (%)الٌسبت  الفاسق

هصادس 

 2021 2020 2019 التوىَل

 ًفقاث

 التأجُش

 %4.99 168.049 3.534.568 3.366.519 3.121.751 و ع و

 - 0 0 0 0 ح خ

 %4.99 168.049 3.534.568 3.366.519 3.121.751 هىاسد الذولت

 - 0 0 0 0 و ر و ع

هجوىع 

 %4.99 168.049 3.534.568 3.366.519 3.121.751 القسن

 ًفقاث

 التسُُش

 %2.60 2.008 79.326 77.318 74.664 و ع و

 %100 - 5.300 - 0 5.300 0 ح خ

 %3.98 - 3.292 - 79.326 82.618 74.664 هىاسد الذولت

 %0.08 10 12.241 12.231 10.614 و ر و ع

هجوىع 

 %3.46 - 3.282 - 91.567 94.849 85.278 القسن

ًفقاث 

 التذخالث

 - 0 401 401 35.432 و ع و

 - 0 0 0 0 و ق خ و

 - 0 0 0 0 ح خ

 - 0 401 401 35.432 هىاسد الذولت

 - 0 0 0 0 و ر و ع

هجوىع 

 - 0 401 401 35.432 القسن
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ًفقاث 

 االستثواس

 %18.64 17.888 113.845 95.957 30.410 و ع و

 %53.62 - 12.714 - 10.999 23.713 12.310 و ق خ و

 - 0 0 0 0 ح خ

 %4.32 5.174 124.844 119.670 42.720 هىاسد الذولت

 - 0 0 0 0 و ر و ع

هجوىع 

 %4.32 5.174 124.844 119.670 42.720 القسن

 الوجوىع

 %5.31 187.945 3.728.140 3.540.195 3.262.257 و ع و

 %53.62 - 12.714 - 10.999 23.713 12.310 و ق خ و

 %100 - 5.300 - 0 5.300 0 ح خ

 %4.76 169.931 3.739.139 3.569.208 3.274.567 هىاسد الذولت

 %0.08 10 12.241 12.231 10.614 و ر و ع

هجوىع 

 %4.75 169.941 3.751.380 3.581.439 3.285.181 القسن
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2021كمـا تتوزع تقدیرات  : 

96 738 88579 326 000401 000102 482 000278 947 885 المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي باالدارة المركزیة1

159 878 3253 033 000162 911 325 1المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بتونس2

134 763 345143 000134 906 345 2المرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة  تونس 3

173 090 5191 346 000174 436 519 المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة ببن عروس4

113 113 1331 742 000114 855 133 المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بمنوبة5

134 647 7851 046 000135 693 785 المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بأریانة6

161 243 2581 147 000162 390 258 المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة ببنزرت7

104 102 8931 641 000105 743 893 المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بباجة8

136 986 395842 000137 828 395 المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بجندوبة9

195 406 100247 000195 653 100 Aالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بنابل
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68 689 252941 00069 630 252 Bالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة زغوان

93 494 586742 00094 236 586 Cالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سلیانة

104 076 149541 000104 617 149 Dالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة الكاف

166 740 9541 044 000167 784 954 Eالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة القصرین

163 829 665595 000164 424 665 Fالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة القیروان

175 606 150893 000176 499 150 Gالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سوسة

163 284 213643 000163 927 213 Hالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة المنستیر

135 582 218142 000135 724 218 Iالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة المهدیة

153 110 7781 143 000154 253 778 J 1المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس

118 890 1661 643 000120 533 166 K 2المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس

161 868 257343 000162 211 257 Lالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سیدي بوزید

141 251 426243 000141 494 426 Mالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قفصة

58 043 714142 00058 185 714 Nالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة توزر

76 299 085242 00076 541 085 Oالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قبلي
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120 972 265343 000121 315 265 Pالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قابس

156 825 8271 293 000158 118 827 Qالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة مدنین

66 032 489242 00066 274 489 Rالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة تطاوین

3 534 567 83279 326 000401 000124 844 0003 739 138 832 2جمـــلة البرنامج
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  :نفقات التأجير- 3-1
اإلعدادية والتعميـ الثانوي ضبطت نفقات التأجير تعيدا ودفعا لبرنامج المرحمة 

 أي 2020سنة ـ د  3.366,519مقابؿ ـ د  3.534,568 في حدود 2021لسنة 
 :وتفسر ىذه الزيادة أساسا بما يمي %4,99 ـ د تمثؿ نسبة 168.049بزيادة قدرىا 

 بـ م د
 125,0 االنعكاس المالي الناتج عف الزيادات في األجور- 
 40,0-  (عادي ومبكر) 2020تعديؿ كمفة تقاعد - 
 4,8-  2021تقاعد - 
 27,9 أستاذا نائبا 1000 تسوية وضعية- 
 20,0 (2021تـ تأجيميا إلى سنة ) 2020ترقيات - 
 39,949 تعديالت بالزيادة   - 

 

اإلعدادية والتعميـ الثانوي ويبمغ عدد األعواف المرخص فييـ بالمرحمة  
:  موزعيف عمى النحو التالي2021 عونا إلى موفى سنة 116.742
 9.877إداريوف   - 
  317إطار التدريس لممرحمة االبتدائية   - 
 78.196 (*)إطار التدريس لممرحمة اإلعدادية والتعميـ الثانوي  - 
 11.870 القيموف - 
 12.738 العممة - 
 3.744 أسالؾ أخرى - 

 116.742: الجممة
 .2020 مدرسا نائبا سٌتم ترسٌمهم فً سبتمبر 1000منهم  (*)
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 خطة 1.000 والبالغة 2021وتجدر اإلشػػارة إلػػػى أف االنتدابػػػات المبرمجة لسنة 
سيتـ تخصيصيا لترسيـ المدرسيف المتعاقديف في إطار سد الشغورات بالمدارس 

. اإلعدادية والمعاىد الثانوية
 

 :  نفقات التسيير3-2 
اإلعدادية والتعميـ الثانوي المرحمة ضبطت نفقات التسيير تعيدا ودفعا لبرنامج 

 أي 2020مرّسمة سنة  ـ د 82,618مقابؿ  ـ د 79,326 في حدود 2021لسنة 
 .-%3.98مثؿ نسبة ي ـ د 3,292 قدره بنقص

 

وتضاؼ إلى ىذه التقديرات النفقات المحمولة عمى الموارد الذاتيػة لممؤسسػات 
  . دـ 12,241 والبالغػة  بالمرحمة اإلعدادية والتعميـ والثانويالعمومية
 

تسيير المدارس اإلعدادية والمعاىد وستمكف ىذه االعتمادات مف تغطية نفقات 
 مؤسسة يرتادىا 1530, 2021-2020 البالغ عددىا خالؿ السنة الدراسية الثانوية

 . تمميذا962.457
 

 4 مؤسسات تربوية منيا 10 إحداث 2019/2020وستشيد السنة الدراسية 
معاىد نموذجية بكؿ مف منوبة والميدية وتوزر وقبمي ومعيد ثانوي بسيدي سييؿ بتالة 

 القيروافو 2صفاقس  بالعوابد و قفصةالقطار مدارس إعدادية بكؿ مف 5القصريف و
 . بسوسةحي الرياضو  القصريفبحاسي الفريد و

 
 

 :  نفقات التدخالت3-3
 اإلعدادية والتعميـ الثانويضبطت نفقات التدخالت تعيدا ودفعا لبرنامج المرحمة 

. 2020 ـ د وىو نفس المبمغ المرسـ خالؿ سنة 0,401 في حدود 2021لسنة 
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 : نفقات االستثمار3-4
 

لسنة اإلعدادية والتعميـ الثانوي المرحمة لبرنامج ضبطت نفقات االستثمار دفعا 
 أي بزيادة قدرىا 2020 ـ د سنة 119,670 ـ د مقابؿ 124,844 في حدود 2021
 :عمى النحو التاليالنفقات وتتوزع  %4,32 ـ د تمثؿ نسبة 5,174

  دٌَاس هلُىى:الىحذة

 

95,957 113,845 +17,888 %18,64 

23,713 10,999 -12,714 %-53,61 

119,670 124,844 5.174 %4.32 

 : كما يمي2021كما يمكف توزيع نفقات االستثمار لسنة 
 

  دٌَاس هلُىى:الىحذة

 البُاى
الوىاسد العاهت 

 للوُضاًُت
هىاسد قشوض 

 خاسجُت هىظفت
الوجوىع ح خ 

 
 الدفع ال ع د الدفع ال ع د الدفع ال ع د الدفع ال ع د

هشاسَع بصذد 

 اإلًجاص
60,303 63,841 45,691 7,399   105,994 71,240 

هشاسَع 

 جذَذة
102,771 50,004 13,501 3,600   116,272 53,604 

 124,844 222,266   10,999 59,192 113,845 163,074 الوجوىع 

 
 

النسبة (%)الفارقتقدیرات 2021ق م 2020البیان

18,64%17,888+95,957113,845الموارد العامة للمیزانیة
53,61-%12,714-23,71310,999 موارد القروض الخارجیة الموظفة

%119,670124,8445.1744.32المجموع
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مهمة التربیة

بحساب ألف  دینار

2021 تقدیراتالبیـــان

  أد  و تتوزع حسب البرامج الفرعیة على124844 في حدود  2021ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي لسنة 
النحو التالي

الدفعالتعهد الدفع التعهد
الفارق2020ق م

الدفع الدفعالتعهدالتعهد

 النسبة
(%)

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي باالدارة المركزیة
102 482 178 064 327 669108 909-6 427 -149 605-45.66-5.90

1المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بتونس
3 033 4 329 27 7841 2841 749 -23 455-84.42136.21

 المرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة  تونس
2143 390 6 409246-103 -6 019-93.91-41.87

 المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة ببن
346 1عروس 135 10 103946400 -9 968-98.6642.28

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بمنوبة
1 742 8 127 11 1856461 096 -3 058-27.34169.66

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بأریانة
1 046 731 7 790346700 -7 059-90.62202.31

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة ببنزرت
1 147 2 414 12 1581461 001 -9 744-80.14685.62

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بباجة
1 641 997 17 8922961 345 -16 895-94.43454.39

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بجندوبة
842 124 16 803346496 -16 679-99.26143.35

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بنابل
247 676 3 420124123 -2 744-80.2399.19

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة زغوان
941 1 873 10 471246695 -8 598-82.11282.52

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سلیانة
742 168 6 06064696 -5 892-97.2314.86

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة الكاف
541 4 308 6 190673-132 -1 882-30.40-19.61



 المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة
044 1القصرین 191 16 585153891 -16 394-98.85582.35

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة القیروان
595 136 21 278648-53 -21 142-99.36-8.18

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سوسة
893 410 17 70884647 -17 298-97.685.56

 المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة
643المنستیر 131 20 156648-5 -20 025-99.35-0.77

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة المهدیة
142 386 5 3244696 -4 938-92.75208.70

 المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس
11 143 3 605 7 658423720 -4 053-52.93170.21

 المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس
21 643 8 863 15 9124231 220 -7 049-44.30288.42

 المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سیدي
343بوزید 127 1 97024796 -1 843-93.5538.87

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قفصة
243 4 785 1 453251-8 3 332229.32-3.19

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة توزر
142 122 5 127247-105 -5 005-97.62-42.51

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قبلي
242 122 3 42146196 -3 299-96.43426.09

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قابس
343 130 6 68224697 -6 552-98.0539.43

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة مدنین
1 293 798 17 316546747 -16 518-95.39136.81

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة تطاوین
242 124 5 18146196 -5 057-97.61426.09

844 124المجموع 222 266 609 705119 670-387 4395 174-6355432
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وقد تطورت نفقات االستثمار عمى مستوى إعتمادات التعيد إعتمادات الدفع كما 
: يمي

  دٌَاس هلُىى:الىحذة          

 الب ان
   ور اإل  مادا  2021 قد را   2020ق م 

إ  مادا  
 ال ع د

إ  مادا  
 الدفع

إ  مادا  
 ال ع د

إ  مادا  
 الدفع

إ  مادا  
 ال ع د

إ  مادا  
 الدفع

يشاسٌع  ( *

 تصذد اإلَجاص
488,719 76,100 105,994 71,240 382,725- 4,860- 

يشاسٌع  ( *

وتشايج 

 جذٌذج

120,986 43,570 116,272 53,604 4,714- 10,034 

 5,174 -387,439 124,844 222,266 119,670 609,705 الوجوىع

 

 
المرحمة وفي ىذا اإلطار تضمف مشروع ميزانية االستثمار الخاص ببرنامج 

 : أىـ المشاريع والبرامج الجديدة التالية2021لسنة اإلعدادية والتعميـ الثانوي 
 

 د 1000بـ 
 

 الدفع التعيدالمشروع 
   

 تهٌئة وصٌانة المدارس اإلعدادٌة والمعاهد الثانوٌة
70.000 41.200 

 تهٌئة وصٌانة المبٌتات والمطاعم
10.000 2.000 

 BAD  مخبر تقنً وتكنولوجً وعلم22ًبناء 
5.700 2.734 

اقتناء تجهٌزات إعالمٌة لفائدة للمدارس اإلعدادٌة 
 BEIوالمعاهد  

5.000 500 

  BEIتجهٌزات  تعلٌمٌة  
5.000 500 

  BEIتجهٌزات مطابخ 
5.000 500 
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 1.000 5.000  مدارس اإلعدادٌة والمعاهدللاقتناء تجهٌزات تعلٌمٌة 

 500 7.000  قاعة عادٌة140بناء 

 200 4.200 بناء معهد تونس الدولً 

 200 5.000 بناء المعهد الثانوي العوابد صفاقس  

 400 3475 برج التومً بالبطان بناء المدرسة اإلعدادٌة

 400 3475 بناء المدرسة اإلعدادٌة مركز علولو صفاقس 

 400 3685 بناء المدرسة اإلعدادٌة المرناقٌة

 400 3475 بناء المدرسة اإلعدادٌة ابن شرف ببئر على بن خلٌفة 

 400 4185 بناء المدرسة اإلعدادٌة برج العٌفة بمبٌت بالكاف 

 

 مدارس إعدادية 5 معاىد ثانوية و3كما تمت برمجة الدراسات لمشاريع بناء 
.  2021بمشروع ميزانية الوزارة لسنة 

 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  

  :9البرنامج عدد 
  القیادة والمساندة 
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ستراتيجيتو- 1  :تقديم البرنامج وا 
 2014 لسنة 2238 ىذا البرنامج صالحياتو مف مقتضيات األمر عدد يستمد
 المتعمؽ بضبط قائمة البرامج بالنسبة لمدفعة األولى مف 2014 جواف 24المؤرخ في 
 حيث أنو تبعا األىداؼ النموذجية المعنية بمنظومة التصرؼ في الميزانية حسب الميمات
 العامة واليياكؿ المركزية اإلدارات المذكور يشمؿ ىذا البرنامج بقية األمر مف 5لمفصؿ 

اتية  التربية  والتي ال تتدخؿ مباشرة في البرامج العمميميمةوالمؤسسات تحت إشراؼ 
 ويوفر االختصاصويساند ىذه األخيرة في تجسيـ أىدافيا ويسدي لفائدتيا خدمات ذات 

 .الدعـ التقني لكافة البرامج بما يمكف مف إعداد الميزانية وتنفيذىا
 نظرا  التربية إلى السيد الكاتب العاـميمةوقد عيدت قيادة ىذا البرنامج في 

 ويبرز ىذا التمشي التأكيد عمى دور رئيس البرنامج إلشرافو عمى اليياكؿ الفنية بالميمة
ومف أجؿ تحقيؽ ذلؾ يمكف . في المتابعة والتقييـ واإلشراؼ عمى المدى المتوسط والبعيد

لو التعويؿ عمى خدمات ىياكؿ ومؤسسات متخصصة وذات حرفية معينة وذلؾ في شكؿ 
التعاوف - الشؤوف القانونية - عمى غرار اإلدارة العامة لمشؤوف المالية " مساندة»

عمى غرار المركز الدولي لتكويف المكونيف والتجديد " إسداء خدمات", أو ...الدولي
المركز الوطني لمتكويف وتطوير . المركز الوطني لتكنولوجيات التربية- البيداغوجي
,  ...الكفاءات

في تسمية برنامج القيادة والمساندة وظيفتي المساندة " المساندة"وتختزؿ عبارة 
سداء الخدمات, ولرئيس البرنامج كافة الصالحيات في تحديد   ومؤشراتو أىدافووا 

.  بالتنسيؽ مع كافة اليياكؿ المذكورة
وتكمف أىمية البرنامج في الدور المزدوج الذي يمعبو رئيس برنامج القيادة 

 : والتنسيؽ باعتباره 
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  رئيس برنامج مستقؿ بذاتو لو توجيات وأولويات تترجـ إلى أىداؼ ومؤشرات
 .وتتوزع إلى جممة مف األنشطة تفرد بميزانية خاصة بالبرنامج

  رئيس برنامج يساند بقية البرامج في تنفيذ أىدافيا وميزانياتيا باعتبار إشرافو
المباشر عمى اإلدارات العامة ذات االختصاص األفقي والمؤسسات الخاضعة 

فرؤساء  .Le Dialogue de gestion لإلشراؼ وذلؾ في إطار حوار التصرؼ
البرامج الفنية يتعامموف مع رئيس برنامج القيادة وال يتعامموف مع المديريف 

 .العامييف ورؤساء المؤسسات العمومية
 

 2009 ديسمبر 21 التربية الصادر في لميمة ضوء التنظيـ الييكمي وعمى
, تشمؿ 2010 سبتمبر 6صادر في اؿوالتنظيـ الييكمي لممندوبيات الجيوية لمتربية 

خارطة برنامج القيادة والمساندة ىياكؿ ومؤسسات عمى المستوى المركزي والجيوي 
 :والمحمي كما يمي
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برنامج  
المرحمة 
 االبتدائية

برنامج 
المرحمة 

اإلعدادية 
 والتعميم الثانوي

برنامج 
 القيادة والمساندة

 مركزيا

اإلدارة 
العامة 
لممرحمة 
 االبتدائية

اإلدارة العامة 
لممرحمة اإلعدادية 
 والتعميم الثانوي

الكتابة العامة – الديواف )بقية ىياكؿ اإلدارة المركزية 
 (اإلدارات العامة واإلدارات األخرى– 

: المؤسسات الوطنية 
المركز الوطني لمتكويف وتطوير الكفاءات - 
المركز الدولي لتكويف المكونيف والتجديد - 

البيداغوجي 
معاىد ميف التربية , - 
المركز الوطني لتكنولوجيات التربية, - 
المركز الوطني لمصيانة, - 
... المركز الوطني البيداغوجي - 
 ديواف مساكف اعواف وزارة التربية - 

 جيويا
إدارة 

المرحمة 
 االبتدائية

إدارة المرحمة 
اإلعدادية والتعميـ 

 الثانوي

 الكتابة العامة  -
اإلدارات والمكاتب ) الجيوية اتبقية ىياكؿ المندوبي -

 (...األخرى

المدارس  محميا
 االبتدائية

المدارس 
اإلعدادية 
 والمعاىد

 

 خارطة برنامج القيادة والمساندة :7رسم بياني عدد 
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وتجدر اإلشارة إلى أنو تـ تحديد برامج فرعية لمبرنامج حيث تـ اعتبار القيادة 
والمساندة في مستوى المندوبية الجيوية لمتربية بمثابة التفريع األوؿ لمبرنامج, أي أف 

 برنامجا فرعيا وىو العدد الذي يوافؽ عدد المندوبيات الجيوية 26البرنامج يتفرع إلى 
لمتربية ىذا عالوة عمى البرنامج الفرعي عمى المستوى المركزي ويكوف بالتالي عدد 

.  برنامجا فرعيا27البرامج الفرعية في حدود 
أداء البرنامج - 2
 : األىداف اإلستراتيجية لمبرنامج وتطور مؤشرات األداء2-1

 حوكمة الميمة: األولالمحور االستراتيجي 
 تطوير حوكمة الميمة- 1.9: اليدف األول

إّف الحوكمة ىي مجموعة مف القواعد والقوانيف والمعايير واإلجراءات  :التعريف باليدف
التي تجري بموجبيا إدارة الميمة, والرقابة الفاعمة عمييا, ويقع عمى عاتقيا مسؤولية 

لو مصالح معيا لذا وجب تطوير  تنظيـ العالقة بيف األطراؼ الفاعمة فييا وكؿ مف
ولقيس مدى تحقيؽ ىذا اليدؼ تـ اختيار  تتالءـ مع المتغيرات حوكمة الميمة حتى

 .مجموعة مف المؤشرات

وحدة  تطوير حوكمة الميمة: 1-9ىدف 
 القيس

تقديرات  تقديراتؽ ـ  إنجازاتإنجازات  إنجازات
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

النسبة السنوية النجاز :  1-1-9المؤشر
القرارات الصادرة عن لجنة قيادة ومتابعة 

 المشاريع
% - - - 75 100 100 

التطور السنوي لعدد :  2-1-9المؤشر
  زيارات الموقع الرسمي لمميمة

000 400 000 1000 000 2000 0000 4000 000 6000 000 8000 

نشر التقارير  نسبة:  3-1-9مؤشر 
 90 80 70 - - - % والوثائق المتعمقة بالميمة
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 النسبة السنوية إلنجاز القرارات الصادرة عن لجنة القيادة لمتابعة 1-1-9مؤشر 
 :  المشاريع

 :التعريف بالمؤشر
تعد وزارة التربية مف الوزارات النموذجية التي قامت بإرساء منظومة التصرؼ في 

الميزانية حسب األىداؼ بكيفية تجمع بيف التصرؼ في الميزانية عمى أساس البرامج 
وبيف التصرؼ العمومي المبني عمى النتائج لتحسيف النجاعة والفاعمية لمتدخالت 

. العمومية ودعـ الشفافية وثقافة المسؤولية والمسائمة
ف تكتسي المشاريع العمومية في وزارة التربية أىمية كبرى نظرا لحجميا ومدتيا  وا 
الزمنية وتكمفتيا والرتباطيا بجوانب اجتماعية واقتصادية فإف متابعة سير إنجازىا وتقييـ 

 .تقدميا ومدى النجاعة عف تحقيؽ األىداؼ المرسومة يعد أمرا جوىريا
وبالتالي فإف إحداث لجنة قيادة تعيد إلييا ىذه الميمة يساىـ في تشخيص أىـ 
العراقيؿ المادية أو البشػػػػرية أو الييكمية أو اإلجرائية التي مف شأنيا تعطيؿ أو تأثير 

. ىذه المشاريع 
وتتميز مشاريع وزارة التربية بتعدد المتدخميف في إطار الشراكة مع المنظمات أو 
القطاع الخاص أو الجيات المانحة أو الداعمة وتسعى لجنة القيادة إلى إعداد تقارير 

صدار عدد مف التوصيات وتساعد عمى اتخاذ القرارات وتصحيح  دورية كمية ونوعية وا 
المسار إف اقتضى األمر ذلؾ وييدؼ ىذا المؤشر إلى حوكمة المشاريع العمومية 

 لمقطاع في الظروؼ االقتصادية اإلستراتيجيةوتحديد األولويات حسب التوجيات 
 .الحساسة الراىنة

:  التطور السنوي لعدد زيارات الموقع الرسمي لمميمة2-1-9مؤشر 
 :التعريف بالمؤشر

تعد المواقع الرسمية مف األدوات العصرية التي تساعد عمى   نشر  المعمومات 
و تداوليا ويندرج ىذا التمشي في إطار تطوير الغدارة االلكترونية وتعزيز الحوكمة 
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ماـ أالمفتوحة لكسب تحديات تطوير الخدمات العمومية ودعـ مبدأي الشفافة والمساواة 
. المرفؽ العاـ

 وىو يسيؿ أيضا العالقة 19وقد تأكد ىذا التوجو خاصة في ظؿ جائحة كوفيد 
بيف المواطف واإلدارة ويقمص في استعماؿ األوراؽ والمطبوعات وبالتالي ترشيد اإلنفاؽ 

. العمومي
اإلحصائيات وكؿ ما يتعمؽ بالمناظرات والترتيبات  وتقـو وزارة التربية بنشر

عمى موقعيا الرسمي وىو ما سيؿ عممية التواصؿ مع المواطف ومع  البالغاتو
تـ اعتماد مؤشر  متابعة التطور السنوي لعدد زيارات الموقع فقد وبالتالي ا منظوريو

. الرسمي لمميمة
 

  نسبة نشر التقارير والوثائق المتعمقة بالميمة3-1-9مؤشر 
 :التعريف بالمؤشر

 و المناشير المتعمقة أو واإلحصائياتتقـو وزارة التربية بنشر عدد مف التقارير 
 إضفاء دعـ عممية التواصؿ و إطارالمنظمة لنشاطيا وقد تـ اختيار ىذا المؤشر في 

 . الشفافية و تركيز نظاـ لممعمومات
 

إحكام التصرف في الموارد البشرية والحرص عمى مالئمة - 2.9: اليدف الثاني
الحاجيات مع المتطمبات 

 :التعريف باليدف
يبدو جميا ما تعانيو المنظومة التربوية مف مشاكؿ و نقائص فيما يتعمؽ بمواردىا 

 ووصوال إلى مرحمة التكويف المستمر والتأىيؿ االنتدابالبشرية انطالقا مف عممية 
وفي ىذا اإلطار يتنزؿ اليدؼ األوؿ لبرنامج القيادة والمساندة الرامي إلى , المتواصؿ

ترشيد التصرؼ في الموارد البشرية بالمنظومة التربوية وتطوير وتعزيز كفاءات األعواف 
و الرفع مف قدراتيا لمقياـ بواجباتيا عمى أحسف وجو حيث سيعمؿ البرنامج مستقبال مف 
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 المركز الوطني لتكويف المكونيف في) خالؿ المؤسسات المختصة في مجاؿ التكويف
عمى تمبية  (المراكز الجيوية لمتكويف المستمر, معاىد ميف التربية و التكويف, التربية

حاجيات الوزارة مف تأىيؿ و تكويف لمموارد البشرية العاممة بقطاع التربية بمختمؼ 
 .رتبيا و وظائفيا

 : قيس اليدفمؤشرات

 :ولقيس مدى تحقيؽ ىذا اليدؼ تـ اختيار مجموعة مف المؤشرات التالية

 

: الفارق بين التقديرات و اإلنجازات لكتمة األجور: 1-2-9الموشر
 :التعريف بالمؤشر

يندرج ىذا المؤشر في إطار التوجيات العامة لمدولة فيما يتعمؽ بالمالية العمومية 
لمحد مف نفقات التصرؼ و التقميص منيا لفائدة ميزانية التنمية و ذلؾ في إطار مبادئ 

ترشيد النفقات ودفع اإلستثمار والتنمية الجيوية في المناطؽ الداخمية , الحوكمة الرشيدة
. و كؿ ذلؾ مف أجؿ الحفاظ عمى التوازنات المالية

 وقد شيد ىذا المؤشر ارتفاعا رغـ  السياسة المتبعة مف قبؿ الحكومة والتي 
 وفي ىذا .األجورترمي إلى التقميص مف حجـ النفقات العمومية والسيما في حجـ 

التصرف في الموارد :2-9ىدف 
البشرية و المالئمة بين  المعارات و 

 اإلنصافالحاجيات و ضمان مبدأي 
 والمساواة بين النساء و الرجال 

وحدة 
 القيس

تقديرات  تقديراتق م  إنجازاتإنجازات  إنجازات

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

الفارق بين التقديرات 1-2-9مؤشر 
 0 0 0 - 2364- 15856- د واالنجازات لكتمة األجور

نسبة انجاز مخطط : 2-2 .9المؤشر
 80 70 65 40 - - % التكوين
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 تـ التنصيص عمييا بمنشور رئاسة الحكومة المتعمؽ اإلجراءاتالسياؽ تـ اتخاذ بعض 
:  أىميا2021 بإعداد ميزانية سنة

  2022 و تأجيميا لسنة2021 انتدابات جديدة بالنسبة لسنة إقرارعدـ  
  ,باستثناء بعض االختصاصات الممحة ذات األولوية القصوى

 عدـ المجوء إلى تعويض المحاليف عمى التقاعد, 

 العمؿ بتعويض الشغورات المسجمة خالؿ السنة بسبب االستقالة أو إيقاؼ 
 ,...اإللحاؽالوفاة أو 

 2022سنة إلى  2021 تفعيؿ ترقيات تأجيؿ 

  المسندة وربطيا باألداء عمى أف ال اإلنتاجمزيد التحكـ وترشيد منحة 
 .%80تتجاوز

  2021 مف االعتمادات المرّسمة بميزانية سنة %50ترسيـ نسبة ال تتجاوز 
 استراحة تعويضية في صورة القياـ بساعات إسناد  واإلضافيةبعنواف الساعات 

 .إضافية
 

كما أف التحكـ في األجور يمكف مف ضماف ديمومة الميزانية وقدرتيا عمى 
وبالتالي فإف التحكـ في حجـ األجور في الفترة  مجابية النفقات الوجوبية والحتمية

يمثؿ أىـ األولويات ويكوف ذلؾ لفائدة ميزانية التنمية حتى يقع تحقيؽ بقية  الراىنة
الوزارة كتحسيف البنية التحتية, تحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص أو مراجعة واقع  أىداؼ

 .الخارطة المدرسية
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 :نسبة إنجاز مخطط التكوين: 2-2-9الموشر
 :التعريف بالمؤشر

كبر ما تكويف أييدؼ ىذا المؤشر إلى معرفة مدى  قدرة الوزارة عمى تغطية 
 ومتطمبات المرحمة ومعرفة نسبة األسالؾ حسب الحاجيات والجيات واألعوافيمكف مف 
 الذيف تمتعوا بدورات تكوينية خالؿ السنة المالية مقارنة بالعدد الجممي لألعواف األعواف
. ا عوف203.691بمغ و الذي 
تقـو مصالح الوزارة بإعداد المخطط السنوي لمتكويف بالتنسيؽ مع مختمؼ و

المصالح المعنية بصورة تتماشى مع حاجيات البرامج الثالث بغية تحقيؽ أىدافيا 
ويبيف ىذا المؤشر مدى قدرة الوزارة عمى . الموضوعة وذلؾ في إطار مقاربة تشاركية

ومف جانب آخر يمكف ىذا المؤشر مف معرفة حسف تقديرات . تنفيذ برامج التكويف
 بعنواف التكويف ومدى إحكاـ تنفيذىا حتى ال يتـ لإلعتماداتالميزانية في رصدىا 

 .تسجيؿ فواضؿ أو متخمدات بالبنود المتعمقة بالتكويف
لحوكمة بعض المجاالت في الوزارة تـ تجميع عدد مف المشموالت المشتركة بيف 

 والمتدخميف ضمف ىيكؿ واحد يتولى التعيد بجممة المشموالت ويخضع اإلداراتعدد مف 
 المشموالت المتعمقة بالتكويف وتطوير إحالة اإلطار وزارة التربية وقد تـ في ىذا إلشراؼ

 .المركز الوطني لمتكويف وتطوير الكفاءات  وىيإدارية مؤسسة عمومية إلىالكفاءات 
مؤرخ اؿ 2019 لسنة 265الحكومي عدد   المركز بمقتضى األمرإحداثتـ وقد 

 يتعمؽ بإحداث المركز الوطني لمتكويف وتطوير الكفاءات وبضبط 2019 مارس 6في 
. تنظيمو اإلداري والمالي والعممي وطرؽ تسييره

 

 في إطار تنفيذ سياسة وزارة التربية في مجاؿ التكويفالمذكور يتوّلى المركز و
 :المستمر وتطوير الكفاءات
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  إعداد وتنفيذ برامج وحمقات تكويف المتدخميف في المجاؿ التربوي وبإعداد
 ػ إعداد خطة :الّدراسات والبحوث في مجاؿ اختصاصو ولمغرض يكّمؼ خاّصة بػػػ

 التكويف بالتنسيؽ مع رؤساء البرامج بالوزارة,
  ضبط مرجعيات مختمؼ الميف والوظائؼ المرتبطة بالتربية والتعميـ بيدؼ 

 اعتمادىا في صياغة برامج التكويف المستمر وتطوير الكفاءات,
  إحداث آلية لمرصد الدائـ لتطور ميف التدريس والتصرؼ لتحديد حاجات

التكويف الناتجة عنو وأخذىا بعيف االعتبار في برامج التكويف المستمر وتطوير 
 الكفاءات,

  تصور وتخطيط وتنظيـ برامج التكويف المستمر وتطوير كفاءات األعواف
 بوزارة التربية,

  متابعة تنفيذ برامج التكويف المستمر وتطوير الكفاءات الموجية لألعواف
 بوزارة التربية,

 ,تنظيـ ومتابعة دورات التكويف المستمر وتطوير الكفاءات  
  تنظيـ ممتقيات وأياـ دراسية لفائدة أعواف وزارة التربية والمؤسسات والمنشآت

 العمومية الراجعة ليا بالنظر,
 ,ػتجديد أساليب وطرؽ التكويف المستمر 
  إعداد المراجع البيداغوجية والمؤلفات وممفات األشغاؿ التطبيقية الالزمة 

 لمتدريس والتكويف,
  توسيع مسالؾ تكويف أعواف وزارة التربية وضماف مالئمة مممح التخرج 

 وكفايات المتكونيف مع األدوار المنوطة بعيدتيـ,
 ػتطوير التعاوف والشراكة مع المراكز المماثمة. 
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حكام التصرف في الموارد المالية : اليدف الثالث  لمميمةضمان ديمومة الميزانية وا 
 .مع تحسين نجاعة برنامج القيادة والمساندة

 :التعريف باليدف
 لعؿ مف أىميا تركيز منيجية اإلصالحاتشيدت المالية العمومية بتونس عديد 

التصرؼ في الميزانية حسب األىداؼ, لترشيد النفقات وتييئة الموارد وتوجيييا نحو 
ولقد أكد منشور السيد رئيس الحكومة المتعمؽ . أولويات الميمات والبرامج العمومية

بالنسبة لنفقات التسيير عمى ضرورة ترشيد النفقات 2019بإعداد ميزانية الدولة لسنة 
عطاء األولوية لجدولة المتخمدات  حداثوا  .  خطة لمتحكـ في االستيالؾوا 

 ىذا اإلطار يندرج ىذا اليدؼ المتمثؿ في السعي إلى حسف توظيؼ الموارد فيو
 .المالية و توزيعيا توزيعا محكما والقدرة عمى تنفيذ الميزانية مثمما تـ التخطيط ليا

وتمكف مؤشرات ىذا اليدؼ مف معرفة حجـ الصعوبات و العراقيؿ لتنفيذ الميزانية 
 .ومدى نجاعة اإلجراءات المتخذة لتذليؿ تمؾ الصعوبات  وتحقيؽ األىداؼ المرسومة

 

 :مؤشرات قيس اليدف

ية  نزايضمان ديمومة الم:3-9ىدف 
 وحوكمة التصرف في الموارد المالية

لمميمة مع تحسين الجدوى والنجاعة 
 لبرنامج القيادة و المساندة 

وحدة 
 القيس

تقديرات  تقديراتق م  إنجازاتإنجازات  إنجازات

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

الفارق بين التقديرات : 1-3-9مؤشر 
 0 0 0 - - -د  واالنجازات لمميزانية 

نسبة االعتمادات : 2-3-9المؤشر
 8.00 8.50 8.88 9.75 9.15 8.11 % المخصصة لبرنامج القيادة والمساندة

كمفة نفقات التسيير : 3-3-9مؤشر 
 لمعون

 1900 1900 1827 1855 1586 516 د
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: الفارق بين التقديرات واإلنجازات لمميزانية: 1-3-9الموشر
: التعريف بالمؤشر

يندرج ىذا المؤشر في إطار التوجيات العامة لمدولة فيما يتعمؽ بالمالية العمومية 
لمحد مف نفقات التصرؼ والتقميص منيا لفائدة ميزانية التنمية وذلؾ في إطار مبادئ 

الرشيدة, وترشيد النفقات والدفع باالستثمار والتنمية الجيوية في المناطؽ  الحوكمة
. الداخمية, مما يسيـ في الحفاظ عمى التوازنات المالية

 

نسبة االعتمادات المخصصة لبرنامج القيادة و المساندة :  2.3.9مؤشر
 

: التعريف بالمؤشر
يعكس ىذا المؤشر نجاعة نفقات التسيير بما في ذلؾ الجانب الموجستي 

واليػػدؼ منو معرفة كمفة العػػوف العمومي مقارنة  (...اقتصاد في الطاقة, شراءات)
لجميع البرامج  (نفقات التسيير) باإلعتمادات المرسمة ببرنػامج القيػػادة والمساندة

 .عمى المستوييف المركزي و الجيوي (قيادة ومساندة, ثانوي, ابتدائي)
 

:  معدل كمفة نفقات التسيير لمعون:3.3.9مؤشر
 

: التعريف بالمؤشر
يعكس ىذا المؤشر نجاعة نفقات التسيير بما في ذلؾ الجانب الموجستي 

واليػػدؼ منو معرفة كمفة العػػوف العمومي مقارنة  (...اقتصاد في الطاقة, شراءات)
لجميع البرامج  (نفقات التسيير) باالعتمادات المرسمة ببرنػامج القيػػادة والمساندة

 .عمى المستوييف المركزي والجيوي (قيادة ومساندة, ثانوي, ابتدائي)
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 :أنشطة برنامج القيادة والمساندة 2-2
 ,إعداد خطة التكويف بالتنسيؽ مع رؤساء البرامج بالوزارة 

 بيدؼ  ضبط مرجعيات مختمؼ الميف والوظائؼ المرتبطة بالتربية والتعميـ

 اعتمادىا في صياغة برامج التكويف المستمر وتطوير الكفاءات,

  إحداث آلية لمرصد الدائـ لتطور ميف التدريس والتصرؼ لتحديد حاجات

التكويف الناتجة عنو وأخذىا بعيف االعتبار في برامج التكويف المستمر 

 وتطوير الكفاءات,

  تصور وتخطيط وتنظيـ برامج التكويف المستمر وتطوير كفاءات األعواف

 بوزارة التربية,

  متابعة تنفيذ برامج التكويف المستمر وتطوير الكفاءات الموجية لألعواف

 بوزارة التربية,

 ,تنظيـ ومتابعة دورات التكويف المستمر وتطوير الكفاءات 

  تنظيـ ممتقيات وأياـ دراسية لفائدة أعواف وزارة التربية والمؤسسات والمنشآت

 العمومية الراجعة ليا بالنظر,

 ,تجديد أساليب وطرؽ التكويف المستمر 
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  إعداد المراجع البيداغوجية والمؤلفات وممفات األشغاؿ التطبيقية الالزمة

 لمتدريس والتكويف,

  توسيع مسالؾ تكويف أعواف وزارة التربية وضماف مالئمة مممح التخرج

 وكفايات المتكونيف مع األدوار المنوطة بعيدتيـ,

 تطوير التعاوف والشراكة مع المراكز المماثمة. 

 لتوفير المعمومة الدقيقة والحينية وذلؾ  نظاـ معمومات خاص بالوزارة إعداد

مف خالؿ تثميف التطبيقات الموجودة وجعميا مندمجة عالوة عمى تصور 

 في عالقة بالمؤشرات التي تعمؿ عمييا وزارة التربية وتساىـ أخرىمجاالت 

 القيادة واخذ أدوات مف أساسية أداةمباشرة في تغذية لوحة القيادة باعتبارىا 

 .القرار

 وذلؾ مف خالؿ ترشيد النفقات :

  لغاءاعتماد منظومة التراسؿ االلكتروني  , العمؿ بأجيزة الفاكسوا 
  الطباعةأشغاؿ االقتصاد في ,  
  ترشيد شراءات المواد المكتبية وحبر اآلالت الطابعة والناسخة والمعدات 

  اإلدارية
 بنظاـاإلداريةس وتجييز السيارات ؾاعتماد البطاقة الذكية عجيمي GPS  مما 

 بالمائة 30مكف مف االقتصاد في استعماؿ الوقود بنسبة 
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  مف خالؿ ترشيد استيالؾ الطاقة وتشجيع اعتماد التحكـ في الطاقة
 إمضاء اإلطارالطاقات المتجددة وخاصة الطاقات الشمسية وقد تـ في ىذا 

 الطاقة الشمسية إنتاجاتفاقية مع الشركة التونسية لمكيرباء والغاز لتشجيع 
وتركيز ال قطات عمى مستوى المؤسسات التربوية وىو ما يمكف مف الحد 

 بيع الفائض لفائدة الشركة التونسية إمكانيةمف الفاتورة الطاقية عالوة عمى 
 .لمكيرباء والغاز

 
 حسب 2021 ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة يبيف الجدوؿ المصاحب توزيعو

: األنشطة

 
ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي
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القیادة والمساندة

تقدیرات   األنشطة   2021 البرنامج

  بحساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2021و تتوزع میزانیة برنامج  القیادة والمساندة لسنة 

البرنامج

292 761 القیادة االداریة والمالیة

92 443 البنیة التحتیة

22 378 االمتحانات الوطنیة

4 697 التكوین المستمر

331 تكوین االطارات التربویة

1 535 الحیاة المدرسیة

700 التعهد والصیانة

1 428 تكوین المكونین والتجدید البیداغوجي

6 799  تطویر وادماج تكنولوجیا المعلومات واالتصال في المنظومة
التربویة

4 098 1القیادة والمساندة بتونس
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4 286 2القیادة والمساندة بتونس

7 254 القیادة والمساندة ببن عروس

3 612 القیادة والمساندة بمنوبة

6 278 القیادة والمساندة بأریانة

6 749 القیادة والمساندة ببنزرت

4 338 القیادة والمساندة بباجة

8 613 القیادة والمساندة بجندوبة

4 117 القیادة والمساندة بنابل

4 298 القیادة والمساندة بزغوان

5 830 القیادة والمساندة بسلیانة

3 322 القیادة والمساندة بالكاف

13 815 القیادة والمساندة بالقصرین

10 614 القیادة والمساندة بالقیروان

11 100 القیادة والمساندة بسوسة
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8 584 القیادة والمساندة بالمنستیر

8 248 القیادة والمساندة بالمهدیة

9 830 1القیادة والمساندة بصفاقس

6 187 2القیادة والمساندة بصفاقس

7 932 القیادة والمساندة بسیدي بوزید

8 265 القیادة والمساندة بقفصة

1 962 القیادة والمساندة بتوزر

6 880 القیادة والمساندة بقبلي

7 296 القیادة والمساندة بقابس

8 061 القیادة والمساندة بمدنین

1 586 القیادة والمساندة بتطاوین

596 225  المجموع :
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 :نفقات البرنامج- 3
 ـ د مقابؿ 596,225 في حدود 2021ضبطت نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 

:  وتتوزع كما يمي2020 ـ د سنة 633,630
 

    
    د1000بـ 

 البُاى
  

 تقذَشاث ق م إًجاصاث 

 2021 2020 2019 هصادس التوىَل (%)الٌسبت  الفاسق

ًفقاث 

 التأجُش

 %14.13 -  41.799 - 253.940 295.739 225.247 م ع م

 - - - - - ح خ

 %14.13 - 41.799 - 253.940 295.739 225.247 موارد الدولة

 - - - - - م ذ م ع

 %14.13 - 41.799 - 253.940 295.739 225.247 مجموع القسم

ًفقاث 

 التسُُش

 %1.09 2.428 224.359 221.931 220.409 م ع م

 - 8.000 8.000 - - ح خ

 %4.70 10.428 232.359 221.931 220.409 موارد الدولة

 %3.29 88 2.761 2.673 3.408 م ذ م ع

 %4.68 10.516 235.120 224.604 223.817 مجموع القسم

ًفقاث 

 التذخالث

 - - 14.286 14.286 21.404 م ع م

 -  - - - - م ق خ م

 -  - - - - ح خ

 - - 14.286 14.286 21.404 موارد الدولة

 - - - - - م ذ م ع

 - - 14.286 14.286 21.404 مجموع القسم

ًفقاث 

 اإلستثواس

 %4.12 - 3.709 - 86.382 90.091 231.361 م ع م

 %20.07 - 2.325 - 9.258 11.583 36.621 م ق خ م

 - - - - - ح خ

 %5.93 - 6.034 - 95.640 101.674 267.982 موارد الدولة

 - - - - - م ذ م ع

 %5.93 - 6.034 - 95.640 101.674 267.982 مجموع القسم
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 الوجوىع

 %6.93 - 43.080 - 578.967 622.047 698.421 م ع م

 %20.07 - 2.325 - 9.258 11.583 36.621 م ق خ م

 -  8.000 8.000 - - ح خ

 %5.90 - 37.405 - 596.225 633.630 735.042 موارد الدولة

 %3.29 88 2.761 2.673 3.408 م ذ م ع

 %5.86 - 37.317 - 598.986 636.303 738.450 مجموع القسم
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2021كمـا تتوزع تقدیرات  : 

80 786 788232 359 00014 286 00095 640 000423 071 788 برنامج القیادة والمساندة باالدارة المركزیة1

4 098 2854 098 285 1برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة تونس2

4 286 4984 286 498 2برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة تونس3

7 253 5127 253 512 برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بن عروس4

3 611 5883 611 588 برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة منوبة5

6 277 8616 277 861 برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة أریانة6

6 748 7666 748 766 برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بنزرت7

4 337 6984 337 698 برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة باجة8

8 613 3738 613 373 برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة جندوبة9

4 117 4974 117 497 Aبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة نابل
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4 297 6094 297 609 Bبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة زغوان

5 830 1455 830 145 Cبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سلیانة

3 322 4373 322 437 Dبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة الكاف

13 814 83213 814 832 Eبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة القصرین

10 613 50810 613 508 Fبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة القیروان

11 099 71511 099 715 Gبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سوسة

8 583 9208 583 920 Hبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة المنستیر

8 247 9808 247 980 Iبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة المهدیة

9 830 2809 830 280 J 1برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس

6 186 8066 186 806 K 2برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس

7 931 6747 931 674 Lبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سیدي بوزید

8 264 5248 264 524 Mبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قفصة

1 961 7721 961 772 Nبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة توزر

6 879 7276 879 727 Oبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قبلي
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7 295 8897 295 889 Pبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قابس

8 061 3668 061 366 Qبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة مدنین

1 586 3461 586 346 Rبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة تطاوین

253 940 396232 359 00014 286 00095 640 000596 225 396 9جمـــلة البرنامج
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  نفقات التأجير- 3-1
 

 في حدود 2021لسنة القيادة والمساندة ضبطت نفقات التأجير تعيدا ودفعا لبرنامج 
 ـ د يمثؿ نسبة 41,799 أي بنقص قدره 2020سنة ـ د  295,739مقابؿ ـ د  253,940
 بـ م د                             : أساسا بما يميالنقص افسر ىذيو- 14.13%

8,0+  االنعكاس المالي الناتج عف الزيادات في األجور-   
9,8-  (عادي ومبّكر) 2020تعديؿ كمفة تقاعد -   
1,0-  2021تقاعد -   
38,999-     (ناتجة عف حركة األعواف بيف البرامج)تعديالت بالنقص -   

 

 عونا إلى موفى سنة 8.130القيادة والمساندة لبرنامج ويبمغ عدد األعواف المرخص فييـ  
:  موزعيف عمى النحو التالي2021

 7 أعضاء الديواف - 
 2091إداريوف   - 
  1809إطار التدريس لممرحمة االبتدائية   - 
 862 إطار التدريس لممرحمة اإلعدادية والتعميـ الثانوي  - 
 196 القيموف - 
 1568 العممة - 
 1454 أسالؾ أخرى - 
 143 أعواف المؤسسات العمومية غير اإلدارية - 

 8130: الجممة
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 عونا 143ويبمغ عدد األعواف المرخص فييـ بالمركز الوطني لمتكنولوجيات في التربية 
:  موزعيف عمى النحو التالي 

 118: أعواف تأطير 
 4: أعواف مساندة 
 21: أعواف تنفيذ  

 143: الجممة 
 

  نفقات التسيير- 3-2

 في حػػدود 2021ضبطت نفقات التسيير تعيدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 
 ـ د تمثؿ 10,428 أي بزيادة قدرىا 2020مرّسمة سنة  ـ د 221,931مقابؿ  ـ د 232,359

 ـ د بحساب تنظيـ االمتحانات والمناظرات 8مع اإلشارة إلى أنو قد تـ رصد مبمغ . %4,70نسبة 
. كمفة المراقبة واإلصالح لالمتحانات والمناظرات الوطنيةبعنواف 

 وتضاؼ إلى ىذه التقديرات النفقات المحمولة عمى الموارد الذاتيػة لممؤسسػات العمومية
 . دـ 2,761 والبالغػة التابعة لبرنامج القيادة والمساندة

تسيير المصالح المركزية لموزارة بكمفة سنوية بػ وستمكف ىذه االعتمادات مف تغطية نفقات  
 ـ د باإلضافة إلى نفقات تسيير المؤسسات العمومية اإلدارية حيث تـ رصد إعتمادات 209,927

 ـ د لممركز الوطني لمتكويف وتطوير الكفاءات 1,5 ـ د لممندوبيات الجيوية لمتربية و10,023بػ 
ىذا باإلضافة إلى نفقات تسيير والمؤسسات العمومية غير .  ـ د لممركز الوطني لمصيانة0,7و

 ـ د والمركز الدولي 1,092اإلدارية حيث تـ رصد إعتمادات لممركز الوطني لتكنولوجيا التربية بػ 
 . ـ د0,328لتكويف المكونيف بػ 

  نفقات التدخالت- 3-3
 

 ـ د 14,286 في حدود 2020لسنة لبرنامج القيادة والمساندة ضبطت نفقات التدخالت 
. 2020تعيدا و دفعا وىو نفس االعتماد المرّسـ سنة 
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تدخالت المصالح المركزية لموزارة بكمفة سنوية وستمكف ىذه االعتمادات مف تغطية نفقات 
المندوبيات الجيوية لمتربية ) ـ د باإلضافة إلى تدخالت المؤسسات العمومية اإلدارية 12,502بػ 

 ـ د إلى جانب تدخالت 1,077حيث تـ رصد إعتمادات بػ  (وديواف الخدمات المدرسية
واستثمارات المؤسسات العمومية غير اإلدارية حيث تـ رصد إعتمادات لممركز الوطني لتكنولوجيا 

 . ـ د0,707التربية بمبمغ 
 

وتجدر اإلشارة إلى أف االعتماد المخصص لممركز الوطني لتكنولوجيا التربية والبالغ 
 ـ د بعنواف تدخالت المركز في الميػػػػػػػػػػػػػداف االجتماعػػػػػي 0,047 ـ د يتوزع بيف 0,707

خصوصا في ميداف السالمة  (التمويؿ العمومي سابقا) ـ د بعنواف استثمارات المركز 0,660و
. المعموماتية المتطورة وتأميف الشبكة التربوية

 

: وتتوزع استثمارات المركز كما يبينو الجدوؿ المصاحب
 د 1000بـ 

الدفع التعيد المشروع 
 500 500تطوير مركز البيانات 

 100 100 يديو التعميمية لممراجعةؼتسجيؿ عدد مف مقاطع اؿ

 30 30 إثراء منظومة مدرستي

 EDUSERV 30 30منظومة إثراء 

 660 660 جممة االستثمارات

 

 
 نفقات االستثمار- 3-4

 

 ـ د 95,640 في حدود 2021لسنة لبرنامج القيادة والمساندة ضبطت نفقات االستثمار 
 %5,93- ـ د يمثؿ نسبة 6,034 أي بنقص قدره 2020 ـ د سنة 101,674 مقابؿ دفعا

 :عمى النحو التاليالنفقات وتتوزع 
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  دٌَاس هلُىى:الىحذة

 

90,091 86,382 3,709 - %4,11- 

11,583 9,258 2,325 - %20,07 - 

101,674 95,640 6,034 - %5,93 - 

 

 

الوىاسد العاهت 

 للوُضاًُت
هىاسد قشوض 

 خاسجُت هىظفت
الوجوىع ح خ 

 
 الدفع ال ع د الدفع ال ع د الدفع ال ع د الدفع ال ع د

هشاسَع بصذد 

 اإلًجاص
4,370 18,569 4,619 1,811   8,989 20,380 

 75,260 104,852   7,447 20,628 67,813 84,224 هشاسَع جذَذة

 95,640 113,841   9,258 25,247 86,382 88,594 الوجوىع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النسبة (%)الفارقتقدیرات 2021ق م 2020البیان

-4,11%- 90,09186,3823,709الموارد العامة للمیزانیة

- 20,07%- 11,5839,2582,325موارد القروض الخارجیة الموظفة
- 5,93%- 101,67495,6406,034المجموع



 نفقات اإلستثمار

نظـام أمـد
98

مهمة التربیة

بحساب ألف  دینار

2021 تقدیراتالبیـــان

  أد  و تتوزع حسب البرامج الفرعیة على النحو التالي95640 في حدود  2021ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج القیادة والمساندة لسنة 

الدفعالتعهد الدفع التعهد
الفارق2020ق م

الدفع الدفعالتعهدالتعهد

 النسبة
(%)

برنامج القیادة والمساندة باالدارة المركزیة
95 640 113 841 205 697101 674-6 034 -91 856-44.66-5.93

640 95المجموع 113 841 205 697101 674-91 856-6 034-4466-593
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عتمادات الدفع كما يمي : وقد تطورت نفقات االستثمار عمى مستوى إعتمادات التعيد وا 
 دٌُاس  يهٍىٌ:انىحذج          

 الب ان
    ور اإل  مادا 2021 قد را   2020ق م 

إ  مادا  
 ال ع د

إ  مادا  
 الدفع

إ  مادا  
 ال ع د

إ  مادا  
 الدفع

إ  مادا  
 ال ع د

إ  مادا  
 الدفع

يشاسٌع - 

 تصذد اإلَجاص
75,532 14,689 8,989 20,380  -66,543 5,691 

يشاسٌع - 

وتشايج 

 جذٌذج

130,165 86,985 104,852 75,260  -25,313  -11,725 

 6,034-  91,856-  95,640 113,841 101,674 205,697 الوجوىع

 

لسنة القيادة والمساندة وفي ىذا اإلطار تضمف مشروع ميزانية االستثمار الخاص ببرنامج 
 : المشاريع والبرامج الجديدة التالية2021

 د 1000بـ 

 الدفع التعهد المشروع
 100 2000 اقتناء أراضى وعمارات

 1000 5957 توسٌع وترمٌم المندوبٌات الجهوٌة للتربٌة

 500 1200 تهٌئة وترمٌم تفقدٌات التعلٌم االبتدائً

 8500 16929 (القرض اإلٌطالً) مقعدا 22 حافلة ذات 54اقتناء 

 2000 6000 دعم التجهٌزات التربوٌة للمدارس اإلعدادٌة والمعاهد

 700 4500  االبتدائً دعم أسس التعلٌم إطارالتكوٌن فً 

 1000 3289 توسٌع وترمٌم المراكز الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن المستمر

 3020 5324 دعم التجهٌزات التربوٌة العادٌة للمدارس اإلبتدائٌة 

 500 2107 تركٌز منظومة السالمة والحماٌة من الحرائق ببناٌة البرج

 500 2500  أفرٌل إلى مكاتب إدارٌة 9تحوٌل فضاءات بمعهد 

 65000 60000 برنامج دعم المنظومة التربوٌة

 



  
  
  
  
  
  
  

الحقمال  



1نظـام أمـد

المباشرون بالدیوان

القیادة والمساندةالبرنـامج :

برنامج القیادة والمساندة باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

7 : الدیوان +بقیة الهیاكل االداریة المركزیة1الوحدة العملیاتیة 

7 : القیادة االداریة والمالیة1النشاط 

7 المباشرون بالدیوان
1 رئیس أو مدیر دیوان
6 مكلف بمأموریة

7جملة البرنامج الفرعي

7القیادة والمساندةجملة برنامج

7الجملة  العامة



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

2

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

المرحلة االبتدائیةالبرنـامج :

المرحلة االبتدائیة باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

78 819 : إدارة التدریس بالمرحلة االبتدائیة باإلدارة المركزیة1الوحدة العملیاتیة 

78 819 : قیادة المرحلة االبتدائیة1النشاط 

38 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 ملحق إدارة
2 عون إستقبال
2 كاتب تصرف
32 متصرف

6 930 سلك العملة
1 015 1عامل صنف 
1 973 2عامل صنف 
1 755 3عامل صنف 
1 123 4عامل صنف 
507 5عامل صنف 
298 6عامل صنف 
201 7عامل صنف 
45 8عامل صنف 
11 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 

2 701 سلك األعوان الوقتیین
2 688 2عون وقتي صنف أ

1 عون وقتي صنف ب



3 نظـام أمـد

8 عون وقتي صنف ج
4 عون وقتي صنف د
2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
2 محلل

100 سلك أعضاءالتفقد البیداغوجي للتربیة
9 متفقد التعلیم اإلبتدائي
23 متفقد عام للتربیة
68 متفقد أول للحیاة المدرسیة
364 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي
24 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
5 أستاذ التعلیم الفني
7 أستاذ التعلیم الثانوي
2 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
11 أستاذ ممیز درجة استثنائیة
46 أستاذ أول ممیز
269 أستاذ ممیز

67 544 -سلك رجال التعلیم العاملین بالمدارس اإلبتدائیة
14 معّلم تطبیق
916 معلم أول
2 معلم

22 451 أستاذ المدارس اإلبتدائیة
256 2معلم تطبیق أول أ

16 977 أستاذ فوق الرتبة ممیز للمدارس اإلبتدائیة
363 أستاذ ممیز للمدارس اإلبتدائیة

16 232 أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس اإلبتدائیة
9 766 أستاذ المدارس اإلبتدائیة فوق الرتبة
567 أستاذ أول للمدارس اإلبتدائیة

2 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة
1 ممرض  رئیس للصحة العمومیة
1 ممرض عام للصحة العمومیة
3 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
3 أخّصائي نفساني
1 األعوان الوقتیون بوزارة التربیة والتعلیم والبحث العلمي
1 2معلم معاون 
3 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
2 متصّرف في الوثائق و األرشیف



4 نظـام أمـد

1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
16 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
16 مساعد تقني
18 سلك القیمین بالمعاهد والمدارس اإلعدادیة
1 قّیم
9 قّیم أّول
2 قیم مرشد
1 قیم عام رئیس
5 قیم أول فوق الرتبة
3 سلك التفقد البیداغوجي للمدارس االبتدائیة بوزارة التربیة
3 متفقد عام ممیز للتربیة

1 088 سلك اإلداریین الخاص بالتربیة
11 متصرف مستشار للتربیة
1 متصرف رئیس للتربیة
55 متصرف للتربیة
88 متصرف مساعد للتربیة
401 كاتب تصرف للتربیة
428 مستكتب إدارة للتربیة
104 عون استقبال للتربیة

1 السلك اإلداري للداخلیة
1 عون استقبال للداخلیة
5 سلك المرشدین التطبیقیین للتربیة
3 مرشد تطبیقي أول للتربیة
2 مرشد تطبیقي للتربیة

819 78جملة البرنامج الفرعي

819 78المرحلة االبتدائیةجملة برنامج



5 نظـام أمـد

المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانويالبرنـامج :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

116 742 : إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي باإلدارة المركزیة1الوحدة العملیاتیة 

116 742 : قیادة المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي1النشاط 

271 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
245 متصرف
1 متصرف مستشار
2 ملحق إدارة
12 مستكتب إدارة
2 عون إستقبال
9 كاتب تصرف
11 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
3 مهندس رئیس
8 مهندس أول

12 738 سلك العملة
1 234 1عامل صنف 
2 694 2عامل صنف 
2 729 3عامل صنف 
2 175 4عامل صنف 
1 788 5عامل صنف 
850 6عامل صنف 
651 7عامل صنف 
306 8عامل صنف 
205 9عامل صنف 
106 10عامل صنف 

1 052 سلك األعوان الوقتیین
1 012 2عون وقتي صنف أ

10 3عون وقتي صنف أ
10 عون وقتي صنف ب
14 عون وقتي صنف ج
6 عون وقتي صنف د



6 نظـام أمـد

32 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
27 محلل
1 محلل مركزي
3 تقني مخبراإلعالمّیة
1 واضع برامج
35 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
1 معاون مكتبي
21 مكتبي
7 موثق مساعد
5 حافظ مكتبات أو توثیق
1 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق
9 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة
9 مهندس معماري

289 سلك أعضاءالتفقد البیداغوجي للتربیة
41 متفقد التعلیم الثانوي العام
167 متفّقد أّول للتعلیم الثانوي
80 متفقد عام للتربیة
1 متفقد أول للحیاة المدرسیة

76 997 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي
60 أستاذ مبّرز

26 072 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
9 أستاذ تعلیم فوق الرتبة

954 أستاذ التعلیم الفني
5 836 أستاذ التعلیم الثانوي

38 أستاذ أول للتعلیم الثانوي
4 821 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
611 أستاذ ممیز درجة استثنائیة

33 599 أستاذ أول ممیز
4 997 أستاذ ممیز
317 -سلك رجال التعلیم العاملین بالمدارس اإلبتدائیة
126 أستاذ المدارس اإلبتدائیة
3 2معلم تطبیق أول أ
73 أستاذ فوق الرتبة ممیز للمدارس اإلبتدائیة
7 أستاذ ممیز للمدارس اإلبتدائیة
58 أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس اإلبتدائیة
45 أستاذ المدارس اإلبتدائیة فوق الرتبة



7 نظـام أمـد

5 أستاذ أول للمدارس اإلبتدائیة
1 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
1 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
3 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة
1 ممرض  رئیس للصحة العمومیة
1 ممرض أول للصحة العمومیة
1 ممرض رئیس أول للصحة العمومیة
1 أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي
1 كاتب محكمة
18 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني أول
17 أخّصائي نفساني
75 سلك المستشارین في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعي
59 مستشار أول في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعي
4 مستشار في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعي
12 مستشار عام في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعي
3 األعوان الوقتیون بوزارة التربیة والتعلیم والبحث العلمي
3 2معلم معاون 

199 سلك المدرسین المبرزین
119 أستاذ مبّرز أول ممیز
80 أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة
3 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة
3 فني سامي للصحة العمومیة
26 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
9 متصّرف في الوثائق و األرشیف
17 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
447 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
204 مساعد تقني
3 تقني رئیس
74 تقني أول
166 تقني

11 870 سلك القیمین بالمعاهد والمدارس اإلعدادیة
192 قّیم

4 867 قّیم أّول
409 قیم مرشد أول



8 نظـام أمـد

1 710 قیم مرشد
4 قیم عام رئیس أول

116 قیم عام رئیس فوق الرتبة
62 قیم عام أول فوق الرتبة
107 قیم عام رئیس

1 257 قیم عام أول
625 قیم عام

2 521 قیم أول فوق الرتبة
9 541 سلك اإلداریین الخاص بالتربیة
426 متصرف مستشار للتربیة
16 متصرف رئیس للتربیة

1 501 متصرف للتربیة
2 127 متصرف مساعد للتربیة
3 018 كاتب تصرف للتربیة
2 067 مستكتب إدارة للتربیة
386 عون استقبال للتربیة

3 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

2 801 سلك المرشدین التطبیقیین للتربیة
26 مرشد تطبیقي رئیس فوق الرتبة للتربیة
91 مرشد تطبیقي رئیس للتربیة
401 مرشد تطبیقي أول فوق الرتبة للتربیة

1 518 مرشد تطبیقي أول للتربیة
765 مرشد تطبیقي للتربیة

742 116جملة البرنامج الفرعي

742 116المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانويجملة برنامج



9 نظـام أمـد

القیادة والمساندةالبرنـامج :

برنامج القیادة والمساندة باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

7 980 : الدیوان +بقیة الهیاكل االداریة المركزیة1الوحدة العملیاتیة 

7 980 : القیادة االداریة والمالیة1النشاط 

75 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
74 متصرف
1 متصرف مستشار
69 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
31 مهندس رئیس
2 مهندس عام
35 مهندس أول
1 مهندس أشغال

1 568 سلك العملة
111 1عامل صنف 
286 2عامل صنف 
220 3عامل صنف 
258 4عامل صنف 
279 5عامل صنف 
159 6عامل صنف 
100 7عامل صنف 
70 8عامل صنف 
43 9عامل صنف 
42 10عامل صنف 
6 سلك األعوان الوقتیین
1 2عون وقتي صنف أ
2 عون وقتي صنف ب
2 عون وقتي صنف ج
1 عون وقتي صنف د
39 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
21 محلل
10 محلل رئیس
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3 محلل مركزي
3 تقني مخبراإلعالمّیة
2 محلل عام
23 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
12 مكتبي
5 مكتبي مساعد
4 حافظ مكتبات أو توثیق
2 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق
18 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة
14 مهندس معماري
1 مهندس معماري رئیس
3 مهندس معماري أول
1 سلك العسكریین
1 عقید

858 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي
2 أستاذ معاون صنف أ

194 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
1 أستاذ تعلیم فوق الرتبة
10 أستاذ التعلیم الفني
39 أستاذ التعلیم الثانوي
2 أستاذ أول للتعلیم الثانوي

171 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
12 أستاذ ممیز درجة استثنائیة
385 أستاذ أول ممیز
42 أستاذ ممیز

1 809 -سلك رجال التعلیم العاملین بالمدارس اإلبتدائیة
2 معّلم تطبیق
6 معلم أول

439 أستاذ المدارس اإلبتدائیة
17 2معلم تطبیق أول أ
625 أستاذ فوق الرتبة ممیز للمدارس اإلبتدائیة
143 أستاذ ممیز للمدارس اإلبتدائیة
325 أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس اإلبتدائیة
204 أستاذ المدارس اإلبتدائیة فوق الرتبة
48 أستاذ أول للمدارس اإلبتدائیة
1 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات



11 نظـام أمـد

1 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة
1 مستشار صحفي
1 سلك األعوان اإلداریین للصحة العمومیة
1 متصرف مستشار للصحة العمومیة
29 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني أول
28 أخّصائي نفساني
14 سلك مستشاري المصالح العمومیة
14 مستشار المصالح العمومیة
80 سلك المستشارین في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعي
67 مستشار أول في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعي
6 مستشار عام في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعي
7 مستشار عام خبیر في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعي
1 األعوان الوقتیون بوزارة التربیة والتعلیم والبحث العلمي
1 2معلم معاون 
4 سلك المدرسین المبرزین
2 أستاذ مبّرز أول ممیز
2 أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة
44 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
4 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
6 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
12 متصّرف في الوثائق و األرشیف
22 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
396 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
30 مساعد تقني
24 تقني رئیس
103 تقني أول
239 تقني
196 سلك القیمین بالمعاهد والمدارس اإلعدادیة
1 قّیم
35 قّیم أّول
38 قیم مرشد أول
10 قیم مرشد
1 قیم عام رئیس أول
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15 قیم عام رئیس فوق الرتبة
2 قیم عام أول فوق الرتبة
24 قیم عام رئیس
39 قیم عام أول
20 قیم عام
11 قیم أول فوق الرتبة
755 سلك التفقد البیداغوجي لوزارة التربیة
139 متفقد أول للمدارس اإلعدادیة والمعاهد الثانویة
295 متفقد أول للمدارس االبتدائیة
23 متفقد المدارس اإلعدادیة والمعاهد الثانویة
89 متفقد المدارس االبتدائیة
209 متفقد عام للمدارس االبتدائیة

5 سلك التفقد البیداغوجي للمدارس االبتدائیة بوزارة التربیة
5 متفقد عام ممیز للتربیة

1 948 سلك اإلداریین الخاص بالتربیة
256 متصرف مستشار للتربیة
10 متصرف عام للتربیة
81 متصرف رئیس للتربیة
407 متصرف للتربیة
491 متصرف مساعد للتربیة
455 كاتب تصرف للتربیة
210 مستكتب إدارة للتربیة
38 عون استقبال للتربیة
39 سلك المرشدین التطبیقیین للتربیة
7 مرشد تطبیقي رئیس للتربیة
14 مرشد تطبیقي أول فوق الرتبة للتربیة
15 مرشد تطبیقي أول للتربیة
3 مرشد تطبیقي للتربیة

980 7جملة البرنامج الفرعي

980 7القیادة والمساندةجملة برنامج

541 203الجملة  العامة



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

13

2021 توزیع االنتدابات لسنة

المرحلة االبتدائیةالبرنـامج :
دینــار 000 740 160تكلفة االنتدابات : 

المرحلة االبتدائیة باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي :

العدد الجمليالسلك و الرتبة
انتدابات جدیدة

المدة العـدد المدة العـدد

تعویض اإلحاالت على التقاعد

260 2605 5: إدارة التدریس بالمرحلة االبتدائیة باإلدارة المركزیة 1 الوحدة العملیاتیة  

260 2605 5: قیادة المرحلة االبتدائیة1النشاط 

686 6862 2سلك األعوان الوقتیین

2 686 15.0 2 686 2عون وقتي صنف أ
574 5742 2-سلك رجال التعلیم العاملین بالمدارس اإلبتدائیة

2 574 15.0 2 574 أستاذ المدارس اإلبتدائیة

260 2605 5جملة البرنامج الفرعي

دینــار 160 740 000  تكلفة : 
االنتدابات

260 2605 5جملة البرنامج

المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانويالبرنـامج :
دینــار 000 900 27تكلفة االنتدابات : 



14 نظـام أمـد

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي :

العدد الجمليالسلك و الرتبة
انتدابات جدیدة

المدة العـدد المدة العـدد

تعویض اإلحاالت على التقاعد

000 0001 1: إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي باإلدارة المركزیة 1 الوحدة العملیاتیة  

000 0001 1: قیادة المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي1النشاط 

000 0001 1سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي

1 000 15.0 1 000 أستاذ التعلیم الثانوي

000 0001 1جملة البرنامج الفرعي

دینــار 27 900 000  تكلفة : 
االنتدابات

000 0001 1جملة البرنامج



15 نظـام أمـد

260 6الجملة  العامة
العدد الجملي انتدابات جدیدة التكلفةتعویض اإلحاالت على التقاعد

6 260188 640 000



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

16

2021توزیع اإلحاالت على التقاعد لسنة

المرحلة االبتدائیةالبرنـامج :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 000 540 2

المرحلة االبتدائیة باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

127: قیادة المرحلة االبتدائیة1النشاط 

127-سلك رجال التعلیم العاملین بالمدارس اإلبتدائیة
21أستاذ المدارس اإلبتدائیة

21معلم تطبیق أول أ

2أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس اإلبتدائیة

101أستاذ المدارس اإلبتدائیة فوق الرتبة

2أستاذ أول للمدارس اإلبتدائیة

127جملة البرنامج الفرعي 2 540 000

127المرحلة االبتدائیةجملة برنامج

المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانويالبرنـامج :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 000 960 4

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة



17 نظـام أمـد

249: قیادة المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي1النشاط 

232سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي
5أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة

125أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة

30أستاذ ممیز درجة استثنائیة

21أستاذ أول ممیز

51أستاذ ممیز

5سلك المستشارین في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعي
1مستشار أول في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعي

4مستشار عام في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعي

11سلك القیمین بالمعاهد والمدارس اإلعدادیة
1قّیم أّول

1قیم عام رئیس فوق الرتبة

3قیم عام أول فوق الرتبة

5قیم عام أول

1قیم أول فوق الرتبة

1سلك المرشدین التطبیقیین للتربیة
1مرشد تطبیقي أول للتربیة

249جملة البرنامج الفرعي 4 960 000

249المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانويجملة برنامج



18 نظـام أمـد

القیادة والمساندةالبرنـامج :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 000 300 1

برنامج القیادة والمساندة باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

65: القیادة االداریة والمالیة1النشاط 

14سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومیة
2متصرف مستشار للتربیة

2متصرف رئیس للتربیة

4متصرف للتربیة

3متصرف مساعد للتربیة

3كاتب تصرف للتربیة

1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1مهندس أول

40سلك العملة
12عامل صنف 

211عامل صنف 

32عامل صنف 

44عامل صنف 

58عامل صنف 

63عامل صنف 

74عامل صنف 

81عامل صنف 

92عامل صنف 

103عامل صنف 

10سلك أعضاءالتفقد البیداغوجي للتربیة
3متفقد التعلیم الثانوي العام

2متفّقد أّول للتعلیم الثانوي

3متفقد عام للتربیة

2متفقد أول للحیاة المدرسیة
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65جملة البرنامج الفرعي 1 300 000

65القیادة والمساندةجملة برنامج

دینــار441الجملة  العامة 8 800 000
اإلنعكاس المالي العدد الجملي



المؤسسات العمومیة  غیر الخاضعة لمجلة  المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

نظـام أمـد
20

القیادة والمساندة 9  البرنامج :

1 برنامج القیادة والمساندة باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي :

1 الدیوان +بقیة الهیاكل االداریة المركزیةالوحدة العملیاتیة :

تطویر وادماج تكنولوجیا المعلومات واالتصال في المنظومة التربویة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

9النشاط :

0030 143الفقرة  : 

المركز الوطني لتكنولوجیات التربیة  143 المؤسسة : 

118اإلطارات

13متصرف عام

2متصرف رئیس

4مهندس عام

9مهندس رئیس

3مهندس أول

2محلل عام

7محلل رئیس

8متصرف

1متصرف أول

34محلل أول

35محلل

4أعوان المساندة أو التسییر 

4كاتب إدارة
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تطویر وادماج تكنولوجیا المعلومات واالتصال في المنظومة التربویة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

9النشاط :

21أعوان التنفیذ 

210عون خدمات صنف 

32عون خدمات صنف 

49عون خدمات صنف 

143جملة النشاط :

143جملة الوحدة العملیاتیة :

143جملة البرنامج الفرعي :

143 جملة البرنامج :



جدول تفصیلي لإلستثمارات

نظـام أمـد

2021

المهمة:

السنة المالیة:

مهمة التربیة24

22

 دون إعتبار المشاریع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

المرحلة االبتدائیة 1البرنـامج :

المرحلة االبتدائیة باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي : 1

إدارة التدریس بالمرحلة االبتدائیة باإلدارة المركزیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100إعتمادات الدراسات000100 761
190290إعتمادات الدراسات000200 761
813 00040 49010 10بناء وتوسیع المدارس اإلبتدائیة ـ إعتمادات غیر موزعة002700 761
100بناء فضاءات متعددة اإلختصاصات إلدماج التالمیذ من ذوي اإلحتیاجات الخاصة004500 761
100بناء مجموعات صحیة إلدماج التالمید من دوي اإلحتیاجات الخاصة004600 761
200200 -البنك الدولي2019فضاء لالقسام التحضیریة برنامج 50بناء 013400 761
2020300 قاعة عادیة جاهزة الصنع برنامج 26اقتناء 013600 761
2020200 مجموعة صحیة جاهزة الصنع برنامج 26اقتناء 013700 761
300( (البنك الدولي2020 فضاء لألقسام التحضیریة برنامج 50بناء 013800 761
300283( (البنك اإلفریقي للتنمیة2020 مطاعم مركزیة برنامج 2إحداث 013900 761
300 (الصندوق العربي لالنماء االق2020 قاعة عادیة بالمدارس اإلبتدائیة برنامج 101بناء 014000 761
500100 (الصندوق العربي لالنماء االقتصادي و2020فضاء لألقسام التحضیریة برنامج 90بناء 014100 761
200 (الصندوق العربي لالنماء االقتصادي و2020 مجموعة صحیة برنامج 121بناء وتهیئة 014200 761
100200( (الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي2020بناء أسیجة برنامج 014300 761
400 (الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتما2020 مدارس ابتدائیة برنامج 10بناء 014400 761
200100( (تمویل مشترك مع البنك األوروبي لالستثمار2020 مدارس ابتدائیة برنامج 5بناء 014500 761
3070 (الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماع2020 مكاتب مدیرین برنامج 10بناء 014600 761

593 00016 56130 40صیانة المدارس اإلبتدائیة ـإعتمادات غیر موزعة032600 762
000100 20192تعهد وصیانة المدارس اإلبتدائیة برنامج 092100 762
000500 4برنامج تعهد وصیانة المدارس األبتدائیة092200 762
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000500 1( (البنك الدولي2020 مدرسة ابتدائیة برنامج 50تعهد وصیانة 092400 762

000 8682 2دعم التجهیزات التربویة العادیة بالمدارس اإلبتدائیة ـ إعتمادات غیر موزعة002800 768
500إقتناء آالت ناسخة للمدارس اإلبتدائیة003300 768
2014100تجهیزات إعالمیة لفائدة المدارس اإلبتدائیة  برنامج 023700 768
2015500إقتناء تجهیزات إعالمیة لفائدة المدارس اإلبتدائیة برنامج 024400 768
2015100إقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المدارس اإلبتدائیة برنامج 024500 768
2016500إقتناء تجهیزات تعلیمیة للمدارس اإلبتدائیة ـ برنامج 024800 768
2017600تجهیز المدارس اإلبتدائیة بمعدات إعالمیة برنامج 025400 768
2017600إقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المدارس اإلبتدائیة برنامج 025500 768
2018800تجهیز المدارس اإلبتدائیة بمعدات إعالمیة برنامج 025900 768
2018600اقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المدارس اإلبتدائیة برنامج 026000 768
2018800اقتناء آالت ناسخة للمدارس اإلبتدائیة برنامج 026100 768
2019200اقتناء تجهیزات اعالمیة لفائدة المدارس االبتدائیة برنامج 026200 768
2019400اقتناء آالت ناسخة للمدارس االبتدائیة برنامج 026500 768
2019700اقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المدارس االبتدائیة برنامج 026600 768
201980 فضاء لألقسام التحضیریة برنامج 50تجهیزات لفائدة 026900 768
2020700اقتناء آالت ناسخة لفائدة المدارس االبتدائیة برنامج 027200 768
2020150اقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المؤسسات الخاصة بضعاف البصر برنامج 027400 768
000 20201تجهیز المدارس االبتدائیة بمعدات إعالمیة برنامج 027500 768
372378 (الصندوق العربي لإلنماء ال2020تجهیز المدارس االبتدائیة بمعدات إعالمیة برنامج 027600 768
98( (البنك الدولي2020 فضاء للألقسام التحضیریة برنامج 50تجهیزات لفائدة 027700 768
80420( (البنك اإلفریقي للتنمیة2020 مطاعم مركزیة برنامج 2تجهیز 027800 768

851 4062 50057 10961 254جملة النشاط

851 4062 50057 10961 154جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
54 10961 50057 4062 851

851 4062 50057 10961 154جمـــلة البرنـامج

المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي 2البرنـامج :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي : 1

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي باإلدارة المركزیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

200إعتمادات الدراسات000100 763
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768194699بناء وتوسیع المدارس اإلعدادیة إعتماد غیر موزع002700 763
000100 20121بناء مدارس اعدادیة - برنامج 100300 763
2015100بناء  مدارس إعدادیة برنامج 102000 763
2016100بناء مدارس إعدادیة برنامج 102100 763
2013500100 مدرسة إعدادیة منها واحدة بمبیت ـ برنامج 16بناء 103100 763
2007100 مدارس إعدادیة تمویل مشترك مع البنك اإلفریقي للتنمیة برنامج 10بناء 103700 763
500100 20102 مدارس اعدادیة  برنامج 2بناء  105900 763
200100 (تمویل مشتر2020 مخابر تقنیة وتكنولوجیة وعلمیة للمدارس االعدادیة برنامج 5بناء 107900 763

206 00011 35312 12صیانة المدارس اإلعدادیة ـ إعتمادات غیر موزعة002700 764
000100 1برنامج تعهد وصیانة المدارس اإلعدادیة013200 764
100صیانة المدارس اإلعدادیة - اعتمادات غیر موزعة013300 764

000 23310 1بناء و توسیع المعاهد الثانویة - إعتمادات غیر موزعة002700 765
2016110110 معاهد ثانویة برنامج 4بناء 102100 765
2014300200 معاهد نموذجیة برنامج 5بناء 102500 765
200100 (تمویل مشترك م2020 مخابر تقنیة وتكنولوجیة وعلمیة للمعاهد الثانویة برنامج 5بناء 106000 765

460 19712 2949 13صیانة المعاهد الثانویة ـ إعتمادات غیر موزعة002700 766
100صیانة المعاهد الثانویة - اعنمادات غیر موزعة020000 766
500200برنامج تعهد وصیانة المعاهد الثانویة020100 766

500برنامج تهیئة وصیانة المبیتات والمطاعم013600 767
200صیانة المبیتات والمطاعم - اعتمادات غیر موزعة013700 767
967 0002 9904 4توسیع وتهیئة وصیانة المبیتات والمطاعم ـ إعتمادات غیر موزعة032900 767

000 5953 3إقتناء تجهیزات  تربویة عادیة ـ إعتمادات غیر موزعة002700 768
000 2دعم التجهیزات التربویة ـ إعتمادات غیر موزعة002900 768
100تجهیزات تعلیمیة للمدارس اإلعدادیة و المعاهد الثانویة003500 768
500إقتناء تجهیزات لفائدة المؤسسات التربویة ـ آالت ناسخة ـ حواسیب آالت طباعة ...ـ006100 768
2012100دعم التجهیزات العادیة بالمؤسسات التربویة  ـ برنامج 022700 768
2012100تجهیز المدارس اإلعدادیة والمعاهد الثانویة بمعدات إعالمیة  ـ برنامج 023200 768
2013100إقتناء معدات إعالمیة لفائدة المدارس اإلعدادیة والمعاهد الثانویة برنامج 023400 768
2013100إقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المدارس اإلعدادیة والمعاهد برنامج 023600 768
2014100إقتناء معدات إعالمیة لفائدة المدارس اإلعدادیة والمعاهد الثانویة  برنامج 024000 768
2014100إقتناء تجهیزات تعلیمیة للمدارس اإلعدادیة و المعاهد الثانوي برنامج 024100 768
2015100إقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المدارس اإلعدادیة والمعاهد الثانویة برنامج 024200 768
2015100إقتناء تجهیزات إعالمیة لفائدة المدارس اإلعدادیة والمعاهد الثانویة برنامج 024300 768
2016100إقتناء تجهییزات تعلیمیة للمدارس اإلعدادیة والمعاهد برنامج  024700 768
2016100تجهیز المدارس اإلعدادیة والمعاهد الثانویة بمعدات إعالمیة ـ برنامج  025200 768
2017100إقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المدارس اإلعدادیة والمعاهد برنامج 025600 768
2017100إقتناء تجهیزات إعالمیة لفائدة المدارس اإلعدادیة والمعاهد برنامج 025700 768
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2018100اقتناء تجهیزات إعالمیة لفائدة المدارس اإلعدادیة والمعاهد برنامج 025800 768
2019100اقتناء تجهیزات اعالمیة لفائدة المدارس االعدادیة والمعاهد برنامج 026300 768
2019500اقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المدارس االعدادیة والمعاهد برنامج 026700 768
100(DataCentre) معدات إعالمیة لحساب مركز البیانات026800 768
000 20201اقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المدارس اإلعدادیة والمعاهد برنامج 027900 768
2020100اقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المؤسسات الخاصة بضعاف البصر برنامج 028000 768
2020500اقتناء تجهیزات اعالمیة لفائدة المدارس اإلعدادیة والمعاهد برنامج 028100 768
300100 (البنك األوروب2020اقتناء تجهیزات اعالمیة لفائدة المدارس االعدادیة والمعاهد برنامج 028200 768
300100 (البنك األوروب2020اقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المدارس االعدادیة والمعاهد برنامج 028300 768
200100( (البنك األوروبي لإلستثمار2020اقتناء تجهیزات مطابخ برنامج 028400 768

499 6331 30126 64349 240جملة النشاط

499 6331 30126 64349 140جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
40 64349 30126 6331 499

1المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بتونسالبرنامج الفرعي : 2

1إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بتونس 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100 ـ2013 برنامج 1بناء المدرسة اإلعدادیة قمرت حروش تونس 052311 763
2014 - برنامج 1بناء المدرسة اإلعدادیة بعین زغوان تونس 054211 -500100 763
1500500بناء المدرسة اإلعدادیة بمنطقة البحر األزرق المرسى تونس 107811 763

2013200100 تونس  برنامج 2بناء المعهد الثانوي بالعوینة 033311 765
1590بناء المعهد الثانوي بمنطقة البحر األزرق المرسى تونس 105911 765
824100 3761002 1( (البنك األوروبي لإلستثمار2020بناء معهد تونس الدولي برنامج 106100 765
100100  (تمویل مشترك مع البنك األوروبي لالستث2020بناء معهد فنون وحرف بتونس برنامج 106211 765

824900 0902 3762 21جملة النشاط

824900 0902 3762 21جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
1 3762 0902 824900

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة ببن عروسالبرنامج الفرعي : 4

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي ببن عروس 4الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2015500200بناء المدرسة اإلعدادیة طریق الشاطئ رادس بن عروس - برنامج 055513 763
2015200200بناء المدرسة اإلعدادیة المحمدیة بن عروس برنامج 055613 763
2018100100بناء المدرسة اإلعدادیة فوشانة بن عروس برنامج 107613 763

2800500جملة النشاط

4800500جمـــلة الوحدة العملیاتیة

4جمـــلة البرنـامج الفرعي
800500

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بمنوبةالبرنامج الفرعي : 5

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بمنوبة 5الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

103200 3722002 1 (البنك األوروبي لإلستث2020بناء المدرسة اإلعدادیة برج التومي بالبطان منوبة برنامج 108300 763
230200 4552002 1( (البنك األوروبي لإلستثمار2020بناء المدرسة اإلعدادیة المرناقیة منوبة برنامج 108400 763

2012840500100بناء المعهد النموذجي بمبیت بمنوبة ـ برنامج 032514 765
2013200100بناء المعهد الثانوي بالمرناقیة منوبة  برنامج 033414 765

333600 1004 6671 23جملة النشاط

333600 1004 6671 53جمـــلة الوحدة العملیاتیة

5جمـــلة البرنـامج الفرعي
3 6671 1004 333600

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بأریانةالبرنامج الفرعي : 6

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بأریانة 6الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2007200المدرسة اإلعدادیة بالمنیهلة أریانة - البنك اإلفریقي للتنمیة 045512 763
201350052100بناء المدرسة اإلعدادیة سكرة أریانة ـ برنامج 052412 763

270052100جملة النشاط

670052100جمـــلة الوحدة العملیاتیة
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6جمـــلة البرنـامج الفرعي
70052100

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة ببنزرتالبرنامج الفرعي : 7

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي ببنزرت 7الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

270100 20122بناء المدرسة اإلعدادیة بالكاهنة منزل بورقیبة بنزرت ـ تكمیلي 052123 763
2013300100بناء المدرسة اإلعدادیة بسجنان المدینة بنزرت برنامج 052523 763

2013200100بناء المعهد الثانوي بالماتلین بنزرت برنامج 033723 765
2016200100بناء المعهد الثانوي الجالء بنزرت الجنوبیة برنامج 036523 765

270800300 22جملة النشاط

270800300 72جمـــلة الوحدة العملیاتیة

7جمـــلة البرنـامج الفرعي
2 270800300

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بباجةالبرنامج الفرعي : 8

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بباجة 8الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2013300100بناء المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بمبیت بباجة برنامج 052631 763

2014874500500بناء المعهد النموذجي بمبیت باجة -برنامج 035131 765
2015100بناء المعهد الثانوي سیدي إسماعیل باجة الجنوبیة - برنامج 036331 765
2020100بناء المعهد الثانوي بوشتاتة نفزة باجة برنامج 106331 765

000600 28741جملة النشاط

000600 88741جمـــلة الوحدة العملیاتیة

8جمـــلة البرنـامج الفرعي
8741 000600

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بجندوبةالبرنامج الفرعي : 9

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بجندوبة 9الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2012500بناء المدرسة اإلعدادیة بحمام بورقیبة ـ عین دراهم ـ جندوبة  برنامج 050932 763
2015200100بناء المدرسة اإلعدادیة جاء بالّله طبرقة جندوبة - برنامج 055432 763

2700100جملة النشاط

9700100جمـــلة الوحدة العملیاتیة

9جمـــلة البرنـامج الفرعي
700100

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة زغوانالبرنامج الفرعي : B

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بزغوان Bالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2014100100بناء المدرسة اإلعدادیة بسمنجة بمبیت زغوان -برنامج 054522 763

2013940100810بناء نواة معهد ثانوي بجبل الوسط زغوان برنامج 033622 765
2014500100بناء المعهد النموذجي بمبیت زغوان -برنامج 035022 765

2940700810200جملة النشاط

B940700810200جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Bجمـــلة البرنـامج الفرعي
940700810200

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سلیانةالبرنامج الفرعي : C

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بسلیانة Cالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2012150بناء المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بمبیت بسلیانة ـ برنامج 051034 763
201245بناء المدرسة اإلعدادیة بالمنصورة كسرى ـ سلیانة برنامج 051134 763
2013200100بناء المدرسة اإلعدادیة بوعرادة بمبیت بسلیانة برنامج 052734 763
2020150بناء القسط الثاني للمدرسة اإلعدادیة المنصورة سلیانة برنامج 108000 763

2013100بناء المعهد الثانوي النموذجي بمبیت بسلیانة ـ برنامج 034034 765

245600100جملة النشاط
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C45600100جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Cجمـــلة البرنـامج الفرعي
45600100

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة الكافالبرنامج الفرعي : D

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالكاف Dالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

532200 6532002 1 (البنك األوروبي لإلستثما2020بناء المدرسة اإلعدادیة برج العیفة بمبیت الكاف برنامج 108100 763

2012100بناء المعهد النموذجي بمبیت بالكاف ـ برنامج 032833 765

532200 6533002 21جملة النشاط

D1 6533002 532200جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Dجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 6533002 532200

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة القصرینالبرنامج الفرعي : E

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالقصرین Eالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2012200بناء المدرسة اإلعدادیة بسیدي سهیل ـ تالة ـ القصرین ـ برنامج 051242 763
2013200بناء المدرسة اإلعدادیة حي السرور بسبیطلة القصرین  برنامج 052942 763
2013200بناء المدرسة اإلعدادیة بحیدرة القصرین برنامج 053042 763

2013200بناء المعهد الثانوي بالقصرین الشمالیة  برنامج 034142 765
2013100بناء المعهد الثانوي بحمودة بمبیت القصرین برنامج 034242 765
201363100بناء المعهد الثانوي بالدغرة القصرین الجنوبیة ـ برنامج 034342 765

000 2631جملة النشاط

E631 000جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Eجمـــلة البرنـامج الفرعي
631 000

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة القیروانالبرنامج الفرعي : F

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالقیروان Fالوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2013100بناء المدرسة اإلعدادیة بالقیروان الجنوبیة برنامج 053941 763
201550بناء المدرسة اإلعدادیة الجواودة الشبیكة القیروان - برنامج 054941 763
201550بناء المدرسة اإلعدادیة العلم السبیخة القیروان - برنامج 055041 763
201650بناء المدرسة اإلعدادیة ریاض سحنون القیروان برنامج 056441 763

2013200بناء المعهد الثانوي بعین جلولة ـ القیروان ـ برنامج 034841 765
2015100بناء المعهد الثانوي دار الجمعیة السبیخة القیروان - برنامج 036141 765

2550جملة النشاط

F550جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Fجمـــلة البرنـامج الفرعي
550

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سوسةالبرنامج الفرعي : G

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بسوسة Gالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

201250بناء المدرسة اإلعدادیة بالریحان سوسة الریاض ـ برنامج 051951 763
201650 سوسة برنامج 3بناء المدرسة اإلعدادیة سهلول 056751 763
201750بناء المدرسة اإلعدادیة بزاویة سوسة برنامج 056951 763
2018100100بناء المدرسة اإلعدادیة أكودة  شط مریم سوسة برنامج 107451 763

2013100بناء المعهد الثانوي بكندار سوسة  برنامج 034751 765
2015100100بناء المعهد الثانوي القلعة الصغرى سوسة - برنامج 035851 765

2016100بناء مبیت بمعهد نموذجي خزامة الغربیة سوسة برنامج 013351 767

2450300جملة النشاط

G450300جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Gجمـــلة البرنـامج الفرعي
450300

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة المنستیرالبرنامج الفرعي : H

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالمنستیر Hالوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2015100100بناء المدرسة اإلعدادیة العمران المنستیر - برنامج 054852 763
201650 المنستیر برنامج 2بناء المدرسة اإلعدادیة البقالطة 056552 763
201650بناء المدرسة اإلعدادیة منزل الحیاة - زرمدین المنستیر 056652 763

2015100بناء المعهد الثانوي العمران المنستیر - برنامج 035952 765
2015100100 المنستیر - برنامج 3بناء المعهد الثانوي المكنین 036052 765

2400200جملة النشاط

H400200جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Hجمـــلة البرنـامج الفرعي
400200

1المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس البرنامج الفرعي : J

1إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بصفاقس  Jالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2013150100بناء المدرسة األعدادیة بقرقور عقارب صفاقس ـ برنامج 053661 763
2015150100 - برنامج 1بناء المدرسة اإلعدادیة سیدي محمد نویقص الصخیرة صفاقس 055261 763
2018100100 برنامج 1بناء المدرسة اإلعدادیة طینة صفاقس 107561 763
103200 3722002 1 (البنك ا2020 برنامج 1بناء المدرسة اإلعدادیة ابن شرف ببئر علي بن خلیفة صفاقس 108200 763

103500 3726002 21جملة النشاط

J1 3726002 103500جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Jجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 3726002 103500

2المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس البرنامج الفرعي : K

2إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بصفاقس  Kالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2013150100بناء المدرسة اإلعدادیة بالعوابد صفاقس الجنوبیة برنامج 053761 763
2015100100 - برنامج 2بناء المدرسة اإلعدادیة النموذجیة صفاقس 055161 763
2016150 برنامج 2بناء المدرسة اإلعدادیة الكفیف صفاقس 056361 763
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285200 1902001 2 (البنك ا2020 برنامج 2بناء المدرسة اإلعدادیة مركز علولو صفاقس الجنوبیة صفاقس 108300 763

2013200100بناء المعهد الثانوي بالسلطنیة ساقیة الدایر صفاقس برنامج 034661 765
362100 6381003 1( (البنك األوروبي لإلستثمار2020 برنامج 2بناء المعهد الثانوي العوابد صفاقس 106400 765

647600 8289004 23جملة النشاط

K3 8289004 647600جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Kجمـــلة البرنـامج الفرعي
3 8289004 647600

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سیدي بوزیدالبرنامج الفرعي : L

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بسیدي بوزید Lالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2012300بناء المعهد الثانوي بالهیشریة ـ  سیدي بوزید ـ برنامج 032943 765

2300جملة النشاط

L300جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Lجمـــلة البرنـامج الفرعي
300

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قفصةالبرنامج الفرعي : M

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بقفصة Mالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

641100 20091بناء نواة لمدرسة إعدادیة بالقطار بقفصة - برنامج 048371 763
2012100بناء المدرسة اإلعدادیة بسیدي أبو بكر ـ أم العرایس ـ قفصة ـ برنامج 051471 763
757 2591 20131بناء نواة مدرسة إعدادیة بقصر قفصة برنامج 053171 763

757 9002001 22جملة النشاط

M2 9002001 757جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Mجمـــلة البرنـامج الفرعي
2 9002001 757

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة توزرالبرنامج الفرعي : N

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بتوزر Nالوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2013100بناء المدرسة اإلعدادیة بنفطة توزرـ  برنامج 053472 763

2100جملة النشاط

N100جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Nجمـــلة البرنـامج الفرعي
100

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قبليالبرنامج الفرعي : O

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بقبلي Oالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2014200بناء المعهد النموذجي بمبیت قبلي -برنامج 035373 765

2200جملة النشاط

O200جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Oجمـــلة البرنـامج الفرعي
200

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قابسالبرنامج الفرعي : P

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بقابس Pالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2016200100بناء المدرسة اإلعدادیة الزراوة الجدیدة - مطماطة الجدیدة قابس برنامج 056281 763

2200100جملة النشاط

P200100جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Pجمـــلة البرنـامج الفرعي
200100

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة مدنینالبرنامج الفرعي : Q

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بمدنین Qالوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

201550بناء نواة لمدرسة إعدادیة وادي السدر مدنین - برنامج 055382 763
2016200100بناء المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بحومة السوق جربة مدنین برنامج 056182 763

2012672100بناء المعهد الثانوي بحسي عمر ـ مدنین ـ برنامج 033082 765
2013200200بناء المعهد الثانوي بجرجیس ـ  برنامج 034582 765
2017200200بناء المعهد الثانوي سیدویكش مدنین برنامج 036982 765

2672750500جملة النشاط

Q672750500جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Qجمـــلة البرنـامج الفرعي
672750500

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة تطاوینالبرنامج الفرعي : R

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بتطاوین Rالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2013100100بناء المعهد النموذجي بمبیت بتطاوین ـ  برنامج 034483 765

2100100جملة النشاط

R100100جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Rجمـــلة البرنـامج الفرعي
100100

399 6917 84145 30363 260جمـــلة البرنـامج

القیادة والمساندة 9البرنـامج :

برنامج القیادة والمساندة باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي : 1

االدارة العامة للبناءات والتجهیز 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

500إقتناء أراضــي وعمارات000100 601
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100إعتمادات الدراسات000100 603
500.توسیع وترمیم المراكز الجهویة للتربیة والتكوین المستمر000300 603
500 2توسیع وترمیم المندوبیات الجهویة للتربیة000400 603
000 1بناء وتهیئة المصالح المركزیــة000700 603
500تهیئة وترمیم تفقدیات التعلیم اإلبتدائي002300 603
133تهیئة مستودع مقرین القسط الثانى003400 603
100تحویل مقر التفقدیة بسیدى بوسعید إلى مخبر مركزي للغات004000 603
004600"L " 100تجدید الشبكة الكهربائیة  بمقر الوزارة الجناح 603
75تركیز تجهیزات المراقبة بمخازن وزارة التربیة بمقرین004700 603
200تركیز منظومة الحمایة من الحرائق ببنایة البرج بمقر الوزارة004800 603
500تهیئة مركز الصیانة بحمام األنف 005013 603

100إقتناء وسائل نقل000100 604
300تجهیز المراكز الجهویة للتربیة والتكوین المستمر000600 604
100تجهیز  اإلدارة المركزیة002100 604
300تجهیز المندوبیات  الجهویة للتربیة002200 604
100تجهیز تفقدیات التعلیم002900 604
50تجهیز مستودع مقرین003800 604
100(اقتناء وسائل النقل (سیارات مصلحة004500 604
200200( (القرض اإلیطالي2020اقتناء جرارات بصهاریج برنامج 004600 604
600200( (القرض اإلیطالي2020 مقعد برنامج 32اقتناء حافالت ذات 004700 604
100200( (القرض اإلیطالي2020اقتناء عربات لنقل األكلة المدرسیة برنامج 004800 604

331100تجهیزات إعالمیة لإلدارة المركزیة و الجهویة001300 605
527100 مراكز جهویة للتربیة والتكوین المستمر5تجهیزات إعالمیة لفائدة 002900 605
100إستغالل رخص نظم و برمجیات مایكروسوفت003000 605
100تركیز نظام معلوماتي جدید ودعم وتطویر المنظومات والشبكات اإلعالمیة باإلدارة المرك003400 605
100تجهیز المركز الوطني للغات003500 605
100إستغالل رخص ونظم برمجیات مایكروسوفت003600 605
201975ربط مركز البیانات بمقر الوزارة بالمندوبیات الجهویة للتربیة برنامج 003700 605
DataCentre cfvkhl^20150 صیانة وتجدید رخص المنظومات المرّكزة بمركز البیانات003800 605
500 20201مشروع تطویر خدمات الصیانة (جیل جدید من الباعثین) برنامج 003900 605

000 5برنامج دعم المنظومة التربویة002000 608

100بناء معهد مهن التربیة بصفاقس000100 771
200بناء المركز الوطني للغات000200 771
000 1توسیع وترمیم المراكز الجهویة للتربیة والتكوین المستمر000500 771
100تهیئة وربط  الفضاءات اإلعالمیة بالمؤسسات التربویة باأللیاف البصریة000600 771
100تهیئة معهد مهن التربیة بسوسة 000700 771
1100تهیئة معهد مهن التربیة صفاقس 000861 771
2020100بناء معهد مهن التربیة بنابل برنامج 000900 771
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502 4985004 3( (البنك األوروبي لإلستثمار2020 مركبات ثقافیة وریاضیة برنامج 4بناء 001000 771

502600 5834 35617 24جملة النشاط

502600 5834 35617 24جمـــلة الوحدة العملیاتیة

وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة ذات صبغة إداریة 4الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التكوین المستمر 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2017100دراسات في إطار إحداث المسلك التقني التكنولوجي برنامج 001100 600
100دراسات في نطاق برنامج المدرسة الرقمیة 001200 600
2950( (البنك الدولي2019إعداد وحدات تكوینیة برنامج 001400 600
141011750( (البنك الدولي2019توحید ورقمنة وحدات التكوین للسنة التحضیریة برنامج 001500 600
1230 (ال2019إعداد وحدات تكوینیة مصاحبة للتكوین واالستعمال للسنة التحضیریة برنامج 001600 600
650( (البنك الدولي2019إعداد وحدات لتكوین مدیري المدارس االبتدائیة برنامج 001700 600
3850( (البنك الدولي2019إعداد وحدات لتقییم مدرسي االبتدائي برنامج 001800 600
2350( (البنك الدولي2019إجراء اختبارات لتحدید المواقع برنامج 001900 600
1850( (البنك الدولي2019إعداد وحدات التكوین المستمر لمدرسي االبتدائي برنامج 002000 600
17134  (البنك2019تصور وٕاعداد وحدات تكوینیة للمتفقدین والمرشدین البیداغوجیین االبتدائي 002100 600
541( (البنك الدولي2019نظام تصرف عملي للمدرسین برنامج 002200 600
741( (البنك الدولي2019تعریف نظام التقییم برنامج 002300 600
3850 (البنك ا2019 مدرسة ابتدائیة 50في  EGRA انتداب مساعدة تقنیة لمطابقة وادارج آلة002400 600
2019انتداب مساعدة تقنیة العداد بنك معطیات للتقییمات الوطنیة للتعلم في االبتدائي 002500  (38447 600
863( (البنك الدولي2019تطویر استراتجیة اتصال للمشروع برنامج 002600 600
432( (البنك الدولي2019وكالة تثبت في المؤشرات برنامج 002700 600
23 (البنك ا2019برنامج  (PREFAT) انتداب مساعدة فنیة لدعم مشروع التعلیم االبتدائي002800 600

3450( (البنك الدولي2019تكوین متفقدي السنة التحضیریة برنامج 002200 608
19( (البنك الدولي2019تكوین مكوني السنة التحضیریة برنامج 002300 608
56( (البنك الدولي2019تكوین منشطي السنة التحضیریة برنامج 002400 608
19( (البنك الدولي2019تكوین المكونین لتكوین مدیري المدارس االبتدائیة برنامج 002500 608
100( (البنك الدولي2019تكوین مدیري المدارس االبتدائیة برنامج 002600 608
34( (البنك الدولي2019تكوین المكونین باللغة العربیة برنامج 002700 608
34( (البنك الدولي2019تكوین المكونین في الریاضیات برنامج 002800 608
34( (البنك الدولي2019تكوین المكونین في بیداغوجیا التدریس برنامج 002900 608
2019تكوین المكونین لتكوین المتفقدین البیداغوجیین لالبتدائي والمرشدین البیداغوجیین 003000  3 608
200( (البنك الدولي2020التكوین في إطار دعم أسس التعلیم االبتدائي برنامج 003200 608

211 4149861171جملة النشاط

211 4149861171جمـــلة الوحدة العملیاتیة
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1جمـــلة البرنـامج الفرعي
4 37018 5694 6191 811

811 6191 5694 37018 94جمـــلة البرنـامج

061 71612 910107 782143 118جملة مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
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مشاریع و برامج جدیدة

المرحلة االبتدائیة 1البرنـامج :

المرحلة االبتدائیة باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي : 1

إدارة التدریس بالمرحلة االبتدائیة باإلدارة المركزیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

200100إعتمادات الدراسات000100 761
820500 20211 قاعة عادیة جاهزة الصنع برنامج 52اقتناء 00100ج 761
2021780390 مجموعة صحیة جاهزة الصنع برنامج 26اقتناء 00200ج 761
(البنك الدولي2021 فضاء باألقسام التحضیریة برنامج 48بناء 00300ج )1 2596304 501500 761
501500 2596304 1( (لقرض االیطالي2021 فضاء باألقسام التحضیریة برنامج 48بناء 00400ج 761
758100 7423001( (الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي2021 قاعة عادیة برنامج 50بناء 00500ج 761
000 0001 20213 قاعة عادیة برنامج 60بناء 00600ج 761
405200 0155002 1 (الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي و2021 مجموعة صحیة برنامج 114بناء وتهیئة 00700ج 761
297149703352( (الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي2021بناء أسیجة برنامج 00800ج 761
603014050 (الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي2021 مكاتب مدیر برنامج 10بناء 00900ج 761
000 0001 20219 مدرسة إبتدائیة برنامج 15بناء 01000ج 761
513 0261 8873 7742 5( (البنك اإلفریقي للتنمیة2021 مطابخ مركزیة برنامج 04بناء 01100ج 761
719100 4811001( (القرض اإلیطالي2021 مطبخ مركزي برنامج 01بناء 01200ج 761
391500 0094002 1 (الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي2021 مدارس إبتدائیة برنامج 5بناء 01300ج 761

000 0004 8صیانة المدارس األبتدائیة - اعتمادات غیر موزعة092300 762
685 42038 31511 16تعهد وصیانة المدارس اإلبتدائیة برنامج سنوي (الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي وال00100ج 762
7373227227( (البنك الدولي2021تهیئة أستدیو سمعي بصري برنامج 00200ج 762
000 6891 3115004 1(تعهد وصیانة المدارس اإلبتدائیة برنامج سنوي (البنك الدولي00300ج 762
000 6891 3115004 1(تعهد وصیانة المدارس اإلبتدائیة برنامج سنوي (القرض اإلیطالي00400ج 762
500 0001 3(أشغال صیانة في إطار الجیل الجدید من الباعثین الشبان (برنامج سنوي00500ج 762

604800 1دعم التجهیزات التربویة العادیة بالمدارس اإلبتدائیة ـ إعتمادات غیر موزعة002800 768
2021104104 قاعة جاهزة الصنع برنامج 52تجهیز 00100ج 768
050 9505004 (البنك األروب2021اقتناء تجهیزات إعالمیة لفائدة المدارس اإلعدادیة والمعاهد برنامج 00300ج 768
050 9505004  (البنك األروبي2021اقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المدارس اإلعدادیة والمعاهد برنامج 00400ج 768
050 9505004( (البنك األروبي لالستثمار2021اقتناء تجهیزات للمطابخ برنامج 00500ج 768
513500 4877001 1 (الصندوق العربي لإلنماء ال2021تجهیز المدارس اإلبتدائیة بمعدات إعالمیة برنامج 00600ج 768
262130538250( (البنك الدولي2021تجهیز أستودیو سمعي بصري برنامج 00700ج 768
681100 3192001( (البنك الدولي2021إقتناء كتب لفائدة المدارس اإلبتدائیة برنامج 00800ج 768
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5555 (الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي و اإلجتم2021 مكاتب مدیر برنامج 10تجهیز 02000ج 768

897 3216 04885 33730 263جملة النشاط

897 3216 04885 33730 163جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
63 33730 04885 3216 897

1المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة االجهویة  للتربیة بتونس البرنامج الفرعي : 2

1إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بتونس  2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

111557إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بتونس 003011 768

211557جملة النشاط

211557جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
11557

2المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بتونس البرنامج الفرعي : 3

2إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بتونس 3الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

211557إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بتونس  003111 768

211557جملة النشاط

311557جمـــلة الوحدة العملیاتیة

3جمـــلة البرنـامج الفرعي
11557

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة ببن عروسالبرنامج الفرعي : 4

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة ببن عروس 4الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

12972إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة ببن عروس003313 768
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212972جملة النشاط

412972جمـــلة الوحدة العملیاتیة

4جمـــلة البرنـامج الفرعي
12972

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بمنوبةالبرنامج الفرعي : 5

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بمنوبة 5الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

12164إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بمنوبة003414 768

212164جملة النشاط

512164جمـــلة الوحدة العملیاتیة

5جمـــلة البرنـامج الفرعي
12164

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بأریانةالبرنامج الفرعي : 6

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بأریانة 6الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

253196إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بأریانة003212 768

2253196جملة النشاط

6253196جمـــلة الوحدة العملیاتیة

6جمـــلة البرنـامج الفرعي
253196

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة ببنزرتالبرنامج الفرعي : 7

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة ببنزرت 7الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

11558إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة ببنزرت003723 768

211558جملة النشاط

711558جمـــلة الوحدة العملیاتیة
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7جمـــلة البرنـامج الفرعي
11558

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بباجةالبرنامج الفرعي : 8

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بباجة 8الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

12366إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بباجة003831 768

212366جملة النشاط

812366جمـــلة الوحدة العملیاتیة

8جمـــلة البرنـامج الفرعي
12366

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بجندوبةالبرنامج الفرعي : 9

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بجندوبة 9الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

12466إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بجندوبة003932 768

212466جملة النشاط

912466جمـــلة الوحدة العملیاتیة

9جمـــلة البرنـامج الفرعي
12466

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بنابلالبرنامج الفرعي : A

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بنابل Aالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

12971إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بنابل005321 768

212971جملة النشاط

A12971جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Aجمـــلة البرنـامج الفرعي
12971
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المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة زغوانالبرنامج الفرعي : b

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بزغوان Bالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

161104إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بزغوان003622 768

2161104جملة النشاط

B161104جمـــلة الوحدة العملیاتیة

bجمـــلة البرنـامج الفرعي
161104

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سلیانةالبرنامج الفرعي : c

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بسلیانة Cالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

15598إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بسلیانة004134 768

215598جملة النشاط

C15598جمـــلة الوحدة العملیاتیة

cجمـــلة البرنـامج الفرعي
15598

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة الكافالبرنامج الفرعي : d

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بالكاف Dالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

11558إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بالكاف004033 768

211558جملة النشاط

D11558جمـــلة الوحدة العملیاتیة

dجمـــلة البرنـامج الفرعي
11558

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة القصرینالبرنامج الفرعي : e
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إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بالقصرین Eالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

15698إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بالقصرین004342 768

215698جملة النشاط

E15698جمـــلة الوحدة العملیاتیة

eجمـــلة البرنـامج الفرعي
15698

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة القیروانالبرنامج الفرعي : F

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بالقیروان Fالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

15698إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بالقیروان004241 768

215698جملة النشاط

F15698جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Fجمـــلة البرنـامج الفرعي
15698

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سوسةالبرنامج الفرعي : G

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بسوسة Gالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

12567إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بسوسة004551 768

212567جملة النشاط

G12567جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Gجمـــلة البرنـامج الفرعي
12567

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة المنستیرالبرنامج الفرعي : H

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بالمنستیر Hالوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

195137إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بالمنستیر004652 768

2195137جملة النشاط

H195137جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Hجمـــلة البرنـامج الفرعي
195137

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة المهدیةالبرنامج الفرعي : I

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بالمهدیة Iالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

15597إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بالمهدیة004753 768

215597جملة النشاط

I15597جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Iجمـــلة البرنـامج الفرعي
15597

1المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس البرنامج الفرعي : J

1إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بصفاقس  Jالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

1203145إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بصفاقس 004861 768

2203145جملة النشاط

J203145جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Jجمـــلة البرنـامج الفرعي
203145

2المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس البرنامج الفرعي : K

2إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بصفاقس  Kالوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2163105إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بصفاقس004961 768

2163105جملة النشاط

K163105جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Kجمـــلة البرنـامج الفرعي
163105

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سیدي بوزیدالبرنامج الفرعي : L

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بسیدي بوزید Lالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

11658إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بسیدي بوزید004443 768

211658جملة النشاط

L11658جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Lجمـــلة البرنـامج الفرعي
11658

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قفصةالبرنامج الفرعي : M

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بقفصة Mالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

12062إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بقفصة005071 768

212062جملة النشاط

M12062جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Mجمـــلة البرنـامج الفرعي
12062

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة توزرالبرنامج الفرعي : N

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بتوزر Nالوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

12062إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بتوزر005172 768

212062جملة النشاط

N12062جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Nجمـــلة البرنـامج الفرعي
12062

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قبليالبرنامج الفرعي : O

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بقبلي Oالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

15698إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بقبلي005273 768

215698جملة النشاط

O15698جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Oجمـــلة البرنـامج الفرعي
15698

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قابسالبرنامج الفرعي : P

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بقابس Pالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

12870إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بقابس003581 768

212870جملة النشاط

P12870جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Pجمـــلة البرنـامج الفرعي
12870

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة مدنینالبرنامج الفرعي : Q

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بمدنین Qالوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

15698إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بمدنین005482 768

215698جملة النشاط

Q15698جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Qجمـــلة البرنـامج الفرعي
15698

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة تطاوینالبرنامج الفرعي : R

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بتطاوین Rالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

11658إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بتطاوین005583 768

211658جملة النشاط

R11658جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Rجمـــلة البرنـامج الفرعي
11658

897 3216 26885 05732 167جمـــلة البرنـامج

المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي 2البرنـامج :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي : 1

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي باإلدارة المركزیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100100إعتمادات الدراسات000100 763
500250 20213 قاعة عادیة برنامج 70بناء 00100ج 763
2021350350 قاعات عادیة جاهزة الصنع برنامج 10بناء 00200ج 763
2021300300 مجموعات صحیة جاهزة الصنع برنامج 10بناء 00300ج 763
032500 9689841 1( (البنك اإلفریقي للتنمیة2021 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي برنامج 12بناء 00400ج 763
2021500بناء أسیجة برنامج 00500ج 763
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2021450100 قاعات مراجعة برنامج 05بناء 00600ج 763
2021225100 قاعات إعالمیة برنامج 05بناء 00700ج 763
9898تصفیة مشاریع قدیمة01000ج 763

000 00010 21برنامج تعهد وصیانة المدارس اإلعدادیة013200 764
000 5003 4صیانة المدارس اإلعدادیة - اعتمادات غیر موزعة013300 764

000 5001 1(أشغال صیانة في إطار الجیل الجدید للباعثین الشبان (برنامج سنوي00100ج 764
000 0003 4تهیئة مجموعات صحیة00200ج 764
250500 0002 7501 1(تعهد وصیانة المدارس اإلعدادیة   (البنك األروبي لإلستثمار00300ج 764

100100إعتمادات الدراسات000100 765
100100تصفیة مشاریع قدیمة00100ج 765
500250 20213 قاعة عادیة برنامج 70بناء 00200ج 765
772800928450 1( (البنك اإلفریقي للتنمیة2021 مخابر تقنیة وتكنولوجیة وعلمیة برنامج 10بناء 00300ج 765
2021540100قاعات مراجعة برنامج 06بناء 00400ج 765
202122550 قاعات إعالمیة برنامج 05بناء 00500ج 765

500 0003 4صیانة المعاهد الثانویة - اعنمادات غیر موزعة020000 766
000 00015 21برنامج تعهد وصیانة المعاهد الثانویة020100 766

250500 7505002 1(تعهد وصیانة المعاهد الثانویة (البنك األروبي لإلستثمار00100ج 766
500 0001 3تهیئة مجموعات صحیة00200ج 766
000 5001 1(أشغال صیانة في إطار الجیل الجدید للباعثین الشبان (برنامج سنوي00300ج 766
985450515250( مخبر تقني (البنك الإلفریقي للتنمیة15صیانة 00400ج 766

000 0001 5صیانة المبیتات والمطاعم - اعتمادات غیر موزعة013700 767
813500 1875002 2(تعهد وصیانة المبیتات والمطاعم (البنك األروبي لإلستثمار00100ج 767

000 0001 3دعم التجهیزات التربویة ـ إعتمادات غیر موزعة002900 768
000 1إقتناء تجهیزات لفائدة المؤسسات التربویة ـ آالت ناسخة ـ حواسیب آالت طباعة ...ـ006100 768

000 4001 5(اقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المدارس اإلعدادیة والمعاهد (برنامج سنوي00100ج 768
100100100100 (البنك اإلفریقي للتنم2021 مخبر (مدارس اعدادیة ومعاهد ثانویة) برنامج 22تجهیز 00200ج 768
(البنك اإلفریقي للتنمیة2021 مطابخ مركزیة برنامج 04تجهیز 00300ج )3201001 680100 768
8050420200( (القرض اإلیطالي2021 مطبخ مركزي برنامج 01تجهیز 00400ج 768
513500 4877001 1 (الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجت2021اقتناء تجهیزات تربویة عادیة برنامج 00500ج 768

600 5013 08213 28748 297جملة النشاط

600 5013 08213 28748 197جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
97 28748 08213 5013 600

1المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بتونسالبرنامج الفرعي : 2

1إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بتونس 2الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

112943إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بتونس 000111 768

212943جملة النشاط

212943جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
12943

2المرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة  تونس البرنامج الفرعي : 3

2إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بتونس  3الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

259100 (البنك اإلفریقي ل2021 برنامج 2بناء مدرسة إعدادیة دیار بن محمود الحرایریة تونس 00111ج 763

213143إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بتونس 000211 768

2390143جملة النشاط

3390143جمـــلة الوحدة العملیاتیة

3جمـــلة البرنـامج الفرعي
390143

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة ببن عروسالبرنامج الفرعي : 4

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي ببن عروس 4الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

13546إقتناء تجهیزات تربویة عادیة ببن عروس000413 768

213546جملة النشاط

413546جمـــلة الوحدة العملیاتیة

4جمـــلة البرنـامج الفرعي
13546

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بمنوبةالبرنامج الفرعي : 5

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بمنوبة 5الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

12742إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بمنوبة000514 768

212742جملة النشاط

512742جمـــلة الوحدة العملیاتیة

5جمـــلة البرنـامج الفرعي
12742

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بأریانةالبرنامج الفرعي : 6

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بأریانة 6الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

259100( (البنك اإلفریقي للتنمیة2021بناء مدرسة إعدادیة حدائق المنزه المنیهلة أریانة برنامج 00212ج 763

280100( (البنك اإلفریقي للتنمیة2021بناء معهد ثانوي جنان جعفر رواد أریانة برنامج 00112ج 765

14046إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بأریانة000312 768

2679246جملة النشاط

6679246جمـــلة الوحدة العملیاتیة

6جمـــلة البرنـامج الفرعي
679246

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة ببنزرتالبرنامج الفرعي : 7

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي ببنزرت 7الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

14447إقتناء تجهیزات تربویة عادیة ببنزرت000823 768

214447جملة النشاط

714447جمـــلة الوحدة العملیاتیة

7جمـــلة البرنـامج الفرعي
14447

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بباجةالبرنامج الفرعي : 8
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إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بباجة 8الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

12341إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بباجة000931 768

212341جملة النشاط

812341جمـــلة الوحدة العملیاتیة

8جمـــلة البرنـامج الفرعي
12341

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بجندوبةالبرنامج الفرعي : 9

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بجندوبة 9الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

12442إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بجندوبة001032 768

212442جملة النشاط

912442جمـــلة الوحدة العملیاتیة

9جمـــلة البرنـامج الفرعي
12442

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بنابلالبرنامج الفرعي : A

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بنابل Aالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

259100( (البنك اإلفریقي للتنمیة2021بناء مدرسة إعدادیة حي الوفاء نابل برنامج 00521ج 763

280102( (البنك اإلفریقي للتنمیة2021بناء معهد ثانوي بئر بو رفبة الحمامات نابل برنامج 00321ج 765

13745إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بنابل000621 768

2676247جملة النشاط

A676247جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Aجمـــلة البرنـامج الفرعي
676247
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المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة زغوانالبرنامج الفرعي : B

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بزغوان Bالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

12341إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بزغوان000722 768

212341جملة النشاط

B12341جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Bجمـــلة البرنـامج الفرعي
12341

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سلیانةالبرنامج الفرعي : C

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بسلیانة Cالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

12342إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بسلیانة001234 768

212342جملة النشاط

C12342جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Cجمـــلة البرنـامج الفرعي
12342

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة الكافالبرنامج الفرعي : D

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالكاف Dالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

12341إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بالكاف001133 768

212341جملة النشاط

D12341جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Dجمـــلة البرنـامج الفرعي
12341

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة القصرینالبرنامج الفرعي : E
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إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالقصرین Eالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

12844إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بالقصرین001442 768

212844جملة النشاط

E12844جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Eجمـــلة البرنـامج الفرعي
12844

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة القیروانالبرنامج الفرعي : F

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالقیروان Fالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

13645إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بالقیروان001341 768

213645جملة النشاط

F13645جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Fجمـــلة البرنـامج الفرعي
13645

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سوسةالبرنامج الفرعي : G

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بسوسة Gالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

280100( (البنك اإلفریقي للتنمیة2021بناء معهد ثانوي الزاویة والقصیبة والثریات سوسة برنامج 00251ج 765

13043إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بسوسة001651 768

2410143جملة النشاط

G410143جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Gجمـــلة البرنـامج الفرعي
410143

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة المنستیرالبرنامج الفرعي : H
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إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالمنستیر Hالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

13143إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بالمنستیر001752 768

213143جملة النشاط

H13143جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Hجمـــلة البرنـامج الفرعي
13143

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة المهدیةالبرنامج الفرعي : I

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالمهدیة Iالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

259100( (البنك اإلفریقي للتنمیة2021بناء مدرسة إعدادیة الرواضي بومرداس المهدیة برنامج 00453ج 763

12742إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بالمهدیة001853 768

2386142جملة النشاط

I386142جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Iجمـــلة البرنـامج الفرعي
386142

1المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس البرنامج الفرعي : J

1إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بصفاقس  Jالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

113043إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بصفاقس 001961 768

213043جملة النشاط

J13043جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Jجمـــلة البرنـامج الفرعي
13043

2المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس البرنامج الفرعي : K
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2إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بصفاقس  Kالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

259100( (البنك اإلفریقي للتنمیة2021 برنامج 2بناء مدرسة إعدادیة السعادي العامرة صفاقس 00361ج 763

212943إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بصفاقس 002061 768

2388143جملة النشاط

K388143جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Kجمـــلة البرنـامج الفرعي
388143

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سیدي بوزیدالبرنامج الفرعي : L

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بسیدي بوزید Lالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

12743إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بسیدي بوزید001543 768

212743جملة النشاط

L12743جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Lجمـــلة البرنـامج الفرعي
12743

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قفصةالبرنامج الفرعي : M

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بقفصة Mالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

12843إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بقفصة002171 768

212843جملة النشاط

M12843جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Mجمـــلة البرنـامج الفرعي
12843

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة توزرالبرنامج الفرعي : N
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إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بتوزر Nالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

12242إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بتوزر002272 768

212242جملة النشاط

N12242جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Nجمـــلة البرنـامج الفرعي
12242

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قبليالبرنامج الفرعي : O

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بقبلي Oالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

12242إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بقبلي002373 768

212242جملة النشاط

O12242جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Oجمـــلة البرنـامج الفرعي
12242

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قابسالبرنامج الفرعي : P

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بقابس Pالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

13043إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بقابس002481 768

213043جملة النشاط

P13043جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Pجمـــلة البرنـامج الفرعي
13043

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة مدنینالبرنامج الفرعي : Q

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بمدنین Qالوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

12643إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بمدنین002582 768

212643جملة النشاط

Q12643جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Qجمـــلة البرنـامج الفرعي
12643

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة تطاوینالبرنامج الفرعي : R

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بتطاوین Rالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

12442إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بتطاوین002683 768

212442جملة النشاط

R12442جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Rجمـــلة البرنـامج الفرعي
12442

600 5013 00413 77150 2102جمـــلة البرنـامج

القیادة والمساندة 9البرنـامج :

برنامج القیادة والمساندة باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي : 1

االدارة العامة للبناءات والتجهیز 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

11108930(دراسات في نطاق تعصیر المؤسسات التربویة (البنك األروبي لإلستثمار00100ج 600

000100 2إقتناء أراضــي وعمارات000100 601

200100إعتمادات الدراسات000100 603
000 9571 5توسیع وترمیم المندوبیات الجهویة للتربیة000400 603
200500 1تهیئة وترمیم تفقدیات التعلیم اإلبتدائي002300 603
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632 2681تهیئة مركز الصیانة بحمام األنف 005013 603

107500 20212 برنامج 3تركیز منظومة السالمة والحمایة من الحرائق بنایة البرج قسط 00100ج 603
500500 2 أفریل إلى مكاتب إداریة لصالح اإلدارة المركزیة9تحویل فضاءات بمعهد 00200ج 603

500100إقتناء وسائل نقل000100 604
200100تجهیز المراكز الجهویة للتربیة والتكوین المستمر000600 604
200100تجهیز  اإلدارة المركزیة002100 604
500250تجهیز المندوبیات  الجهویة للتربیة002200 604
200100تجهیز تفقدیات التعلیم002900 604

900 1085 60014 8212 2( مقعدا (القرض االیطالي22 حافلة ذات 54اقتناء 00100ج 604
150150750750(اقتناء وحدتین متنقلتین لصیانة العربات المعطلة (القرض االیطالي00200ج 604
5353267267(اقتناء وحدة جر العربات المعطلة (القرض االیطالي00300ج 604

800100إستغالل رخص ونظم برمجیات مایكروسوفت003600 605
DataCentre cfvkhl^2015050 صیانة وتجدید رخص المنظومات المرّكزة بمركز البیانات003800 605

000 00060 60برنامج دعم المنظومة التربویة002000 608

000 2891 3توسیع وترمیم المراكز الجهویة للتربیة والتكوین المستمر000500 771

947 8466 31316 00667 283جملة النشاط

947 8466 31316 00667 283جمـــلة الوحدة العملیاتیة

وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة ذات صبغة إداریة 4الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التكوین المستمر 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

500300تكوین اإلطارات000300 608
782500 7182003( (البنك الدولي2021التكوین في إطار دعم أسس التعلیم اإلبتدائي برنامج 00100ج 608

782500 2185003 41جملة النشاط

782500 2185003 41جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
84 22467 81320 6287 447

447 6287 81320 22467 984جمـــلة البرنـامج

944 45017 085119 052150 254جملة مشاریع و برامج جدیدة

005 16630 995227 834293 372الجملـة العامـة :



تحویالت الدولة للمؤسسات العمومیة بعنوان نفقات ذات صبغة تنمویة

نظـام أمـد

إعتمادات الدفع

59

المؤسسات إعتمادات على البرامج
ق خ م

الجملة إعتمادات على
م ع م

بحساب األلف دینار

660القیادة والمساندة 660 9

تشجیعات مباشرة

660المركز الوطني للتكنولوجیات في التربیة 660

660الجمـــلة العامة 660



جدول تفصیلي نفقات الحسابات الخاصة

نظـام أمـد

2021

المهمة:

السنة المالیة:

60

 

مهمة التربیة

حسابات أموال المشاركة 

حساب تنظیم اإلمتحانات و المناظرات    01 الحساب :

القیادة والمساندة 9 البرنـامج :

1 برنامج القیادة والمساندة باالدارة المركزیةالبرنـامج الفرعي :

000 000 8االدارة العامة لإلمتحانات3 دینار الوحدة العملیاتیة : 

000 000 8االمتحانات الوطنیة3 دینارالنشاط :
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اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرعیة الفقرة الفصل

بحساب الدینار

8 000 000 201: DEP.DE FONCTIONNEMENT DES SCES PUBLICS

8 000 000 تنظیم اإلمتحانات والمناظرات 0031

000 000 8جملة البرنامج الفرعي

000 000 8جملة البرنامج

8 000 000 جملة الحساب

8 000 000 جملة حسابات أموال المشاركة

8 000 000 الجمـــلة العامة
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ت ج 11

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

8 141 5924 200 بناء 4 قاعة عادیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

بناء وتھیئة 5 مجموعات صحیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
8 106 4422 150 واالجتماعي)

31 282 7839 360 بناء 3 فضاءات لألقسام التحضیریة (القرض اإلیطالي)

10 21 95 30 بناء األسیجة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

5 14 63 20 بناء 1 مكتب مدیر(الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

62 564 93 196 760 مجموع الفصل 761

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بتونس 1

بحساب 1000د

62 564 93 196 760 مجموع الفصل 761

62 564 93 196 760 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

10 150150 بناء 3 قاعات عادیة

30 30 بناء أسیجة

0 0 10 180 180 مجموع الفصل 763

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

11 150150 بناء 3 قاعات عادیة

45 92 80 178 270 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي (البنك اإلفریقي للتنمیة)

10 4545 بناء 1 قاعة إعالمیة

45 92 101 373 465 مجموع الفصل 765

45 92 111 553 645 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

1 405 749 204 656 107

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بتونس 1
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ت ج 11

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

10 176 30 74 250 بناء 5 قاعة عادیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

بناء وتھیئة 3 مجموعات صحیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
5 63 13 27 90 واالجتماعي)

52 469 66 131 600 بناء 5 فضاءات لألقسام التحضیریة (القرض اإلیطالي)

10 21 95 30 بناء األسیجة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

77 729 114 241 970 مجموع الفصل 761

77 729 114 241 970 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

التعهد
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بتونس 2
المندوبیة الجھویة للتربیة بتونس 2

بحساب 1000د

بيان المشاريع والبرامجالفصل

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

10 150150 بناء 3 قاعات عادیة

41 86 82 164 250 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي (البنك اإلفریقي للتنمیة)

20 9090 بناء 1 قاعة مراجعة

20 20 بناء أسیجة

100 259259 بناء المدرسة االعدادیة دیار بن محمود - الحراریة (البنك اإلفریقي للتنمیة)

41 86 212 683 769 مجموع الفصل 763

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

11 150150 بناء 3 قاعات عادیة

0 0 11 150 150 مجموع الفصل 765

41 86 223 833 919 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

1 8891 074 337 815 118 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بتونس 2

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي



 64

ت ج 12

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

150 450450 بناء 9 قاعات عادیة

بناء وتھیئة 7 مجموعات صحیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
12 148 31 62 210 واالجتماعي)

42 375 52 105 480 بناء 4 فضاءات لألقسام التحضیریة (القرض اإلیطالي)

14 28 6 12 40 بناء األسیجة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

66 600 600 بناء المدرسة االبتدائیة برج الطویل - رّواد

66 600 600 بناء المدرسة االبتدائیة نور جعفر 2 - رّواد

66 600 600 بناء المدرسة االبتدائیة حي الھادي نویرة - سكرة

68 551 437 429 9802 2مجموع الفصل 761

68 551 437 429 9802 2جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بأریانة
المندوبیة الجھویة للتربیة بأریانـة

بحساب 1000د

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

68 551 437 429 9802 2جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

14 200200 بناء 4 قاعات عادیة

20 4545 بناء 1 قاعة اعالمیة

20 20 بناء أسیجة

100 259259 بناء المدرسة االعدادیة حدائق المنزه - المنیھلة (البنك اإلفریقي للتنمیة)

0 0 134 524 524 مجموع الفصل 763

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

14 200200 بناء 4 قاعات عادیة

45 92 80 178 270 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي (البنك اإلفریقي للتنمیة)

16 9090 بناء 1 قاعة مراجعة

10 4545 بناء 1 قاعة إعالمیة

100 280280 بناء المعھد الثانوي جنان جعفر - رّواد (البنك اإلفریقي للتنمیة)

45 92 220 793 885 مجموع الفصل 765

45 92 354 317 4091 1جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

4 3893 746 791 643 113 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بأریانة

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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ت ج 14

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

50 150150 بناء 3 قاعات عادیة

بناء وتھیئة 2 مجموعات صحیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
3 42 9 18 60 واالجتماعي)

42 375 53 105 480 بناء 4 فضاءات لألقسام التحضیریة (القرض اإلیطالي)

10 21 95 30 بناء األسیجة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

5 14 63 20 بناء 1 مكتب مدیر(الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

بحساب 1000د

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبة

المندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبـة

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

5 14 63 20 بناء 1 مكتب مدیر(الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

بناء المدرسة االبتدائیة حي الشباب - دوار ھیشر (الصندوق العربي لإلنماء 
100 478 80 202 680 االقتصادي واالجتماعي)

160 930 200 490 420 1مجموع الفصل 761

160 930 200 490 420 1جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

11 150150 بناء 3 قاعات عادیة

41 86 82 164 250 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي (البنك اإلفریقي للتنمیة)

41 86 93 314 400 مجموع الفصل 763

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

11 150150 بناء 3 قاعات عادیة

0 0 11 150 150 مجموع الفصل 765

41 86 104 464 550 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

1 970 954 3041 016 201 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبة

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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ت ج 13

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

117 350350 بناء 7 قاعات عادیة

بناء وتھیئة 1 مجموعة صحیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
2 21 5 9 30 واالجتماعي)

42 375 53 105 480 بناء 4 فضاءات لألقسام التحضیریة (القرض اإلیطالي)

10 21 95 30 بناء األسیجة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

379 756 721 444 2001 2بناء 1 مطبخ مركزي (البنك اإلفریقي للتنمیة)

بناء المدرسة االبتدائیة حي الحداد - مرناق (الصندوق العربي لإلنماء 
100 478 80 202 680 االقتصادي واالجتماعي)

533 651 9811 119 7702 3مجموع الفصل 761

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة ببن عروس
المندوبیة الجھویة للتربیة ببن عروس

بحساب 1000د

بيان المشاريع والبرامجالفصل

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهد

533 651 9811 119 7702 3مجموع الفصل 761

533 651 9811 119 7702 3جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

11 150150 بناء 3 قاعات عادیة

41 86 82 164 250 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي (البنك اإلفریقي للتنمیة)

20 9090 بناء 1 قاعة مراجعة

41 86 113 404 490 مجموع الفصل 763

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

14 200200 بناء 4 قاعات عادیة

10 4545 بناء 1 قاعة إعالمیة

0 0 24 245 245 مجموع الفصل 765

41 86 137 649 735 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

4 5052 7681 1181 737 574 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة ببن عروس

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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ت ج 22

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

50 150150 بناء 3 قاعات عادیة

بناء وتھیئة 2 مجموعات صحیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
4 42 9 18 60 واالجتماعي)

42 375 52 105 480 بناء 4 فضاءات لألقسام التحضیریة (البنك الدولي)

10 21 94 30 بناء األسیجة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

66 600 600 بناء المدرسة االبتدائیة الناظور 

التعهد
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بزغوان

المندوبیة الجھویة للتربیة بزغـوان

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

بيان المشاريع والبرامجالفصل

66 600 600 بناء المدرسة االبتدائیة الناظور 

56 438 181 882 320 1مجموع الفصل 761

56 438 181 882 320 1جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

7 100100 بناء 2 قاعات عادیة

0 0 7 100 100 مجموع الفصل 763

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

7 100100 بناء 2 قاعات عادیة

0 0 7 100 100 مجموع الفصل 765

0 0 14 200 200 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

1 5201 082 195 438 56 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بزغوان

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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ت ج 23

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

10 176 30 74 250 بناء 5 قاعات عادیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

بناء وتھیئة 1 مجموعة صحیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
2 21 5 9 30 واالجتماعي)

42 375 52 105 480 بناء 4 فضاءات لألقسام التحضیریة (البنك الدولي)

14 28 6 12 40 بناء األسیجة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

68 600 93 200 800 مجموع الفصل 761

68 600 93 200 800 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة ببنزرت
المندوبیة الجھویة للتربیة ببنـزرت

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

14 200200 بناء 4 قاعات عادیة

41 86 82 164 250 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي (البنك اإلفریقي للتنمیة)

20 9090 بناء 1 قاعة مراجعة 

20 4545 بناء 1 قاعة اعالمیة 

20 20 بناء أسیجة

41 86 136 519 605 مجموع الفصل 763

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

14 200200 بناء 4 قاعات عادیة

45 93 80 177 270 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي (البنك اإلفریقي للتنمیة)

16 9090 بناء 1 قاعة مراجعة 

10 4545 بناء 1 قاعة اعالمیة 

45 93 120 512 605 مجموع الفصل 765

86 179 256 031 2101 1جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

2 0101 231 349 779 154 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة ببنزرت

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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ت ج 31

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

67 200200 بناء 4 قاعات عادیة 

بناء وتھیئة 5 مجموعات صحیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
9 106 22 44 150 واالجتماعي)

42 375 53 105 480 بناء 4 فضاءات لألقسام التحضیریة (القرض االیطالي)

16 32 6 13 45 بناء األسیجة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

100 719 1001 481 200 2بناء 1 مطبخ مركزي (القرض االیطالي)

موارد القروض الخارجية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بباجة

المندوبیة الجھویة للتربیة ببـاجـة

بحساب 1000د

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
الموارد العامة للميزانية

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

100 719 1001 481 200 2بناء 1 مطبخ مركزي (القرض االیطالي)

167 232 2482 843 075 3مجموع الفصل 761

167 232 2482 843 075 3جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

7 100100 بناء 2 قاعات عادیة

42 86 82 164 250 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي (البنك اإلفریقي للتنمیة)

20 20 بناء أسیجة

42 86 89 284 370 مجموع الفصل 763

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

7 100100 بناء 2 قاعات عادیة

0 0 7 100 100 مجموع الفصل 765

42 86 96 384 470 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

3 5451 227 3442 318 209 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بباجة

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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ت ج 32

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

66 200200 بناء 4 قاعات عادیة

بناء وتھیئة 4 مجموعات صحیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
7 84 18 36 120 واالجتماعي)

42 375 52 105 480 بناء 4 فضاءات لألقسام التحضیریة (البنك الدولي)

14 28 6 12 40 بناء األسیجة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

5 14 3 6 20 بناء 1 مكتب مدیر (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

نفقـات التنمیة لسنة 2021

بحساب 1000د

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بجندوبة

المندوبیة الجھویة للتربیة بجندوبة

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

5 14 3 6 20 بناء 1 مكتب مدیر (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

68 501 145 359 860 مجموع الفصل 761

68 501 145 359 860 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

7 100100 بناء 2 قاعات عادیة

30 30 بناء أسیجة

0 0 7 130 130 مجموع الفصل 763

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

7 100100 بناء 2 قاعات عادیة

45 93 80 177 270 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي (البنك اإلفریقي للتنمیة)

45 93 87 277 370 مجموع الفصل 765

45 93 94 407 500 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

1 360 766 239 594 113 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بجندوبة

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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ت ج 34

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

6 105 18 45 150بناء 3 قاعات عادیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

بناء وتھیئة 3 مجموعات صحیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
5 63 13 27 90واالجتماعي)

31 282 39 78 360بناء 3 فضاءات لألقسام التحضیریة (البنك الدولي)

16 32 7 13 45بناء األسیجة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

378 756 722 444 2001 2بناء 1 مطبخ مركزي (البنك اإلفریقي للتنمیة)

موارد القروض الخارجية

مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة

المندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة

بحساب 1000د

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
الموارد العامة للميزانية

نفقـات التنمیة لسنة 2021

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

378 756 722 444 2001 2بناء 1 مطبخ مركزي (البنك اإلفریقي للتنمیة)

66 600 600 بناء المدرسة االبتدائیة حي الجمھوریة - سلیانة الجنوبیة

436 238 8651 207 4452 3مجموع الفصل 761

436 238 8651 207 4452 3جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

7 100100 بناء 2 قاعات عادیة

20 20 بناء أسیجة

0 0 7 120 120 مجموع الفصل 763

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

7 100100 بناء 2 قاعات عادیة

0 0 7 100 100 مجموع الفصل 765

0 0 14 220 220 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

3 6652 427 8791 238 436 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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ت ج 33

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

1003012704بناء 2 قاعات عادیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

بناء وتھیئة 1 مجموعة صحیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
3095212واالجتماعي)

4801055237542بناء 4 فضاءات لألقسام التحضیریة (البنك الدولي)

10 21 94 30 بناء األسیجة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

58 487 73 153 640 مجموع الفصل 761

التعهد
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بالكاف

المندوبیة الجھویة للتربیة بالكاف

بحساب 1000د

بيان المشاريع والبرامجالفصل

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

58 487 73 153 640 مجموع الفصل 761

58 487 73 153 640 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

7 100100 بناء 2 قاعات عادیة

20 20 بناء أسیجة

0 0 7 120 120 مجموع الفصل 763

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

7 100100 بناء 2 قاعات عادیة

0 0 7 100 100 مجموع الفصل 765

0 0 14 220 220 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 860 373 87 487 58 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بالكاف

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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ت ج 42

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

12 211 36 89 300 بناء 6 قاعات عادیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

بناء وتھیئة 1 مجموعة صحیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
3094212 واالجتماعي)

42 375 52 480105 بناء 4 فضاءات لألقسام التحضیریة (البنك الدولي)

18 36 8 5014 بناء األسیجة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

67 600 600 بناء المدرسة االبتدائیة حي االنطالقة - فوسانة

نفقـات التنمیة لسنة 2021

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

بحساب 1000د

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بالقصرین

المندوبیة الجھویة للتربیة بالقصرین

67 600 600 بناء المدرسة االبتدائیة حي االنطالقة - فوسانة

74 643 167 817 460 1مجموع الفصل 761

74 643 167 817 460 1جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

11 150150 بناء 3 قاعات عادیة

20 4545 بناء 1 قاعة اعالمیة

20 20 بناء أسیجة

0 0 31 215 215 مجموع الفصل 763

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

7 100100 بناء 2 قاعات عادیة

45 93 80 177 270 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي (البنك اإلفریقي للتنمیة)

45 93 87 277 370 مجموع الفصل 765

45 93 118 492 585 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

2 0451 309 285 736 119 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بالقصرین

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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ت ج 43

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

8 141 24 59 200 بناء 4 قاعات عادیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

بناء وتھیئة 8 مجموعات صحیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
14 169 35 71 240 واالجتماعي)

41 375 53 105 480 بناء 4 فضاءات لألقسام التحضیریة (البنك الدولي)

14 29 6 11 40 بناء األسیجة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

5 14 3 6 20بناء 1 مكتب مدیر (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

82 728 121 252 980 مجموع الفصل 761

الفصل

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بسیدي بوزید
المندوبیة الجھویة للتربیة بسیدي بوزید

بحساب 1000د

التعهدبيان المشاريع والبرامج
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

82 728 121 252 980 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

7 100100 بناء 2 قاعات عادیة

42 86 82 164 250 بناء 1 مخبرتقني وتكنولوجي وعلمي (البنك اإلفریقي للتنمیة)

20 20 بناء أسیجة

42 86 89 284 370 مجموع الفصل 763

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

7 100100 بناء 2 قاعات عادیة

10 4545 بناء 1 قاعة إعالمیة

0 0 17 145 145 مجموع الفصل 765

42 86 106 429 515 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

1 495 681 227 814 124

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بسیدي بوزید
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ت ج 71

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

33 100100 بناء 2 قاعات عادیة

بناء وتھیئة 8 مجموعات صحیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
14 169 35 71 240 واالجتماعي)

31 281 39 79 360 بناء 3 فضاءات لألقسام التحضیریة (القرض االیطالي)

14 28 6 12 40 بناء األسیجة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

5 14 3 6 20بناء 1 مكتب مدیر (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

378 757 722 443 2001 2بناء 1 مطبخ مركزي (البنك اإلفریقي للتنمیة)

442 249 8381 711 9601 2مجموع الفصل 761

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بقفصة
المندوبیة الجھویة للتربیة بقفصة 

بحساب 1000د

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

442 249 8381 711 9601 2مجموع الفصل 761

442 249 8381 711 9601 2جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

7 100100 بناء 2 قاعات عادیة

30 30 بناء أسیجة

0 0 7 130 130 مجموع الفصل 763

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

7 100100 بناء 2 قاعات عادیة

45 93 80 177 270 بناء 1 مخبرتقني وتكنولوجي وعلمي (البنك اإلفریقي للتنمیة)

17 9090 بناء 1 قاعة مراجعة

45 93 104 367 460 مجموع الفصل 765

45 93 111 497 590 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

3 5502 208 9491 342 487

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بقفصة
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ت ج 72

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

34 100100 بناء 2 قاعات عادیة

بناء وتھیئة 1 مجموعة صحیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
3094212 واالجتماعي)

20 188 26 24052 بناء 2 فضاءات لألقسام التحضیریة (القرض االیطالي)

11 21 94 30 بناء األسیجة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

33 230 68 170 400 مجموع الفصل 761

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

الموارد العامة للميزانية
التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

موارد القروض الخارجية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بتوزر

المندوبیة الجھویة للتربیة بتوزر

بحساب 1000د

33 230 68 170 400 مجموع الفصل 761

33 230 68 170 400 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

4 5050 بناء 1 قاعة عادیة

20 20 بناء أسیجة

0 0 4 70 70 مجموع الفصل 763

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

7 100100 بناء 2 قاعات عادیة

0 0 7 100 100 مجموع الفصل 765

0 0 11 170 170 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 570 340 79 230 33 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بتوزر

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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ت ج 73

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

4 70 12 30 100 بناء 2 قاعات عادیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

بناء وتھیئة 6 مجموعات صحیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
11 127 27 53 180 واالجتماعي)

31 281 39 79 360 بناء 3 فضاءات لألقسام التحضیریة (القرض االیطالي)

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بقبلي

المندوبیة الجھویة للتربیة بقبلي

التعهد
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

بحساب 1000د

بيان المشاريع والبرامجالفصل

31 281 39 79 360 بناء 3 فضاءات لألقسام التحضیریة (القرض االیطالي)

11 21 94 30 بناء األسیجة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

67 600 600 بناء المدرسة االبتدائیة البرغوثیة - قبلي الجنوبیة

57 499 149 771 270 1مجموع الفصل 761

57 499 149 771 270 1جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

4 5050 بناء 1 قاعة عادیة

0 0 4 50 50 مجموع الفصل 763

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

7 100100 بناء 2 قاعات عادیة

0 0 7 100 100 مجموع الفصل 765

0 0 11 150 150 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

1 420 921 160 499 57 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بقبلي

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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ت ج 83

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

4 70 12 30 100 بناء 2 قاعات عادیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

بناء وتھیئة 4 مجموعات صحیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
7 84 18 36 120 واالجتماعي)

31 282 39 78 360 بناء 3 فضاءات لألقسام التحضیریة (البنك الدولي)

11 21 94 30 بناء األسیجة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

5 14 3 6 20بناء 1 مكتب مدیر (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

بحساب 1000د

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بتطاوین

المندوبیة الجھویة للتربیة بتطاوین

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

58 471 76 159 630 مجموع الفصل 761

58 471 76 159 630 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

7 100100 بناء 2 قاعات عادیة

0 0 7 100 100 مجموع الفصل 763

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

7 100100 بناء 2 قاعات عادیة

0 0 7 100 100 مجموع الفصل 765

0 0 14 200 200 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 830 359 90 471 58 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بتطاوین

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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ت ج 82

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

4 70 12 30 100 بناء 2 قاعات عادیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

بناء وتھیئة 5 مجموعات صحیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
9 106 22 44 150 واالجتماعي)

31 281 39 79 360 بناء 3 فضاءات لألقسام التحضیریة (القرض االیطالي)

14 28 6 12 40 بناء األسیجة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بمدنین

المندوبیة الجھویة للتربیة بمدنین

بحساب 1000د

نفقـات التنمیة لسنة 2021

موارد القروض الخارجية
التعهد

الموارد العامة للميزانية
بيان المشاريع والبرامجالفصل

14 28 6 12 40 بناء األسیجة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

67 600 600 بناء المدرسة االبتدائیة طریق الحلقوم - میدون

58 485 146 765 250 1مجموع الفصل 761

58 485 146 765 250 1جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

11 150150 بناء 3 قاعات عادیة

3030بناء أسیجة

0 0 11 180 180 مجموع الفصل 763

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

7 100100 بناء 2 قاعات عادیة

0 0 7 100 100 مجموع الفصل 765

0 0 18 280 280 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

1 5301 045 164 485 58 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بمدنین

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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ت ج 81

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

100 300300 بناء 6 قاعات عادیة 

31 281 40 79 360 بناء 3 فضاءات لألقسام التحضیریة (البنك الدولي)

14 28 6 12 40 بناء األسیجة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

378 757 722 443 2001 2بناء 1 مطبخ مركزي (البنك اإلفریقي للتنمیة)

423 066 8681 834 9001 2مجموع الفصل 761

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بقابس

المندوبیة الجھویة للتربیة بقابـس

بحساب 1000د

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

423 066 8681 834 9001 2جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

11 150150 بناء 3 قاعات عادیة

42 86 82 164 250 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي (البنك اإلفریقي للتنمیة)

2020بناء أسیجة

42 86 93 334 420 مجموع الفصل 763

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

8 100100 بناء 2 قاعات عادیة

17 9090 بناء 1 قاعة مراجعة

0 0 25 190 190 مجموع الفصل 765

42 86 118 524 610 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

3 5102 358 9861 152 465

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بقابس
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ت ج 61

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

67 200200 بناء 4 قاعات عادیة 

بناء وتھیئة 2 مجموعات صحیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
4 42 9 18 60 واالجتماعي)

42 375 53 105 480 بناء 4 فضاءات لألقسام التحضیریة (القرض االیطالي)

18 35 8 15 50 بناء األسیجة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

5 14 3 6 20بناء 1 مكتب مدیر (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

67 600 600 بناء المدرسة االبتدائیة حي المسعدین - صفاقس الغربیة

67 600 600 بناء المدرسة االبتدائیة حي الوفاء - طینة

التعهد
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 1

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقـس 1

بحساب 1000د

بيان المشاريع والبرامجالفصل

69 466 274 544 0101 2مجموع الفصل 761

69 466 274 544 0101 2جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

11 150150 بناء 3 قاعات عادیة

42 86 82 164 250 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي (البنك اإلفریقي للتنمیة)

20 4545 بناء 1 قاعة اعالمیة

2020بناء أسیجة

42 86 113 379 465 مجموع الفصل 763

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

11 150150 بناء 3 قاعات عادیة

45 93 80 177 270 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي (البنك اإلفریقي للتنمیة)

45 93 91 327 420 مجموع الفصل 765

87 179 204 706 885 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

2 8952 250 478 645 156 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 1

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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ت ج 61

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

66 200200 بناء 4 قاعات عادیة 

بناء وتھیئة 5 مجموعات صحیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
9 105 22 45 150 واالجتماعي)

52 469 66 131 600 بناء 5 فضاءات لألقسام التحضیریة (القرض االیطالي)

18 35 8 15 50 بناء األسیجة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

67 600 600 بناء المدرسة االبتدائیة أوالد الغالي - العامرة

79 609 229 991 600 1مجموع الفصل 761

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 2

المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقـس 2

بحساب 1000د

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

79 609 229 991 600 1مجموع الفصل 761

79 609 229 991 600 1جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

14 200200 بناء 4 قاعات عادیة

42 86 82 164 250 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي (البنك اإلفریقي للتنمیة)

2020بناء أسیجة

100 259 259بناء المدرسة االعدادیة السعادي - العامرة (البنك اإلفریقي للتنمیة)

42 86 196 643 729 مجموع الفصل 763

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

11 150150 بناء 3 قاعات عادیة

0 0 11 150 150 مجموع الفصل 765

42 86 207 793 879 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

2 4791 784 436 695 121 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 2

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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ت ج 53

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

12 211 36 89 300 بناء 6 قاعات عادیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

بناء وتھیئة 6 مجموعات صحیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
11 127 27 53 180 واالجتماعي)

31 281 40 79 360 بناء 3 فضاءات لألقسام التحضیریة (البنك الدولي)

11 21 94 30 بناء األسیجة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

5 14 3 6 20بناء 1 مكتب مدیر (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

67 600 600 بناء المدرسة االبتدائیة الشرقة - عمادة أوالد موالھم الغربیة

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیة

المندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیـة

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

67 600 600 بناء المدرسة االبتدائیة الشرقة - عمادة أوالد موالھم الغربیة

70 654 177 836 490 1مجموع الفصل 761

70 654 177 836 490 1جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

11 150150 بناء 3 قاعات عادیة

4040بناء أسیجة

100 259 259بناء المدرسة االعدادیة الرواضي - بومرداس (البنك اإلفریقي للتنمیة)

0 0 111 449 449 مجموع الفصل 763

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

11 150150 بناء 3 قاعات عادیة

0 0 11 150 150 مجموع الفصل 765

0 0 122 599 599 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

2 0891 435 299 654 70 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیة

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي



 84

ت ج 41

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

8 141 24 59 200 بناء 4 قاعات عادیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

بناء وتھیئة 8 مجموعات صحیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
14 169 35 71 240 واالجتماعي)

41 375 53 105 480 بناء 4 فضاءات لألقسام التحضیریة (البنك الدولي)

21 42 9 18 60 بناء األسیجة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

67 600 600 بناء المدرسة االبتدائیة تقسیم الربعي - القیروان الشمالیة

84 727 188 853 580 1مجموع الفصل 761

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بالقیروان

المندوبیة الجھویة للتربیة بالقیـروان

بحساب 1000د

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

84 727 188 853 580 1مجموع الفصل 761

84 727 188 853 580 1جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

14 200200 بناء 4 قاعات عادیة

42 86 82 164 250 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي (البنك اإلفریقي للتنمیة)

20 9090 بناء 1 قاعة مراجعة

4040بناء أسیجة

42 86 116 494 580 مجموع الفصل 763

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

14 200200 بناء 4 قاعات عادیة

0 0 14 200 200 مجموع الفصل 765

42 86 130 694 780 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

2 3601 547 318 813 126 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بالقیروان

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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ت ج 52

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

10 176 30 74 250بناء 5 قاعات عادیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

بناء وتھیئة 5 مجموعات صحیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
9 105 22 45 150واالجتماعي)

42 375 52 105 480 بناء 4 فضاءات لألقسام التحضیریة (القرض االیطالي)

11 21 94 30 بناء األسیجة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

5 14 3 6 20بناء 1 مكتب مدیر (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

67 600 600 بناء المدرسة االبتدائیة طوزة - قصیبة المدیوني

67 600 600 بناء المدرسة االبتدائیة حي المندرة - طبلبة

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بالمنستیر
المندوبیة الجھویة للتربیة بالمنستیـر

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

77 691 245 439 1301 2مجموع الفصل 761

77 691 245 439 1301 2جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

11 150150 بناء 3 قاعات عادیة

42 86 82 164 250 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي (البنك اإلفریقي للتنمیة)

42 86 93 314 400 مجموع الفصل 763

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

11 150150 بناء 3 قاعات عادیة

45 93 80 177 270 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي (البنك اإلفریقي للتنمیة)

17 9090 بناء 1 قاعة مراجعة

45 93 108 417 510 مجموع الفصل 765

87 179 201 731 910 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

3 0402 170 446 870 164 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بالمنستیر

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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ت ج 51

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

83 250250 بناء 5 قاعات عادیة 

17 211 44 89 300 بناء وتھیئة 10 مجموعات صحیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

42 375 53 105 480 بناء 4 فضاءات لألقسام التحضیریة (البنك الدولي)

11 21 94 30 بناء األسیجة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

5 14 3 6 20بناء 1 مكتب مدیر (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

بناء المدرسة االبتدائیة 9 أفریل بوحسینة - سوسة جوھرة (الصندوق العربي 
100 479 80 201 680 لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

بناء المدرسة االبتدائیة الطویل والرمانیة 2 - القلعة الصغرى (الصندوق 
100 478 80 202 680 العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بسوسة

المندوبیة الجھویة للتربیة بسوسـة

نفقـات التنمیة لسنة 2021

بحساب 1000د

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

100 478 80 202 680 العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

275 578 3471 862 440 2مجموع الفصل 761

275 578 3471 862 440 2جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

11 150150 بناء 3 قاعات عادیة

20 4545 بناء 1 قاعة اعالمیة

2020بناء أسیجة

0 0 31 215 215 مجموع الفصل 763

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

11 150150 بناء 3 قاعات عادیة

45 93 80 177 270 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي (البنك اإلفریقي للتنمیة)

بناء المعھد الثانوي الزاویة والقصیبة والثریات - سوسة (البنك اإلفریقي 
100 280280 للتنمیة)

45 93 191 607 700 مجموع الفصل 765

45 93 222 822 915 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

3 3551 684 5691 671 320 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بسوسة

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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ت ج 21

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

117 350350 بناء 7 قاعات عادیة 

بناء وتھیئة 11 مجموعات صحیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
18 232 44 98 330 واالجتماعي)

42 375 53 105 480 بناء 4 فضاءات لألقسام التحضیریة (البنك الدولي)

21 42 9 18 60 بناء األسیجة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

بناء المدرسة االبتدائیة حي آسمر - قلیبیة  (الصندوق العربي لإلنماء 
100 478 80 202 680 االقتصادي واالجتماعي)

181 127 3031 773 900 1مجموع الفصل 761

181 127 3031 773 900 1جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بنابل
المندوبیة الجھویة للتربیة بنابــل

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

11 150150 بناء 3 قاعات عادیة

42 86 82 164 250 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي (البنك اإلفریقي للتنمیة)

20 9090 بناء 1 قاعة مراجعة

4040بناء أسیجة

100 259 259بناء المدرسة االعدادیة حي الوفاء - نابل (البنك اإلفریقي للتنمیة)

42 86 213 703 789 مجموع الفصل 763

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

14 200200 بناء 4 قاعات عادیة

45 93 80 177 270 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي (البنك اإلفریقي للتنمیة)

17 9090 بناء 1 قاعة مراجعة

100 280280 بناء المعھد الثانوي بئر بورقبة - الحمامات (البنك اإلفریقي للتنمیة)

45 93 211 747 840 مجموع الفصل 765

87 179 424 450 6291 1جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

3 5292 223 7271 306 268 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بنابل

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

100 200 200 اعتمادا ت الدراسات

500 820 8201 1اقتناء 52 قاعة عادیة جاھزة الصنع

390 780 780 اقتناء 26 مجموعة صحیة جاھزة الصنع

100 758 3001 742 500 2بناء 50 قاعة عادیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

000 0001 0003 3بناء 60 قاعات عادیة 

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیات الجھویة للتربیة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

000 0001 0003 3بناء 60 قاعات عادیة 

500 501 6304 259 7601 5بناء 48 فضاء باألقسام التحضیریة برنامج 2021 (البنك الدولي)

500 501 6304 259 7601 5بناء 48 فضاء باألقسام التحضیریة برنامج 2021 (القرض االیطالي)

بناء وتھیئة 114 مجموعة صحیة برنامج 2021 (الصندوق العربي لإلنماء 
200 405 5002 015 4201 3االقتصادي واالجتماعي)

352 703 149 297 000 1بناء أسیجة برنامج 2021 (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

بناء 10 مكاتب مدیرین برنامج 2021 (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
50 140 30 60 200 واالجتماعي)

بناء 5 مدارس ابتدائیة برنامج 2021 (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
500 391 4002 009 4001 3واالجتماعي)

000 0001 0009 9بناء 15 مدرسة ابتدائیة برنامج 2021

513 0261 8873 7742 8005 8بناء 4 مطابخ مركزیة برنامج 2021 (البنك اإلفریقي للتنمیة)

100 719 1001 481 200 2بناء 1 مطبخ مركزي برنامج 2021 (القرض االیطالي)

815 1443 61621 6968 84026 47مجموع الفصل 761
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تھیئة و صیانة المدارس االبتدائیة762

تعھد وصیانة المدارس االبتدائیة برنامج سنوي (الصندوق العربي لإلنماء 
685 42038 31511 00016 55االقتصادي واالجتماعي)

000 6891 5004 311 0001 6تعھد وصیانة المدارس االبتدائیة برنامج سنوي (البنك الدولي)

000 6891 5004 311 0001 6تعھد وصیانة المدارس االبتدائیة برنامج سنوي (القرض االیطالي)

500 0001 0003 3أشغال صیانة في إطار الجیل الجدید الباعثین الشبان (برنامج سنوي)

227 227 73 73 300 تھیئة استدیو سمعي بصري برنامج 2021 (البنك الدولي)

000 0004 0008 8صیانة المدارس اإلبتدائیة - إعتماد غیر موزع

227 2902 99348 01017 30030 78مجموع الفصل 762

تجھیزات تربویة768

104 104104 تجھیز 52 قاعة جاھزة الصنع

تجھیز المدارس االبتدائیة بمعدات إعالمیة برنامج 2021 (الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)

3 0001487 7001 513 500

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

لإلنماء االقتصادي واالجتماعي)
3 0001487 7001 513 500

250 538 130 800262 تجھیز استدیو سمعي بصري برنامج 2021 (البنك الدولي)

100 681 2001 000319 2اقتناء كتب لفائدة المدارس االبتدائیة برنامج 2021 (البنك الدولي)

اقتناء تجھیزات تربویة عادیة (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
واالجتماعي)

3 0001 487 7001 513 500

بناء 10 مكاتب مدیرین برنامج 2021 (الصندوق العربي لإلنماء 
االقتصادي واالجتماعي)

 10 5 5 5 5

100 680 1001 320 000 2بناء 4 مطابخ مركزیة برنامج 2021 (البنك اإلفریقي للتنمیة)

200 420 50 50080 بناء 1 مطبخ مركزي برنامج 2021 (القرض االیطالي)

655 3501 9897 0641 4144 11مجموع الفصل 768

697 7847 59876 77028 55460 137جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة
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بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

100 100 100 اعتمادات الدراسات

100 98 98 تصفیة مشاریع قدیمة

250 500 5003 3بناء 70 قاعة عادیة برنامج 2021

350 350 350 بناء 10 قاعات عادیة جاھزة الصنع برنامج 2021

300 300 300 بناء 10 مجموعات صحیة جاھزة الصنع برنامج 2021

بناء 12 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي برنامج 2021 (البنك اإلفریقي 
500 032 9841 968 0001 3للتنمیة)

100 450 450 بناء 5 قاعات مراجعة برناج 2021

موارد القروض الخارجية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
الموارد العامة للميزانية

100 450 450 بناء 5 قاعات مراجعة برناج 2021

100 225 225 بناء 5 قاعات اعالمیة برناج 2021

500 500 بناء أسیجة برنامج 2021

500 295 2951 1بناء 5 مدارس اعدادیة برنامج 2021 (البنك اإلفریقي للتنمیة)

500 032 7841 7862 8188 9مجموع الفصل 763

تھیئة و صیانة المدارس اإلعدادیة764

000 00010 00021 21برنامج تعھد وصیانة المدارس اإلعدادیة 

000 5003 5004 4صیانة المدارس اإلعدادیة - اعتمادات غیر موزعة

500 250 0002 7501 0001 4صیانة المدارس اإلعدادیة (البنك األوروبي لالستثمار)

000 0003 0004 4تھیئة مجموعات صحیة

000 5001 5001 1أشغال صیانة في إطار الجیل الجدید الباعثین الشبان 

500 250 0002 75018 00032 35مجموع الفصل 764
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بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

100 100 100 اعتمادات الدراسات

100 100 100 تصفیة مشاریع قدیمة

250 500 5003 3بناء 70 قاعة عادیة برنامج 2021

بناء 10 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي برنامج 2021 (البنك اإلفریقي 
450 928 800 772 7001 2للتنمیة)

100 540 540 بناء 6 قاعات مراجعة برناج 2021

50 225 225 بناء 5 قاعات اعالمیة برناج 2021

300 840 840 بناء 3 معاھد ثانویة برنامج 2021 (البنك اإلفریقي للتنمیة)

450 928 700 0771 0057 8مجموع الفصل 765

تھیئة و صیانة المعاھد الثانویة766

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

تھیئة و صیانة المعاھد الثانویة766

000 00015 00021 21برنامج تعھد وصیانة المعاھد الثانویة

500 250 5002 750 0001 4برنامج تعھد وصیانة المعاھد الثانویة (البنك األوروبي لالستثمار)

500 0003 0004 4صیانة المعاھد الثانویة - اعتمادات غیر موزعة

250 515 450 985 500 1صیانة 15 مخبر تقني (البنك اإلفریقي للتنمیة)

500 0001 0003 3تھیئة مجموعات صحیة

000 5001 5001 1أشغال صیانة في إطار الجیل الجدید الباعثین الشبان 

750 765 9502 23521 00032 35مجموع الفصل 766

بناء و تھیئة المبیتات و المطاعم767

500 813 5002 187 0002 5برنامج تعھد وصیانة المبیتات والمطاعم (البنك اإلوروبي لالستثمار)

000 0001 0005 5صیانة المبیتات والمطاعم - إعتمادات غیر موزعة

500 813 5002 1871 0007 10مجموع الفصل 767
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تجھیزات تربویة768

000 0001 1اقتناء تجھیزات لفائدة المؤسسات التربویة

100 100 100 100 200 تجھیز 22 مخبر لفائدة المدارس االعدادیة والمعاھد) (البنك اإلفریقي للتنمیة)

000 4001 4005 5اقتناء تجھیزات تعلیمیة لفائدة المدارس االعدادیة والمعاھد برنامج 2021

اقتناء تجھیزات اعالمیة لفائدة المدارس االعدادیة والمعاھد برنامج 2021 
050 5004 950 000 5(البنك االوروبي لالستثمار)

تجھیزات تعلیمیة لفائدة المدارس االعدادیة والمعاھد برنامج 2021 (البنك 
050 5004 950 000 5االوروبي لالستثمار)

050 5004 950 000 5تجھیزات مطابخ برنامج 2021 (البنك االوروبي لالستثمار)

100 250 60012 3502 6009 21مجموع الفصل 768

800 0382 53422 38548 42397 119جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

256 977158 15577 13298 82210 497

 الدفعالتعھد

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

المجموع 

 الدفعالتعھد

256 97787 629 

 

جملة التوسیعات بالمصالح المركزیة 
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تجھیزات تربویة768

57 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

0 0 57 115 115 مجموع الفصل 768

0 0 57 115 115 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768

المدارس اإلعدادیة

2 6 6 تجھیز 3 قاعات عادیة

المعاھد الثانویة

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة

المندوبیة الجھویة للتربیة بتونس 1

بحساب 1000د

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

المعاھد الثانویة

2 6 6 تجھیز 3 قاعات عادیة

1 5 .52 .2تجھیز 1 قاعة إعالمیة

38 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 43 130 130 مجموع الفصل 768

0 0 43 130 130 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 245 245 100 0 0 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بتونس 1
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تجھیزات تربویة768

57 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

0 0 57 115 115 مجموع الفصل 768

0 0 57 115 115 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بحساب 1000د

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة

المندوبیة الجھویة للتربیة بتونس 2

نفقـات التنمیة لسنة 2021

تجھیزات تربویة768

المدارس االعدادیة

2 66تجھیز 3 قاعات عادیة 

1 44تجھیز 1 قاعة مراجعة

المعاھد الثانویة

2 66تجھیز 3 قاعات عادیة 

38 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 43 131 131 مجموع الفصل 768

0 0 43 131 131 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 246 246 100 0 0 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بتونس 2

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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تجھیزات تربویة768

18 18 18 تجھیز 9 قاعات عادیة

40 40 40 تجھیز المدرسة االبتدائیة برج الطویل - رّواد

40 40 40 تجھیز المدرسة االبتدائیة نور جعفر 2 - رّواد

40 40 40 تجھیز المدرسة االبتدائیة حي الھادي نویرة - سكرة

58 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة

المندوبیة الجھویة للتربیة بأریانـة

بحساب 1000د

58 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

0 0 196 253 253 مجموع الفصل 768

0 0 196 253 253 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768

المدارس االعدادیة

3 88تجھیز 4 قاعات عادیة

1 2.52.5تجھیز 1 قاعة اعالمیة

المعاھد الثانویة

2 88تجھیز 4 قاعات عادیة

1 44تجھیز 1 قاعة مراجعة

1 2.52.5تجھیز 1 قاعة اعالمیة

38 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 46 140 140 مجموع الفصل 768

0 0 46 140 140 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 393 393 242 0 0 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بأریانة

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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تجھیزات تربویة768

6 6 6 تجھیز 3 قاعات عادیة

58 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

0 0 64 121 121 مجموع الفصل 768

0 0 64 121 121 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768

المدارس االعدادیة

2 66تجھیز 3 قاعات عادیة 

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة

المندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبـة

بحساب 1000د

2 66تجھیز 3 قاعات عادیة 

المعاھد الثانویة

2 66تجھیز 3 قاعات عادیة 

38 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 42 127 127 مجموع الفصل 768

0 0 42 127 127 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 248 248 106 0 0 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبة
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768

14 14 14 تجھیز 7 قاعات عادیة 

58 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

0 0 72 129 129 مجموع الفصل 768

0 0 72 129 129 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة

المندوبیة الجھویة للتربیة ببن عروس

بحساب 1000د

تجھیزات تربویة768

المدارس االعدادیة

2 66تجھیز 3 قاعات عادیة

5 .44تجھیز 1 قاعة مراجعة

المعاھد الثانویة

3 88تجھیز 4 قاعات عادیة

1 2.52.5تجھیز 1 قاعة اعالمیة

39 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 46 136 136 مجموع الفصل 768

0 0 46 136 136 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 265 265 118 0 0 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة ببن عروس

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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تجھیزات تربویة768

6 6 6 تجھیز 3 قاعات عادیة

40 40 40 تجھیز المدرسة االبتدائیة الناظور 

58 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

0 0 104 161 161 مجموع الفصل 768

0 0 104 161 161 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة

المندوبیة الجھویة للتربیة بزغـوان

بحساب 1000د

0 0 104 161 161 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768

المدارس االعدادیة

5 .441تجھیز 2 قاعات عادیة

المعاھد الثانویة

5 .441تجھیز 2 قاعات عادیة

38 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 41 123 123 مجموع الفصل 768

0 0 41 123 123 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 284 284 145 0 0 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بزغوان

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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تجھیزات تربویة768

58 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

58 115 115 مجموع الفصل 768

58 115 115 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة

المندوبیة الجھویة للتربیة ببنـزرت

بحساب 1000د

تجھیزات تربویة768

المدارس االعدادیة

3 88تجھیز 4 قاعات عادیة

1 44تجھیز 1 قاعة مراجعة

1 2.52.5تجھیز 1 قاعة اعالمیة

المعاھد الثانویة

2 88تجھیز 4 قاعات عادیة

1 44تجھیز 1 قاعة مراجعة

1 2.52.5تجھیز 1 قاعة اعالمیة

38 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 47 144 144 مجموع الفصل 768

0 0 47 144 144 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 259 259 105 0 0 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة ببنزرت



100

ت ج 31

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768

8 8 8 تجھیز 4 قاعات عادیة

58 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

0 0 66 123 123 مجموع الفصل 768

0 0 66 123 123 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة

المندوبیة الجھویة للتربیة ببـاجـة

بحساب 1000د

تجھیزات تربویة768

المدارس االعدادیة

5 .441تجھیز 2 قاعات عادیة

المعاھد الثانویة

5 .441تجھیز 2 قاعات عادیة

38 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 41 123 123 مجموع الفصل 768

0 0 41 123 123 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 246 246 107 0 0 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بباجة



101

ت ج 32

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768

8 8 8 تجھیز 4 قاعات عادیة

58 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

0 0 66 124 124 مجموع الفصل 768

0 0 66 124 124 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة

المندوبیة الجھویة للتربیة بجندوبة

بحساب 1000د

تجھیزات تربویة768

المدارس االعدادیة

5 .441تجھیز 2 قاعات عادیة

المعاھد الثانویة

5 .441تجھیز 2 قاعات عادیة

39 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

42 124 124 مجموع الفصل 768

42 124 124 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 248 248 108 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بجندوبة

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي



102

ت ج 34

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768

40 40 40 تجھیز المدرسة االبتدائیة حي الجمھوریة - سلیانة الجنوبیة

58 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

0 0 98 155 155 مجموع الفصل 768

0 0 98 155 155 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة

المندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة

بحساب 1000د

تجھیزات تربویة768

المدارس االعدادیة

5 .441تجھیز 2 قاعات عادیة

المعاھد الثانویة

5 .441تجھیز 2 قاعات عادیة

39 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 42 123 123 مجموع الفصل 768

0 0 42 123 123 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 278 278 140 0 0 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي



103

ت ج 33

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768

58 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

58 115 115 مجموع الفصل 768

58 115 115 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768

المندوبیة الجھویة للتربیة بالكاف

بحساب 1000د

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة

تجھیزات تربویة768

المدارس االعدادیة

5 .441تجھیز 2 قاعات عادیة

المعاھد الثانویة

5 .441تجھیز 2 قاعات عادیة

38 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 41 123 123 مجموع الفصل 768

0 0 41 123 123 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 238 238 99 0 0 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بالكاف



104

ت ج 42

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768

40 40 40 تجھیز المدرسة االبتدائیة حي االنطالقة - فوسانة

58 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

98 156 156 مجموع الفصل 768

98 156 156 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة

المندوبیة الجھویة للتربیة بالقصرین

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

98 156 156 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768

المدارس االعدادیة

2 66تجھیز 3 قاعات عادیة

1 2.52.5تجھیز 1 قاعة اعالمیة

المعاھد الثانویة

2 44تجھیز 2 قاعات عادیة

39 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

44 129 129 مجموع الفصل 768

44 129 129 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 285 285 142 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بالقصرین

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي



105

ت ج 43

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768

58 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

58 116 116 مجموع الفصل 768

58 116 116 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768

التعهد
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة

المندوبیة الجھویة للتربیة بسیدي بوزید

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

بيان المشاريع والبرامجالفصل

تجھیزات تربویة768

المدارس االعدادیة

5 .441تجھیز 2 قاعات عادیة

المعاھد الثانویة

5 .441تجھیز 2 قاعات عادیة

1 2.52.5تجھیز 1 قاعة اعالمیة

39 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 43 127 127 مجموع الفصل 768

0 0 43 127 127 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 243 243 101 0 0 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بسیدي بوزید



106

ت ج 71

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768

4 4 4 تجھیز 2 قاعات عادیة

58 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

62 120 120 مجموع الفصل 768

62 120 120 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

التعهد
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة

المندوبیة الجھویة للتربیة بقفصة 

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

بيان المشاريع والبرامجالفصل

تجھیزات تربویة768

المدارس االعدادیة

5 .441تجھیز 2 قاعات عادیة

المعاھد الثانویة

5 .441تجھیز 2 قاعات عادیة

1 44تجھیز 1 قاعة مراجعة

39 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

43 128 128 مجموع الفصل 768

43 128 128 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 248 248 105 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بقفصة

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي



107

ت ج 72

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768

4 4 4 تجھیز 2 قاعات عادیة

58 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

62 120 120 مجموع الفصل 768

62 120 120 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

التعهد
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة

المندوبیة الجھویة للتربیة بتوزر

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

بيان المشاريع والبرامجالفصل

تجھیزات تربویة768

المدارس االعدادیة

1 22تجھیز 1 قاعة عادیة

المعاھد الثانویة

442تجھیز 2 قاعات عادیة

39 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

42 122 122 مجموع الفصل 768

42 122 122 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 242 242 104 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بتوزر

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي



108

ت ج 73

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768

40 40 40 تجھیز المدرسة االبتدائیة البرغوثیة - قبلي الجنوبیة

58 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

98 156 156 مجموع الفصل 768

98 156 156 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

التعهدبيان المشاريع والبرامج
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة

المندوبیة الجھویة للتربیة بقبلي

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

الفصل

98 156 156 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768

المدارس االعدادیة

1 22تجھیز 1 قاعة عادیة

المعاھد الثانویة

442تجھیز 2 قاعات عادیة

39 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

42 122 122 مجموع الفصل 768

42 122 122 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 278 278 140 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بقبلي

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي



109

ت ج 83

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768

58 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

58 116 116 مجموع الفصل 768

58 116 116 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة

المندوبیة الجھویة للتربیة بتطاوین

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

تجھیزات تربویة768

المدارس االعدادیة

5 .441تجھیز 2 قاعات عادیة

المعاھد الثانویة

5 .441تجھیز 2 قاعات عادیة

39 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

42 124 124 مجموع الفصل 768

42 124 124 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 240 240 100 0 0 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بتطاوین



110

ت ج 82

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768

40 40 40 تجھیز المدرسة االبتدائیة طریق الحلقوم - میدون

58 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

98 156 156 مجموع الفصل 768

98 156 156 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة

المندوبیة الجھویة للتربیة بمدنین

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

98 156 156 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768

المدارس االعدادیة

2 66تجھیز 3 قاعات عادیة

المعاھد الثانویة

442تجھیز 2 قاعات عادیة

39 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

43 126 126 مجموع الفصل 768

43 126 126 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 282 282 141 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بمدنین

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي



111

ت ج 81

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768

12 12 12 تجھیز 6 قاعات عادیة

58 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

70 128 128 مجموع الفصل 768

70 128 128 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة

المندوبیة الجھویة للتربیة بقابـس

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

70 128 128 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768

المدارس االعدادیة

2 66تجھیز 3 قاعات عادیة

المعاھد الثانویة

5 .441تجھیز 2 قاعات عادیة

5 .44تجھیز 1 قاعة مراجعة

39 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

43 130 130 مجموع الفصل 768

43 130 130 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 258 258 113 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بقابس

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي



112

ت ج 61

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768

8 8 8 تجھیز 4 قاعات عادیة 

40 40 40 تجھیز المدرسة االبتدائیة حي المسعدین - صفاقس الغربیة

40 40 40 تجھیز المدرسة االبتدائیة حي الوفاء - طینة

57 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

145 203 203 مجموع الفصل 768

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة

المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقـس 1

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

145 203 203 مجموع الفصل 768

145 203 203 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768

المدارس االعدادیة

2 66تجھیز 3 قاعات عادیة

1 2.52.5تجھیز 1 قاعة اعالمیة

المعاھد الثانویة

2 66تجھیز 3 قاعات عادیة

38 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

43 130 130 مجموع الفصل 768

43 130 130 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 333 333 188 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 1

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي



113

ت ج 61

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768

8 8 8 تجھیز 4 قاعات عادیة

40 40 40 تجھیز المدرسة االبتدائیة أوالد الغالي - العامرة

57 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

105 163 163 مجموع الفصل 768

105 163 163 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة

المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقـس 2

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

تجھیزات تربویة768

المدارس االعدادیة

3 88تجھیز 4 قاعات عادیة

المعاھد الثانویة

2 66تجھیز 3 قاعات عادیة

38 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

43 129 129 مجموع الفصل 768

43 129 129 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 292 292 148 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 2

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي



114

ت ج 53

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768

40 40 40 تجھیز المدرسة االبتدائیة الشرقة - عمادة أوالد موالھم الغربیة

57 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

97 155 155 مجموع الفصل 768

97 155 155 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة

المندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیـة

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

تجھیزات تربویة768

المدارس االعدادیة

2 66تجھیز 3 قاعات عادیة

المعاھد الثانویة

2 66تجھیز 3 قاعات عادیة

38 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

42 127 127 مجموع الفصل 768

42 127 127 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 282 282 139 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیة

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي



115

ت ج 41

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768

40 40 40 تجھیز المدرسة االبتدائیة الشرقة - عمادة أوالد موالھم الغربیة

58 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

98 156 156 مجموع الفصل 768

98 156 156 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة

المندوبیة الجھویة للتربیة بالقیـروان

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

تجھیزات تربویة768

المدارس االعدادیة

3 88تجھیز 4 قاعات عادیة

1 44تجھیز 1 قاعة مراجعة

المعاھد الثانویة

2 88تجھیز 4 قاعات عادیة

39 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

45 136 136 مجموع الفصل 768

45 136 136 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 292 292 143 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بالقیروان

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي



116

ت ج 52

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768

40 40 40 تجھیز المدرسة االبتدائیة طوزة - قصیبة المدیوني

40 40 40 تجھیز المدرسة االبتدائیة حي المندرة - طبلبة

57 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

137 195 195 مجموع الفصل 768

137 195 195 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة

المندوبیة الجھویة للتربیة بالمنستیـر

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

137 195 195 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768

المدارس االعدادیة

2 66تجھیز 3 قاعات عادیة

المعاھد الثانویة

2 66تجھیز 3 قاعات عادیة

1 44تجھیز 1 قاعة مراجعة

38 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

43 131 131 مجموع الفصل 768

43 131 131 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 326 326 180 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بالمنستیر

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي



117

ت ج 51

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768

10 10 10 تجھیز 5 قاعات عادیة

57 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

67 125 125 مجموع الفصل 768

67 125 125 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة

المندوبیة الجھویة للتربیة بسوسـة

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

تجھیزات تربویة768

المدارس االعدادیة

2 66تجھیز 3 قاعات عادیة

1 2.52.5تجھیز 1 قاعة اعالمیة

المعاھد الثانویة

2 66تجھیز 3 قاعات عادیة

38 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

43 130 130 مجموع الفصل 768

43 130 130 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 255 255 110 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بسوسة

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي



118

ت ج 21

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768

14 14 14 تجھیز 7 قاعات عادیة

57 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

71 129 129 مجموع الفصل 768

71 129 129 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة

المندوبیة الجھویة للتربیة بنابــل

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

تجھیزات تربویة768

المدارس االعدادیة

2 66تجھیز 3 قاعات عادیة

1 44تجھیز 1 قاعة مراجعة

المعاھد الثانویة

3 88تجھیز 4 قاعات عادیة

1 44تجھیز 1 قاعة مراجعة

38 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

45 137 137 مجموع الفصل 768

45 137 137 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 266 266 116 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بنابل

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768

120 120 120 تجھیز 60 قاعة عادیة

600 600 600 تجھیز 15 مدرسة ابتدائیة

500 0001 0003 3دعم التجھیزات التربویة العادیة للمدارس اإلبتدائیة 

دعم التجھیزات التربویة العادیة للمدارس اإلبتدائیة - اعتمادات غیر 
800 16041604موزعة

020 3243 3245 5مجموع الفصل 768

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

نفقـات التنمیة لسنة 2021
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتجھیزات التربویة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

020 3243 3245 5جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768

120 349 349 تجھیز المدارس االعدادیة والمعاھد

60 173 173 المدارس اإلعدادیة

50 140 140 تجھیز 70 قاعة عادیة

20204.5تجھیز 5 قاعات مراجعة

12.512.55تجھیز 5 قاعات إعالمیة

60 177 177 المعاھد الثانویة

50 140 140 تجھیز 70 قاعة عادیة

24245.5تجھیز 6 قاعات مراجعة

12.512.55تجھیز 5 قاعات إعالمیة

000 0001 0003 3دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد - إعتمادات 
غیر موزعة

3 00030001 000

120 3492 3496 6مجموع الفصل 768

120 3492 3496 6جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

11 67311 6735 140 جملة التجھیزات التربویة بالمندوبیات الجھویة للتربیة 

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي



  : مهمة التربیة24المهمة  

2021 السنة المالیة:

120نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التأجیر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  المرحلة االبتدائیة1البرنـامج 

المرحلة االبتدائیة باالدارة المركزیة :1البرنامج الفرعي

: إدارة التدریس بالمرحلة االبتدائیة باإلدارة المركزیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  قیادة المرحلة االبتدائیة1النشاط 

1012 235 346 األجر  األساسي  والتدرج01

346 235 2األجر األساسي والتدرج001
10128 435 847 المنح  الخصوصیة  القارة02

847 435 28المنح الخصوصیة القارة000
101279 082 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

082 279المنح المرتبطة بالوظیفة000
101191 395 منحـة اإلنتـاج05

395 191منحـة اإلنتـاج000
10118 043 المنح    العائلیة13

043 18المنح العائلیة000
101893 711 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

711 893المساهمات المحمولة على المشغل000

424 053 32جملة النشاط :



121 نظـام أمـد

424 053 32جملة الوحدة العملیاتیة :

424 053 32جملة البرنامج الفرعي :

1المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة االجهویة  للتربیة بتونس  :2البرنامج الفرعي

1: إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بتونس 2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

10126 907 147 األجر  األساسي  والتدرج01

147 907 26األجر األساسي والتدرج001

10136 053 093 المنح  الخصوصیة  القارة02

093 053 36المنح الخصوصیة القارة000
101360 629 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

629 360المنحة الوظیفیة001

1011 569 240 منحـة اإلنتـاج05

240 569 1منحـة اإلنتـاج000
101442 307 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

10188 078 المنح    العائلیة13

078 88المنح العائلیة000
10110 565 017 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

017 565 10المساهمات المحمولة على المشغل000

511 985 75جملة النشاط :

511 985 75جملة الوحدة العملیاتیة :



122 نظـام أمـد

511 985 75جملة البرنامج الفرعي :

2المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بتونس  :3البرنامج الفرعي

2: إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بتونس3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

10123 435 280 األجر  األساسي  والتدرج01

280 435 23األجر األساسي والتدرج000

10134 669 038 المنح  الخصوصیة  القارة02

038 669 34المنح الخصوصیة القارة000
101370 169 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

169 370المنح المرتبطة بالوظیفة000

1011 464 616 منحـة اإلنتـاج05

616 464 1منحـة اإلنتـاج000
101442 307 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101110 719 المنح    العائلیة13

719 110المنح العائلیة000
1019 695 725 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

725 695 9المساهمات المحمولة على المشغل000

854 187 70جملة النشاط :

854 187 70جملة الوحدة العملیاتیة :
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854 187 70جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة ببن عروس :4البرنامج الفرعي

: إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة ببن عروس4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

10130 796 781 األجر  األساسي  والتدرج01

781 796 30األجر األساسي والتدرج000

10154 467 618 المنح  الخصوصیة  القارة02

618 467 54المنح الخصوصیة القارة000
101435 869 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

869 435المنح المرتبطة بالوظیفة000

1012 171 256 منحـة اإلنتـاج05

256 171 2منحـة اإلنتـاج000
101442 307 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101129 581 المنح    العائلیة13

581 129المنح العائلیة000
10114 555 530 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

530 555 14المساهمات المحمولة على المشغل000

942 998 102جملة النشاط :

942 998 102جملة الوحدة العملیاتیة :
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942 998 102جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بمنوبة :5البرنامج الفرعي

: إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بمنوبة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

10121 626 397 األجر  األساسي  والتدرج01

397 626 21األجر األساسي والتدرج000

10130 960 685 المنح  الخصوصیة  القارة02

685 960 30المنح الخصوصیة القارة000
101358 073 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

073 358المنح المرتبطة بالوظیفة000

1011 304 749 منحـة اإلنتـاج05

749 304 1منحـة اإلنتـاج000
101442 307 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101123 474 المنح    العائلیة13

474 123المنح العائلیة000
1018 622 052 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

052 622 8المساهمات المحمولة على المشغل000

737 437 63جملة النشاط :

737 437 63جملة الوحدة العملیاتیة :



125 نظـام أمـد

737 437 63جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بأریانة :6البرنامج الفرعي

: إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بأریانة6الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

10123 369 534 األجر  األساسي  والتدرج01

534 369 23األجر األساسي والتدرج000

10134 426 413 المنح  الخصوصیة  القارة02

413 426 34المنح الخصوصیة القارة000
101368 837 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

837 368المنح المرتبطة بالوظیفة000

1011 523 800 منحـة اإلنتـاج05

800 523 1منحـة اإلنتـاج000
101442 307 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101109 440 المنح    العائلیة13

440 109المنح العائلیة000
1019 641 396 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

396 641 9المساهمات المحمولة على المشغل000

727 881 69جملة النشاط :

727 881 69جملة الوحدة العملیاتیة :
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727 881 69جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة ببنزرت :7البرنامج الفرعي

: إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة ببنزرت7الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

10130 216 686 األجر  األساسي  والتدرج01

686 216 30األجر األساسي والتدرج000

10149 163 565 المنح  الخصوصیة  القارة02

565 163 49المنح الخصوصیة القارة000
101499 625 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

625 499المنح المرتبطة بالوظیفة000

1012 180 738 منحـة اإلنتـاج05

738 180 2منحـة اإلنتـاج000
101442 307 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101194 081 المنح    العائلیة13

081 194المنح العائلیة000
10113 486 700 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

700 486 13المساهمات المحمولة على المشغل000

702 183 96جملة النشاط :

702 183 96جملة الوحدة العملیاتیة :
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702 183 96جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بباجة :8البرنامج الفرعي

: إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بباجة8الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

10121 629 599 األجر  األساسي  والتدرج01

599 629 21األجر األساسي والتدرج000

10132 028 275 المنح  الخصوصیة  القارة02

275 028 32المنح الخصوصیة القارة000
101410 597 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

597 410المنح المرتبطة بالوظیفة000

1011 353 404 منحـة اإلنتـاج05

404 353 1منحـة اإلنتـاج000
101442 307 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101145 406 المنح    العائلیة13

406 145المنح العائلیة000
1018 769 659 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

659 769 8المساهمات المحمولة على المشغل000

247 779 64جملة النشاط :

247 779 64جملة الوحدة العملیاتیة :
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247 779 64جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بجندوبة :9البرنامج الفرعي

: إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بجندوبة9الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

10128 199 665 األجر  األساسي  والتدرج01

665 199 28األجر األساسي والتدرج000

10145 824 197 المنح  الخصوصیة  القارة02

197 824 45المنح الخصوصیة القارة000
101510 263 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

263 510المنح المرتبطة بالوظیفة000

1011 967 159 منحـة اإلنتـاج05

159 967 1منحـة اإلنتـاج000
101442 307 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101243 411 المنح    العائلیة13

411 243المنح العائلیة000
10112 394 675 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

675 394 12المساهمات المحمولة على المشغل000

677 581 89جملة النشاط :

677 581 89جملة الوحدة العملیاتیة :
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677 581 89جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بنابل :Aالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بنابل :A الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

10139 416 858 األجر  األساسي  والتدرج01

858 416 39األجر األساسي والتدرج000

10167 136 102 المنح  الخصوصیة  القارة02

102 136 67المنح الخصوصیة القارة000
101583 781 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

781 583المنح المرتبطة بالوظیفة000

1013 070 613 منحـة اإلنتـاج05

613 070 3منحـة اإلنتـاج000
101442 307 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101306 525 المنح    العائلیة13

525 306المنح العائلیة000
10118 450 758 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

758 450 18المساهمات المحمولة على المشغل000

944 406 129جملة النشاط :

944 406 129جملة الوحدة العملیاتیة :



130 نظـام أمـد

944 406 129جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة زغوان :bالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بزغوان :B الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

10115 203 677 األجر  األساسي  والتدرج01

677 203 15األجر األساسي والتدرج000

10119 032 753 المنح  الخصوصیة  القارة02

753 032 19المنح الخصوصیة القارة000
101351 557 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

557 351المنح المرتبطة بالوظیفة000

101688 602 منحـة اإلنتـاج05

602 688منحـة اإلنتـاج000
101442 307 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101101 558 المنح    العائلیة13

558 101المنح العائلیة000
1015 330 162 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

162 330 5المساهمات المحمولة على المشغل000

616 150 41جملة النشاط :

616 150 41جملة الوحدة العملیاتیة :
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616 150 41جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سلیانة :cالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بسلیانة :C الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

10120 674 485 األجر  األساسي  والتدرج01

485 674 20األجر األساسي والتدرج000

10130 301 520 المنح  الخصوصیة  القارة02

520 301 30المنح الخصوصیة القارة000
101450 035 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

035 450المنح المرتبطة بالوظیفة000

1011 239 918 منحـة اإلنتـاج05

918 239 1منحـة اإلنتـاج000
101442 307 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101175 548 المنح    العائلیة13

548 175المنح العائلیة000
1018 317 222 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

222 317 8المساهمات المحمولة على المشغل000

035 601 61جملة النشاط :

035 601 61جملة الوحدة العملیاتیة :
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035 601 61جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة الكاف :dالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بالكاف :D الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

10123 144 297 األجر  األساسي  والتدرج01

297 144 23األجر األساسي والتدرج000

10137 241 644 المنح  الخصوصیة  القارة02

644 241 37المنح الخصوصیة القارة000
101464 381 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

381 464المنح المرتبطة بالوظیفة000

1011 491 654 منحـة اإلنتـاج05

654 491 1منحـة اإلنتـاج000
101442 307 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101182 271 المنح    العائلیة13

271 182المنح العائلیة000
1019 703 755 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

755 703 9المساهمات المحمولة على المشغل000

309 670 72جملة النشاط :

309 670 72جملة الوحدة العملیاتیة :
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309 670 72جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة القصرین :eالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بالقصرین :E الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

10135 143 666 األجر  األساسي  والتدرج01

666 143 35األجر األساسي والتدرج000

10161 839 072 المنح  الخصوصیة  القارة02

072 839 61المنح الخصوصیة القارة000
101624 905 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

905 624المنح المرتبطة بالوظیفة000

1012 506 093 منحـة اإلنتـاج05

093 506 2منحـة اإلنتـاج000
101442 307 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101444 520 المنح    العائلیة13

520 444المنح العائلیة000
10116 582 035 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

035 582 16المساهمات المحمولة على المشغل000

598 582 117جملة النشاط :

598 582 117جملة الوحدة العملیاتیة :
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598 582 117جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة القیروان :Fالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بالقیروان :F الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

10138 207 343 األجر  األساسي  والتدرج01

343 207 38األجر األساسي والتدرج000

10167 614 736 المنح  الخصوصیة  القارة02

736 614 67المنح الخصوصیة القارة000
101635 597 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

597 635المنح المرتبطة بالوظیفة000

1012 847 597 منحـة اإلنتـاج05

597 847 2منحـة اإلنتـاج000
101442 307 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101416 785 المنح    العائلیة13

785 416المنح العائلیة000
10118 042 904 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

904 042 18المساهمات المحمولة على المشغل000

269 207 128جملة النشاط :

269 207 128جملة الوحدة العملیاتیة :



135 نظـام أمـد

269 207 128جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سوسة :Gالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بسوسة :G الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

10133 699 390 األجر  األساسي  والتدرج01

390 699 33األجر األساسي والتدرج000

10155 403 691 المنح  الخصوصیة  القارة02

691 403 55المنح الخصوصیة القارة000
101487 133 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

133 487المنح المرتبطة بالوظیفة000

1012 528 904 منحـة اإلنتـاج05

904 528 2منحـة اإلنتـاج000
101442 307 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101215 523 المنح    العائلیة13

523 215المنح العائلیة000
10115 288 535 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

535 288 15المساهمات المحمولة على المشغل000

483 065 108جملة النشاط :

483 065 108جملة الوحدة العملیاتیة :
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483 065 108جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة المنستیر :Hالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بالمنستیر :H الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

10130 632 354 األجر  األساسي  والتدرج01

354 632 30األجر األساسي والتدرج000

10149 385 726 المنح  الخصوصیة  القارة02

726 385 49المنح الخصوصیة القارة000
101452 753 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

753 452المنح المرتبطة بالوظیفة000

1012 227 882 منحـة اإلنتـاج05

882 227 2منحـة اإلنتـاج000
101442 307 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101183 045 المنح    العائلیة13

045 183المنح العائلیة000
10113 656 939 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

939 656 13المساهمات المحمولة على المشغل000

006 981 96جملة النشاط :

006 981 96جملة الوحدة العملیاتیة :
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006 981 96جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة المهدیة :Iالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بالمهدیة :I الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

10127 546 660 األجر  األساسي  والتدرج01

660 546 27األجر األساسي والتدرج000

10143 154 391 المنح  الخصوصیة  القارة02

391 154 43المنح الخصوصیة القارة000
101486 125 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

125 486المنح المرتبطة بالوظیفة000

1011 836 596 منحـة اإلنتـاج05

596 836 1منحـة اإلنتـاج000
101442 307 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101236 778 المنح    العائلیة13

778 236المنح العائلیة000
10111 901 448 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

448 901 11المساهمات المحمولة على المشغل000

305 604 85جملة النشاط :

305 604 85جملة الوحدة العملیاتیة :
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305 604 85جملة البرنامج الفرعي :

1المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس  :Jالبرنامج الفرعي

1إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بصفاقس  :J الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

10127 841 069 األجر  األساسي  والتدرج01

069 841 27األجر األساسي والتدرج000

10148 543 159 المنح  الخصوصیة  القارة02

159 543 48المنح الخصوصیة القارة000
101477 017 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

017 477المنح المرتبطة بالوظیفة000

1011 970 912 منحـة اإلنتـاج05

912 970 1منحـة اإلنتـاج000
101442 307 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101224 085 المنح    العائلیة13

085 224المنح العائلیة000
10112 914 338 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

338 914 12المساهمات المحمولة على المشغل000

887 412 92جملة النشاط :

887 412 92جملة الوحدة العملیاتیة :
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887 412 92جملة البرنامج الفرعي :

2المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس  :Kالبرنامج الفرعي

2إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بصفاقس  :K الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

10129 325 356 األجر  األساسي  والتدرج01

356 325 29األجر األساسي والتدرج000

10152 091 667 المنح  الخصوصیة  القارة02

667 091 52المنح الخصوصیة القارة000
101479 993 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

993 479المنح المرتبطة بالوظیفة000

1012 099 759 منحـة اإلنتـاج05

759 099 2منحـة اإلنتـاج000
101442 307 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101219 091 المنح    العائلیة13

091 219المنح العائلیة000
10113 772 036 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

036 772 13المساهمات المحمولة على المشغل000

209 430 98جملة النشاط :

209 430 98جملة الوحدة العملیاتیة :
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209 430 98جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سیدي بوزید :Lالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بسیدي بوزید :L الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

10136 252 312 األجر  األساسي  والتدرج01

312 252 36األجر األساسي والتدرج000

10160 916 396 المنح  الخصوصیة  القارة02

396 916 60المنح الخصوصیة القارة000
101612 863 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

863 612المنح المرتبطة بالوظیفة000

1012 566 752 منحـة اإلنتـاج05

752 566 2منحـة اإلنتـاج000
101442 315 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

315 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101439 711 المنح    العائلیة13

711 439المنح العائلیة000
10116 737 995 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

995 737 16المساهمات المحمولة على المشغل000

344 968 117جملة النشاط :

344 968 117جملة الوحدة العملیاتیة :
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344 968 117جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قفصة :Mالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بقفصة :M الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

10129 754 593 األجر  األساسي  والتدرج01

593 754 29األجر األساسي والتدرج000

10148 114 064 المنح  الخصوصیة  القارة02

064 114 48المنح الخصوصیة القارة000
101453 617 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

617 453المنح المرتبطة بالوظیفة000

1012 073 185 منحـة اإلنتـاج05

185 073 2منحـة اإلنتـاج000
101442 317 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

317 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101348 105 المنح    العائلیة13

105 348المنح العائلیة000
10113 264 643 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

643 264 13المساهمات المحمولة على المشغل000

524 450 94جملة النشاط :

524 450 94جملة الوحدة العملیاتیة :
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524 450 94جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة توزر :Nالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بتوزر :N الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

10113 658 770 األجر  األساسي  والتدرج01

770 658 13األجر األساسي والتدرج000

10113 472 471 المنح  الخصوصیة  القارة02

471 472 13المنح الخصوصیة القارة000
101289 043 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

043 289المنح المرتبطة بالوظیفة000

101579 122 منحـة اإلنتـاج05

122 579منحـة اإلنتـاج000
101442 307 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

10180 590 المنح    العائلیة13

590 80المنح العائلیة000
1014 434 986 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

986 434 4المساهمات المحمولة على المشغل000

289 957 32جملة النشاط :

289 957 32جملة الوحدة العملیاتیة :
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289 957 32جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قبلي :Oالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بقبلي :O الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

10116 493 888 األجر  األساسي  والتدرج01

888 493 16األجر األساسي والتدرج000

10121 111 323 المنح  الخصوصیة  القارة02

323 111 21المنح الخصوصیة القارة000
101332 513 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

513 332المنح المرتبطة بالوظیفة000

101869 627 منحـة اإلنتـاج05

627 869منحـة اإلنتـاج000
101442 307 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101149 718 المنح    العائلیة13

718 149المنح العائلیة000
1016 313 319 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

319 313 6المساهمات المحمولة على المشغل000

695 712 45جملة النشاط :

695 712 45جملة الوحدة العملیاتیة :
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695 712 45جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قابس :Pالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بقابس :P الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

10128 320 512 األجر  األساسي  والتدرج01

512 320 28األجر األساسي والتدرج000

10145 150 227 المنح  الخصوصیة  القارة02

227 150 45المنح الخصوصیة القارة000
101458 333 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

333 458المنح المرتبطة بالوظیفة000

1011 983 774 منحـة اإلنتـاج05

774 983 1منحـة اإلنتـاج000
101442 307 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101245 953 المنح    العائلیة13

953 245المنح العائلیة000
10112 455 257 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

257 455 12المساهمات المحمولة على المشغل000

363 056 89جملة النشاط :

363 056 89جملة الوحدة العملیاتیة :
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363 056 89جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة مدنین :Qالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بمدنین :Q الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

10132 600 926 األجر  األساسي  والتدرج01

926 600 32األجر األساسي والتدرج000

10154 100 034 المنح  الخصوصیة  القارة02

034 100 54المنح الخصوصیة القارة000
101558 431 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

431 558المنح المرتبطة بالوظیفة000

1012 420 038 منحـة اإلنتـاج05

038 420 2منحـة اإلنتـاج000
101442 307 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101339 846 المنح    العائلیة13

846 339المنح العائلیة000
10114 858 610 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

610 858 14المساهمات المحمولة على المشغل000

192 320 105جملة النشاط :

192 320 105جملة الوحدة العملیاتیة :
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192 320 105جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة تطاوین :Rالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بتطاوین :R الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

10115 700 496 األجر  األساسي  والتدرج01

496 700 15األجر األساسي والتدرج000

10119 074 471 المنح  الخصوصیة  القارة02

471 074 19المنح الخصوصیة القارة000
101348 893 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

893 348المنح المرتبطة بالوظیفة000

101739 531 منحـة اإلنتـاج05

531 739منحـة اإلنتـاج000
101442 307 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101111 770 المنح    العائلیة13

770 111المنح العائلیة000
1015 656 415 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

415 656 5المساهمات المحمولة على المشغل000

883 073 42جملة النشاط :

883 073 42جملة الوحدة العملیاتیة :
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883 073 42جملة البرنامج الفرعي :

772 741 224 2جملة البرنامج :
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 :  المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي2البرنـامج 

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي باالدارة المركزیة :1البرنامج الفرعي

: إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي باإلدارة المركزیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  قیادة المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي1النشاط 

1014 470 162 األجر  األساسي  والتدرج01

162 470 4األجر األساسي والتدرج001

10189 506 055 المنح  الخصوصیة  القارة02

055 506 89المنح الخصوصیة القارة000
101557 323 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

323 557المنح المرتبطة بالوظیفة000

101382 789 منحـة اإلنتـاج05

789 382منحـة اإلنتـاج000
10136 087 المنح    العائلیة13

087 36المنح العائلیة000

1011 786 469 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

469 786 1المساهمات المحمولة على المشغل000

885 738 96جملة النشاط :

885 738 96جملة الوحدة العملیاتیة :

885 738 96جملة البرنامج الفرعي :

1المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بتونس :2البرنامج الفرعي
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1: إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بتونس2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

10148 405 267 األجر  األساسي  والتدرج01

267 405 48األجر األساسي والتدرج001
10183 661 025 المنح  الخصوصیة  القارة02

025 661 83المنح الخصوصیة القارة000
101393 474 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

474 393المنح المرتبطة بالوظیفة000
10125 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 25المنح الخصوصیة المتغیرة000
1013 719 087 منحـة اإلنتـاج05

087 719 3منحـة اإلنتـاج000
101769 230 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101295 404 المنح    العائلیة13

404 295المنح العائلیة000
10122 609 838 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

838 609 22المساهمات المحمولة على المشغل000

325 878 159جملة النشاط :

325 878 159جملة الوحدة العملیاتیة :

325 878 159جملة البرنامج الفرعي :

2المرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة  تونس  :3البرنامج الفرعي
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2: إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بتونس 3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

10141 011 521 األجر  األساسي  والتدرج01

521 011 41األجر األساسي والتدرج000
10170 439 697 المنح  الخصوصیة  القارة02

697 439 70المنح الخصوصیة القارة000
101315 564 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

564 315المنح المرتبطة بالوظیفة000
10119 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
1013 061 135 منحـة اإلنتـاج05

135 061 3منحـة اإلنتـاج000
101769 230 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101277 378 المنح    العائلیة13

378 277المنح العائلیة000
10118 869 820 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

820 869 18المساهمات المحمولة على المشغل000

345 763 134جملة النشاط :

345 763 134جملة الوحدة العملیاتیة :

345 763 134جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة ببن عروس :4البرنامج الفرعي



151 نظـام أمـد

: إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي ببن عروس4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

10152 099 988 األجر  األساسي  والتدرج01

988 099 52األجر األساسي والتدرج000
10190 848 457 المنح  الخصوصیة  القارة02

457 848 90المنح الخصوصیة القارة000
101388 998 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

998 388المنح المرتبطة بالوظیفة000
10119 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
1014 058 537 منحـة اإلنتـاج05

537 058 4منحـة اإلنتـاج000
101769 230 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101331 977 المنح    العائلیة13

977 331المنح العائلیة000
10124 574 332 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

332 574 24المساهمات المحمولة على المشغل000

519 090 173جملة النشاط :

519 090 173جملة الوحدة العملیاتیة :

519 090 173جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بمنوبة :5البرنامج الفرعي



152 نظـام أمـد

: إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بمنوبة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

10135 708 882 األجر  األساسي  والتدرج01

882 708 35األجر األساسي والتدرج000
10157 845 938 المنح  الخصوصیة  القارة02

938 845 57المنح الخصوصیة القارة000
101282 234 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

234 282المنح المرتبطة بالوظیفة000
10119 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
1012 588 669 منحـة اإلنتـاج05

669 588 2منحـة اإلنتـاج000
101769 230 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101250 944 المنح    العائلیة13

944 250المنح العائلیة000
10115 648 236 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

236 648 15المساهمات المحمولة على المشغل000

133 113 113جملة النشاط :

133 113 113جملة الوحدة العملیاتیة :

133 113 113جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بأریانة :6البرنامج الفرعي



153 نظـام أمـد

: إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بأریانة6الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

10140 934 967 األجر  األساسي  والتدرج01

967 934 40األجر األساسي والتدرج000
10170 417 803 المنح  الخصوصیة  القارة02

803 417 70المنح الخصوصیة القارة000
101319 200 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

200 319المنح المرتبطة بالوظیفة000
10119 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
1013 055 015 منحـة اإلنتـاج05

015 055 3منحـة اإلنتـاج000
101769 230 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101268 323 المنح    العائلیة13

323 268المنح العائلیة000
10118 864 247 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

247 864 18المساهمات المحمولة على المشغل000

785 647 134جملة النشاط :

785 647 134جملة الوحدة العملیاتیة :

785 647 134جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة ببنزرت :7البرنامج الفرعي



154 نظـام أمـد

: إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي ببنزرت7الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

10148 539 668 األجر  األساسي  والتدرج01

668 539 48األجر األساسي والتدرج000
10184 474 940 المنح  الخصوصیة  القارة02

940 474 84المنح الخصوصیة القارة000
101400 974 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

974 400المنح المرتبطة بالوظیفة000
10119 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
1013 817 737 منحـة اإلنتـاج05

737 817 3منحـة اإلنتـاج000
101769 230 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101435 177 المنح    العائلیة13

177 435المنح العائلیة000
10122 786 532 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

532 786 22المساهمات المحمولة على المشغل000

258 243 161جملة النشاط :

258 243 161جملة الوحدة العملیاتیة :

258 243 161جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بباجة :8البرنامج الفرعي



155 نظـام أمـد

: إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بباجة8الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

10132 755 561 األجر  األساسي  والتدرج01

561 755 32األجر األساسي والتدرج000
10153 260 018 المنح  الخصوصیة  القارة02

018 260 53المنح الخصوصیة القارة000
101343 080 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

080 343المنح المرتبطة بالوظیفة000
10119 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
1012 366 079 منحـة اإلنتـاج05

079 366 2منحـة اإلنتـاج000
101769 230 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101293 715 المنح    العائلیة13

715 293المنح العائلیة000
10114 296 210 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

210 296 14المساهمات المحمولة على المشغل000

893 102 104جملة النشاط :

893 102 104جملة الوحدة العملیاتیة :

893 102 104جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بجندوبة :9البرنامج الفرعي



156 نظـام أمـد

: إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بجندوبة9الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

10141 460 133 األجر  األساسي  والتدرج01

133 460 41األجر األساسي والتدرج000
10171 581 683 المنح  الخصوصیة  القارة02

683 581 71المنح الخصوصیة القارة000
101363 888 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

888 363المنح المرتبطة بالوظیفة000
10119 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
1013 239 955 منحـة اإلنتـاج05

955 239 3منحـة اإلنتـاج000
101769 230 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101394 558 المنح    العائلیة13

558 394المنح العائلیة000
10119 157 948 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

948 157 19المساهمات المحمولة على المشغل000

395 986 136جملة النشاط :

395 986 136جملة الوحدة العملیاتیة :

395 986 136جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بنابل :Aالبرنامج الفرعي



157 نظـام أمـد

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بنابل :A الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

10157 920 037 األجر  األساسي  والتدرج01

037 920 57األجر األساسي والتدرج000
101103 128 524 المنح  الخصوصیة  القارة02

524 128 103المنح الخصوصیة القارة000
101431 514 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

514 431المنح المرتبطة بالوظیفة000
10119 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
1014 719 103 منحـة اإلنتـاج05

103 719 4منحـة اإلنتـاج000
101769 230 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101574 262 المنح    العائلیة13

262 574المنح العائلیة000
10127 844 430 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

430 844 27المساهمات المحمولة على المشغل000

100 406 195جملة النشاط :

100 406 195جملة الوحدة العملیاتیة :

100 406 195جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة زغوان :Bالبرنامج الفرعي



158 نظـام أمـد

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بزغوان :B الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

10123 256 515 األجر  األساسي  والتدرج01

515 256 23األجر األساسي والتدرج000
10133 758 114 المنح  الخصوصیة  القارة02

114 758 33المنح الخصوصیة القارة000
101250 518 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

518 250المنح المرتبطة بالوظیفة000
10119 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
1011 387 480 منحـة اإلنتـاج05

480 387 1منحـة اإلنتـاج000
101769 230 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101195 719 المنح    العائلیة13

719 195المنح العائلیة000
1019 052 676 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

676 052 9المساهمات المحمولة على المشغل000

252 689 68جملة النشاط :

252 689 68جملة الوحدة العملیاتیة :

252 689 68جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سلیانة :Cالبرنامج الفرعي



159 نظـام أمـد

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بسلیانة :C الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

10129 594 662 األجر  األساسي  والتدرج01

662 594 29األجر األساسي والتدرج000
10147 748 725 المنح  الخصوصیة  القارة02

725 748 47المنح الخصوصیة القارة000
101318 768 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

768 318المنح المرتبطة بالوظیفة000
10119 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
1012 050 511 منحـة اإلنتـاج05

511 050 2منحـة اإلنتـاج000
101769 230 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101288 393 المنح    العائلیة13

393 288المنح العائلیة000
10112 705 297 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

297 705 12المساهمات المحمولة على المشغل000

586 494 93جملة النشاط :

586 494 93جملة الوحدة العملیاتیة :

586 494 93جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة الكاف :Dالبرنامج الفرعي



160 نظـام أمـد

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالكاف :D الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

10132 851 616 األجر  األساسي  والتدرج01

616 851 32األجر األساسي والتدرج000
10153 279 150 المنح  الخصوصیة  القارة02

150 279 53المنح الخصوصیة القارة000
101329 532 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

532 329المنح المرتبطة بالوظیفة000
10119 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
1012 293 962 منحـة اإلنتـاج05

962 293 2منحـة اإلنتـاج000
101769 230 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101297 404 المنح    العائلیة13

404 297المنح العائلیة000
10114 236 255 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

255 236 14المساهمات المحمولة على المشغل000

149 076 104جملة النشاط :

149 076 104جملة الوحدة العملیاتیة :

149 076 104جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة القصرین :Eالبرنامج الفرعي



161 نظـام أمـد

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالقصرین :E الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

10148 805 713 األجر  األساسي  والتدرج01

713 805 48األجر األساسي والتدرج000
10188 796 526 المنح  الخصوصیة  القارة02

526 796 88المنح الخصوصیة القارة000
101449 120 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

120 449المنح المرتبطة بالوظیفة000
10119 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
1013 765 804 منحـة اإلنتـاج05

804 765 3منحـة اإلنتـاج000
101769 230 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101573 591 المنح    العائلیة13

591 573المنح العائلیة000
10123 561 970 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

970 561 23المساهمات المحمولة على المشغل000

954 740 166جملة النشاط :

954 740 166جملة الوحدة العملیاتیة :

954 740 166جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة القیروان :Fالبرنامج الفرعي



162 نظـام أمـد

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالقیروان :F الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

10148 842 148 األجر  األساسي  والتدرج01

148 842 48األجر األساسي والتدرج000
10186 241 531 المنح  الخصوصیة  القارة02

531 241 86المنح الخصوصیة القارة000
101417 762 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

762 417المنح المرتبطة بالوظیفة000
10119 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
1013 853 798 منحـة اإلنتـاج05

798 853 3منحـة اإلنتـاج000
101769 230 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101547 123 المنح    العائلیة13

123 547المنح العائلیة000
10123 139 073 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

073 139 23المساهمات المحمولة على المشغل000

665 829 163جملة النشاط :

665 829 163جملة الوحدة العملیاتیة :

665 829 163جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سوسة :Gالبرنامج الفرعي



163 نظـام أمـد

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بسوسة :G الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

10152 901 061 األجر  األساسي  والتدرج01

061 901 52األجر األساسي والتدرج000
10191 874 036 المنح  الخصوصیة  القارة02

036 874 91المنح الخصوصیة القارة000
101409 866 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

866 409المنح المرتبطة بالوظیفة000
10119 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
1014 244 207 منحـة اإلنتـاج05

207 244 4منحـة اإلنتـاج000
101769 230 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101477 233 المنح    العائلیة13

233 477المنح العائلیة000
10124 911 517 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

517 911 24المساهمات المحمولة على المشغل000

150 606 175جملة النشاط :

150 606 175جملة الوحدة العملیاتیة :

150 606 175جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة المنستیر :Hالبرنامج الفرعي



164 نظـام أمـد

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالمنستیر :H الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

10149 238 942 األجر  األساسي  والتدرج01

942 238 49األجر األساسي والتدرج000
10185 376 144 المنح  الخصوصیة  القارة02

144 376 85المنح الخصوصیة القارة000
101414 978 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

978 414المنح المرتبطة بالوظیفة000
10119 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
1013 881 039 منحـة اإلنتـاج05

039 881 3منحـة اإلنتـاج000
101769 230 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101502 598 المنح    العائلیة13

598 502المنح العائلیة000
10123 082 282 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

282 082 23المساهمات المحمولة على المشغل000

213 284 163جملة النشاط :

213 284 163جملة الوحدة العملیاتیة :

213 284 163جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة المهدیة :Iالبرنامج الفرعي



165 نظـام أمـد

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالمهدیة :I الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

10141 363 412 األجر  األساسي  والتدرج01

412 363 41األجر األساسي والتدرج000
10170 470 641 المنح  الخصوصیة  القارة02

641 470 70المنح الخصوصیة القارة000
101359 934 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

934 359المنح المرتبطة بالوظیفة000
10119 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
1013 191 176 منحـة اإلنتـاج05

176 191 3منحـة اإلنتـاج000
101769 230 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101459 459 المنح    العائلیة13

459 459المنح العائلیة000
10118 949 366 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

366 949 18المساهمات المحمولة على المشغل000

218 582 135جملة النشاط :

218 582 135جملة الوحدة العملیاتیة :

218 582 135جملة البرنامج الفرعي :

1المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس  :Jالبرنامج الفرعي



166 نظـام أمـد

1إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بصفاقس  :J الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

10145 708 968 األجر  األساسي  والتدرج01

968 708 45األجر األساسي والتدرج000
10180 694 448 المنح  الخصوصیة  القارة02

448 694 80المنح الخصوصیة القارة000
101358 482 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

482 358المنح المرتبطة بالوظیفة000
10119 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
1013 559 486 منحـة اإلنتـاج05

486 559 3منحـة اإلنتـاج000
101769 230 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101434 745 المنح    العائلیة13

745 434المنح العائلیة000
10121 566 419 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

419 566 21المساهمات المحمولة على المشغل000

778 110 153جملة النشاط :

778 110 153جملة الوحدة العملیاتیة :

778 110 153جملة البرنامج الفرعي :

2المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس  :Kالبرنامج الفرعي



167 نظـام أمـد

2إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بصفاقس  :K الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

10136 580 855 األجر  األساسي  والتدرج01

855 580 36األجر األساسي والتدرج000
10161 785 735 المنح  الخصوصیة  القارة02

735 785 61المنح الخصوصیة القارة000
101300 924 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

924 300المنح المرتبطة بالوظیفة000
10119 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
1012 626 536 منحـة اإلنتـاج05

536 626 2منحـة اإلنتـاج000
101769 250 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

250 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101296 893 المنح    العائلیة13

893 296المنح العائلیة000
10116 510 973 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

973 510 16المساهمات المحمولة على المشغل000

166 890 118جملة النشاط :

166 890 118جملة الوحدة العملیاتیة :

166 890 118جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سیدي بوزید :Lالبرنامج الفرعي



168 نظـام أمـد

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بسیدي بوزید :L الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

10149 415 708 األجر  األساسي  والتدرج01

708 415 49األجر األساسي والتدرج000
10183 967 392 المنح  الخصوصیة  القارة02

392 967 83المنح الخصوصیة القارة000
101475 008 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

008 475المنح المرتبطة بالوظیفة000
10119 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
1013 785 111 منحـة اإلنتـاج05

111 785 3منحـة اإلنتـاج000
101769 230 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101601 886 المنح    العائلیة13

886 601المنح العائلیة000
10122 834 922 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

922 834 22المساهمات المحمولة على المشغل000

257 868 161جملة النشاط :

257 868 161جملة الوحدة العملیاتیة :

257 868 161جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قفصة :Mالبرنامج الفرعي



169 نظـام أمـد

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بقفصة :M الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

10142 761 223 األجر  األساسي  والتدرج01

223 761 42األجر األساسي والتدرج000
10173 718 777 المنح  الخصوصیة  القارة02

777 718 73المنح الخصوصیة القارة000
101387 642 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

642 387المنح المرتبطة بالوظیفة000
10119 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
1013 303 897 منحـة اإلنتـاج05

897 303 3منحـة اإلنتـاج000
101769 230 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101505 518 المنح    العائلیة13

518 505المنح العائلیة000
10119 786 139 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

139 786 19المساهمات المحمولة على المشغل000

426 251 141جملة النشاط :

426 251 141جملة الوحدة العملیاتیة :

426 251 141جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة توزر :Nالبرنامج الفرعي



170 نظـام أمـد

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بتوزر :N الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

10120 374 639 األجر  األساسي  والتدرج01

639 374 20األجر األساسي والتدرج000
10127 813 992 المنح  الخصوصیة  القارة02

992 813 27المنح الخصوصیة القارة000
101199 182 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

182 199المنح المرتبطة بالوظیفة000
10119 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
1011 144 411 منحـة اإلنتـاج05

411 144 1منحـة اإلنتـاج000
101769 230 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101178 046 المنح    العائلیة13

046 178المنح العائلیة000
1017 545 214 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

214 545 7المساهمات المحمولة على المشغل000

714 043 58جملة النشاط :

714 043 58جملة الوحدة العملیاتیة :

714 043 58جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قبلي :Oالبرنامج الفرعي



171 نظـام أمـد

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بقبلي :O الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

10124 817 490 األجر  األساسي  والتدرج01

490 817 24األجر األساسي والتدرج000
10138 467 288 المنح  الخصوصیة  القارة02

288 467 38المنح الخصوصیة القارة000
101256 332 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

332 256المنح المرتبطة بالوظیفة000
10119 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
1011 579 543 منحـة اإلنتـاج05

543 579 1منحـة اإلنتـاج000
101769 230 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101255 992 المنح    العائلیة13

992 255المنح العائلیة000
10110 134 210 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

210 134 10المساهمات المحمولة على المشغل000

085 299 76جملة النشاط :

085 299 76جملة الوحدة العملیاتیة :

085 299 76جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قابس :Pالبرنامج الفرعي



172 نظـام أمـد

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بقابس :P الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

10140 228 892 األجر  األساسي  والتدرج01

892 228 40األجر األساسي والتدرج000
10168 293 625 المنح  الخصوصیة  القارة02

625 293 68المنح الخصوصیة القارة000
101396 138 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

138 396المنح المرتبطة بالوظیفة000
10119 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
1013 123 185 منحـة اإلنتـاج05

185 123 3منحـة اإلنتـاج000
101769 230 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101453 557 المنح    العائلیة13

557 453المنح العائلیة000
1017 688 638 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

638 688 7المساهمات المحمولة على المشغل000

265 972 120جملة النشاط :

265 972 120جملة الوحدة العملیاتیة :

265 972 120جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة مدنین :Qالبرنامج الفرعي



173 نظـام أمـد

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بمدنین :Q الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

10145 851 671 األجر  األساسي  والتدرج01

671 851 45األجر األساسي والتدرج000
10183 413 523 المنح  الخصوصیة  القارة02

523 413 83المنح الخصوصیة القارة000
101414 348 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

348 414المنح المرتبطة بالوظیفة000
10119 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
1013 723 797 منحـة اإلنتـاج05

797 723 3منحـة اإلنتـاج000
101769 230 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101540 482 المنح    العائلیة13

482 540المنح العائلیة000
10122 093 776 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

776 093 22المساهمات المحمولة على المشغل000

827 825 156جملة النشاط :

827 825 156جملة الوحدة العملیاتیة :

827 825 156جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة تطاوین :Rالبرنامج الفرعي
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إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بتطاوین :R الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

10122 399 080 األجر  األساسي  والتدرج01

080 399 22األجر األساسي والتدرج000
10132 375 625 المنح  الخصوصیة  القارة02

625 375 32المنح الخصوصیة القارة000
101245 952 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

952 245المنح المرتبطة بالوظیفة000
10119 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
1011 339 607 منحـة اإلنتـاج05

607 339 1منحـة اإلنتـاج000
101769 230 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101209 030 المنح    العائلیة13

030 209المنح العائلیة000
1018 674 965 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

965 674 8المساهمات المحمولة على المشغل000

489 032 66جملة النشاط :

489 032 66جملة الوحدة العملیاتیة :

489 032 66جملة البرنامج الفرعي :
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832 567 534 3جملة البرنامج :



176 نظـام أمـد

 :  القیادة والمساندة9البرنـامج 

برنامج القیادة والمساندة باالدارة المركزیة :1البرنامج الفرعي

: الدیوان +بقیة الهیاكل االداریة المركزیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  القیادة االداریة والمالیة1النشاط 

10098 174 تأجیر  أعضاء  الحكومة  والتأجیرات  المعادلة  له02

174 98تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له001

100301 826 تأجیر  أعضاء  الدواوین04

826 301تأجیر أعضاء الدواوین001
10121 148 697 األجر  األساسي  والتدرج01

697 148 21األجر األساسي والتدرج000

10143 498 929 المنح  الخصوصیة  القارة02

929 498 43المنح الخصوصیة القارة000
1011 953 575 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

575 953 1المنح المرتبطة بالوظیفة000

1011 306 641 منحـة اإلنتـاج05

641 306 1منحـة اإلنتـاج000
101126 304 المنح    العائلیة13

304 126المنح العائلیة000

1016 252 642 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

642 252 6المساهمات المحمولة على المشغل000

788 686 74جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تكوین المكونین والتجدید البیداغوجي8النشاط 
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1251 100 000 مؤسسات  أخرى30

000 100 1المركز الدولي لتكوین المكونین والتجدید البیداغوجي031

000 100 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تطویر وادماج تكنولوجیا المعلومات واالتصال في المنظومة التربویة9النشاط 

1255 000 000 مؤسسات  أخرى30

000 000 5المركز الوطني لتكنولوجیات التربیة030

000 000 5جملة النشاط :

788 786 80جملة الوحدة العملیاتیة :

788 786 80جملة البرنامج الفرعي :

1برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة تونس :2البرنامج الفرعي

1: الكتابة العامة تونس 5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

1القیادة والمساندة بتونس  :A النشاط

1011 549 511 األجر  األساسي  والتدرج01

511 549 1األجر األساسي والتدرج001
1011 805 783 المنح  الخصوصیة  القارة02

783 805 1المنح الخصوصیة القارة000
10117 244 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

244 17المنح المرتبطة بالوظیفة000
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101103 198 منحـة اإلنتـاج05

198 103منحـة اإلنتـاج000
1017 762 المنح    العائلیة13

762 7المنح العائلیة000
101614 787 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

787 614المساهمات المحمولة على المشغل000

285 098 4جملة النشاط :

285 098 4جملة الوحدة العملیاتیة :

285 098 4جملة البرنامج الفرعي :

2برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة تونس :3البرنامج الفرعي

2: الكتابة العامة تونس 6الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

2القیادة والمساندة بتونس  :B النشاط

101632 460 األجر  األساسي  والتدرج01

460 632األجر األساسي والتدرج000
1011 965 560 المنح  الخصوصیة  القارة02

560 965 1المنح الخصوصیة القارة000

10116 896 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

896 16المنح المرتبطة بالوظیفة000
10186 208 منحـة اإلنتـاج05

208 86منحـة اإلنتـاج000

1016 608 المنح    العائلیة13

608 6المنح العائلیة000
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1011 578 766 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

766 578 1المساهمات المحمولة على المشغل000

498 286 4جملة النشاط :

498 286 4جملة الوحدة العملیاتیة :

498 286 4جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بن عروس :4البرنامج الفرعي

: الكتابة العامة بن عروس7الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة ببن عروس  :C النشاط

1012 254 408 األجر  األساسي  والتدرج01

408 254 2األجر األساسي والتدرج000
1013 295 212 المنح  الخصوصیة  القارة02

212 295 3المنح الخصوصیة القارة000

10123 844 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

844 23المنح المرتبطة بالوظیفة000
101232 447 منحـة اإلنتـاج05

447 232منحـة اإلنتـاج000

10117 178 المنح    العائلیة13

178 17المنح العائلیة000
1011 430 423 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

423 430 1المساهمات المحمولة على المشغل000
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512 253 7جملة النشاط :

512 253 7جملة الوحدة العملیاتیة :

512 253 7جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة منوبة :5البرنامج الفرعي

: الكتابة العامة بمنوبة8الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بمنوبة  :D النشاط

101476 681 األجر  األساسي  والتدرج01

681 476األجر األساسي والتدرج000

1011 581 128 المنح  الخصوصیة  القارة02

128 581 1المنح الخصوصیة القارة000
10112 960 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

960 12المنح المرتبطة بالوظیفة000

10172 284 منحـة اإلنتـاج05

284 72منحـة اإلنتـاج000
1015 418 المنح    العائلیة13

418 5المنح العائلیة000

1011 463 117 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

117 463 1المساهمات المحمولة على المشغل000

588 611 3جملة النشاط :
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588 611 3جملة الوحدة العملیاتیة :

588 611 3جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة أریانة :6البرنامج الفرعي

: الكتابة العامة بأریانة9الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بأریانة  :E النشاط

1011 738 344 األجر  األساسي  والتدرج01

344 738 1األجر األساسي والتدرج000

1012 674 745 المنح  الخصوصیة  القارة02

745 674 2المنح الخصوصیة القارة000
10118 360 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

360 18المنح المرتبطة بالوظیفة000

101104 693 منحـة اإلنتـاج05

693 104منحـة اإلنتـاج000
10110 882 المنح    العائلیة13

882 10المنح العائلیة000

1011 730 837 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

837 730 1المساهمات المحمولة على المشغل000

861 277 6جملة النشاط :

861 277 6جملة الوحدة العملیاتیة :
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861 277 6جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بنزرت :7البرنامج الفرعي

الكتابة العامة ببنزرت :A الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة ببنزرت  :F النشاط

1011 992 408 األجر  األساسي  والتدرج01

408 992 1األجر األساسي والتدرج000

1013 550 751 المنح  الخصوصیة  القارة02

751 550 3المنح الخصوصیة القارة000
10137 560 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

560 37المنح المرتبطة بالوظیفة000

101165 122 منحـة اإلنتـاج05

122 165منحـة اإلنتـاج000
10124 495 المنح    العائلیة13

495 24المنح العائلیة000

101978 430 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

430 978المساهمات المحمولة على المشغل000

766 748 6جملة النشاط :

766 748 6جملة الوحدة العملیاتیة :

766 748 6جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة باجة :8البرنامج الفرعي
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الكتابة العامة بباجة :B الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بباجة  :G النشاط

1011 410 449 األجر  األساسي  والتدرج01

449 410 1األجر األساسي والتدرج000
1011 346 278 المنح  الخصوصیة  القارة02

278 346 1المنح الخصوصیة القارة000
10119 356 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

356 19المنح المرتبطة بالوظیفة000
10199 972 منحـة اإلنتـاج05

972 99منحـة اإلنتـاج000
10113 319 المنح    العائلیة13

319 13المنح العائلیة000
1011 448 324 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

324 448 1المساهمات المحمولة على المشغل000

698 337 4جملة النشاط :

698 337 4جملة الوحدة العملیاتیة :

698 337 4جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة جندوبة :9البرنامج الفرعي

الكتابة العامة بجندوبة :C الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بجندوبة  :H النشاط

1013 364 347 األجر  األساسي  والتدرج01

347 364 3األجر األساسي والتدرج000

1013 506 311 المنح  الخصوصیة  القارة02

311 506 3المنح الخصوصیة القارة000
10141 820 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

820 41المنح المرتبطة بالوظیفة000

101204 081 منحـة اإلنتـاج05

081 204منحـة اإلنتـاج000
10129 265 المنح    العائلیة13

265 29المنح العائلیة000

1011 467 549 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

549 467 1المساهمات المحمولة على المشغل000

373 613 8جملة النشاط :

373 613 8جملة الوحدة العملیاتیة :

373 613 8جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة نابل :Aالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بنابل :D الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بنابل  :I النشاط

101572 002 األجر  األساسي  والتدرج01
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002 572األجر األساسي والتدرج000
1011 875 002 المنح  الخصوصیة  القارة02

002 875 1المنح الخصوصیة القارة000
10130 120 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

120 30المنح المرتبطة بالوظیفة000
10177 177 منحـة اإلنتـاج05

177 77منحـة اإلنتـاج000
10111 495 المنح    العائلیة13

495 11المنح العائلیة000
1011 551 701 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

701 551 1المساهمات المحمولة على المشغل000

497 117 4جملة النشاط :

497 117 4جملة الوحدة العملیاتیة :

497 117 4جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة زغوان :Bالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بزغوان :E الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بزغوان  :J النشاط

1011 313 153 األجر  األساسي  والتدرج01

153 313 1األجر األساسي والتدرج000
1012 086 418 المنح  الخصوصیة  القارة02

418 086 2المنح الخصوصیة القارة000

10113 740 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03
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740 13المنح المرتبطة بالوظیفة000
10188 475 منحـة اإلنتـاج05

475 88منحـة اإلنتـاج000
10114 507 المنح    العائلیة13

507 14المنح العائلیة000
101781 316 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

316 781المساهمات المحمولة على المشغل000

609 297 4جملة النشاط :

609 297 4جملة الوحدة العملیاتیة :

609 297 4جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سلیانة :Cالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بسلیانة :F الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بسلیانة  :K النشاط

1011 491 696 األجر  األساسي  والتدرج01

696 491 1األجر األساسي والتدرج000
1012 309 317 المنح  الخصوصیة  القارة02

317 309 2المنح الخصوصیة القارة000

10134 808 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

808 34المنح المرتبطة بالوظیفة000
101131 964 منحـة اإلنتـاج05

964 131منحـة اإلنتـاج000

10125 249 المنح    العائلیة13
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249 25المنح العائلیة000
1011 837 111 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

111 837 1المساهمات المحمولة على المشغل000

145 830 5جملة النشاط :

145 830 5جملة الوحدة العملیاتیة :

145 830 5جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة الكاف :Dالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بالكاف :G الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بالكاف  :L النشاط

101244 924 األجر  األساسي  والتدرج01

924 244األجر األساسي والتدرج000
1011 898 759 المنح  الخصوصیة  القارة02

759 898 1المنح الخصوصیة القارة000

10111 796 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

796 11المنح المرتبطة بالوظیفة000
10170 863 منحـة اإلنتـاج05

863 70منحـة اإلنتـاج000

10111 943 المنح    العائلیة13

943 11المنح العائلیة000
1011 084 152 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

152 084 1المساهمات المحمولة على المشغل000
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437 322 3جملة النشاط :

437 322 3جملة الوحدة العملیاتیة :

437 322 3جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة القصرین :Eالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بالقصرین :H الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بالقصرین  :M النشاط

1013 623 339 األجر  األساسي  والتدرج01

339 623 3األجر األساسي والتدرج000

1017 389 329 المنح  الخصوصیة  القارة02

329 389 7المنح الخصوصیة القارة000
10133 996 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

996 33المنح المرتبطة بالوظیفة000

101305 467 منحـة اإلنتـاج05

467 305منحـة اإلنتـاج000
10144 573 المنح    العائلیة13

573 44المنح العائلیة000

1012 418 128 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

128 418 2المساهمات المحمولة على المشغل000

832 814 13جملة النشاط :
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832 814 13جملة الوحدة العملیاتیة :

832 814 13جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة القیروان :Fالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بالقیروان :I الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بالقیروان  :N النشاط

1013 912 747 األجر  األساسي  والتدرج01

747 912 3األجر األساسي والتدرج000

1014 792 912 المنح  الخصوصیة  القارة02

912 792 4المنح الخصوصیة القارة000
10144 532 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

532 44المنح المرتبطة بالوظیفة000

101271 308 منحـة اإلنتـاج05

308 271منحـة اإلنتـاج000
10138 319 المنح    العائلیة13

319 38المنح العائلیة000

1011 553 690 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

690 553 1المساهمات المحمولة على المشغل000

508 613 10جملة النشاط :

508 613 10جملة الوحدة العملیاتیة :
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508 613 10جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سوسة :Gالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بسوسة :J الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بسوسة  :O النشاط

1013 638 468 األجر  األساسي  والتدرج01

468 638 3األجر األساسي والتدرج000

1015 801 971 المنح  الخصوصیة  القارة02

971 801 5المنح الخصوصیة القارة000
10132 256 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

256 32المنح المرتبطة بالوظیفة000

101211 722 منحـة اإلنتـاج05

722 211منحـة اإلنتـاج000
10128 292 المنح    العائلیة13

292 28المنح العائلیة000

1011 387 006 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

006 387 1المساهمات المحمولة على المشغل000

715 099 11جملة النشاط :

715 099 11جملة الوحدة العملیاتیة :

715 099 11جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة المنستیر :Hالبرنامج الفرعي
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الكتابة العامة بالمنستیر :K الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بالمنستیر  :P النشاط

1012 360 297 األجر  األساسي  والتدرج01

297 360 2األجر األساسي والتدرج000
1014 730 158 المنح  الخصوصیة  القارة02

158 730 4المنح الخصوصیة القارة000
10125 452 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

452 25المنح المرتبطة بالوظیفة000
101215 986 منحـة اإلنتـاج05

986 215منحـة اإلنتـاج000
10130 841 المنح    العائلیة13

841 30المنح العائلیة000
1011 221 186 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

186 221 1المساهمات المحمولة على المشغل000

920 583 8جملة النشاط :

920 583 8جملة الوحدة العملیاتیة :

920 583 8جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة المهدیة :Iالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بالمهدیة :L الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بالمهدیة  :Q النشاط

1011 518 383 األجر  األساسي  والتدرج01

383 518 1األجر األساسي والتدرج000

1014 299 677 المنح  الخصوصیة  القارة02

677 299 4المنح الخصوصیة القارة000
10127 996 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

996 27المنح المرتبطة بالوظیفة000

101198 535 منحـة اإلنتـاج05

535 198منحـة اإلنتـاج000
10127 441 المنح    العائلیة13

441 27المنح العائلیة000

1012 175 948 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

948 175 2المساهمات المحمولة على المشغل000

980 247 8جملة النشاط :

980 247 8جملة الوحدة العملیاتیة :

980 247 8جملة البرنامج الفرعي :

1برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس  :Jالبرنامج الفرعي

1الكتابة العامة بصفاقس  :M الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

1القیادة والمساندة بصفاقس  :R النشاط

1012 525 892 األجر  األساسي  والتدرج01
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892 525 2األجر األساسي والتدرج000
1014 607 856 المنح  الخصوصیة  القارة02

856 607 4المنح الخصوصیة القارة000
10130 756 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

756 30المنح المرتبطة بالوظیفة000
101236 559 منحـة اإلنتـاج05

559 236منحـة اإلنتـاج000
10134 640 المنح    العائلیة13

640 34المنح العائلیة000
1012 394 577 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

577 394 2المساهمات المحمولة على المشغل000

280 830 9جملة النشاط :

280 830 9جملة الوحدة العملیاتیة :

280 830 9جملة البرنامج الفرعي :

2برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس  :Kالبرنامج الفرعي

2الكتابة العامة بصفاقس  :N الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

2القیادة والمساندة بصفاقس  :S النشاط

1011 567 960 األجر  األساسي  والتدرج01

960 567 1األجر األساسي والتدرج000
1012 954 424 المنح  الخصوصیة  القارة02

424 954 2المنح الخصوصیة القارة000

10119 320 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03
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320 19المنح المرتبطة بالوظیفة000
10181 883 منحـة اإلنتـاج05

883 81منحـة اإلنتـاج000
1018 369 المنح    العائلیة13

369 8المنح العائلیة000
1011 554 850 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

850 554 1المساهمات المحمولة على المشغل000

806 186 6جملة النشاط :

806 186 6جملة الوحدة العملیاتیة :

806 186 6جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سیدي بوزید :Lالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بسیدي بوزید :O الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بسیدي بوزید  :T النشاط

1012 786 219 األجر  األساسي  والتدرج01

219 786 2األجر األساسي والتدرج000
1013 758 008 المنح  الخصوصیة  القارة02

008 758 3المنح الخصوصیة القارة000

10122 200 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

200 22المنح المرتبطة بالوظیفة000
101162 362 منحـة اإلنتـاج05

362 162منحـة اإلنتـاج000

10137 637 المنح    العائلیة13
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637 37المنح العائلیة000
1011 165 248 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

248 165 1المساهمات المحمولة على المشغل000

674 931 7جملة النشاط :

674 931 7جملة الوحدة العملیاتیة :

674 931 7جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قفصة :Mالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بقفصة :P الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بقفصة  :U النشاط

1012 097 286 األجر  األساسي  والتدرج01

286 097 2األجر األساسي والتدرج000
1014 904 957 المنح  الخصوصیة  القارة02

957 904 4المنح الخصوصیة القارة000

10125 200 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

200 25المنح المرتبطة بالوظیفة000
101174 502 منحـة اإلنتـاج05

502 174منحـة اإلنتـاج000

10129 260 المنح    العائلیة13

260 29المنح العائلیة000
1011 033 319 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

319 033 1المساهمات المحمولة على المشغل000
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524 264 8جملة النشاط :

524 264 8جملة الوحدة العملیاتیة :

524 264 8جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة توزر :Nالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بتوزر :Q الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بتوزر  :V النشاط

101432 265 األجر  األساسي  والتدرج01

265 432األجر األساسي والتدرج000

1011 148 626 المنح  الخصوصیة  القارة02

626 148 1المنح الخصوصیة القارة000
1016 120 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

120 6المنح المرتبطة بالوظیفة000

10138 519 منحـة اإلنتـاج05

519 38منحـة اإلنتـاج000
1016 915 المنح    العائلیة13

915 6المنح العائلیة000

101329 327 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

327 329المساهمات المحمولة على المشغل000

772 961 1جملة النشاط :
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772 961 1جملة الوحدة العملیاتیة :

772 961 1جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قبلي :Oالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بقبلي :R الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بقبلي  :W النشاط

1012 048 426 األجر  األساسي  والتدرج01

426 048 2األجر األساسي والتدرج000

1013 552 888 المنح  الخصوصیة  القارة02

888 552 3المنح الخصوصیة القارة000
10116 056 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

056 16المنح المرتبطة بالوظیفة000

101166 381 منحـة اإلنتـاج05

381 166منحـة اإلنتـاج000
10123 235 المنح    العائلیة13

235 23المنح العائلیة000

1011 072 741 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

741 072 1المساهمات المحمولة على المشغل000

727 879 6جملة النشاط :

727 879 6جملة الوحدة العملیاتیة :
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727 879 6جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قابس :Pالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بقابس :S الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بقابس  :X النشاط

1012 222 396 األجر  األساسي  والتدرج01

396 222 2األجر األساسي والتدرج000

1013 724 531 المنح  الخصوصیة  القارة02

531 724 3المنح الخصوصیة القارة000
10113 680 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

680 13المنح المرتبطة بالوظیفة000

101182 991 منحـة اإلنتـاج05

991 182منحـة اإلنتـاج000
10129 274 المنح    العائلیة13

274 29المنح العائلیة000

1011 123 017 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

017 123 1المساهمات المحمولة على المشغل000

889 295 7جملة النشاط :

889 295 7جملة الوحدة العملیاتیة :

889 295 7جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة مدنین :Qالبرنامج الفرعي
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الكتابة العامة بمدنین :T الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بمدنین  :Y النشاط

1012 739 823 األجر  األساسي  والتدرج01

823 739 2األجر األساسي والتدرج000
1013 714 196 المنح  الخصوصیة  القارة02

196 714 3المنح الخصوصیة القارة000
10126 100 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

100 26المنح المرتبطة بالوظیفة000
101155 636 منحـة اإلنتـاج05

636 155منحـة اإلنتـاج000
10120 751 المنح    العائلیة13

751 20المنح العائلیة000
1011 404 860 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

860 404 1المساهمات المحمولة على المشغل000

366 061 8جملة النشاط :

366 061 8جملة الوحدة العملیاتیة :

366 061 8جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة تطاوین :Rالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بتطاوین :U الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بتطاوین  :Z النشاط

101197 906 األجر  األساسي  والتدرج01

906 197األجر األساسي والتدرج000
1011 035 407 المنح  الخصوصیة  القارة02

407 035 1المنح الخصوصیة القارة000
10116 752 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

752 16المنح المرتبطة بالوظیفة000
101107 915 منحـة اإلنتـاج05

915 107منحـة اإلنتـاج000
10117 993 المنح    العائلیة13

993 17المنح العائلیة000
101210 373 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

373 210المساهمات المحمولة على المشغل000

346 586 1جملة النشاط :

346 586 1جملة الوحدة العملیاتیة :

346 586 1جملة البرنامج الفرعي :

396 940 253جملة البرنامج :

000 250 013 6 جملة الموارد العامة للمیزانیة

6 013 250 000 الجملة العامـة :



  : مهمة التربیة24المهمة  

2021 السنة المالیة:
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جدول تفصیلي لنفقات التسییر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  المرحلة االبتدائیة1البرنـامج 

المرحلة االبتدائیة باالدارة المركزیة :1البرنامج الفرعي

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة ذات صبغة إداریة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

22446 212 000 مؤسسات أخرى30

000 212 46دیوان الخدمات المدرسیة047

000 212 46جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تسییر المؤسسات4النشاط 

224195 000 مؤسسات العمل اإلجتماعي11

000 70المدرسة اإلبتدائیة النورللمكفوفین ببئرالقصعة ببن عروس101
000 82المدرسة اإلبتدائیة النورللمكفوفین بقابس102
000 43المدرسة اإلبتدائیة للكفیف بسوسة106

22413 842 000 المندوبیات الجهویة للتربیة19

000 1488المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 001
000 2583المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 002
000 537المندوبیة الجهویة للتربیة بأریانة003
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000 494المندوبیة الجهویة للتربیة بمنوبة004
000 652المندوبیة الجهویة للتربیة ببن عروس005
000 323المندوبیة الجهویة للتربیة بزغوان006
000 684المندوبیة الجهویة للتربیة ببنزرت007
000 631المندوبیة الجهویة للتربیة بنابل008
000 451المندوبیة الجهویة للتربیة بباجة009
000 557المندوبیة الجهویة للتربیة بجندوبة010
000 382المندوبیة الجهویة للتربیة بالكاف011
000 387المندوبیة الجهویة للتربیة بسلیانة012
000 706المندوبیة الجهویة للتربیة بالقصرین013
000 636المندوبیة الجهویة للتربیة بسوسة014
000 678المندوبیة الجهویة للتربیة بالقیروان015
000 456المندوبیة الجهویة للتربیة بالمنستیر016
000 551المندوبیة الجهویة للتربیة بالمهدیة017
000 1615المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس 018
000 2576المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس 019
000 583المندوبیة الجهویة للتربیة بقفصة020
000 705المندوبیة الجهویة للتربیة بسیدي بوزید021
000 235المندوبیة الجهویة للتربیة بتوزر022
000 618المندوبیة الجهویة للتربیة بقابس023
000 287المندوبیة الجهویة للتربیة بقبلي024
000 714المندوبیة الجهویة للتربیة بمدنین025
000 313المندوبیة الجهویة للتربیة بتطاوین026

22466 000 مؤسسات أخرى30

000 25المبیــــت اإلبتدائــــي بالمناقعـــة زغـــوان042
000 41المبیــــت اإلبتدائـــــي بماطــــــر043

000 103 14جملة النشاط :

000 315 60جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 315 60جملة البرنامج الفرعي :

000 315 60جملة البرنامج :
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 :  المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي2البرنـامج 

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي باالدارة المركزیة :1البرنامج الفرعي

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة ذات صبغة إداریة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

22422 285 000 مؤسسات أخرى30

000 285 22دیوان الخدمات المدرسیة047

000 285 22جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تسییر المؤسسات4النشاط 

22426 782 000 مؤسسات التعلیم الثانوي06

000 108المدرسة الصادقیة بتونس001
000 72معهـــد بورقیبـة النموذجي بتونــس002
000 59المعهــــد العلــوي003
000 66معهــد بــاردو004
000 72معهـــد محمد عطیة بخزنـدار005
000 70معهـــد راضبة الحداد بالعمــران006
000 71معهـد نهج اإلمام مسلم بالمنزه007
000 43معهـــد منفلــوري بتونس008
000 41معهــد نهج الباشــا بتونس009
000 57معهــد نهج روسیــا بتونس010
000 60معهـــد قرطـاج الرئاســة011
000 60معهــد قرطـاج حنبعـل012
000 40  بحلق الوادي1934 مارس 2معهــد نهج 013
000 66معهــد حي ابن خلدون بتونس014
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000 72معهــد السیجومـي015
000 85معهـــد محمد العربي الشماري بالوردیة016
000 250المعهـــــــد الریاضي بیار دي كوبرتان بالمنزه017
000 47معهـــد المنـــزه التاســــع019
000 45معهـــد العهد الجدید بالكباریـــة020
000 74 معهـــد الزهــروني021
000 55معهـــد حي الحدیقـــــة022
000 243معهـــد باردو 023
000 56 بتونس1938 أفریل 9معهـــد شارع 024
000 70معهـــد باب الخضــراء بتونس025
000 41معهـــد العمران األعلى026
000 50معهـــد الكــــــرم027
000 39معهـــد عائشة بالغة بنهــج مرسیلیــا تونس028
000 40معهـــد جبل الجلـــــــود029
000 50معهـــد اإلمتیاز بسیدي حسین030
000 94المعهـــــــــد النموذجي بأریانــــة031
000 70معهـــد المنــــزه الســـادس032
000 52معهـــد خیر الدیـــن بأریانــــة033
000 66معهد حنبعل بطبربـــــة034
000 142معهـــد ابن أبي الضیاف بمنوبـــة035
000 72معهد الفارابي بالمرناقیــــة036
000 45معهد إبن عرفة بالجدیـــــدة037
000 62معهد أبوالقاسم الشابي بحي التضامن038
000 65معهـــد الوفـــاء طریق رواد بأریانـــــة039
000 64معهـــد اسد ابن الفرات بوادي اللیل040
000 50معهـــد قلعــة األندلـس041
000 33معهـــد حسن حسني عبد الوهاب بالمنیهلـــــة042
000 75معهـــد حمودة باشا بمنوبــــة043
000 64معهـــد حنبعـــل بأریانــــة044
000 47معهـــد طریــق الشویقــــي بطبربــــة045
000 59معهـــد الشبــاب بــدوارهیشـــر046
000 50معهـــد نهج العطارین بأریـــانة047
000 48معهـــد الرفاهة بالمنیهلة048
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000 75معهـــد ابن رشیـــــق بالزهــــراء049
000 69معهـــد بــن عـــروس050
000 60معهـــد حمــام األنــــف051
000 47معهـــد ابن خلـــدون بــــرادس052
000 58معهـــد نهج طـــه حسیـــن بمقریـــــن053
000 49معهـــد مرنــــاق054
000 263معهـــد المحمدیة 055
000 38معهـــد ابن منظــور بالمدینة الجدیدة056
000 157معهـــد المروج 057
000 64معهـــد فوشانـــــة058
000 74معهـــد فرحـات حشـــاد برادس059
4معهـــد المـروج 060  74 000
000 54معهـــد حـــي الســـــالم ببومهل061
000 49معهـــد سلیمان بن سلیمان بزغــوان062
000 56معهـــد محمود المسعدي بالفحص063
000 56معهـــد ابن شرف بالناظـــور064
000 52معهـــد حي النزهـــة بزغــوان065
000 48معهـــد ابن شرف بالزریبة066
000 36معهـــد ابن رشیق ببئر مشارقة067
000 61معهـــد الحبیب ثامـــر ببنـــزرت068
000 47معهـــد منزل بورقیبـــــة069
000 71معهـــد ماطـــــر070
000 47معهـــد نهج باش حانبـــه ببنـــزرت071
000 76معهـــد محمد علي العنابـــي برأس الجبــــل072
000 69معهـــد فرحات حشـاد ببنــزرت073
000 44معهـــد العالیة074
000 44معهـــد طریق طبرقــة بماطــر075
000 60معهـــد سجنـــان076
000 49معهـــد القنـــال بمنزل عبد الرحمان078
000 59معهـــد ابن سینــــا بمنـزل بورقیبـــة079
000 69معهـــد بنزرت080
000 52معهـــد منــزل جمیـــل081
000 60معهـــد بازینة082
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000 48معهد بورقیبـــة بحمـــام الغـــزاز083
000 74معهـــد قربــــة085
000 75معهد عبد العزیز الخوجة بقلیبیة086
000 60معهـــد محمد بوذینة بالحمامـــات087
000 42معهـــد بنــي خیـــار089
000 74معهـــد الهواریــــة090
000 46معهـــد حي البستـــان بقلیبیــــة093
000 27معهد المیدة094
000 78معهـــد محمود المسعـــدي بنابـــل096
000 46معهـــد طریــق الشاطــئ بسلیمـــان098
000 99معهـــد قرنبالیـــة099
000 82معهـــد نهـــج الطیب المهیـــري بمنزل تمیــم100
000 48المعهد النموذجي بنابل101
000 42معهـــد منزل بوزلفة102
000 66معهـــد ابن الهیثم بباجـــة103
000 43معهـــد عمر القلشاني بباجــــــة104
000 67معهـــد الطاهر بن عاشور بنفـــزة105
000 52معهـــد البشیر صفر بعمـــدون106
000 43معهـــد ابن أبي الضیاف بتبرســــــق107
000 33معهـــد العهد الجدید بتیبـــــار108
000 43معهـــد ابن زیـــدون بتستـــور109
000 36 بقبالط1934 مارس 2معهـــد 110
000 56معهـــد ابن منظور بالمـــزارة باجــــة111
000 56معهـــد أبو القاسم الشابي بمجــاز البــــاب113
000 59 بباجة1934 مارس 2معهـــد 114
000 33معهـــد شارع البیئة بباجة 115
000 66معهـــد شارع الحریـــة بجندوبـــة116
000 65معهـــد عین دراهــــم117
000 58 بطبرقة1934 مارس 2معهـــد 118
000 81معهـــد بوسالــــم119
000 82معهـــد غار الدمـــاء120
000 59معهـــد خمیس الحجـــري بجندوبـــة121
000 106معهـــد فرنانـــــــة122
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000 36معهـــد ابو القاسم الشابي بغار الدمــــاء123
000 60معهـــد طبرقــــــة124
000 47 بجندوبة1938 أفریل 9معهـــد 125
000 59معهـــد شارع البیئة ببوسالم126
000 74معهـــد العهد الجدید حي الهادي بن حسین بجندوبة127
000 43معهـــد اإلمتیاز بوادي ملیـــز128
000 50المعهــــد النموذجـي بالكــاف129
000 47معهـــد تاجرویـــن130
000 67معهـــد شـارع المنجـي سلیـــم بالكــــاف132
000 50معهـــد الحبیــب بورقیبـــة بالدهمانــي133
000 40معهـــد الجریصــــة134
000 41معهـــد الســـرس135
000 46معهـــد قلعــة السنــــان136
000 33معهـــد القلعـــة الخصبــة بالكــاف137
000 33معهـــد نبــــر138
000 88معهـــد نهــج أحمــد عمـــارة بالكــــاف139
000 50 بساقیة سیدي یوسف1958 فیفري 8معهـــد 140
000 41 بالكاف1934 مارس 2معهـــد 141
000 68معهـــد سلیانــة142
000 49معهـــد بوعـــرادة143
000 29معهـــد برقــو144
000 66معهـــد الكریـــب145
000 36معهـــد الروحیـــة146
000 53معهـــد مكثــــر147
000 75 بسلیانة1934 مارس 2معهـــد 148
000 48معهـــد قعفــــــور149
000 35معهـــد شارع فرحـات حشـاد بمكثــر150
000 35معهـــد حـي الحیـاة بسیـدي بورویـــس151
000 27معهـــد كسرى152
000 226معهـــد قعفور 153
000 69معهـــد ابن خلدون بسلیانة154
000 35 بالقصرین1934 مارس 2معهـــد 155
000 110معهـــد سبیطلــــة156
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000 70معهـــد ابن شــرف بتالـــــة157
000 75معهـــد الشابـــي بالقصریـــــن158
000 65معهـــد سبیبـــــــة159
000 61معهـــد فریانـــة160
000 63معهـــد فوسانــــة161
000 55معهـــد ماجل بلعبــــاس162
000 75معهـــد القصریــــــن163
000 65معهـــد حي المنــــار بالقصریـــن164
000 43معهـــد اآلثــار بسبیطلـــة165
000 43معهـــد جدلیــان166
000 35معهـــد تالة167
000 65المعهـــد النموذجـــــي بسوســـــــــة168
000 75معهـــد شارع الطاهر صفــر بسوســـة169
000 50معهـــد عبد العزیز الباهي بسوســـة170
000 78معهـــد علي بورقیبـــة بالقلعـــة الكبــــرى171
000 73معهـــد حمـــام سوســــــة172
000 38معهـــد فرحات حشاد بمساكن173
000 33معهـــد سیدي بوعلــــــي174
000 40معهـــد حي الریــاض بسوســـــــة175
000 49معهـــد سالــم بن حمیــدة بأكـــودة176
000 64 بسوسة1934 مارس 2معهـــد 177
000 79معهـــد عثمـــان الشطــي بمساكـــن178
000 74معهـــد أحمد نورالدین بسوســــــة179
000 31معهـــد حي الرمانة بالقلعة الصغرى180
000 43معهـــد ابن رشد حي الریــاض بسوســـــة181
000 70معهـــد النفیضـــة183
000 64معهـــد ابن رشیـــق بالقیــــروان184
000 47معهــد رقـــادة بالقیـــــروان185
000 56معهـــد نصر اللــــه186
000 61معهـــد حفـــوز187
000 65معهـــد بوحجلــــة188
000 41معهـــد الوسالتیـــــة189
000 55معهـــد السبیخــــــة190
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000 49معهـــد عقبــة ابن نافـــــع بالقیــــروان191
000 53معهـــد علي الزواوي بحاجب العیــــــون192
000 42معهـــد العــال193
000 38معهـــد الشــــــراردة194
000 68معهـــد دار األمـــان بالقیـــروان195
000 61معهـــد ابن الجـزار بالقیــروان196
000 39معهـــد نهـج ابن عرفـــة بالشبیكــــة197
000 42معهـــد ابن خلدون بالوسالتیة198
000 37معهـــد األغـــالبة بالقیروان199
000 27معهـــد ابن سینا بنصراهللا200
000 27معهـــد منزل المهیري201
000 65معهـــد بورقیبـــة بالمنستیـــر202
000 68معهـــد سعید ابي بكـــر بالمكنیــــن203
000 76معهـــد جمـّـــال204
000 56معهـــد طبلبـــــة205
000 34معهـــد البقالطــــة206
000 33معهـــد صیادة207
000 33معهـــد بنــي حســـــان208
000 55معهـــد قصیبة المدیوني بالمنستیــــر209
000 40معهـــد علي بورقیبة ببنبلـــة210
000 27معهـــد خنیـــــــس211
000 40معهـــد الساحلین212
000 85معهـــد شارع فطومـة بورقیبـة بالمنستیــــر213
000 60 بقصر هالل1934 مارس 2معهـــد 214
000 40معهــد المكنین215
000 44معهـــد زرمدین216
000 33 بقصر هالل2معهـــد حي الریاض 217
000 34معهـــد الوردانین218
000 29معهـــد منزل الحیاة219
000 67 معهـــد قصـــور الســــاف220
000 47معهـــد أبو القاسم الشابي بالشابـــــة221
000 55معهـــد الجــــــم222
000 55معهـــد الطاهر صفر بالمهدیـــــة223
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000 42معهـــد شربـــــان224
000 48معهـــد بومــرداس225
000 29معهـــد رجیــش226
000 31معهـــد سیــدي علـــــوان227
000 42معهـــد هبیـــرة228
000 65معهـــد السواســــي229
000 55معهـــد ابن سینا بالمهدیـــــة230
000 30معهـــد ملولش231
000 44معهـــد أوالد الـــشـــامخ232
000 68المعهـــــــد النموذجــي بصفاقـــــس233
000 85 بصفاقس1955 نوفمبر 15معهـــد 234
000 67معهـــد الهـادي شاكــر بصفاقـــس235
000 73معهـــد مجیـدة بولیلـــة بصفاقـــس236
000 52 بصفاقس1957 جویلیة 25معهـــد 237
000 47معهـــد الحبیب ثامــر بصفاقــس238
000 30معهـــد فرحـات حشــاد بقرقنـــة239
000 49 بجبنیانة1952 جانفي 18معهـــد 240
000 42معهـــد الحبیب معـزون بصفاقــس241
000 66معهـــد محمد علي بصفاقـــس242
000 53معهـــد الحنشـــــة243
000 57معهـــد المنجي سلیــم بساقیـــة الزیــت244
000 31معهـــد عقــــارب245
000 43 معهـــد بئــر علي بن خلیفــة246
000 45معهـــد منــزل شاكــــــر247
000 59معهـــد حي الحبیــب بصفاقـــــــس248
000 68 بصفاقس1956 مارس 20معهـــد 250
000 62 بصفاقس1938 أفریل 9معهـــد 251
000 56معهـــد علي بورقیبـــة بالمحـــرس252
000 28معهـــد حــــزق253
000 67معهـــد العهد الجدید بالصخیرة254
000 44معهـــد أبو القاسم الشابي بالشیحیة255
000 37معهـــد محمود مقدیش بصفاقس256
000 26معهـــد أبوالحسن اللخمي بصفاقس257
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000 33معهـــد العامرة258
000 64معهـــد الغریبـــة259
000 265معهـــد بئرعلي بن خلیفة 260
000 52المعهـــــد النموذجـــي بقفصـــة261
000 68معهـــد حسین بوزیــان بقفصـــة262
000 64معهـــد حــــي الشباب بقفصــــة263
000 53معهـــد احمــد التلیلــي بقفصـة قصــر264
000 52 بالردیف1934 مارس 2معهـــد 265
000 48 بأم العرائس1938 أفریل 9معهد 266
000 40معهـــد المضیلـــــة267
000 60معهـــد القطـــار268
000 43معهـــد السنـــــد269
000 50معهـــد المتلــــوي270
000 41معهـــد ابن راشـد بقفصــــــة271
000 23معهـــد طریق قفصــة بالمتلــــوي272
000 60معهـــد أحمـــد السنوســــي بقفصـــــة273
000 45معهـــد ابن المنظور المتلوي274
000 38معهـــد قصر قفصة275
000 76معهـــد سیــدي بوزیـــد277
000 66معهـــد المكناســي278
000 66معهـــد جلمــــــة279
000 52معهـــد سیــدي علــي بن عـــون280
000 34معهـــد أوالد حفـــــوز281
000 59معهـــد الرقــــــاب282
000 52معهـــد منــزل بوزیــــان283
000 43معهـــد بئــر الحفــي284
000 43معهـــد مزونــــــة285
000 42 بسیدي بوزید1934 مارس 2معهـــد 286
000 66معهـــد لســودة بسیدي بوزیــد287
000 60معهـــد السبالـــة288
000 70 بسیدي بوزید1938 أفریل 9معهـــد 289
000 52معهد إبن خلدون بسیدي بوزید290
000 47معهد الطاهرالحداد بالرقاب291
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000 31معهد إبن رشد بالمكناسي292
000 49معهـــد نفطـــة293
000 44 بدقاش1934 مارس 2معهـــد 294
000 68معهـــد أبو القاسم الشابـي بتــوزر295
000 50معهـــد اإلمتیاز بتــوزر296
000 47معهـــد حي المنــارة بقابــس297
000 55معهـــد محمد علــي بالحامـــة298
000 57معهـــد مــارث299
000 63معهـــد أبو لبابــــة بقابــــس300
000 47معهـــد  ابن خلدون بالمطویة301
000 55معهـــد واحــة شنني بقابـــس302
000 59معهـــد الطاهر الحـداد بالحامـــة303
000 59معهـــد شارع الجمهوریــة بقابــــس304
000 36معهـــد مطماطــــة الجدیــــدة305
000 65معهـــد أبو القاســم الشابــي بقابـــس306
000 45معهـــد العرقــوب بمــارث307
000 47معهـــد الصمباط308
000 37معهـــد دوز309
000 52معهـــد ابن منظور بقبلــي310
000 43معهـــد ابن الهیثم بســــوق األحـــد311
000 39معهـــد العهد الجدیــد بـــدوز312
000 28معهـــد ابن خلــدون بطنبـــــار314
000 29معهـــد خیر الدیــن بجنعـــــورة315
000 58معهـــد نهــج ابن سینـــا بقبلـــي316
000 38معهـــد اإلمتیــــاز بـــدوز317
000 48معهد الفوار318
000 33معهـــد المنشیة319
000 69معهـــد بنقــــردان320
000 38معهـــد میـــــدون321
000 35 بجرجیس1934 مارس 2معهـــد 322
000 39معهـــد طریــق قابــس بمدنیــــن323
000 46معهـــد المــــــاي324
000 58المعهد النموذجي بمدنین325
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000 64معهـــد بني خـــــــداش326
000 43معهـــد أجیــم جربـــة328
000 39 بجربـــة2معهـــد حومة السوق 329
000 248معهـــد بنقردان 330
000 85معهـــد مدنیـــن331
000 85معهـــد حومـــة الســـوق بجربـــة332
000 57معهـــد جرجیـــس333
000 34معهـــد ابن رشد بجرجیـــس334
000 240معهـــد مدنین 335
000 37معهـــد ابن سینا طریــق تطاوین بمدنیــــن336
000 77معهـــد تطاویــن337
000 39 بغمراسن1934 مارس 2معهـــد 338
000 40معهـــد الرقبــة بتطاویـــن339
000 237معهـــد تطاوین 340
000 39معهـــد حي المهرجـــان بتطاویـــن341
000 28معهـــد بئــر لحمــــر342
000 38معهـــد رمـــادة343
000 31معهـــد حـــي برورمت بتطاوین344
000 31معهـــد الصمــــار بتطاویـــن345
000 49معهد ابن أبى الضیاف بمرسى السعادة346
000 37معهـــد قرطاج بیرصة347
000 35معهد سیدي ثابت348
000 52معهـــد برج السدریة349
000 76معهـــد حي األمل بفوشانة350
000 44معهـــد الفارابي بالفحص351
000 42معهـــد رأس الجبل352
000 43معهـــد فرحات حشاد ببوعرادة353
000 35معهد الجوهرة بسوسة354
000 45معهـــد الصادق الفقي بساقیة الدائر355
000 30معهـــد الفارابي بالقطار357
000 25معهـــد بلخیر358
000 12معهـــد سیدي مخلوف359
000 29معهـــد إبن حزم طریق المرسى ببنقردان360
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000 21معهد غمراسن361
000 55معهد ابن سینا بالكباریة362
000 41معــهد سكرة363
000 34معهد إبن منظورببرج العامري364
000 34معهد ابن رشد بمنزل بورقیبة365
000 39معهد نهــج المنــزه ببني خّالد366
000 48معهد العهد الجدید ببوسالم367
000 26معهد علي الحصري بتاجروین368
000 32معهد فرحات حشاد بالكاف الغربیة369
000 253معهد سبیطلة 370
000 30معهد أبو القاسم الشابي بجّمال372
000 30معهد عمیرة الحّجاج بالمكنین373
000 33معهد  أبو القاسم الشابي قصور الساف374
000 27معهد حي سیدي عبد القادر بالردیف375
000 33معهد غنوش377
000 63معهد خالد ابن الولید بدوارهیشر378
000 12المعهد النموذجي للفنون بالعمران379
000 48معهد حي النصر بأریانة380
000 64معهد أبو القاسم الشابي بمرناق381
000 339معهد المدینة الجدیدة 382
000 42معهد المحمدیة383
000 42 ببنزرت1963 أكتوبر 15المعهــــد النموذجي 384
000 50معهد دار شعبـان الفهــري385
000 75معهد شارع علي البلهوان بنابل386
000 38معهد نفزة387
000 37معهد علي البلهوان بباجة388
000 42معهد حي الزهور بالقصرین389
000 44معهد ابن سینا بمساكن390
000 42المعهد النموذجي بالقیروان391
000 22معهد لمطة392
000 26معهد الفاضل بن عاشور طریق المهدیة بساقیة الدائر393
000 36معهد الهـادي السوسـي بصفاقــس394
000 33معهد زنوش395
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000 27معهد حّوال الوادي ببلخیر396
000 37معهد إبن عرفة بسوق الجدید397
000 35معهد بشیر خریف بنفطة398
000 44المعهد النموذجي بقابس399
000 28معهد سیدي زكري بجربة400
000 27معهد نهج صیادة بالوردیة401
000 62معهد الحرایریة402
000 50معهد العهد الجدید بحي التضامن403
000 44معهد برج الوزیر404
000 648معهد المروج 405
000 38معهد البشیرالنبهاني بحمام األنف406
000 32معهد بوعرقوب407
000 26معهد محمود المسعدي بمجاز الباب408
000 35معهد حي المنجي سلیم بسلیانة409
000 25معهد الباجي المسعودي بالكریب410
000 40معهد العیون411
000 33معهد حي الریاض ببوفیشة412
000 34معهد أبوالقاسم الشابي بحاجب العیون413
000 27معهد التاللسة414
000 36معهد ابن رشیق حي األنس بساقیة الّزیت415
000 31 بالردیف1952 جانفي 18معهد 416
000 34معهد طریق توزر بالمتلــــوي417
000 26معهد أوالد بوعمــــران418
000 31معهد ابن شباط  بالردیف 420
000 30معهد قصرالجدید421
000 37معهد حي النور بتطاوین الّشمالّیة422
000 44معهد مرسى الریاض423
000 65 بسیدي حسین2معهد حي بوقطفة 424
000 41معهد حي الصحافیین الغزالة برواد425
000 29معهـــد الفحص426
000 47معهد أبوالقاسم الشابي بالقلعة الكبرى427
000 20معهد أبوالقاسم الشابي بكسرى428
000 31معهد فائض429
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000 38 بالسعیدة1956 مارس 20معهد 430
000 33معهد إبن الهیثم ببنقردان431
000 57معهد سیدي حسین - تونس432
000 45معهد شارع اإلستقالل بشباو- وادي اللیل433
000 46معهد غزالة434
000 35معهد تاكلسة435
000 29معهد تستور436
000 54معهد جندوبة437
000 21معهد الطویرف438
000 42معهد تالبت439
000 228معهد عقارب 440
000 25معهد اإلمتیاز بسیدي بوزید441
000 25معهد المحاسن442
000 59معهد حي األمل بقابس443
000 39معهد أبو القاسم الشابي بمدنین444
000 33معهد الظویهربجرجیس445
000 75معهد العوینة446
000 40معهد محمود المسعدي بحي التضامن447
000 36معهد المغیرة بفوشانة448
000 28معهد صواف449
000 36معهد تینجة450
000 32 بسجنان1963 أكتوبر 15معهــــد 451
000 35معهد محمود المسعدي بالدهماني452
000 40 بالروحیة1معهد حي األنس 453
000 37معهد اإلمتیاز بفوسانة454
000 26معــــهد العهد الجدید بتالة455
000 31معهد محمود المسعدي بالسبیخة456
000 41معهد  فرحات حشاد بحفوز457
000 37معهد  الطاهر الحداد ببوحجلة458
000 75المعهد النموذجي بالمنستیر459
000 59معهد إبن رشد بالشابة460
000 26معهد محمود المسعدي بالحنشة461
000 28 معهـــــد مصطفى الفراتي بصفاقس462
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000 39معهد الخلیـج طریق سیدي منصور بصفاقـس463
000 28معهد ابن خلدون بسیدي عیش464
000 31معهد محمود المسعدي ببئر الحفي465
000 33معهد دخیلة توجان467
000 25معهد الزارات468
000 38معهد إبن خلدون بمدنین469
000 33معهد أبوالقاسم الشابي بتطاوین الجنوبیة470
000 30معهد تمغـــزة471
000 32معهد محمد الدشراوي بالمنزه التاسع472
000 36معهد اإلمتیازبالجدیدة473
000 31معهد أوتیك474
000 48معهد خمیر بعین دراهم475
000 44معهد إبن خلدون بفرنانة476
000 53معهد العهد الجدید بالقصور477
000 33معهد اإلمتیاز بأم العرائس478
000 23معهد منزل الحبیب479
000 28معهد ابن الهیثم مطماطة الجدیدة480
000 41معهد الطیب المهیري طریق العین بصفاقس481
000 32معهد القیروان482
000 24معهد سیدي زید483
000 32معهد بنان بوضر484
000 26معهد سكرین بطبلبة485
000 253معهد حمام سوسة 486
000 240معهد النفیضة 487
000 34 حي الخضراء تونس36معهد نهج 488
000 43معهد دار فضال بسكرة489
000 41معهد خیر الدین باشا بالمروج  ـ  بئر القصعة490
000 42معهد العهد الجدید بالحمامات491
000 35 بمنزل تمیم1943 أفریل 7معهد شارع 492
000 29معهد الشاذلي خزندار بتبرسق493
000 32معهد المنجي سلیم بسبیبة494
000 43معهد حاسي الفریـــــــد495
000 49معهد فرحات حشاد بالرخمات496
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000 40معهد حیـــــدرة497
000 41معهد محمود المسعدي بسیدي عبد الحمید - سوسة498
000 27معهـــــد ساقیــــــة الخــــــادم499
000 24معهد النفاتیة500
000 27معهد البرادعة501
000 43معهد إبن أبي الضیاف ببئرعلي بن خلیفة502
000 61معهـــــــد ابن خلدون بالصخیرة503
000 31معهــــــــد الحسین بوزیان بمنزل بوزیان504
000 25معهد حزوة505
000 44معهد المطویة506
000 47معهد الكباریة507
000 233معهد الحرایریة 508
000 40معهد رواد509
000 21معهد حي القراوة بمكثر510
000 41معهد الزاویة والقصیبة والثریات511
000 32معهد سیدي الهاني512
000 28معهد كركر513
000 23معهد أبو اسحاق الجبنیاني بجبنیانة514
000 45معهد حي السرور بقفصة515
000 38معهد الخوارزمي بجلمة516
000 29معهد ابن الهیثم غنوش517
000 28معهد وادي النور بالحامة518
000 25معهد الریاض بحومة السوق519
000 27 بجربة2معهد میدون 520
000 53معهد الشاذلي عطاء اهللا القیروان521
000 38معهد الحامة522
000 30معهد جمنـــة524
000 21 معهد بشـــــري525
000 47معهد علي الدوعاجي بمرسى السعادة526
000 50معهد حمیدة بكیر المنیهلة527
000 60معهد البطان528
000 26معهد محمد سالمة بعوسجة529
000 50معهد عمار فرحات بنفزة530
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000 40معهد مصطفى الفارسي بجندوبة531
000 229معهد نبر 532
000 30 بالسرس1956 مارس 20معهد 533
000 25معهد شارع ابن سینا بالعروسة534
000 29معهد ابن سینا ببوزقام535
000 65معهد أبو القاسم الشابي بفریانة536
000 25معهد ابن منظور بأوالد حفوز537
000 230معهد المزونة 538
000 21معهد ابن الجزار بسیدي علي بن عون539
000 23معهد ابوالقاسم الشابي بحي الشباب بقفصة540
000 27معهد قرمدة541
000 27معهد حاتم المكي بالمحرس542
000 21معهد محمود المسعدي بالجم543
000 31معهد العهد الجدید بزاویة المقایز544
000 30معهد قرطاج درمش545
000 28معهد وادي اللیل546
000 24معهد طبربة547
000 40معهد منوبة548
000 39معهد الناضور549
000 42معهد فرحاد حشاد بغار الدماء550
000 45المعهد النموذجي بالقصرین551
000 21معهد حامة الجرید553
000 24معهد ابن خلدون ببنقردان554
000 25معهد قاللة556
000 39المعهد النموذجي بیرم الخامس بالمنزه الثامن557
000 25معهد السالم حي الریاض بسوسة558
000 60معهــــد الهـادي خفشـــة بالمنستیـــر559
000 25معهد سیدي بوبكر560
000 29معهد رجیم معتوق561
000 31معهد دوار هیشر562
000 37 بقربة1934 مارس 2معهد 563
000 21معهد طریق تونس ببرقو564
000 24معهد  طریق بني حســــان بجمال565



141 نظـام أمـد

000 21معهد ابن رشیق بالسند566
000 229معهد بئر األحمر 567
000 23معهد علیم بالسند569
000 33معهد جبل السمان570
000 39معهد ابن خلدون بعین دراهم571
000 33معهد ابن سینا بقفصة572
000 30معهد ابن سینا  قرمبالیة573
000 22معهد القوســـة السنـــد574
000 129معهد ماجل بلعباس 575
000 46المعهد النموذجي بسیدي بوزید576
000 427معهد سهلول 577
000 16معهد القلعة578
000 222معهد بومهل 579
000 22معهد القنطرة580
000 23معهد بنــي مهیــرة بالصمار581
000 34معهد بوغـــرارة582
000 647معهد المروج 583
000 28المعهد النموذجي بجندوبة584
000 19معهد الباطن585
000 30معهد الخوارزمي بمساكن586
000 16معهد منزل نور587
000 20معهد الهیشریة588
000 25معهد العیایشة ببلخیر589
000 24معهد ضفاف البحیرة590
000 36المعهد النموذجي بحمام األنف591
000 32معهد باجة الشمالیة592
000 35معهد مجاز الباب593
000 22معهد طینة594
000 29المعهد النموذجي بسلیانة595
000 340معهد المحمدیة 596
000 29المعهد النموذجي بساقیة الزیت597
000 20 القیروان2معهد العال598
000 22معهد هنشیر القالل سیدي بوزید599
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000 15معهد حي عمر مدنین600
000 35معهد بودریاس فوسانة601
000 326معهد المكنین 602
000 31معهد عین جلولة603
000 31المعهد النموذجي بمنوبة604
000 26معهد كندار605
000 26المعهد النموذجي بالمهدیة606
000 26المعهد النموذجي بتوزر607
000 30معهد سبیدي سهیل608
000 30المعهد النموذجي بقبلي609

22426 196 000 مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي07

000 22المدرســة اإلعدادیة حي ابن سینـا قصر السعیــد بــاردو001
000 28المدرسـة اإلعدادیـة شارع باب الجدیـد تونس002
000 26المدرسـة اإلعدادیـة بالحفصیــة تونــس003
000 39المد رســـة اإلعدادیـة بقرطــاج درمـــش004
000 26المدرسة اإلعدادیة توزر005
000 27المدرسة اإلعدادیـة ساحة معقل الزعیم تونس006
000 16المدرسة اإلعدادیـة ابن رشد تونس007
000 15المدرسة اإلعدادیـة نهج عبد الرزاق الشرایبي تونس008
000 27المدرسة اإلعدادیـة نهج المغـرب تونس009
000 31المدرسة اإلعدادیـة نهج الحبیب ثامـــر بــاردو010
000 30المدرسـة اإلعدادیـة ببئــــر الكــــرم العمـران011
000 16المدرسة اإلعدادیـة بالسراجیـــن012
000 14المدرسة اإلعدادیـة شارع البشیر صفر تونس013
000 34المدرسة اإلعدادیـة بحي الخضــراء تونس014
000 233المدرسة اإلعدادیـة بالمنار 015
000 30 بالكباریة1961 أكتوبر 15المدرسة اإلعدادیـة شارع 016
000 45المدرسة اإلعدادیـة بالعوینـــــة017
000 24المدرسة اإلعدادیــة الموقع الجمیل بالمنـــزه018
000 21المدرسة اإلعدادیـة نهج المحطــة بتونس019
000 20المدرسة اإلعدادیـة نهج مجــاز البــاب بتونس020
000 31 المدرسة اإلعدادیــة بالمالسیــــن021
000 21 المدرسة اإلعدادیــة نهج األغلب التمیمي العمران022
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000 20المدرسة اإلعدادیـة نهج الهادي شاكر تونس024
000 39المدرسة اإلعدادیـة بالوردیة تونس025
000 34المدرسة اإلعدادیـة نهج الجاحظ بالكــرم026
000 30المدرسة اإلعدادیـة اإلمام ابن عرفة بحي السویسي باردو027
000 39المدرسة اإلعدادیــة عقبة ابن نافــع الحرایریـــة028
000 23المدرســة اإلعدادیــة نهج السوسن األحمر بالوردیة029
000 29المدرسـة اإلعدادیـة الفاضل بن عاشــور المرســى030
000 229المدرسـة اإلعدادیـة حي السالمة الكباریة 031
000 38المدرسة اإلعدادیــة خیر الدین ببـــادرو032
000 27 بسیدي حسین1956 مارس 20المدرسة اإلعدادیــة 033
000 30 بالكباریة1المدرسة اإلعدادیــة إبن سینا 034
000 23المدرســة اإلعدادیـة نهج الرصــاص بالمنــزه035
000 44المدرســة اإلعدادیـة حي بوقطفة بالزهرونــي036
000 130المدرســة اإلعدادیـة بالمنار 037
000 25المدرسـة اإلعدادیـة نهج یوغرطة بباردو038
000 34المدرســة اإلعدادیـة بالعقبـــة039
000 24المدرسـة اإلعدادیـة الفارابي بحلق الوادي040
000 22المدرسـة اإلعدادیــة نهج كراتـشـــي بــاردو041
000 25 بحي التحریر62140المدرسـة اإلعدادیــة نهج 042
000 33المدرسـة اإلعدادیة طریق مجـاز الباب سیــدي حسیــن043
000 238المدرسـة اإلعدادیة المروج 044
000 31المدرســة اإلعدادیـة أسـد ابن الفـرات بالكرم الغربـي045
000 13المدرســـة اإلعدادیـة نهج فبریكـات الثلـج تونس046
000 30المدرسـة اإلعدادیـة نهـج لینیـــن تونس047
000 28 بالكباریة2المدرسـة اإلعدادیـة حي إبن سینا 048
2المدرسـة اإلعدادیـة بسیدي حسین 049  49 000
000 25 المدرسـة اإلعدادیـة نهج سكیكدة بجبل الجلود050
000 26المدرسـة اإلعدادیـة حي باش حامبة بالزهور051
000 23المدرسـة اإلعدادیـة نهج ابن حسنیة حي التحریر052
000 28المدرسة اإلعدادیة بسیدي داود053
000 33المدرسة اإلعدادیة شارع الطیب المهیري بالمرسى054
000 20 ـ4المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون ـ 055
000 34المدرسـة اإلعدادیـــة الشابـــي بالمرناقیـــة056
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000 38المدرسـة اإلعدادیـــة الریـــاض بالجدیــدة057
000 30المدرســة اإلعدادیــة حي الغزالـــة أریانـــة058
000 47المدرســـة اإلعدادیـــة خزنـــدارالدنــــــدان ـ منوبة059
000 65المدرسـة اإلعدادیــة ابن سینـــا بــوادي اللیــل060
000 31المدرسة اإلعدادیـة نهج ابوالطیب المتنبي بمنوبـــة061
000 47المدرسة اإلعدادیـة العهد الجدید بالبطــــان062
000 26المدرسة اإلعدادیة  المنور صمادح نفطة063
000 24المدرسة اإلعدادیة مي الجریبي حي الریاض سوسة064
000 24المدرسة اإلعدادیة  العوابد صفاقس065
000 32المدرسة اإلعدادیــة ابن رشد بالدنــدان066
000 54 بأریانة1952 جانفي 18المدرسة اإلعدادیــة 067
000 24المدرسة اإلعدادیة القطار قفصة068
000 35المدرسة اإلعدادیـة علیسة بطبربـــــة069
000 25المدرسة اإلعدادیـة حي البستـــان اریانـــة070
000 27المدرسة اإلعدادیـة بالمنـــزه الســــادس071
000 51المدرسة اإلعدادیـة بدوارهیشر072
000 46 مارس بالمرناقیة20المدرسة اإلعدادیـة 073
000 34المدرسة اإلعدادیـة ببرج الوزیـــر باریانــــة074
000 27المدرســة اإلعدادیــة بالمنزه الخامــس075
000 30المدرسة اإلعدادیــة حي الجمهوریة بالمنیهلــــــة076
000 32المدرسة اإلعدادیة الهــادي شاكـــر ببنـــزرت077
000 29المدرسة اإلعدادیـة خیر الدیـــن بمنوبـــــة078
000 33المدرســـة اإلعدادیــة شبــاو بــوادي اللــــیل079
000 30المدرســة اإلعدادیـة ابن رشیــق بــدوارهیشــــــــر080
000 27المدرسة اإلعدادیــة الفارابــــي بجعفـــــــــر081
000 35 بدوارهیشـــــر1956 مارس 20المدرسـة اإلعدادیــة 082
000 27المدرســـة اإلعدادیـة بالمنیهلــــة083
000 48المدرســة اإلعدادیـة بحي التضامــــن084
000 50المدرســة اإلعدادیـة بحي الرمـــال طبربــــة085
000 45 المدرســة اإلعدادیـة برج البكوش بأریانة086
000 35المدرســة اإلعدادیـة حي المروج بقلعة األندلس087
000 29المدرســة اإلعدادیـة دار فضال بسكرة088
000 34المدرســة اإلعدادیـة حي المعزیة بواد اللیل089
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000 47المدرســة اإلعدادیـة حي البساتین بالمنیهلة090
000 29المدرســة اإلعدادیـة بئرالزیتون بطبربة092
000 28 بحي التضامن1938 أفریل 9المدرسة اإلعدادیة 093
000 23المدرسة اإلعدادیة أبوالقاسم الشابي بدوارهیشر094
000 36المدرسة اإلعدادیة أبــــــــوالعباس أحمد األبیاني ببومهل095
000 37المدرســـة اإلعدادیــــة بفوشانـــــة096
000 31المدرســـة اإلعدادیـة عبد اللــــه فرحــات رادس097
000 33 بالزهراء1934 مارس 2المدرســـة اإلعدادیـة 098
000 28المدرســة اإلعدادیـة شارع الجمهوریة بحمــام األنف099
000 22المدرســة اإلعدادیــة الطیب المهیري بمقرین الریــاض100
000 28المدرسة اإلعدادیـة المنجي سلیم بسیدي رزیـــق101
000 37المدرسة اإلعدادیــة ابوالقاسم الشابي ببن عــروس102
000 33المدرسة اإلعدادیــة أحمد ابن أبي الضیاف بالمحمدیــــــة103
000 30المدرســة اإلعدادیـة بالمدینــــــة الجدیــدة104
000 24المدرسة اإلعدادیــة مقسم التراب  حاسي الفرید القصرین105
000 32المدرسة اإلعدادیـة بالخلیدیـــــة106
000 25المدرسة اإلعدادیـة  الطاهر الحداد ببن عروس107
000 27المدرسة اإلعدادیــة مفیدة بورقیبـــة بحمــام األنف108
000 38المدرســة اإلعدادیــة بنعســــان109
000 327المدرســة اإلعدادیــة بالمـــــروج 110
000 24 المدرسة اإلعدادیــة اسد ابن الفرات بحمام الـــشـــط111
000 40المدرسة اإلعدادیـة مصطفــى خریــف بالمحمدیـــــة112
000 37المدرســة اإلعدادیــة بمرنــاق113
000 38المدرسة اإلعدادیــة المنجــي سلیــــم بالزهـراء114
000 527المدرسة اإلعدادیــة بالمروج 115
000 24المدرســـة اإلعدادیــة حي شاكــــر مقریــــن116
000 343المدرسـة اإلعدادیة حي الرمانة بالمدینة الجدیدة 117
000 68 رادس1934 مارس 2المدرســـة اإلعدادیــة 118
000 36المدرسة اإلعدادیة بالیسمینات119
000 645المدرسة اإلعدادیة بالمروج 120
000 35المدرسة اإلعدادیة الحبیب ثامر بحمام األنف121
000 34المدرسة اإلعدادیة أبوالحسن بن الهیثم بمرناق122
000 50المدرسـة اإلعدادیـــة الطاهر الحداد بحمام الزریبة123
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000 26المدرسـة اإلعدادیـــة أبوالقاسم الشابي بالفحــص124
000 33المدرســة اإلعدادیـــة ابن رشد بالناظــــور125
000 47المدرسة اإلعدادیـــة خیر الدیـــن بالفحــص127
000 23المدرســة اإلعدادیـــة الحنایـــا بزغـــوان128
000 13المدرســة اإلعدادیـــة شارع اإلستقــالل بزغـــوان129
000 23المدرســـة اإلعدادیـــة ابن سینا بسمنجـــــة130
000 32المدرســة اإلعدادیـــة  عقبة ابن نافع بصواف131
000 33المدرسة اإلعدادیـــة ابن خلدون بالفحــص132
000 24المدرسة اإلعدادیـــة حي العرائس بزغوان133
000 25 بمقرن1938 أفریل 9المدرسة اإلعدادیـــة 134
000 25المدرســة اإلعدادیـــة  الحبیب ثامر ببئرمشارقة135
000 27المدرســة اإلعدادیـــة بوخریــص ببنـــزرت136
000 27المدرسة اإلعدادیــة النموذجیة فرحــات حشـــاد ببنـــزرت137
000 50المدرسة اإلعدادیـة الحبیب الحــداد بنــــزرت138
000 24المدرســة اإلعدادیـة الكاهنـــة بمنــزل بورقیبــــــة139
000 22المدرســة اإلعدادیـة باستـــور بماطــــــر140
000 21المدرســـة اإلعدادیـة ابن ابي ضیــاف بمنزل بورقیبــــة141
000 32المدرسة اإلعدادیـة بالمتلیـــــن142
000 24المدرسة اإلعدادیـة بــرفـــراف143
000 23المدرســـة اإلعدادیـة بغار الملـــح144
000 61المدرســة اإلعدادیـة بجومیـــــن145
000 25المدرســـة اإلعدادیـة نهج تونس تینجـــة146
000 32 أفریل بمنزل بورقیبة9المدرســـة اإلعدادیـة 147
000 26المدرســـة اإلعدادیـة ابن سینا بالعالیـــة148
000 37المدرســة اإلعدادیـة براس الجبــــل149
000 31المدرسة اإلعدادیــة ابن شــرف منزل بورقیبـــــة151
000 16المدرسة اإلعدادیـة بــأم هانـــي152
000 25المدرســـة اإلعدادیـة بجرزونـــة153
000 25المدرســة اإلعدادیــة بعوسجــــــة154
000 56المدرســـة اإلعدادیـة بسجنـان155
000 27المدرســة اإلعدایــة الجـــالء ببنــــزرت156
000 226المدرســة اإلعدایــة بماطر 157
000 37المدرســة اإلعدادیـة بزهانـــة158
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000 68المدرســة اإلعدادیـة بالغزالــــــة159
000 28المدرسة اإلعدادیـة بمنزل جمیـــل160
000 31المدرسـة اإلعدادیــة نهج صالح الدین األیوبي رأس الجبل161
000 40المدرســة اإلعدادیـة الحبیــب بوقطفـــة بنــزرت162
000 26المدرســة اإلعدادیـة بتمرة163
000 33المدرســة اإلعدادیـة بهنشیر الماتلین164
000 32المدرســة اإلعدادیـة العهد الجدید بالعالیة165
000 29المدرســة اإلعدادیـة شارع بورقیبة ببنــزرت166
000 29المدرســة اإلعدادیـة الحیاة بماطر بنــزرت167
000 26المدرسة اإلعدادیة حي اإلقبال بتینجة168
000 28المدرسة اإلعدادیة بمنزل عبد الرحمان169
000 52المدرســة اإلعدادیــــة بسلیمـــــــان170
000 25المدرسـة اإلعدادیـــة بقرعـــــة ساســـي ـ قربة171
000 27المدرســة اإلعدادیــــــة أســـــمر بقلیبیــــة172
000 29المدرسـة اإلعدادیــة الطاهـرالحــداد نابــــل174
000 60المدرسـة اإلعدادیــة  شارع بورقیبة بقربة175
000 25المدرسة اإلعدادیـة بالرعینیــــن176
000 24المدرسة اإلعدادیــة بالصمعـــة177
000 22المدرسة اإلعدادیــة بتازركـــــة178
000 20المدرســـة اإلعدادیــة بأزمـــــــور179
000 26المدرسة اإلعدادیــة بزاویة المقایــــز180
000 27المدرســـة اإلعدادیـة ببئر بورقبــــة181
000 39المدرسة اإلعدادیــة بقرنبالیـــــة182
000 14المدرسة اإلعدادیــة ببوكریـــــم183
000 14المدرسة اإلعدادیــة بزاویـــة الجدیـــــدي184
000 28المدرســـة اإلعدادیــة بمنـــزل حــــّر185
000 20المدرســــة اإلعدادیــة صاحـــب الجبـــل186
000 20المدرســـة اإلعدادیـة بالمعمــــورة187
000 26المدرســــة اإلعدادیـة بفنـدق الجدیــــد188
000 33المدرسة اإلعدادیة نهج الهادي والي بالحمامات189
000 16المدرســـة اإلعدادیــة بالصقالبة190
000 29المدرســـة اإلعدادیــة شارع الجمهوریة بمنزل تمیم192
000 27المدرسة اإلعدادیة شارع تونس قلیبیة193



148 نظـام أمـد

000 30المدرسة اإلعدادیة بالهواریة194
000 14المدرسة اإلعدادیة بالكرمیة - قرمبالیة195
000 25المدرســة اإلعدادیـــة المنجي سلیم بمجـاز البـــــاب196
000 30المدرســة اإلعدادیــــة الطاهـر الحـداد مجـاز البــاب197
000 35المدرسة اإلعدادیة الحبیب بورقیبة بتبرسق198
000 31المدرســـة اإلعدادیــة ابن الجزار بوشتاتــــــة199
000 22 المدرسـة اإلعدادیـــة ابن رشـد بتستــور200
000 20المدرســـة اإلعدادیــة ابن خلدون بالمعقولـــــة باجـة201
000 30المدرسـة اإلعدادیة خیرالدین باشا سیدي اسماعیـل  باجـة202
000 22المدرســة اإلعدادیــة ابن رشیق بوادي الزرقــــــاء203
000 29المدرســــة اإلعدادیـــة ابن عرفة بالمحلـــــــــة باجــــة204
000 23المدرســـة اإلعدادیــة الطیب المهیري القوســـــة205
000 49المدرســـة اإلعدادیــة ابن شرف بنفــزة206
000 26المدرســة اإلعدادیــة شارع بورقیبة بباجـــــة207
000 23المدرســـة اإلعدادیــة الفاضل بن عاشور بالسلوقیــــة208
000 14المدرســة اإلعدادیـــة یوغرطة بتوكابـــــر209
000 21المدرسة اإلعدادیة فرحات حشاد طریـق الكسـاب باجـة210
000 27المدرســة اإلعدادیــة فرحات حشاد  بقبالط211
000 45المدرسـة اإلعدادیة العیاضي الباجي بباجة 213
000 23المدرسـة اإلعدادیة ابن سهل بتستور 214
000 26المدرسـة اإلعدادیة ابن سینا بعمدون 215
000 25المدرسـة اإلعدادیة علي القلصادي بباجة 216
000 26المدرسـة اإلعدادیة حي ابن خلدون بتیبار 217
000 15المدرسة اإلعدادیة الرشاد بباجة219
000 26المدرسة اإلعدادیة أبو القاسم الشابي بالطبابة220
000 31المدرســة اإلعدادیـــة المرجـــان بطبرقـــة221
000 43المدرســة اإلعدادیــــة المنوذجیة بجندوبــــــة222
000 40المدرســة اإلعدادیـــة مصطفي خریف بجندوبــة223
000 42المدرســة اإلعدادیـــة ببوسالـــم224
000 20المدرســة اإلعدادیـــة ببوعـــوان225
000 28المدرســـة اإلعدادیــة ببـــوش226
000 29المدرســة اإلعدادیـــة بســوق السبــــت227
000 41المدرســـة اإلعدادیــة ببالریجیــــــا228
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000 32المدرســة اإلعدادیــة بعین دراهــــم229
000 41المدرســة اإلعدادیــة بغار الدماء230
000 30المدرســـة اإلعدادیــة ببلطـــــة231
000 32المدرســة اإلعدادیـة بعیــن الصبــح232
000 28المدرســـة اإلعدادیــة ببني مطیـر233
000 27 بجندوبة1934 مارس 2المدرســـة اإلعدادیــة 234
000 43 بوادي ملیز1938 أفریل 4المدرســـة اإلعدادیــة 235
000 41المدرســة اإلعدادیــة الهادي بن حسیـن جندوبــة236
000 38المدرسـة اإلعدادیــة ببوسالـــم المحطـــة237
000 28المدرســة اإلعدادیـــة بعین سلطـــــان238
000 50المدرســـة اإلعدادیــة بفرنانــــة239
000 34المدرســة اإلعدادیــة طریق تونس جندوبــــــة240
000 30المدرســــة اإلعدادیــة حي الخضراء ببـــــوسالــــــم241
000 32المدرســـة اإلعدادیــة بسیــدي بلقاســــم غـار الدمـــاء242
000 48 بطبرقة1952 جانفي 18المدرســـة اإلعدادیــة 243
000 38المدرســـة اإلعدادیــة بعین البیة244
000 28 المدرســـة اإلعدادیــة بسوق الجمعة245
000 36 المدرســـة اإلعدادیــة بحمام بورقیبة246
000 29 المدرســـة اإلعدادیــة الهادي خلیل ببوسالم247
000 34المدرســـة اإلعدادیــة العهد الجدید بغارالدماء248
000 28المدرســة اإلعدادیـــة  اإلمام سحنون بالدهماني249
000 39المدرســة اإلعدادیـــة بقلعـــة سنـــان250
000 31المدرســـة اإلعدادیـــة بنبــــــــر251
000 40المدرســـة اإلعدادیــة ابن خلــدون بالكــــاف252
000 15المدرســة اإلعدادیـــة بتاجرویـــــن253
000 24المدرســـة اإلعدادیــة بالطویــــرف254
000 30المدرســة اإلعدادیـــة  اإلمام  إبن عرفة بالسرس255
000 24المدرســـة اإلعدادیـــة یوغرطــــة بالكــاف256
000 16المدرســــة اإلعدادیــة بمنــزل سالــــم257
000 40المدرســـة اإلعدادیــة أبوالقاسم الشابي بالدهمانـــي258
000 27المدرســة اإلعدادیــة بالقصــور259
000 29المدرسـة اإلعدادیــة ابوالقاسم الشابي بتاجرویــن260
000 5المدرسة اإلعدادیــة ببــرج العیفــــة261
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000 27المدرســــة اإلعدادیـــة بالجریصـــة262
000 15المدرســـة اإلعدادیـــة بسیــدي مطیـــر263
000 16المدرســة اإلعدادیـــة بسیــدي رابـــــح264
000 22المدرســـة اإلعدادیـــة بالقلعــــة الخصبـــاء265
000 31المدرســـة اإلعدادیــة بالســـــــرس266
000 35المدرســة اإلعدادیــة ببرنوســـــــة267
000 28 المدرســة اإلعدادیـــة بحي اإلنطالقة ساقیة سیدي یوسف268
000 27المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بالكاف269
000 37المدرســة اإلعدادیــة  أبو القاسم الشابي بالروحیة270
000 23المدرســة اإلعدادیــة بالعروســــــة271
000 21المدرســة اإلعدادیـة بقعفـــــور272
000 24المدرســة اإلعدادیـة بسیـــار مكثــــر273
000 43المدرســة اإلعدادیــة  أبو القاسم الشابي بسلیانة274
000 23المدرســة اإلعدادیـة ابن ابي ضیاف القنطـرة275
000 23 المدرسـة اإلعدادیـة ابن عرفــة باألخـــوات276
000 33المدرســة اإلعدادیـة ابن شرف برج المسعودي277
000 45المدرســة اإلعدادیـة ابن رشــد مكثــــر278
000 66المدرســـة اإلعدادیـة ببوعــرادة279
000 43المدرســـة اإلعدادیـة بكســـــرى280
000 35المدرســـة اإلعدادیــة بسیــدي بورویـــــس281
000 35المدرســـة اإلعدادیـة بالروحیــــة282
000 56المدرســـة اإلعدادیـة ببرقـــو283
000 33المدرســـة اإلعدادیـــة حي النـــور بسلیانـــة284
000 44المدرســة اإلعدادیــة بالكریــــب285
000 34المدرســــة اإلعدادیـة بمكثـــر286
000 29المدرسـة اإلعدادیـــة العبادلــــة بسبیطلـــة287
000 44المدرســة اإلعدادیـــة بماجـــل بلعبـــاس288
000 35المدرســة اإلعدادیـة " حي النــور" بالقصریــــن289
000 41المدرســــة اإلعدادیـة بحسي الفریـــد290
000 43المدرســـة اإلعدادیـة حي الزهـــورالقصریــــن291
000 35المدرســـة اإلعدادیـة بتالبـــــت292
000 20المدرســة اإلعدادیـة " ابن الفــرات " بتالـــــة293
000 38المدرســـة اإلعدادیـة بالعیـــــون294
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000 34 بتالة1957 جویلیة 25المدرســــة اإلعدادیـة 296
000 42المدرســة اإلعدادیـة النموذجیة ابن رشد بالقصریــــن297
000 39المدرســـة اإلعدادیـة حي الخضـــــراء بسبیطلــــة298
000 34المدرســـة اإلعدادیـة بسیــدي سهیــــل299
000 41المدرســة اإلعدادیـة حي الفتـــح بالقصریـــــن300
000 33المدرســـة اإلعدادیــة ببوزقــــــام301
000 27المدرســـة اإلعدادیــة بخمــــــــودة302
000 39المدرســـة اإلعدادیــة باألحــــــواش303
000 28المدرســـة اإلعدادیـة بالشرایـــــع304
000 29المدرســة اإلعدادیـة بعین الخمایسیــــة305
000 29المدرســــة اإلعدادیــة بالدغــــــرة306
000 29المدرســــة اإلعدادیــة بالرخمــــات307
000 33المدرسة اإلعدادیة إبن عرفة بسبیطلة308
000 26 المدرســــة اإلعدادیــة بفوسانة309
000 36المدرســــة اإلعدادیــة بسبیبة310
000 230المدرســــة اإلعدادیــة بفوسانة 311
000 36المدرســــة اإلعدادیــة حي البساتین بالقصرین312
000 34المدرســــة اإلعدادیــة بفریانة313
000 28المدرسة اإلعدادیة إبن خلدون بالقصرین314
000 43المدرسـة اإلعدادیـــة النموذجیة الباب الشمالي بسوســـة315
000 43 بمساكن1934 مارس 2المدرسـة اإلعدادیـــة 316
000 238المدرسـة اإلعدادیـــة بمساكن 317
000 24المدرسـة اإلعدادیـــة نهـج قسنطینــــــة بسوســــة318
000 36المدرســة اإلعدادیــــة الطاهرالحداد بالقلعـة الكبـــرى319
000 25المدرســة اإلعدادیــــة العهد الجدید بمساكـــن320
000 40المدرســـة اإلعدادیة بالزاویة والقصیبــة والثریــات321
000 20المدرســـة اإلعدادیة هرقلــــة322
000 30المدرســـة اإلعدادیة بسیـــدي الهانـــي323
000 20المدرســة اإلعدادیة نهـــج الســودان سوســـة324
000 22 المدرســــة اإلعدادیة بالكنایــــس325
000 22المدرســة اإلعدادیة ببورجیــــن326
000 36المدرســـة اإلعدادیة بالكنـــدار327
000 23المدرسة اإلعدادیـة حي خزامة سوسة328
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000 34المدرسة اإلعدادیــة سهلـول حمام سوســـة329
000 27المدرسـة اإلعدادیــة نهـج العجمـي بن سعد القلعة الكبرى330
000 29المدرسة اإلعدادیة لطفي قرطاس331
000 29المدرسـة اإلعدادیـة بسیدي بوعلي332
000 23المدرسـة اإلعدادیــة المسعدیــــن333
000 30المدرسة اإلعدادیة حي الزهور سوســة334
000 32المدرسة اإلعدادیة بحي الریاض سوسة335
000 23 المدرسة اإلعدادیة علي البلهوان القلعة الكبرى336
000 31المدرسـة اإلعدادیـــة محمد الهادي العامري بالقلعـــة الصغــرى337
000 63المدرسة اإلعدادیة محمد العروي بسوسة339
000 27 المدرسة اإلعدادیة ببوحسینة 341
000 29 المدرسة اإلعدادیة حي الیاسمین بالنفیضة342
000 30المدرسة اإلعدادیة البحایر بحمام سوسة343
000 30المدرسة اإلعدادیة بسوسة الجدیدة344
000 31 المدرسة اإلعدادیة حي الزهراء بسوسة345
000 28المدرسة اإلعدادیة بمساكن346
000 27 المدرسة اإلعدادیة طریق زغوان بالنفیضة347
000 28المدرسة اإلعدادیة الفارابي بالقلعة الكبرى348
000 21المدرسة اإلعدادیة أحمد العّواني بسیدي بوعلي349
000 36المدرسـة اإلعدادیـــة دار األمـــان بالقیــروان350
000 29 المدرســة اإلعدادیـــة ببوحجلـــــة المركــز351
000 38المدرســة اإلعدادیــــة بالشـــــراردة352
000 36 القیروان1934 مارس 2المدرســة اإلعدادیــــة 353
000 35المدرســـة اإلعدادیـة الحصـــري بالقیـــروان354
000 31المدرســــة اإلعدادیـة بمنــزل المهیــــري نصر اللــه355
000 40المدرســـة اإلعدادیـة بحفـــوز356
000 40المدرســـة اإلعدادیـة اإلمام سحنون ببوحجلـــة357
000 39المدرســـة اإلعدادیـة بالوسالتیــــــة358
000 33المدرســــة اإلعدادیـة بالشبیكــــــة359
000 31المدرســـة اإلعدادیـة بعین جلولـــــة الوسالتیـة360
000 33المدرسة اإلعدادیة ابن ابي الضیاف بحاجب العیون361
000 22المدرســة اإلعدادیـة الكبــارة نصراللــــه362
000 31المدرسـة اإلعدادیـة دار الجمعیـــــة بالسبیخـــــة364
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000 26المدرسة اإلعدادیـة بالمساعیــــد ـ العــال365
000 26المدرســة اإلعدادیـة ببئــر الوصفـــان ـ الشــراردة366
000 24المدرســة اإلعدادیـة بالجهینــــــة ـ بوحجلـة367
000 33المدرســـة اإلعدادیـة المنصــورة القیـــروان368
000 36المدرســـة اإلعدادیـة إبن هاني بالقیـــروان369
000 29المدرســـة اإلعدادیـة بالزملــــــة ـ حفـوز370
000 36المدرســــة اإلعدادیـة بالسبیخـــــة371
000 30المدرســــة اإلعدادیـة بنصراللــــه372
000 28المدرســــة اإلعدادیـة بالعال373
000 31 المدرســــة اإلعدادیـة ابن رشد بالسبیخة374
000 33 المدرســــة اإلعدادیـة بحاجب العیون375
000 28 المدرســــة اإلعدادیـة حي الزیاتین بحفوز376
000 26المدرسة اإلعدادیة إبن شرف بالقیروان377
000 34المدرسـة اإلعدادیـــة حـي الفتــح بجمـــال378
000 36المدرسـة اإلعدادیـــة ببنبلــــــــة379
000 22المدرسـة اإلعدادیـــة بعمیــرة التــــوازرة ـ المكنین380
000 14المدرسـة اإلعدادیـــة بسیـــدي بنــــورـ المكنین381
000 21المدرســة اإلعدادیـــة بعمیــرة الحجـــاج ـ المكنین382
000 26المدرسـة اإلعدادیــة مفیـدة بورقیبــــــة بالمنستیـــر384
000 33المدرســــة اإلعدادیــة بقصر هالل385
000 31المدرســــة اإلعدادیــة الطاهـر الحــداد المكنیــــن386
000 31 بقصر هالل1934 جانفي 3المدرســــة اإلعدادیــة 387
000 31المدرســة اإلعدادیــة بالساحلیـــن388
000 25المدرســـة اإلعدادیــة علي بورقیبـــة بالمنستیــــر389
000 27المدرسـة اإلعدادیــة التحــدي بخنیـــــس390
000 29المدرســة اإلعدادیـة الحـاج مبــروك األزرق بمنزل النــور391
000 21المدرســة اإلعدادیـة بزاویــة قنطـــش392
000 22المدرســـة اإلعدادیـة بطــوزة393
000 21المدرســــة اإلعدادیـة بالشراحیـــــل394
000 14المدرســة اإلعدادیـة بمنــزل فارســـي395
000 24المدرسة اإلعدادیـة بمنــزل كامــــــل396
000 30المدرسـة اإلعدادیـة بطبلبـــــة397
000 33المدرســة اإلعدادیـة بجمـــــــال398
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000 30المدرســة اإلعدادیـة محمود بن ضیاء بالمكنین399
000 27المدرســـة اإلعدادیـة بقصیبـــة المدیونــي400
000 29المدرســة اإلعدادیـة ببــنـــــان401
000 31المدرســـة اإلعدادیــة بالبقالطــــــة402
000 32المدرســـة اإلعدادیــة شارع بورقیبة بطبلبة403
000 15المدرســـة اإلعدادیــة بعمیرة الفحول 404
000 29 بالوردانین1934 مارس 2المدرســـة اإلعدادیــة  405
000 31المدرســـة اإلعدادیــة بصیـــــــادة407
000 32المدرســــة اإلعدادیــة اإلمتیاز بالمنستیر408
000 37المدرسة اإلعدادیة بزرمدیـــن409
000 32المدرسة اإلعدادیة ببني حسان410
000 31المدرسـة اإلعدادیـة شارع بورقیبة ببومرداس411
000 26 بشربان1957 جویلیة 25المدرسـة اإلعدادیـة نهج 412
000 21المدرسـة اإلعدادیـة بالنفاتیـــــة ـ شربان413
000 26المدرسـة اإلعدادیــــة بساقیـــة الــخــــادم ـ سیدي علوان414
000 34المدرســة اإلعدادیــة شارع الحبیب بورقیبـــة بالمهدیــــة415
000 34المدرســة اإلعدادیــة بسیدي علوان416
000 34المدرســة اإلعدادیـة بالسواســـي417
000 34المدرســة اإلعدادیــة بأوالد الشامــــخ418
000 34المدرسة اإلعدادیــة " الزهراء " بالمهدیــة419
000 40المدرســة اإلعدادیــة أبو القاسم الشابي بالجم420
000 30المدرســة اإلعدادیـة بملولــــش421
000 27المدرسة اإلعدادیـة بالبرادعـــــــة422
000 29المدرســة اإلعدادیـة بالحكایمـــــة423
000 24المدرســة اإلعدادیـة بكركــــــر424
000 31المدرسة اإلعدادیـة ابن خلدون بقصـور الســـاف425
000 31المدرســة اإلعدادیـة فرحات حشاد بالشابــــة426
000 31المدرســة اإلعدادیـة شارع بورقیبـــة بقصــور الســـاف427
000 35المدرســـة اإلعدادیـة بسیـــدي زیـــــد ـ السواسي428
000 26المدرســـة اإلعدادیـة بالتاللســــة ـ الجــم429
000 34المدرســـة اإلعدادیـة بهیبـــــــون430
000 31المدرســـة اإلعدادیـة ابن شرف بالشابــــة431
000 26المدرســـة اإلعدادیـة الحي الجدید الجــــــــم432
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000 28المدرســـة اإلعدادیـة بهبیــــــــرة433
000 28المدرسة اإلعدادیة رمزي الزرلي بالسواسي434
000 23المدرسة اإلعدادیة برج العریف بالمهدیة435
000 29المدرسـة اإلعدادیـة بالسلطنـیــة436
000 29المدرسـة اإلعدادیــة حي األنس طریق تونس ساقیة الزیت437
000 32المدرسـة اإلعدادیــة الناظـور بئر علــي بن خلیفـــة438
000 32 صفاقس1963 أكتوبر 15المدرسـة اإلعدادیــة 439
000 32المدرســة اإلعدادیـة الطاهـر الحداد بصفاقــــس440
000 54 المدرســة اإلعدادیـة بالصخیرة441
000 32المدرســة اإلعدادیـة شارع الحبیب بورقیبة صفاقس443
000 29المدرسة اإلعدادیة بالمحــــــــرس444
000 26المدرسـة اإلعدادیـة ابن الهیثم بصفاقس446
000 37المدرسـة اإلعدادیـة بجبنیانـــــــة447
000 37المدرســة اإلعدادیـة اإلمام سحنون طریق قرمدة صفاقـس448
000 45المدرســة اإلعدادیـة ببئـــر علــى بن خلیفـــة449
000 24 صفاقس1956 أوت 13المدرســة اإلعدادیـة 450
000 33المدرســة اإلعدادیـة باللــــوزة451
000 30المدرســة اإلعدادیـة الحسین بالحاج خالد بالحنشـــــــة452
000 30المدرســــة اإلعدادیـة بعقــــارب453
000 29المدرســـة اإلعدادیـة البستـــان بصفاقـــــس454
000 34المدرســـة اإلعدادیـة بساقیة الزیت455
000 27المدرســة اإلعدادیـة حي النــور بصفاقـــس456
000 21المدرســة اإلعدادیـة بنقطـــــة457
000 31المدرســة اإلعدادیـة بطینـــة بصفاقــــس459
000 26المدرســة اإلعدادیـة بالغرابـــــة460
000 20المدرسة اإلعدادیة البرمكي بالعوادنة منزل شاكر461
000 30المدرســة اإلعدادیـة علــي النــوري صفاقس462
000 32المدرســـة اإلعدادیـة مصطفى السالمي صفاقس463
000 27المدرسـة اإلعدادیـة حي الحـدائـــق بجبنیانـــــة464
000 40المدرسـة اإلعدادیـة بالشیحیة465
000 24المدرسة اإلعدادیة  الخصراء بالقیروان466
000 31المدرسـة اإلعدادیـة بقرقنة467
000 29المدرسـة اإلعدادیـة حلیمة الشعبوني بعقارب468
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000 32المدرسـة اإلعدادیـة بمركز بوعصیدة بصفاقس469
000 22المدرسـة اإلعدادیـة حي الحبیب بصفاقس470
000 31المدرسـة اإلعدادیـة علي البلهوان بصفاقس471
000 47المدرسة اإلعدادیة غرة ماي صفاقس472
000 42المدرسة اإلعدادیة مصطفى حمدي بالعامرة473
000 28المدرسة اإلعدادیة الهادي العیادي حي الحبیب صفاقس474
000 34المدرسـة اإلعدادیـــة الشعبیــة بقفصــة475
000 31المدرسـة اإلعدادیـــة بالمظیلـــة476
000 29المدرسـة اإلعدادیـــة النجـاح بالردیــف477
000 26 بقفصة1934 مارس 2المدرسـة اإلعدادیـــة 479
000 26 بأم العرائس1963 أكتوبر 15المدرسة اإلعدادیة 481
000 25المدرســة اإلعدادیــة اللـــــــة بقفصـــــة482
000 25المدرســـة اإلعدادیــة بزنــــــوش483
000 32المدرســة اإلعدادیــة بقفصــــة486
000 31المدرســـة اإلعدادیــة بحي الســرور قفصـــة489
000 20 المدرســــة اإلعدادیـة بالسنــــد490
000 25 المدرســـة اإلعدادیــة بأم العرائــــــس المحطة 491
000 23المدرســـة اإلعدادیــة العهد الجدید بالمتلوي493
000 12المدرســـة اإلعدادیــة بأوالد وهیبة ـ قفصة494
000 27المدرسة اإلعدادیة حي الشباب بقفصة497
000 13المدرسة اإلعدادیة الشبیبة بقفصة498
000 43المدرسـة اإلعدادیــة ابن النفیس بجلمة499
000 33المدرسـة اإلعدادیــة طریـق السـد بالسبالــــة500
000 39المدرسـة اإلعدادیــة ابن سینــا بالرقــــاب501
000 32المدرســة اإلعدادیـة بالهیشـــریــــة502
000 33المدرســـة اإلعدادیــة بالسعیــــدة503
000 38المدرسـة اإلعدادیــة بالمكناسي504
000 36المدرسـة اإلعدادیــة خالد بن الولید بسیدي بوزید505
000 26المدرسـة اإلعدادیــة العهد الجدیـــد بفائــض506
000 24المدرســة اإلعدادیــة بـأوالد سلیمــــــان507
000 35المدرســة اإلعدادیــة بمنــزل بوزیـــان508
000 41المدرســة اإلعدادیـة بســـوق الجدیـــد509
000 28المدرســـة اإلعدادیــة بأوالد حفـــــوز510
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000 38المدرســـة اإلعدادیـة بجلمــــــــــة511
000 31المدرسـة اإلعدادیــة ابن خلــدون بالمكناســــي512
000 46المدرســة اإلعدادیـة أبو بكـر القمـودي بسیدي بوزید513
000 33المدرســة اإلعدادیـة بالمزونــــة514
000 26المدرســـة اإلعدادیـة بالمكــــــارم515
000 32المدرســـة اإلعدادیـة بالرقــــــاب516
000 23المدرســة اإلعدادیـة المــزارة بسیدي  بوزیــد517
000 29المدرســة اإلعدادیـة بلســـودة518
000 23 المدرســة اإلعدادیـة بام العظـــــام519
000 15المدرســة اإلعدادیـة بأوالد منصــــر520
000 33المدرســة اإلعدادیـة بسیدي بوزید الغربیـــة521
000 29المدرســــة اإلعدادیـة ببئــر الحفـــي522
000 32المدرســـة اإلعدادیـة بسیــدي علــى بــن عــون523
000 35 المدرســـة اإلعدادیـة بهنشیر القالل524
000 43المدرســـة اإلعدادیـة النموذجیة خیر الدین باشا بسیدي بوزید525
000 23 المدرســـة اإلعدادیـة رحـــــال ببئر الحفـــي526
000 23 المدرســـة اإلعدادیـة ابن شرف بأوالد حفوز527
000 26المدرسة اإلعدادیة أبو القاسم الشابي ببئر الحفي528
000 24المدرسة اإلعدادیة ابن أبي ضیاف بالرقاب529
000 25المدرسـة اإلعدادیــة العهـد الجدیـد بدقـــاش530
000 28المدرسـة اإلعدادیــة بنفطة531
000 23المدرســة اإلعدادیـة ابن شرف بحامـة الجریــد532
000 42المدرسـة اإلعدادیـة ابن شبــاط بتــوزر534
000 30المدرســة اإلعدادیـة المكي بالعزوز بنفطـــة535
000 25المدرســة اإلعدادیـة مصطفى خریف بتوزر536
000 28المدرسة اإلعدادیة إبن خلدون بوهالل537
000 20المدرســة اإلعدادیة عمر السعیدي بحـــزوة538
000 34المدرسـة اإلعدادیــة  طریق المطار بتوزر539
000 14المدرســة اإلعدادیة الشقراطسي بتوزر540
000 36المدرســة اإلعدادیـــة حـي األمـل بقابـــس541
000 22المدرسة اإلعدادیة عبد السالم السعفي طریق الحامة بقابس542
000 25المدرسـة اإلعدادیـــة العهـــد الجدیــد بالمطویـــة543
000 30المدرســـة اإلعدادیـة بمطماطـــة الجدیــدة544
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000 47المدرســــة اإلعدادیـة ابن خلــدون قابـــس545
000 28المدرســة اإلعدادیـة شارع الحبیب بورقیبــة بقابـــس546
000 23المدرسـة اإلعدادیـة حي محمــد علــي قابـــس547
000 27المدرســة اإلعدادیـة بــوذرف548
000 22المدرسة اإلعدادیة محمد خیر الدین بوعین بالمطویة549
000 37المدرســـة اإلعدادیـة بغنــــوش550
000 22المدرســة اإلعدادیــة بالسمبــــــــاط551
000 23المدرســة اإلعدادیـة بدخیلـــة توجـــان552
000 23المدرســـة اإلعدادیـة بالــــزارات553
000 20المدرســـة اإلعدادیــة بمطماطــــــة القدیمـــــة554
000 15المدرســـة اإلعدادیـة بمنـــزل الحبیـــب555
000 28المدرســــة اإلعدادیـة ابن شرف بمـــارث556
000 26المدرســة اإلعدادیـة العهد الجدید بقابـــــس559
000 20المدرســة اإلعدادیـة شننــي بقابــــس560
000 26المدرســــة اإلعدادیـة بكتانــــــة561
000 29المدرســـة اإلعدادیـة بــوادي النـــور الحامـــــة562
000 28المدرســـة اإلعدادیـة بطبلبـــــوـ قابـس563
000 32المدرسة اإلعدادیة مارث564
000 27المدرســة اإلعدادیــة العهد الجدیــد بالحامـــة565
000 26المدرسة اإلعدادیة ابن رشد بغنوش566
000 27المدرســة اإلعدادیــة األشعاع بقابس567
000 22المدرســة اإلعدادیــة حي اإلزدهار بقابس568
000 20المدرســة اإلعدادیــة ببشیمة الحـــــــامة569
000 13المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بعرام ـ مارث الجنوبیة570
000 24المدرسـة اإلعدادیـــة النویل بـــدوز571
000 22المدرسـة اإلعدادیــة أم الصمعـة بسـوق األحــد572
000 22المدرسـة اإلعدادیــة عین سلیـم بطمبـــارـ قبلي الشمالیة573
000 23المدرســــة اإلعدادیـة بالبلیــــدات575
000 24المدرســة اإلعدادیـة بالمنشیـــــــة577
000 27المدرســة اإلعدادیـة ابوالقاســم الشابي قبلــــي578
000 27المدرســة اإلعدادیـة ابن رشــد بقبلـــــي579
000 22المدرســة اإلعدادیـة ابن رشیـــق بــدوز580
000 35المدرســة اإلعدادیـة ابــن شـرف بــــدوز581
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000 26 المدرســـة اإلعدادیـــة بالقلعــــــة ـ دوز582
000 25المدرســـة اإلعدادیـــة الفارابي بقبلي583
000 25المدرسة اإلعدادیة الحصري بدوز584
000 21المدرسة اإلعدادیة عقبة إبن نافع بقبلي585
000 31المدرسة اإلعدادیة إبن زیدون بالفوار586
000 16المدرسة اإلعدادیة بوعبداهللا بسوق األحد587
000 33المدرسـة اإلعدادیـة خیرالدین باشـــا بسیــدي مخلــوف588
000 40المدرسـة اإلعدادیــة بمیــدون جربــة589
000 24المدرسـة اإلعدادیـــة ابن عرفـــة بنقــردان590
000 48المدرســة اإلعدادیـة نهج المنجي سلیم بمدنیــن591
000 27المدرســة اإلعدادیـة السواني جربــة592
000 23المدرســة اإلعدادیـة بشمـــــاخ593
000 33المدرســة اإلعدادیـة ابو القاسم الشابي بنقــردان594
000 26المدرسـة اإلعدادیـة بجرجیـــس595
000 28المدرســـة اإلعدادیـة الریــاض جربــــة596
000 23المدرســـة اإلعدادیـة بقاللــــة جربـــة597
000 23المدرســة اإلعدادیـة بالسویحــــل جرجیـــس598
000 225المدرسـة اإلعدادیـة بجرجیس 601
000 30المدرســة اإلعدادیـة قصر الجدیــد ببني خـــداش602
000 24المدرســة اإلعدادیـة سدویكـــش ـ جربة603
000 35المدرســـة اإلعدادیـة حومــة الســوق جربـــة604
000 29المدرســة اإلعدادیــة ابن شـــرف بنقــردان605
000 15المدرســـة اإلعدادیـة الرجـــاء بجرجیــــس607
000 30 المدرســة اإلعدادیـة بحسي عمـــر608
000 22المدرســة اإلعدادیـة بملیتــــة جربــــة609
000 34المدرســـة اإلعدادیـة ببنــي خــداش610
000 31المدرســـة اإلعدادیـة حي الزیتونــي مدنیـــن611
000 33المدرســـة اإلعدادیـة الرجـــاء بمدنیـــن612
000 23المدرسـة اإلعدادیــة ابن سینــا حومة السوق جربـة613
000 24المدرسـة اإلعدادیـة فرحـات حشــاد بمدنیـــن614
000 23المدرسـة اإلعدادیـة طریق الماي بآجیــــم615
000 37المدرسـة اإلعدادیـة ابن رشیق طریق قابس بمدنین616
000 16المدرسـة اإلعدادیـة ابن منظور بالقریبیس ـ جرجیس617
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000 26المدرسـة اإلعدادیـة ابن خلدون بالمــاي ـ جــــربة618
000 26المدرسـة اإلعدادیـة المحبوبین بجربــــة619
000 20المدرسة اإلعدادیة الفارابي الراقوبة الشرقیة سیدي مخلوف620
000 16المدرسة اإلعدادیة الفاضل بن عاشور ببني خداش621
000 21المدرسـة اإلعدادیــة الزهـــراء بتطاویــن622
000 23المدرسـة اإلعدادیـــة ببئــر لحمـــر624
000 16المدرســة اإلعدادیـة بغمــــــراسن625
000 13المدرسـة اإلعدادیـــة حي المهرجـــان بتطاویـن626
000 26المدرســة اإلعدادیــة حي النـــور تطاویـــن627
000 28المدرســـة اإلعدادیـة ابن رشــد بتطاویـــن628
000 21المدرســة اإلعدادیـة بالمزتوریــــة629
000 16المدرســة اإلعدادیــة بالذهیبــــة630
000 15المدرســة اإلعدادیــة بقصــــر اوالد دبـــــاب631
000 21المدرســـة اإلعدادیــة ابن عرفـــة غمراســــن632
000 21المدرســــة اإلعدادیـة بالرقبـــــة633
000 23المدرســــة اإلعدادیـة طریق أم الصویغ برمـــــادة634
000 12المدرســــة اإلعدادیـة الفرش بغمـــــراسن635
000 25 بتطاوین1952 جانفي 18المدرســــة اإلعدادیـة 636
000 19المدرســــة اإلعدادیة " الّبــــــر" بتطاوین637
000 20المدرســــة اإلعدادیة العهد الجدید بالصمار638
000 129المدرسة اإلعدادیة بالمروج 639
000 25المدرسة اإلعدادیة ببئرالباي640
000 74المدرسة اإلعدادیة حي القصر بالمحمدیة641
000 34المدرسة اإلعدادیة بمنزل بوزلفة642
000 27المدرسة اإلعدادیة ساحة الشهداء بنابل643
000 36المدرســـة اإلعدادیــة بجندوبة الجنوبیة644
000 230المدرســـة اإلعدادیــة بفرنانة 645
000 37المدرســــة اإلعدادیــة بجدلیان646
000 38المدرسة اإلعدادیة البیروني بالنفیضة647
000 33المدرسة اإلعدادیة برقادة ـ القیروان648
000 32المدرسة اإلعدادیة أسد إبن الفرات بالقیروان649
000 24المدرسة اإلعدادیة الشابي بالوسالتیة650
000 26المدرسة اإلعدادیة الحبیب الشعبوني بصفاقس651
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000 26المدرسة اإلعدادیة أحمد مالك بصفاقس652
000 29المدرسة اإلعدادیة حي فطومة بورقیبة بباردو653
000 49المدرسة اإلعدادیة ریاض النصر بأریانة654
000 27المدرســة اإلعدادیـــة  فرحات حشاد بسیدي ناجي655
000 27المدرسة اإلعدادیة محمد محفوظ بصفاقس656
000 26المدرسة اإلعدادیة بالحنشة658
000 36المدرسة اإلعدادیة بصبیح ـ الصخیرة659
000 21المدرسة اإلعدادیة البشیر خریف بالمحرس660
000 21المدرسة اإلعدادیة المنزه طریق المطار بقفصة661
000 27المدرسة اإلعدادیة األبیض بجلمة662
000 25المدرسة اإلعدادیة أسد إبن الفرات بالمزونة663
000 16المدرســة اإلعدادیة بزاویة العرب - دقاش664
000 24المدرسة اإلعدادیة ابن أبي ضیاف حي الشارة ببنقردان665
000 20 بجبل الجلود1934 مارس 2المدرسة اإلعدادیة 666
000 43المدرسة اإلعدادیة بحي ابن خلدون667
000 27المدرسة اإلعدادیة بالسیجومي668
000 28المدرسة اإلعدادیة بالعمران األعلى669
000 23المدرسة اإلعدادیة سیدي عمر بالكرم الغربي670
000 29المدرسة اإلعدادیة نهج لوي براي حي الخضراء بتونس671
000 32 بحي التضامن1952 جانفي 18المدرسة اإلعدادیة 672
000 25المدرسة اإلعدادیة حي الرفاهة بالمنیهلة673
000 332المدرسة اإلعدادیة الرشیدیة بالمروج 674
000 329المدرسة اإلعدادیة الطاهر صفر بالمروج 675
000 14المدرسة اإلعدادیة بالزریبة قریة676
000 13المدرسة اإلعدادیة بسیدي عویدات677
000 28المدرسة اإلعدادیة بماطر678
000 28المدرسة اإلعدادیة بوشملة بجرزونة679
000 30المدرسة اإلعدادیة جبل الّسمان بجومین680
000 32المدرسة اإلعدادیة أبوالقاسم الشابي بالحمامات681
000 23المدرسة اإلعدادیة الحبیب بوقطفة بقرنبالیة682
000 21المدرسة اإلعدادیة بتبرسق ــ فدان السوق683
000 25المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي بنفزة684
000 22المدرسة اإلعدادیة الباطن بالقیروان687
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000 27المدرسة اإلعدادیة عبد السالم المكني بالمكنین688
000 26المدرسة اإلعدادیة طریق الشاطئ برجیش689
000 15المدرسة اإلعدادیة بالعجانقة ـ جبنـــیانة690
000 34المدرسة اإلعدادیة بقصر قفصة691
000 28المدرسة اإلعدادیة بشاطئ السالم ـ قابس695
000 16المدرسة اإلعدادیة العوینة بدوز696
000 20المدرسة اإلعدادیة بزعفران ــ دوز697
000 31المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بجرجیس698
000 33المدرسة اإلعدادیة اإلمتیاز بمدنین699
000 28المدرسة اإلعدادیة طریق المستشفى ببنقردان700
000 30المدرسة اإلعدادیة بالحرائریة701
000 35المدرسة اإلعدادیة فجة خماخم بالمرناقیة703
000 40المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بمنوبة704
000 25المدرسة اإلعدادیة المدینة الریاضیة برادس705
000 28المدرسة اإلعدادیة  ابن ابي الضیاف بزغوان706
000 29المدرسة اإلعدادیة طریق تونس بماطر707
000 31 بمنزل بورقیبة3المدرسة اإلعدادیة سحنون 708
000 35المدرسة اإلعدادیة العهد الجدید بنابل710
000 24المدرسة اإلعدادیة العهد الجدید بقربة711
000 30المدرسة اإلعدادیة فرحات حشاد بالحمامات712
000 28المدرسة اإلعدادیة الطاهر بن عاشور بدار شعبـان الفهــري713
000 37المدرسة اإلعدادیة علي البلهوان بقلیبیة714
000 28المدرســـة اإلعدادیـــة بالمیدة715
000 22المدرسة اإلعدادیة بدارعلوش716
000 29 المدرســـة اإلعدادیـــة محمد البشروش بدار شعبان الفهري717
000 19المدرسة اإلعدادیة الحریة شارع بورقیبة بباجة718
000 32المدرسة اإلعدادیة الجلیل بغار الدماء719
000 22المدرسة اإلعدادیة حي الدیربالكاف720
000 25المدرسة اإلعدادیة سواني العنب بالكاف721
000 28المدرسة اإلعدادیة شارع البیئة بأكودة722
000 12المدرسة اإلعدادیة الذهیبات بالعال724
000 26المدرسة اإلعدادیة المنجي سلیم بالسبیخة725
000 35المدرسة اإلعدادیة ببوحجلة726
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000 24المدرسة اإلعدادیة بزالبة727
000 16المدرسة اإلعدادیة بالشحیمات الشمالیة728
000 20المدرسة اإلعدادیة أسد إبن الفرات بالجم729
000 21المدرسة اإلعدادیة المنصورة طریق سیدي منصور بصفاقس730
000 27المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بمنزل شاكر731
000 5المدرسة اإلعدادیة ابن شرف ببئر علي بن خلیفة732
000 46المدرســـة اإلعدادیـــة بساقیـــة الدائـــر734
000 20المدرس اإلعدادیة سیدي أحمد زروق بقفصة735
000 16المدرسة اإلعدادیة األمل بالمتلوي736
000 28المدرسة اإلعدادیة ابن الهیثم بسیدي بوزید737
000 23المدرسة اإلعدادیة الفارابي بسیدي علي بن عون738
000 21المدرسة اإلعدادیة ببوشمة739
000 15المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بمنزل الحبیب740
000 31المدرسة اإلعدادیة أبو القاسم الشابي  حومة السوق جربة741
000 23المدرسة اإلعدادیة حمادي بجرجیس742
000 20المدرسة اإلعدادیة إبن سینا تطاوین743
000 30المدرسة اإلعدادیة بالمرسى744
000 23المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بالعمران األعلى745
000 16المدرسة اإلعدادیة بجبل الوسط746
000 233المدرسة اإلعدادیة بسجنان 747
000 16المدرسة اإلعدادّیة بقبالط748
000 21المدرسة اإلعدادیة ابن الهیثم بتاجروین749
000 15المدرسة اإلعدادیة صحراوي بفوسانة751
000 26المدرسة اإلعدادّیة المنار بالقیروان752
000 24المدرسة اإلعدادیة احمد عیاد بقصر هالل753
000 25المدرسة اإلعدادیة المزاوغة754
000 20المدرسة اإلعدادیة ابن عرفة حي البحري بصفاقس755
000 27المدرسة اإلعدادّیة ابن رشد بطینة756
000 24المدرسة اإلعدادّیة الفارابي بمنزل شاكر757
000 28المدرسة اإلعدادّیة ابن الهیثم ببئرعلي بن خلیفة758
000 30المدرسة اإلعدادّیة خیرالدین بالغریبة759
000 24المدرسة اإلعدادیة ابن الجزار بالّسند760
000 13المدرسة اإلعدادّیة العهد الجدید بشنني763



164 نظـام أمـد

000 23المدرسة اإلعدادّیة بكوتین764
000 14المدرسة اإلعدادیة بالجرف765
000 19المدرسة اإلعدادیة قصرأوالد سلطان بتطاوین الّشمالّیة766
000 11المدرسة اإلعدادیة قصرأوالد عون بالصمار767
000 35 المدرسة اإلعدادّیة بسیدي ثابت768
000 49المدرسة اإلعدادّیة برواد769
000 23 بأریانة5المدرسة اإلعدادّیة التضامن 770
000 24المدرسة اإلعدادیة ببومهل771
000 40المدرسة اإلعدادیة حي الشباب بدوارهیشر772
000 21المدرسة اإلعدادّیة بالعال الحبیب773
000 14المدرسة اإلعدادّیة المنارة - نصراهللا774
000 13المدرسة اإلعدادّیة سیدي سعد - نصراهللا775
000 26المدرسة اإلعدادیة بمغیلة السبالة776
000 26المدرسة اإلعدادیة بالرمیلیة سوق الجدید777
000 27المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بقفصة778
000 20المدرسة اإلعدادیة بغیدمة الفوار779
000 25المدرسة اإلعدادّیة بالحامة780
000 22المدرسة اإلعدادیة بعمرة ــ مدنین781
000 29المدرسة اإلعدادیة بالطابعي ـ بنقردان782
000 22المدرسة اإلعدادیة بالمؤانسة ــ جرجیس783
000 15المدرسة اإلعدادیة بالقرع ــ أجیم784
000 226 بسیدي حسین 1956 مارس 20المدرسة اإلعدادیة حي 786
000 26المدرسة اإلعدادیة بالمنیهلة العلیا787
000 24المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي بمرناق788
000 225المدرسة اإلعدادیة بمنزل جمیل 789
000 29المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي بسبیبة790
000 16المدرسة اإلعدادیة ابن رشد بالمظیلة793
000 15المدرسة اإلعدادیة بالجرسین - قبلي الجنوبیة794
000 21المدرسة اإلعدادیة باألفــــــام ـ مطماطة الجدیدة795
000 40المدرسة اإلعدادیة المنارة طریق سیدي منصور بساقیة الدائر796
000 28المدرسة اإلعدادیة طریق تنیور بساقیة الزیت797
000 26المدرسة اإلعدادیة أبوزمعة البلوي بالقیروان798
000 22المدرسة اإلعدادیة بالكساسبة - بالسواسي799
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000 20المدرسة اإلعدادیة بأوالد عبد اهللا ـ ملولش800
000 26المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي بجمال801
000 23المدرسة اإلعدادیة طارق ابن زیاد بخزامة الشرقیة ـ سوسة802
000 29المدرسة اإلعدادیة حي الریاض الخامس ـ بسوسة803
000 48المدرســة اإلعدادیة ببوفیشة804
000 49 ببني خالد1952 جانفي 23المدرســة اإلعدادیة 805
000 44المدرسة اإلعدادیة ببوعرقـــــوب806
000 29المدرسة اإلعدادیة بقلعة األندلس807
000 22المدرسة اإلعدادیة ابن الجزاربالناظور808
000 29المدرسة اإلعدادیة بالدخیلة ـ طبربة809
000 40المدرسة اإلعدادیة ببرج العامري810
000 26المدرسة اإلعدادیة خیر الدین باشا بماجل بلعباس811
000 21المدرسة اإلعدادیة بأركو میدون ـ جربة813
000 21المدرسة اإلعدادیة بسیدي علي بن سالم814
000 29المدرسة اإلعدادیة بالرشارشة815
000 25المدرسة اإلعدادیة ببوحجر816
000 33المدرسة اإلعدادیة حي الریاض بالمرسى817
000 35المدرسة اإلعدادیة النموذجیة شارع علي طراد بتونس818
000 29المدرسة اإلعدادیة سیدي حسین819
000 37المدرسة اإلعدادیة النموذجیة المنزه الخامس بأریانة820
000 40المدرسة اإلعدادیة السعیدة بوادي اللیل821
000 22المدرسة اإلعدادیة بالخیتمین822
000 29المدرسة اإلعدادیة بالمصیدة بنزرت823
000 27المدرسة اإلعدادیة بالشریفات - سلیمان824
000 23المدرسة اإلعدادیة بالرحمة - منزل بوزلفة825
000 35المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بالكاف الشرقیة826
000 24المدرسة اإلعدادیة ابن عرفة بسیدي عبد الحمید - سوسة827
000 31المدرسة اإلعدادیة بالقلعة الصغرى828
000 26المدرسة اإلعدادیة الجوهرة سهلول سوسة829
000 25المدرسة اإلعدادیة المستقبل بالوردانین830
000 44المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بالمنستیر831
000 22المدرسة اإلعدادیة عقبة إبن نافع بالصخیرة832
000 28المدرسة اإلعدادیة بتمغزة833
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000 14المدرسة اإلعدادیة بنقة ـ سوق األحد834
000 21المدرسة اإلعدادیة إبن منظور بسوق األحد835
000 22المدرسة اإلعدادیة بتطاوین الشمالیة836
000 43المدرسة اإلعدادیة بتاكلســــة837
000 26المدرسة اإلعدادیة  إبن النفیس بالقصـــــور838
000 45المدرسـة اإلعدادیـــة النموذجیة بصفاقس839
000 22المدرسة اإلعدادیة ابن منظور بأم العرائس840
000 20المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالوردیـــــة841
000 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بحلق الـــوادي842
000 30المدرسة اإلعدادیة التقنیة بأریانــــة843
000 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمرناقیـــة844
000 11المدرسة اإلعدادیة التقنیة ببن عــــروس845
000 21المدرسة اإلعدادیة التقنیة بملطر846
000 21المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمنزل جمیل847
000 27المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنابــــــل848
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقرنبالیــــة849
000 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمجــاز البـــاب850
000 20المدرسة اإلعدادیة التقنیة بجندوبـــــة851
000 20المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالكــاف852
000 7المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسلیانة853
000 23المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالقصریـــن854
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسوســـــة855
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالنفیضــــــة856
000 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة بحفــــوز857
000 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمنستیــــــر858
000 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمكنیــــــن859
000 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقصـــر هــالل860
000 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمهدیـــة861
000 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالجـــــم862
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة حي المروج طریق المطار بصفاقس863
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمحـــرس864
000 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقفصـــــة865
000 9المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسیــدي بوزیــد866
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000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنفطـــة867
000 22المدرسة اإلعدادیة التقنیة شارع ابو القاسم الشابـــي بقابـــــس868
000 23المدرسة اإلعدادیة التقنیة نهج الواحة بقابس869
000 20المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقبلــــي870
000 23المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمدنیـــن871
000 16المدرسة اإلعدادیة التقنیة بتطاویــــن872
000 44المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بضفاف البحیرة873
000 231المدرسة اإلعدادیة بمدینة عمر المختارـ تونس 874
000 25المدرسة اإلعدادیة بالنخیالت875
000 14المدرسة اإلعدادیة ببوسلیم876
000 33المدرسة اإلعدادیة ببني خیار877
000 27المدرسة اإلعدادیة باجة المستقبل878
000 24المدرسة اإلعدادیة بیت الحكمة بالقیروان879
000 23المدرسة اإلعدادیة بالسرجة ـ حاجب العیون880
000 22المدرسة اإلعدادیة بالشوایحیة ـ الشراردة881
000 22المدرسة اإلعدادیة محمد محسن البواب بالمنستیر882
000 22المدرسة اإلعدادیة بسیدي عامر883
000 13المدرسة اإلعدادیة بالغنادة884
000 27 بالمكنین1934 سبتمبر 5المدرسة اإلعدادیة 885
000 19المدرسة اإلعدادیة بالحاجب صفاقس886
000 27المدرسة اإلعدادیة ابن منظور بحي األنس ساقیة الزیت887
000 26المدرسة اإلعدادیة النموذجیة حي المنارة بقابس الجنوبیة888
000 14المدرسة اإلعدادیة الفارابي بتطاوین الشمالیة889
000 30المدرسة اإلعدادیة أبوالقاسم الشابي بالعمران890
000 25المدرسة اإلعدادیة بسیدي عیش891
000 38المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بقفصة892
000 41المدرسة اإلعدادیة نهج األندلس بمنزل تمیم893
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة نهج فبریكات الثلج بتونس894
000 10المدرسة اإلعدادیة التقنیة زنقة سیدي عبد الرؤوف نهج المـّرتونس895
000 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بباب الخضراء تونــس896
000 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة نهـج الفیــان بالوردیــة897
000 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة نهج المقاومــة بحلق الــوادي898
000 20 المدرسة اإلعدادیة التقنیة حي ابن خلدون899
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000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمنوبــــــة900
000 22المدرسة اإلعدادیة التقنیة بحمـــام األنـــف901
000 142المدرسة اإلعدادیة التقنیة برادس902
000 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بزغــوان903
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالفحــــص904
000 19المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمنزل بورقیبة905
000 23المدرسة اإلعدادیة التقنیة ببنـــــزرت906
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقربــــــة907
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة ببني خـــالد908
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمنزل تمیـــم909
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقلیبیــــــة910
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسلیـمــــان911
000 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بباجــــــة912
000 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنفــزة913
000 11المدرسة اإلعدادیة التقنیة بتبرســــق914
000 33 جندوبة1938 أفریل 9المدرسة اإلعدادیة التقنیة 915
000 16المدرسة اإلعدادیة التقنیة بغــار الدمـــاء916
000 7المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقعفـــور917
000 9المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمكثـر918
000 21المدرسة اإلعدادیة بسبیطلة919
000 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة بفریانــــة920
000 16المدرسة اإلعدادیة التقنیة بأكــــودة922
000 10المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالقلعــة الكبـــــرى923
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسیدي بوعلــــي924
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمساكـــــن925
000 23المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنهـــــج فــاس القیــروان926
000 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنصر اللــــه927
000 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة ببوحجلـــــة928
000 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقصیبة المدیوني929
000 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة القصاص بجمــــــــــال930
000 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة بطبلبـــــة931
000 11المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالسواســــي932
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالشابـــــة933
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000 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقصـــورالســـاف934
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة العهد الجدیــد بصفاقـــس935
000 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة حي البساتیـن بصفاقـس936
000 13المدرسة اإلعدادیة محمد الجموسي یصفاقس937
000 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة بجبنیانـــــة938
000 20المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالردیـــف939
000 20المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمتلـــوي940
000 9المدرسة اإلعدادیة التقنیة بأوالد حفــوز941
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالرقـاب942
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بتـــوزر943
000 22المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالحامــــة944
000 20 المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمـــارث945
000 21المدرسة اإلعدادیة التقنیة بـــدوز946
000 24المدرسة اإلعدادیة التقنیة بجرجیــــس947
000 24المدرسة اإلعدادیة التقنیة حومة السوق بجربــــة948
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بغمــراســن949
000 238المدرسة اإلعدادیة زبیر التركي بالعوینة 950
000 28المدرسة اإلعدادیة محمد صالح الجابري حي نزهة السلطان بحمام الشط951
000 15المدرسة اإلعدادیة المیداني بن صالح ببلخیر952
000 26المدرسة اإلعدادیة عامر التونسي بالحنشة953
000 45المدرسة اإلعدادیة النموذجیة جعفر ماجد بالقیروان954
000 26المدرسة اإلعدادیة نهج سالم بشیر بالمنستیر955
000 29المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بخزندار956
000 20المدرسة اإلعدادیة حي السالم بالعامرة958
000 15المدرسة اإلعدادیة عقبة ابن نافع بالمزونة959
000 15المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بالشهبانیة960
000 325المدرسة اإلعدادیة ابن سینا 961
000 60المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بمنوبة962
000 44المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بمدنین963
000 20المدرسة اإلعدادیة الحبابسة بالروحیة964
000 22المدرسة اإلعدادیة ببرج الطویل965
000 15المدرسة اإلعدادیة بسلقطة966
000 15المدرسة اإلعدادیة بنیانو967
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000 32المدرسة اإلعدادیة النموذجیة المنصف باي بنابل968
000 25المدرسة اإلعدادیة طریق غمراسن ببني خداش969
000 29المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بتوزر970
000 31المدرسة اإلعدادیة محمد الدغباجي بالحامة971
000 21المدرسة اإلعدادیة التقنیة بغنوش972
000 223المدرسة اإلعدادیة حي الواحة بالعقبة 973
000 60المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بمقرین974
000 21المدرسة اإلعدادیة  الطاهر لسود بالصمباط976
000 14المدرسة اإلعدادیة بتونین977
000 13المدرسة اإلعدادیة   ابن خلدون بتطاوین الشمالیة978
000 16المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بمنزل بوزیان979
000 47المدرسة اإلعدادیة الهــادي شاكـــر ببنـــزرت980
000 22المدرسة اإلعدادیة بسیدي الجدیدي - الحمامات981
000 12المدرسة اإلعدادیة ابن الهیثمْ ْ◌ْ◌بني مهیرة ـ الصمار982
000 50المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بأریانة983
000 14المدرسة اإلعدادیة ابن عرفة بالمتلوي984
000 23المدرسة اإلعدادیة  النموذجیة بقبلــي985
000 15المدرسة اإلعدادیة الرابطة بسیدي علي بنعون986
000 21المدرسة اإلعدادیة  الحنیة بازید بسیدي بوزید الشرقیة987
000 16المدرسة اإلعدادیة  بوغرارة988
000 41المدرسة اإلعدادیة  النموذجیة بالمهدیة989
000 26المدرسة اإلعدادیة أوالد صالح بقصور الساف990
000 20المدرسة اإلعدادیة المیدة قابس991
000 23المدرسة اإلعدادیة طریق األفران بصفاقس992
000 22المدرسة اإلعدادیة الخشم993
000 23المدرسة اإلعدادیة الغضابنة بالشابة994
000 20المدرسة اإلعدادیة المنصورة سلیانة995
000 20المدرسة اإلعدادیة بقصر اللمسة القیروان996
000 12المدرسة اإلعدادیة  وادي السدر مدنین997
000 37المدرسة اإلعدادیة إبن البیطار بمجاز الباب998
000 35المدرسة اإلعدادیة قمرت حروش بالمرسي999

224135 000 مؤسسات العمل اإلجتماعي11

000 21معهد الكفیف بسوسة103
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000 43المدرسة اإلعدادیة النور للمكفوفین بقابس104
000 71المدرسة اإلعدادیة للمكفوفین حي حشاد ببئرالقصعة105

2243 928 000 المندوبیات الجهویة للتربیة19

000 1142المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 001
000 2105المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 002
000 105المندوبیة الجهویة للتربیة بأریانة003
000 107المندوبیة الجهویة للتربیة بمنوبة004
000 118المندوبیة الجهویة للتربیة ببن عروس005
000 102المندوبیة الجهویة للتربیة بزغوان006
000 162المندوبیة الجهویة للتربیة ببنزرت007
000 208المندوبیة الجهویة للتربیة بنابل008
000 114المندوبیة الجهویة للتربیة بباجة009
000 153المندوبیة الجهویة للتربیة بجندوبة010
000 183المندوبیة الجهویة للتربیة بالكاف011
000 164المندوبیة الجهویة للتربیة بسلیانة012
000 213المندوبیة الجهویة للتربیة بالقصرین013
000 140المندوبیة الجهویة للتربیة بسوسة014
000 251المندوبیة الجهویة للتربیة بالقیروان015
000 143المندوبیة الجهویة للتربیة بالمنستیر016
000 158المندوبیة الجهویة للتربیة بالمهدیة017
000 1187المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس 018
000 2156المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس 019
000 178المندوبیة الجهویة للتربیة بقفصة020
000 246المندوبیة الجهویة للتربیة بسیدي بوزید021
000 50المندوبیة الجهویة للتربیة بتوزر022
000 170المندوبیة الجهویة للتربیة بقابس023
000 84المندوبیة الجهویة للتربیة بقبلي024
000 196المندوبیة الجهویة للتربیة بمدنین025
000 93المندوبیة الجهویة للتربیة بتطاوین026

000 041 57جملة النشاط :
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000 326 79جملة الوحدة العملیاتیة :

000 326 79جملة البرنامج الفرعي :

000 326 79جملة البرنامج :
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 :  القیادة والمساندة9البرنـامج 

برنامج القیادة والمساندة باالدارة المركزیة :1البرنامج الفرعي

: الدیوان +بقیة الهیاكل االداریة المركزیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  القیادة االداریة والمالیة1النشاط 

201570 000 األكریة واألداءات البلدیة01

000 570األكریة واألداءات البلدیة000

20138 000 إستهالك الماء02

000 38استهالك الماء000
201406 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 406استهالك الكهرباء والغاز000

2011 393 000 اإلتصاالت04

000 328االتصاالت الهاتفیة001
000 065 1تراسل المعطیات002

201217 000 إقتناء األثاث05

000 217تأثیث اإلدارة001

201568 000 الوقود06

000 317شراء الوقود لوسائل النقل001
000 11شراء الوقود للتسخین002
000 240حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20113 000 نفقات البرید07

000 11المراسالت اإلداریة001
000 1مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002
000 1نفقات أخرى099

20189 000 إقتناء المعدات08

000 33معدات التصرف اإلداري001
000 33معدات التصویر والمعدات السمعیة البصریة002
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000 1المعدات الطبیة003
000 22معدات مختلفة099

20160 000 مصاریف التأمین09

000 60تأمین وسائل النقل001
201606 000 التعهد والصیانة10

000 109اإلعتناء بالبنایات001
000 328تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 164تعهد وصیانة المعدات و األثاث003
000 5تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006

20155 000 مصاریف التنظیف11

000 55النفقات المباشرة للتنظیف001
201711 000 لوازم المكاتب13

000 711لوازم المكاتب000
201373 000 المطبوعات14

000 219المطبوعات الرسمیة001
000 22المطبوعات الخصوصیة005
000 132مطبوعات األخرى099

201247 000 التوثیق15

000 219الوثائق المكتوبة001
000 28الوثائق األخرى099

20155 000 الصحف والمجالت16

000 55الصحف والمجالت000
20111 000 إشتراكات بوكاالت اإلعالم17

000 11إشتراكات بوكاالت اإلعالم000
20128 000 تعلیق ونشر اإلعالنات18

000 28تعلیق ونشر اإلعالنات000
201304 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 219شراء اللوازم والمعدات001
000 11شراء منظومات002
000 66نفقات الصیانة003
000 8خدمات إعالمیة أخرى099
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2012 224 000 نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمیة20

000 142نفقات استغالل منظومة "أدب"001
000 016 2نفقات استغالل منظومة "إنصاف"002
000 66استغالل منظومات إعالمیة أخرى099

20178 000 مصاریف اإلستقباالت واإلقامة21

000 66مصاریف اإلستقباالت001
000 12مصاریف اإلقامة002

20176 000 مصاریف المهمات22

000 76مصاریف المهمات000
201164 000 إكساء األعوان23

000 164إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2011 278 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 262المنحة الیومیة للتنقل001
000 929المنحة الكیلومتریة للتنقل002
000 87إرجاع مصاریف نقل األشخاص003

201109 000 مصاریف نقل األشخاص25

000 22مصاریف نقل األشخاص000
000 17إشتراكات النقل002
000 70مصاریف نقل األشخاص بالخارج003

201197 000 تكوین ورسكلة األعوان28

000 55ملتقیات للتكوین001
000 109تربصات تكوین002
000 11التكوین المستمر003
000 22التكوین في اإلعالمیة004

20155 000 نفقات التغذیة29

000 55نفقات التغذیة000
20118 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 12نفقات التداوي001
000 6شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

2015 000 اللجان الطبیة37

000 5اللجان الطبیة000
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20175 000 مصاریف النزاعات والتعویضات38

000 11أتعاب وٕاختبار ومصاریف أخرى001
000 64دفع الخطایا والتعویضات002

2015 000 معالیم التسجیل39

000 5معالیم التسجیل000
20164 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 53معالیم الجوالن001
000 11معالیم العبور002

20127 000 المساهمة في مصاریف تعلیم أبناء األعوان العائدین من الخارج46

000 27المساهمة في مصاریف تعلیم أبناء األعوان العائدین من الخارج000
20130 000 خدمات أخرى لفائدة اإلدارة47

000 5نقل األثاث والمعدات001
000 5اتفاقیات مع أطباء005
000 20خدمات مختلفة099

201185 400 000 مصاریف المستلزمات المدرسیة82

000 400 185مستلزمات العودة المدرسیة000
22410 023 000 المندوبیات الجهویة للتربیة19

000 1524المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 001
000 2346المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 002
000 300المندوبیة الجهویة للتربیة بأریانة003
000 239المندوبیة الجهویة للتربیة بمنوبة004
000 400المندوبیة الجهویة للتربیة ببن عروس005
000 251المندوبیة الجهویة للتربیة بزغوان006
000 400المندوبیة الجهویة للتربیة ببنزرت007
000 327المندوبیة الجهویة للتربیة بنابل008
000 370المندوبیة الجهویة للتربیة بباجة009
000 386المندوبیة الجهویة للتربیة بجندوبة010
000 330المندوبیة الجهویة للتربیة بالكاف011
000 313المندوبیة الجهویة للتربیة بسلیانة012
000 436المندوبیة الجهویة للتربیة بالقصرین013
000 400المندوبیة الجهویة للتربیة بسوسة014
000 500المندوبیة الجهویة للتربیة بالقیروان015
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000 400المندوبیة الجهویة للتربیة بالمنستیر016
000 412المندوبیة الجهویة للتربیة بالمهدیة017
000 1394المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس 018
000 2490المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس 019
000 543المندوبیة الجهویة للتربیة بقفصة020
000 514المندوبیة الجهویة للتربیة بسیدي بوزید021
000 242المندوبیة الجهویة للتربیة بتوزر022
000 447المندوبیة الجهویة للتربیة بقابس023
000 300المندوبیة الجهویة للتربیة بقبلي024
000 480المندوبیة الجهویة للتربیة بمدنین025
000 279المندوبیة الجهویة للتربیة بتطاوین026

000 572 205جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تكوین المكونین والتجدید البیداغوجي8النشاط 

225328 000 مؤسسات  أخرى30

000 328المركز الدولي لتكوین المكونین والتجدید البیداغوجي031

000 328جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تطویر وادماج تكنولوجیا المعلومات واالتصال في المنظومة التربویة9النشاط 

2251 092 000 مؤسسات  أخرى30

000 092 1المركز الوطني لتكنولوجیات التربیة030

000 092 1جملة النشاط :

000 992 206جملة الوحدة العملیاتیة :
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: االدارة العامة لإلمتحانات3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االمتحانات الوطنیة3النشاط 

20114 378 000 تنظیم اإلمتحانات والمناظرات31

000 378 14تنظیم اإلمتحانات والمناظرات000

000 378 14جملة النشاط :

000 378 14جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة ذات صبغة إداریة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التكوین المستمر4النشاط 

2241 500 000 مؤسسات التكوین08

000 500 1المركز الوطني للتكوین وتطویر الكفاءات277

000 500 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تكوین االطارات التربویة5النشاط 

224331 000 مؤسسات التكوین08

000 134معهد مهن التربیة بقربة401
000 88معهد مهن التربیة بسوسة402
000 109معهد مهن التربیة بصفاقس403
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000 331جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الحیاة المدرسیة6النشاط 

224458 000 مؤسسات أخرى30

000 458دیوان الخدمات المدرسیة047

000 458جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعهد والصیانة7النشاط 

224700 000 مؤسسات أخرى30

000 700المــــركــز الوطني للصیانــــــة045

000 700جملة النشاط :

000 989 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 359 224جملة البرنامج الفرعي :

000 359 224جملة البرنامج :

000 000 364 جملة الموارد العامة للمیزانیة



180 نظـام أمـد

* * حسابات أموال المشاركة * * 

 :  القیادة والمساندة9البرنـامج 

برنامج القیادة والمساندة باالدارة المركزیة :1البرنامج الفرعي

: االدارة العامة لإلمتحانات3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االمتحانات الوطنیة3النشاط 

01 رمز الحساب :

2018 000 000 تنظیم اإلمتحانات والمناظرات31

000 000 8تنظیم اإلمتحانات والمناظرات000

000 000 8جملة النشاط :

000 000 8جملة الوحدة العملیاتیة :

000 000 8جملة البرنامج الفرعي :

000 000 8جملة البرنامج :

000 000 8 جملة حسابات أموال المشاركة

372 000 000 الجملة العامـة :



  : مهمة التربیة24المهمة  

2021 السنة المالیة:
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جدول تفصیلي لنفقات التدخالت

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  المرحلة االبتدائیة1البرنـامج 

المرحلة االبتدائیة باالدارة المركزیة :1البرنامج الفرعي

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة ذات صبغة إداریة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

3243 286 000 المندوبیات الجهویة للتربیة19

000 1105المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 001
000 2110المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 002
000 103المندوبیة الجهویة للتربیة بأریانة003
000 104المندوبیة الجهویة للتربیة بمنوبة004
000 138المندوبیة الجهویة للتربیة ببن عروس005
000 82المندوبیة الجهویة للتربیة بزغوان006
000 134المندوبیة الجهویة للتربیة ببنزرت007
000 203المندوبیة الجهویة للتربیة بنابل008
000 125المندوبیة الجهویة للتربیة بباجة009
000 153المندوبیة الجهویة للتربیة بجندوبة010
000 115المندوبیة الجهویة للتربیة بالكاف011
000 114المندوبیة الجهویة للتربیة بسلیانة012
000 159المندوبیة الجهویة للتربیة بالقصرین013
000 139المندوبیة الجهویة للتربیة بسوسة014
000 169المندوبیة الجهویة للتربیة بالقیروان015
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000 137المندوبیة الجهویة للتربیة بالمنستیر016
000 140المندوبیة الجهویة للتربیة بالمهدیة017
000 1170المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس 018
000 2128المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس 019
000 141المندوبیة الجهویة للتربیة بقفصة020
000 139المندوبیة الجهویة للتربیة بسیدي بوزید021
000 55المندوبیة الجهویة للتربیة بتوزر022
000 147المندوبیة الجهویة للتربیة بقابس023
000 63المندوبیة الجهویة للتربیة بقبلي024
000 154المندوبیة الجهویة للتربیة بمدنین025
000 59المندوبیة الجهویة للتربیة بتطاوین026

324777 000 مؤسسات أخرى30

000 777دیوان الخدمات المدرسیة047
000 063 4جملة النشاط :

000 063 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 063 4جملة البرنامج الفرعي :

000 063 4جملة البرنامج :
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 :  المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي2البرنـامج 

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي باالدارة المركزیة :1البرنامج الفرعي

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة ذات صبغة إداریة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

324151 000 المندوبیات الجهویة للتربیة19

000 110المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 001
000 27المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 002
000 5المندوبیة الجهویة للتربیة بأریانة003
000 5المندوبیة الجهویة للتربیة بمنوبة004
000 6المندوبیة الجهویة للتربیة ببن عروس005
000 5المندوبیة الجهویة للتربیة بزغوان006
000 9المندوبیة الجهویة للتربیة ببنزرت007
000 9المندوبیة الجهویة للتربیة بنابل008
000 7المندوبیة الجهویة للتربیة بباجة009
000 5المندوبیة الجهویة للتربیة بجندوبة010
000 5المندوبیة الجهویة للتربیة بالكاف011
000 5المندوبیة الجهویة للتربیة بسلیانة012
000 5المندوبیة الجهویة للتربیة بالقصرین013
000 5المندوبیة الجهویة للتربیة بسوسة014
000 8المندوبیة الجهویة للتربیة بالقیروان015
000 6المندوبیة الجهویة للتربیة بالمنستیر016
000 6المندوبیة الجهویة للتربیة بالمهدیة017
000 14المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس 018
000 25المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس 019
000 5المندوبیة الجهویة للتربیة بقفصة020
000 9المندوبیة الجهویة للتربیة بسیدي بوزید021
000 3المندوبیة الجهویة للتربیة بتوزر022
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000 5المندوبیة الجهویة للتربیة بقابس023
000 4المندوبیة الجهویة للتربیة بقبلي024
000 4المندوبیة الجهویة للتربیة بمدنین025
000 4المندوبیة الجهویة للتربیة بتطاوین026

324250 000 مؤسسات أخرى30

000 250دیوان الخدمات المدرسیة047
000 401جملة النشاط :

000 401جملة الوحدة العملیاتیة :

000 401جملة البرنامج الفرعي :

000 401جملة البرنامج :
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 :  القیادة والمساندة9البرنـامج 

برنامج القیادة والمساندة باالدارة المركزیة :1البرنامج الفرعي

: الدیوان +بقیة الهیاكل االداریة المركزیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  القیادة االداریة والمالیة1النشاط 

300174 000 منح الدراسة في نطاق التكوین02

000 174منح الدراسة في نطاق التكوین000

300117 000 منح و إعانات مدرسیة03

000 117إعانات لفائدة التالمیذ المعوزین002
302550 000 منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة إجتماعیة08

000 550ودادیات األعوان001

30210 050 000 مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان األعوان المحالین على التقاعد10

000 050 10المساهمة بعنوان التنفیل001
30225 000 جوائز ومكافآت40

000 25جوائز أخرى099

303160 000 تظاهرات ذات صبغة مدرسیة و تربویة02

000 160تظاهرات ذات صبغة مدرسیة و تربویة000
30413 000 تشجیع البحث العلمي و التكنولوجي01

000 13تشجیع البحث العلمي و التكنولوجي000

3055 000 تدخالت لفائدة قطاع الكتاب02

000 5مصاریف مختلفة لفائدة المطالعة099
305250 000 تظاهرات ثقافیة و مهرجانات06

000 250تظاهرات ثقافیة و مهرجانات000

305180 000 منح لفائدة اللجان والجمعیات والفرق الثقافیة07

000 180منح لفائدة الجمعیات والمراكز الثقافیة002
30530 000 تدخالت أخرى99



186 نظـام أمـد

000 30تدخالت أخرى000
307948 000 منظمات ذات صبغة خصوصیة02

000 300المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم286
000 200المنظمة العالمیة للتربیة والعلوم والثقافة551
000 400المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة552
000 48االتحاد العربي للتعلیم التقني553

000 502 12جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تطویر وادماج تكنولوجیا المعلومات واالتصال في المنظومة التربویة9النشاط 

32547 000 مؤسسات  أخرى30

000 47المركز الوطني لتكنولوجیات التربیة030

المركز الوطني للتكنولوجیات في التربیة  المنشأة  : 

803100 000 تسجیل عدد من مقاطع الفیدیو التعلیمیة للمراجعة001ج

803500 000 تطویر مركز البیانات002ج

80330 000 إثراء منظومة مدرستي003ج

80330 000 EDUSERV إثراء منظومة004ج

000 707جملة النشاط :

000 209 13جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة ذات صبغة إداریة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الحیاة المدرسیة6النشاط 

3241 063 000 المندوبیات الجهویة للتربیة19
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000 144المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 001
000 233المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 002
000 32المندوبیة الجهویة للتربیة بأریانة003
000 31المندوبیة الجهویة للتربیة بمنوبة004
000 56المندوبیة الجهویة للتربیة ببن عروس005
000 33المندوبیة الجهویة للتربیة بزغوان006
000 37المندوبیة الجهویة للتربیة ببنزرت007
000 48المندوبیة الجهویة للتربیة بنابل008
000 38المندوبیة الجهویة للتربیة بباجة009
000 42المندوبیة الجهویة للتربیة بجندوبة010
000 40المندوبیة الجهویة للتربیة بالكاف011
000 41المندوبیة الجهویة للتربیة بسلیانة012
000 66المندوبیة الجهویة للتربیة بالقصرین013
000 36المندوبیة الجهویة للتربیة بسوسة014
000 52المندوبیة الجهویة للتربیة بالقیروان015
000 27المندوبیة الجهویة للتربیة بالمنستیر016
000 34المندوبیة الجهویة للتربیة بالمهدیة017
000 136المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس 018
000 264المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس 019
000 44المندوبیة الجهویة للتربیة بقفصة020
000 42المندوبیة الجهویة للتربیة بسیدي بوزید021
000 32المندوبیة الجهویة للتربیة بتوزر022
000 38المندوبیة الجهویة للتربیة بقابس023
000 33المندوبیة الجهویة للتربیة بقبلي024
000 42المندوبیة الجهویة للتربیة بمدنین025
000 42المندوبیة الجهویة للتربیة بتطاوین026

32414 000 مؤسسات أخرى30

000 14دیوان الخدمات المدرسیة047
000 077 1جملة النشاط :

000 077 1جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 286 14جملة البرنامج الفرعي :

000 286 14جملة البرنامج :

000 750 18 جملة الموارد العامة للمیزانیة

18 750 000 الجملة العامـة :
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المؤسسات  البرامج

ألف دینار

 كما  یلي2021في ما یتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة ، یمكن توزیع تقدیرات نفقاتها لسنة 

الجملةنفقات التدخالتنفقات التسییرنفقات التأجیر
منحة الدولةمنحة الدولةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةموارد ذاتیةموارد ذاتیة

378 64المرحلة االبتدائیة 60 31584 0638

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

64 378 60 31584 0638

195مؤسسات العمل اإلجتماعي 19533

المدرسة اإلبتدائیة النورللمكفوفین ببئرالق
صعة ببن عروس

1 70 1 70

1المدرسة اإلبتدائیة النورللمكفوفین بقابس 82 1 82

1المدرسة اإلبتدائیة للكفیف بسوسة 43 1 43

128 17المندوبیات الجهویة للتربیة 13 8423 286

1593المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس  105 488

2693المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس  110 583

640المندوبیة الجهویة للتربیة بأریانة 103 537
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598المندوبیة الجهویة للتربیة بمنوبة 104 494

790المندوبیة الجهویة للتربیة ببن عروس 138 652

405المندوبیة الجهویة للتربیة بزغوان 82 323

818المندوبیة الجهویة للتربیة ببنزرت 134 684

834المندوبیة الجهویة للتربیة بنابل 203 631

576المندوبیة الجهویة للتربیة بباجة 125 451

710المندوبیة الجهویة للتربیة بجندوبة 153 557

497المندوبیة الجهویة للتربیة بالكاف 115 382

501المندوبیة الجهویة للتربیة بسلیانة 114 387

865المندوبیة الجهویة للتربیة بالقصرین 159 706

775المندوبیة الجهویة للتربیة بسوسة 139 636

847المندوبیة الجهویة للتربیة بالقیروان 169 678

593المندوبیة الجهویة للتربیة بالمنستیر 137 456
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691المندوبیة الجهویة للتربیة بالمهدیة 140 551

1785المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس  170 615

2704المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس  128 576

724المندوبیة الجهویة للتربیة بقفصة 141 583

844المندوبیة الجهویة للتربیة بسیدي بوزید 139 705

290المندوبیة الجهویة للتربیة بتوزر 55 235

765المندوبیة الجهویة للتربیة بقابس 147 618

350المندوبیة الجهویة للتربیة بقبلي 63 287

868المندوبیة الجهویة للتربیة بمدنین 154 714

372المندوبیة الجهویة للتربیة بتطاوین 59 313

055 47مؤسسات أخرى 46 27857775

1المبیــــت اإلبتدائــــي بالمناقعـــة زغـــوان 25 1 25

4المبیــــت اإلبتدائـــــي بماطــــــر 41 4 41
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989 46دیوان الخدمات المدرسیة 777 46 212

 المرحلة االعدادیة والتعلیم
الثانوي

79 727 79 32612 24140112 241

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

79 727 79 32612 24140112 241

782 26مؤسسات التعلیم الثانوي 26 7822 5012 501

9المدرسة الصادقیة بتونس 108 9 108

15معهـــد بورقیبـة النموذجي بتونــس 72 15 72

3المعهــــد العلــوي 59 3 59

7معهــد بــاردو 66 7 66

8معهـــد محمد عطیة بخزنـدار 72 8 72

7معهـــد راضبة الحداد بالعمــران 70 7 70

17معهـد نهج اإلمام مسلم بالمنزه 71 17 71

3معهـــد منفلــوري بتونس 43 3 43

3معهــد نهج الباشــا بتونس 41 3 41
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6معهــد نهج روسیــا بتونس 57 6 57

5معهـــد قرطـاج الرئاســة 60 5 60

9معهــد قرطـاج حنبعـل 60 9 60

 بحلق الوادي1934 مارس 2معهــد نهج 
 

2 40 2 40

6معهــد حي ابن خلدون بتونس 66 6 66

7معهــد السیجومـي 72 7 72

6معهـــد محمد العربي الشماري بالوردیة 85 6 85

المعهـــــــد الریاضي بیار دي كوبرتان
بالمنزه

253 250 253 250

5معهـــد المنـــزه التاســــع 47 5 47

4معهـــد العهد الجدید بالكباریـــة 45 4 45

8 معهـــد الزهــروني 74 8 74

5معهـــد حي الحدیقـــــة 55 5 55

24معهـــد باردو  43 4 43
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4 بتونس1938 أفریل 9معهـــد شارع  56 4 56

5معهـــد باب الخضــراء بتونس 70 5 70

4معهـــد العمران األعلى 41 4 41

4معهـــد الكــــــرم 50 4 50

4معهـــد عائشة بالغة بنهــج مرسیلیــا تونس 39 4 39

4معهـــد جبل الجلـــــــود 40 4 40

5معهـــد اإلمتیاز بسیدي حسین 50 5 50

3المعهـــــــــد النموذجي بأریانــــة 94 3 94

7معهـــد المنــــزه الســـادس 70 7 70

5معهـــد خیر الدیـــن بأریانــــة 52 5 52

7معهد حنبعل بطبربـــــة 66 7 66

10معهـــد ابن أبي الضیاف بمنوبـــة 142 10 142

11معهد الفارابي بالمرناقیــــة 72 11 72
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5معهد إبن عرفة بالجدیـــــدة 45 5 45

6معهد أبوالقاسم الشابي بحي التضامن 62 6 62

7معهـــد الوفـــاء طریق رواد بأریانـــــة 65 7 65

5معهـــد اسد ابن الفرات بوادي اللیل 64 5 64

5معهـــد قلعــة األندلـس 50 5 50

معهـــد حسن حسني عبد الوهاب بالمنیهلـــــ
ة

5 33 5 33

7معهـــد حمودة باشا بمنوبــــة 75 7 75

5معهـــد حنبعـــل بأریانــــة 64 5 64

5معهـــد طریــق الشویقــــي بطبربــــة 47 5 47

5معهـــد الشبــاب بــدوارهیشـــر 59 5 59

5معهـــد نهج العطارین بأریـــانة 50 5 50

5معهـــد الرفاهة بالمنیهلة 48 5 48

9معهـــد ابن رشیـــــق بالزهــــراء 75 9 75
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7معهـــد بــن عـــروس 69 7 69

7معهـــد حمــام األنــــف 60 7 60

4معهـــد ابن خلـــدون بــــرادس 47 4 47

6معهـــد نهج طـــه حسیـــن بمقریـــــن 58 6 58

5معهـــد مرنــــاق 49 5 49

28معهـــد المحمدیة  63 8 63

5معهـــد ابن منظــور بالمدینة الجدیدة 38 5 38

16معهـــد المروج  57 6 57

8معهـــد فوشانـــــة 64 8 64

20معهـــد فرحـات حشـــاد برادس 74 20 74

4معهـــد المـروج   8 74 8 74

4معهـــد حـــي الســـــالم ببومهل 54 4 54

5معهـــد سلیمان بن سلیمان بزغــوان 49 5 49



197

4معهـــد محمود المسعدي بالفحص 56 4 56

4معهـــد ابن شرف بالناظـــور 56 4 56

5معهـــد حي النزهـــة بزغــوان 52 5 52

4معهـــد ابن شرف بالزریبة 48 4 48

3معهـــد ابن رشیق ببئر مشارقة 36 3 36

9معهـــد الحبیب ثامـــر ببنـــزرت 61 9 61

5معهـــد منزل بورقیبـــــة 47 5 47

5معهـــد ماطـــــر 71 5 71

6معهـــد نهج باش حانبـــه ببنـــزرت 47 6 47

8معهـــد محمد علي العنابـــي برأس الجبــــل 76 8 76

6معهـــد فرحات حشـاد ببنــزرت 69 6 69

5معهـــد العالیة 44 5 44

5معهـــد طریق طبرقــة بماطــر 44 5 44
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4معهـــد سجنـــان 60 4 60

7معهـــد القنـــال بمنزل عبد الرحمان 49 7 49

5معهـــد ابن سینــــا بمنـزل بورقیبـــة 59 5 59

5معهـــد بنزرت 69 5 69

5معهـــد منــزل جمیـــل 52 5 52

4معهـــد بازینة 60 4 60

5معهد بورقیبـــة بحمـــام الغـــزاز 48 5 48

7معهـــد قربــــة 74 7 74

10معهد عبد العزیز الخوجة بقلیبیة 75 10 75

9معهـــد محمد بوذینة بالحمامـــات 60 9 60

6معهـــد بنــي خیـــار 42 6 42

5معهـــد الهواریــــة 74 5 74

4معهـــد حي البستـــان بقلیبیــــة 46 4 46
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2معهد المیدة 27 2 27

9معهـــد محمود المسعـــدي بنابـــل 78 9 78

7معهـــد طریــق الشاطــئ بسلیمـــان 46 7 46

9معهـــد قرنبالیـــة 99 9 99

9معهـــد نهـــج الطیب المهیـــري بمنزل تمیــم 82 9 82

4المعهد النموذجي بنابل 48 4 48

6معهـــد منزل بوزلفة 42 6 42

6معهـــد ابن الهیثم بباجـــة 66 6 66

3معهـــد عمر القلشاني بباجــــــة 43 3 43

5معهـــد الطاهر بن عاشور بنفـــزة 67 5 67

3معهـــد البشیر صفر بعمـــدون 52 3 52

2معهـــد ابن أبي الضیاف بتبرســــــق 43 2 43

1معهـــد العهد الجدید بتیبـــــار 33 1 33
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2معهـــد ابن زیـــدون بتستـــور 43 2 43

2 بقبالط1934 مارس 2معهـــد  36 2 36

4معهـــد ابن منظور بالمـــزارة باجــــة 56 4 56

3معهـــد أبو القاسم الشابي بمجــاز البــــاب 56 3 56

3 بباجة1934 مارس 2معهـــد  59 3 59

3معهـــد شارع البیئة بباجة  33 3 33

5معهـــد شارع الحریـــة بجندوبـــة 66 5 66

3معهـــد عین دراهــــم 65 3 65

6 بطبرقة1934 مارس 2معهـــد  58 6 58

7معهـــد بوسالــــم 81 7 81

6معهـــد غار الدمـــاء 82 6 82

6معهـــد خمیس الحجـــري بجندوبـــة 59 6 59

6معهـــد فرنانـــــــة 106 6 106
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4معهـــد ابو القاسم الشابي بغار الدمــــاء 36 4 36

5معهـــد طبرقــــــة 60 5 60

5 بجندوبة1938 أفریل 9معهـــد  47 5 47

6معهـــد شارع البیئة ببوسالم 59 6 59

معهـــد العهد الجدید حي الهادي بن
حسین بجندوبة

6 74 6 74

3معهـــد اإلمتیاز بوادي ملیـــز 43 3 43

2المعهــــد النموذجـي بالكــاف 50 2 50

3معهـــد تاجرویـــن 47 3 47

6معهـــد شـارع المنجـي سلیـــم بالكــــاف 67 6 67

3معهـــد الحبیــب بورقیبـــة بالدهمانــي 50 3 50

2معهـــد الجریصــــة 40 2 40

4معهـــد الســـرس 41 4 41

3معهـــد قلعــة السنــــان 46 3 46
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2معهـــد القلعـــة الخصبــة بالكــاف 33 2 33

2معهـــد نبــــر 33 2 33

6معهـــد نهــج أحمــد عمـــارة بالكــــاف 88 6 88

 بساقیة سیدي یو1958 فیفري 8معهـــد 
سف

3 50 3 50

4 بالكاف1934 مارس 2معهـــد  41 4 41

6معهـــد سلیانــة 68 6 68

3معهـــد بوعـــرادة 49 3 49

2معهـــد برقــو 29 2 29

4معهـــد الكریـــب 66 4 66

3معهـــد الروحیـــة 36 3 36

3معهـــد مكثــــر 53 3 53

5 بسلیانة1934 مارس 2معهـــد  75 5 75

3معهـــد قعفــــــور 48 3 48



203

3معهـــد شارع فرحـات حشـاد بمكثــر 35 3 35

3معهـــد حـي الحیـاة بسیـدي بورویـــس 35 3 35

2معهـــد كسرى 27 2 27

22معهـــد قعفور  26 2 26

4معهـــد ابن خلدون بسلیانة 69 4 69

3 بالقصرین1934 مارس 2معهـــد  35 3 35

5معهـــد سبیطلــــة 110 5 110

4معهـــد ابن شــرف بتالـــــة 70 4 70

8معهـــد الشابـــي بالقصریـــــن 75 8 75

5معهـــد سبیبـــــــة 65 5 65

5معهـــد فریانـــة 61 5 61

5معهـــد فوسانــــة 63 5 63

4معهـــد ماجل بلعبــــاس 55 4 55
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6معهـــد القصریــــــن 75 6 75

6معهـــد حي المنــــار بالقصریـــن 65 6 65

4معهـــد اآلثــار بسبیطلـــة 43 4 43

2معهـــد جدلیــان 43 2 43

2معهـــد تالة 35 2 35

5المعهـــد النموذجـــــي بسوســـــــــة 65 5 65

7معهـــد شارع الطاهر صفــر بسوســـة 75 7 75

4معهـــد عبد العزیز الباهي بسوســـة 50 4 50

8معهـــد علي بورقیبـــة بالقلعـــة الكبــــرى 78 8 78

8معهـــد حمـــام سوســــــة 73 8 73

3معهـــد فرحات حشاد بمساكن 38 3 38

4معهـــد سیدي بوعلــــــي 33 4 33

4معهـــد حي الریــاض بسوســـــــة 40 4 40
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6معهـــد سالــم بن حمیــدة بأكـــودة 49 6 49

6 بسوسة1934 مارس 2معهـــد  64 6 64

9معهـــد عثمـــان الشطــي بمساكـــن 79 9 79

6معهـــد أحمد نورالدین بسوســــــة 74 6 74

4معهـــد حي الرمانة بالقلعة الصغرى 31 4 31

4معهـــد ابن رشد حي الریــاض بسوســـــة 43 4 43

6معهـــد النفیضـــة 70 6 70

8معهـــد ابن رشیـــق بالقیــــروان 64 8 64

3معهــد رقـــادة بالقیـــــروان 47 3 47

4معهـــد نصر اللــــه 56 4 56

5معهـــد حفـــوز 61 5 61

5معهـــد بوحجلــــة 65 5 65

3معهـــد الوسالتیـــــة 41 3 41
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5معهـــد السبیخــــــة 55 5 55

5معهـــد عقبــة ابن نافـــــع بالقیــــروان 49 5 49

5معهـــد علي الزواوي بحاجب العیــــــون 53 5 53

4معهـــد العــال 42 4 42

3معهـــد الشــــــراردة 38 3 38

6معهـــد دار األمـــان بالقیـــروان 68 6 68

5معهـــد ابن الجـزار بالقیــروان 61 5 61

5معهـــد نهـج ابن عرفـــة بالشبیكــــة 39 5 39

2معهـــد ابن خلدون بالوسالتیة 42 2 42

2معهـــد األغـــالبة بالقیروان 37 2 37

2معهـــد ابن سینا بنصراهللا 27 2 27

2معهـــد منزل المهیري 27 2 27

10معهـــد بورقیبـــة بالمنستیـــر 65 10 65
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11معهـــد سعید ابي بكـــر بالمكنیــــن 68 11 68

10معهـــد جمـّـــال 76 10 76

8معهـــد طبلبـــــة 56 8 56

4معهـــد البقالطــــة 34 4 34

4معهـــد صیادة 33 4 33

3معهـــد بنــي حســـــان 33 3 33

6معهـــد قصیبة المدیوني بالمنستیــــر 55 6 55

4معهـــد علي بورقیبة ببنبلـــة 40 4 40

3معهـــد خنیـــــــس 27 3 27

5معهـــد الساحلین 40 5 40

9معهـــد شارع فطومـة بورقیبـة بالمنستیــــر 85 9 85

8 بقصر هالل1934 مارس 2معهـــد  60 8 60

6معهــد المكنین 40 6 40
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5معهـــد زرمدین 44 5 44

4 بقصر هالل2معهـــد حي الریاض  33 4 33

5معهـــد الوردانین 34 5 34

4معهـــد منزل الحیاة 29 4 29

4 معهـــد قصـــور الســــاف 67 4 67

4معهـــد أبو القاسم الشابي بالشابـــــة 47 4 47

4معهـــد الجــــــم 55 4 55

6معهـــد الطاهر صفر بالمهدیـــــة 55 6 55

1معهـــد شربـــــان 42 1 42

3معهـــد بومــرداس 48 3 48

2معهـــد رجیــش 29 2 29

3معهـــد سیــدي علـــــوان 31 3 31

2معهـــد هبیـــرة 42 2 42
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4معهـــد السواســــي 65 4 65

7معهـــد ابن سینا بالمهدیـــــة 55 7 55

5معهـــد ملولش 30 5 30

3معهـــد أوالد الـــشـــامخ 44 3 44

4المعهـــــــد النموذجــي بصفاقـــــس 68 4 68

8 بصفاقس1955 نوفمبر 15معهـــــــد   85 8 85

7معهـــد الهـادي شاكــر بصفاقـــس 67 7 67

9معهـــــــد  مجیـدة بولیلـــة صفاقـــس 73 9 73

3 بصفاقس1957 جویلیة 25معهـــد  52 3 52

6معهـــد الحبیب ثامــر بصفاقــس 47 6 47

3معهـــد فرحـات حشــاد بقرقنـــة 30 3 30

5 بجبنیانة1952 جانفي 18معهـــد  49 5 49

5معهـــد الحبیب معـزون بصفاقــس 42 5 42
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7معهـــــــد  محمد علي صفاقـــس 66 7 66

5معهـــد الحنشـــــة 53 5 53

7معهـــد المنجي سلیــم بساقیـــة الزیــت 57 7 57

2معهـــد عقــــارب 31 2 31

3 معهـــــــد  بئــر علي بن خلیفــة 43 3 43

3معهـــد منــزل شاكــــــر 45 3 45

5معهـــــــد  حي الحبیــب بصفاقـــــــس 59 5 59

5 بصفاقس1956 مارس 20معهـــــــد   68 5 68

6 بصفاقس1938 أفریل 9معهـــد  62 6 62

2معهـــــــد  علي بورقیبـــة بالمحـــرس 56 2 56

3معهـــد حــــزق 28 3 28

3معهـــــــد  العهد الجدید بالصخیرة 67 3 67

7معهـــد أبو القاسم الشابي بالشیحیة 44 7 44
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5  معهـــــــد  محمود مقدیش بصفاقس 37 5 37

2معهـــد أبوالحسن اللخمي بصفاقس 26 2 26

4معهـــد العامرة 33 4 33

2معهـــد الغریبـــة 64 2 64

23معهـــد بئرعلي بن خلیفة  65 3 65

1المعهـــــد النموذجـــي بقفصـــة 52 1 52

6معهـــد حسین بوزیــان بقفصـــة 68 6 68

4معهـــد حــــي الشباب بقفصــــة 64 4 64

5معهـــد احمــد التلیلــي بقفصـة قصــر 53 5 53

3 بالردیف1934 مارس 2معهـــد  52 3 52

4 بأم العرائس1938 أفریل 9معهد  48 4 48

3معهـــد المضیلـــــة 40 3 40

4معهـــد القطـــار 60 4 60



212

2معهـــد السنـــــد 43 2 43

5معهـــد المتلــــوي 50 5 50

4معهـــد ابن راشـد بقفصــــــة 41 4 41

2معهـــد طریق قفصــة بالمتلــــوي 23 2 23

4معهـــد أحمـــد السنوســــي بقفصـــــة 60 4 60

4معهـــد ابن المنظور المتلوي 45 4 45

2معهـــد قصر قفصة 38 2 38

6معهـــد سیــدي بوزیـــد 76 6 76

4معهـــد المكناســي 66 4 66

4معهـــد جلمــــــة 66 4 66

3معهـــد سیــدي علــي بن عـــون 52 3 52

2معهـــد أوالد حفـــــوز 34 2 34

4معهـــد الرقــــــاب 59 4 59
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3معهـــد منــزل بوزیــــان 52 3 52

5معهـــد بئــر الحفــي 43 5 43

2معهـــد مزونــــــة 43 2 43

3 بسیدي بوزید1934 مارس 2معهـــد  42 3 42

4معهـــد لســودة بسیدي بوزیــد 66 4 66

4معهـــد السبالـــة 60 4 60

5 بسیدي بوزید1938 أفریل 9معهـــد  70 5 70

3معهد إبن خلدون بسیدي بوزید 52 3 52

4معهد الطاهرالحداد بالرقاب 47 4 47

2معهد إبن رشد بالمكناسي 31 2 31

3معهـــد نفطـــة 49 3 49

3 بدقاش1934 مارس 2معهـــد  44 3 44

6معهـــد أبو القاسم الشابـي بتــوزر 68 6 68
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4معهـــد اإلمتیاز بتــوزر 50 4 50

4معهـــد حي المنــارة بقابــس 47 4 47

3معهـــد محمد علــي بالحامـــة 55 3 55

4معهـــد مــارث 57 4 57

5معهـــد أبو لبابــــة بقابــــس 63 5 63

4معهـــد  ابن خلدون بالمطویة 47 4 47

5معهـــد واحــة شنني بقابـــس 55 5 55

5معهـــد الطاهر الحـداد بالحامـــة 59 5 59

5معهـــد شارع الجمهوریــة بقابــــس 59 5 59

2معهـــد مطماطــــة الجدیــــدة 36 2 36

4معهـــد أبو القاســم الشابــي بقابـــس 65 4 65

3معهـــد العرقــوب بمــارث 45 3 45

4معهـــد الصمباط 47 4 47
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2معهـــد دوز 37 2 37

4معهـــد ابن منظور بقبلــي 52 4 52

2معهـــد ابن الهیثم بســــوق األحـــد 43 2 43

3معهـــد العهد الجدیــد بـــدوز 39 3 39

1معهـــد ابن خلــدون بطنبـــــار 28 1 28

2معهـــد خیر الدیــن بجنعـــــورة 29 2 29

4معهـــد نهــج ابن سینـــا بقبلـــي 58 4 58

3معهـــد اإلمتیــــاز بـــدوز 38 3 38

3معهد الفوار 48 3 48

2معهـــد المنشیة 33 2 33

3معهـــد بنقــــردان 69 3 69

3معهـــد میـــــدون 38 3 38

3 بجرجیس1934 مارس 2معهـــد  35 3 35
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5معهـــد طریــق قابــس بمدنیــــن 39 5 39

4معهـــد المــــــاي 46 4 46

2المعهد النموذجي بمدنین 58 2 58

3معهـــد بني خـــــــداش 64 3 64

3معهـــد أجیــم جربـــة 43 3 43

4 بجربـــة2معهـــد حومة السوق  39 4 39

26معهـــد بنقردان  48 6 48

6معهـــد مدنیـــن 85 6 85

8معهـــد حومـــة الســـوق بجربـــة 85 8 85

5معهـــد جرجیـــس 57 5 57

2معهـــد ابن رشد بجرجیـــس 34 2 34

22معهـــد مدنین  40 2 40

3معهـــد ابن سینا طریــق تطاوین بمدنیــــن 37 3 37



217

5معهـــد تطاویــن 77 5 77

2 بغمراسن1934 مارس 2معهـــد  39 2 39

2معهـــد الرقبــة بتطاویـــن 40 2 40

21معهـــد تطاوین  37 1 37

3معهـــد حي المهرجـــان بتطاویـــن 39 3 39

1معهـــد بئــر لحمــــر 28 1 28

2معهـــد رمـــادة 38 2 38

3معهـــد حـــي برورمت بتطاوین 31 3 31

1معهـــد الصمــــار بتطاویـــن 31 1 31

6معهد ابن أبى الضیاف بمرسى السعادة 49 6 49

5معهـــد قرطاج بیرصة 37 5 37

4معهد سیدي ثابت 35 4 35

5معهـــد برج السدریة 52 5 52
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7معهـــد حي األمل بفوشانة 76 7 76

3معهـــد الفارابي بالفحص 44 3 44

5معهـــد رأس الجبل 42 5 42

2معهـــد فرحات حشاد ببوعرادة 43 2 43

4معهد الجوهرة بسوسة 35 4 35

3معهـــد الصادق الفقي بساقیة الدائر 45 3 45

3معهـــد الفارابي بالقطار 30 3 30

1معهـــد بلخیر 25 1 25

3معهـــد سیدي مخلوف 12 3 12

2معهـــد إبن حزم طریق المرسى ببنقردان 29 2 29

1معهد غمراسن 21 1 21

4معهد ابن سینا بالكباریة 55 4 55

5معــهد سكرة 41 5 41
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3معهد إبن منظورببرج العامري 34 3 34

5معهد ابن رشد بمنزل بورقیبة 34 5 34

7معهد نهــج المنــزه ببني خّالد 39 7 39

4معهد العهد الجدید ببوسالم 48 4 48

2معهد علي الحصري بتاجروین 26 2 26

2معهد فرحات حشاد بالكاف الغربیة 32 2 32

23معهد سبیطلة  53 3 53

3معهد أبو القاسم الشابي بجّمال 30 3 30

3معهد عمیرة الحّجاج بالمكنین 30 3 30

4معهد  أبو القاسم الشابي قصور الساف 33 4 33

2معهد حي سیدي عبد القادر بالردیف 27 2 27

2معهد غنوش 33 2 33

4معهد خالد ابن الولید بدوارهیشر 63 4 63
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1المعهد النموذجي للفنون بالعمران 12 1 12

6معهد حي النصر بأریانة 48 6 48

5معهد أبو القاسم الشابي بمرناق 64 5 64

35معهد المدینة الجدیدة  39 5 39

5معهد المحمدیة 42 5 42

1963 أكتوبر 15المعهــــد النموذجي 
ببنزرت

3 42 3 42

7معهد دار شعبـان الفهــري 50 7 50

6معهد شارع علي البلهوان بنابل 75 6 75

4معهد نفزة 38 4 38

3معهد علي البلهوان بباجة 37 3 37

4معهد حي الزهور بالقصرین 42 4 42

5معهد ابن سینا بمساكن 44 5 44

3المعهد النموذجي بالقیروان 42 3 42
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3معهد لمطة 22 3 22

معهد الفاضل بن عاشور طریق المهدیة
بساقیة الدائر

3 26 3 26

4معهد الهادى السوسى بصفاقس 36 4 36

2معهد زنوش 33 2 33

1معهد حّوال الوادي ببلخیر 27 1 27

3معهد إبن عرفة بسوق الجدید 37 3 37

2معهد بشیر خریف بنفطة 35 2 35

3المعهد النموذجي بقابس 44 3 44

2معهد سیدي زكري بجربة 28 2 28

3معهد نهج صیادة بالوردیة 27 3 27

4معهد الحرایریة 62 4 62

4معهد العهد الجدید بحي التضامن 50 4 50

4معهد برج الوزیر 44 4 44
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66معهد المروج  48 6 48

4معهد البشیرالنبهاني بحمام األنف 38 4 38

4معهد بوعرقوب 32 4 32

2معهد محمود المسعدي بمجاز الباب 26 2 26

3معهد حي المنجي سلیم بسلیانة 35 3 35

2معهد الباجي المسعودي بالكریب 25 2 25

3معهد العیون 40 3 40

3معهد حي الریاض ببوفیشة 33 3 33

2معهد أبوالقاسم الشابي بحاجب العیون 34 2 34

2معهد التاللسة 27 2 27

4معهد ابن رشیق حي األنس بساقیة الّزیت 36 4 36

3 بالردیف1952 جانفي 18معهد  31 3 31

2معهد طریق توزر بالمتلــــوي 34 2 34
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1معهد أوالد بوعمــــران 26 1 26

3معهد ابن شباط  بالردیف  31 3 31

2معهد قصرالجدید 30 2 30

3معهد حي النور بتطاوین الّشمالّیة 37 3 37

6معهد مرسى الریاض 44 6 44

5 بسیدي حسین2معهد حي بوقطفة  65 5 65

4معهد حي الصحافیین الغزالة برواد 41 4 41

2معهـــد الفحص 29 2 29

4معهد أبوالقاسم الشابي بالقلعة الكبرى 47 4 47

2معهد أبوالقاسم الشابي بكسرى 20 2 20

2معهد فائض 31 2 31

3 بالسعیدة1956 مارس 20معهد  38 3 38

2معهد إبن الهیثم ببنقردان 33 2 33
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6معهد سیدي حسین - تونس 57 6 57

5معهد شارع اإلستقالل بشباو- وادي اللیل 45 5 45

4معهد غزالة 46 4 46

3معهد تاكلسة 35 3 35

2معهد تستور 29 2 29

4معهد جندوبة 54 4 54

1معهد الطویرف 21 1 21

2معهد تالبت 42 2 42

22معهد عقارب  28 2 28

2معهد اإلمتیاز بسیدي بوزید 25 2 25

2معهد المحاسن 25 2 25

6معهد حي األمل بقابس 59 6 59

3معهد أبو القاسم الشابي بمدنین 39 3 39
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3معهد الظویهربجرجیس 33 3 33

7معهد العوینة 75 7 75

4معهد محمود المسعدي بحي التضامن 40 4 40

3معهد المغیرة بفوشانة 36 3 36

2معهد صواف 28 2 28

3معهد تینجة 36 3 36

3 بسجنان1963 أكتوبر 15معهــــد  32 3 32

2معهد محمود المسعدي بالدهماني 35 2 35

4 بالروحیة1معهد حي األنس  40 4 40

2معهد اإلمتیاز بفوسانة 37 2 37

1معــــهد العهد الجدید بتالة 26 1 26

3معهد محمود المسعدي بالسبیخة 31 3 31

5معهد  فرحات حشاد بحفوز 41 5 41
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5معهد  الطاهر الحداد ببوحجلة 37 5 37

7المعهد النموذجي بالمنستیر 75 7 75

3معهد إبن رشد بالشابة 59 3 59

3معهد محمود المسعدي بالحنشة 26 3 26

3 معهـــــد مصطفى الفراتي بصفاقس 28 3 28

معهد
الخلیـج طریق سیدي منصور بصفاقـس

4 39 4 39

2معهد ابن خلدون بسیدي عیش 28 2 28

3معهد محمود المسعدي ببئر الحفي 31 3 31

1معهد دخیلة توجان 33 1 33

2معهد الزارات 25 2 25

3معهد إبن خلدون بمدنین 38 3 38

3معهد أبوالقاسم الشابي بتطاوین الجنوبیة 33 3 33

2معهد تمغـــزة 30 2 30
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3معهد محمد الدشراوي بالمنزه التاسع 32 3 32

3معهد اإلمتیازبالجدیدة 36 3 36

3معهد أوتیك 31 3 31

2معهد خمیر بعین دراهم 48 2 48

3معهد إبن خلدون بفرنانة 44 3 44

4معهد العهد الجدید بالقصور 53 4 53

2معهد اإلمتیاز بأم العرائس 33 2 33

2معهد منزل الحبیب 23 2 23

2معهد ابن الهیثم مطماطة الجدیدة 28 2 28

5معهد الطیب المهیري بصفاقس 41 5 41

3معهد القیروان 32 3 32

2معهد سیدي زید 24 2 24

6معهد بنان بوضر 32 6 32
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4معهد سكرین بطبلبة 26 4 26

26معهد حمام سوسة  53 6 53

24معهد النفیضة  40 4 40

4 حي الخضراء تونس36معهد نهج  34 4 34

2معهد دار فضال بسكرة 43 2 43

معهد خیر الدین باشا بالمروج  ـ  بئر
القصعة

4 41 4 41

4معهد العهد الجدید بالحمامات 42 4 42

3 بمنزل تمیم1943 أفریل 7معهد شارع  35 3 35

2معهد الشاذلي خزندار بتبرسق 29 2 29

3معهد المنجي سلیم بسبیبة 32 3 32

3معهد حاسي الفریـــــــد 43 3 43

2معهد فرحات حشاد بالرخمات 49 2 49

3معهد حیـــــدرة 40 3 40
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معهد محمود المسعدي بسیدي عبد
الحمید - سوسة

7 41 7 41

1معهـــــد ساقیــــــة الخــــــادم 27 1 27

2معهد النفاتیة 24 2 24

2معهد البرادعة 27 2 27

1معهد إبن أبي الضیاف ببئرعلي بن خلیفة 43 1 43

2معهـــــــد ابن خلدون بالصخیرة 61 2 61

2معهــــــــد الحسین بوزیان بمنزل بوزیان 31 2 31

1معهد حزوة 25 1 25

3معهد المطویة 44 3 44

4معهد الكباریة 47 4 47

23معهد الحرایریة  33 3 33

4معهد رواد 40 4 40

1معهد حي القراوة بمكثر 21 1 21
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5معهد الزاویة والقصیبة والثریات 41 5 41

2معهد سیدي الهاني 32 2 32

2معهد كركر 28 2 28

2معهد أبو اسحاق الجبنیاني بجبنیانة 23 2 23

5معهد حي السرور بقفصة 45 5 45

3معهد الخوارزمي بجلمة 38 3 38

2معهد ابن الهیثم غنوش 29 2 29

2معهد وادي النور بالحامة 28 2 28

2معهد الریاض بحومة السوق 25 2 25

3 بجربة2معهد میدون  27 3 27

5معهد الشاذلي عطاء اهللا القیروان 53 5 53

3معهد الحامة 38 3 38

3معهد جمنـــة 30 3 30
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1 معهد بشـــــري 21 1 21

7معهد علي الدوعاجي بمرسى السعادة 47 7 47

3معهد حمیدة بكیر المنیهلة 50 3 50

3معهد البطان 60 3 60

2معهد محمد سالمة بعوسجة 26 2 26

2معهد عمار فرحات بنفزة 50 2 50

2معهد مصطفى الفارسي بجندوبة 40 2 40

22معهد نبر  29 2 29

3 بالسرس1956 مارس 20معهد  30 3 30

2معهد شارع ابن سینا بالعروسة 25 2 25

2معهد ابن سینا ببوزقام 29 2 29

3معهد أبو القاسم الشابي بفریانة 65 3 65

1معهد ابن منظور بأوالد حفوز 25 1 25
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22معهد المزونة  30 2 30

2معهد ابن الجزار بسیدي علي بن عون 21 2 21

معهد ابوالقاسم الشابي بحي الشباب
بقفصة

2 23 2 23

3معهد قرمدة 27 3 27

2معهد المحرس 27 2 27

2معهد محمود المسعدي بالجم 21 2 21

3معهد العهد الجدید بزاویة المقایز 31 3 31

4معهد قرطاج درمش 30 4 30

2معهد وادي اللیل 28 2 28

2معهد طبربة 24 2 24

3معهد منوبة 40 3 40

3معهد الناضور 39 3 39

3معهد فرحاد حشاد بغار الدماء 42 3 42



233

2المعهد النموذجي بالقصرین 45 2 45

1معهد حامة الجرید 21 1 21

1معهد ابن خلدون ببنقردان 24 1 24

2معهد قاللة 25 2 25

المعهد النموذجي بیرم الخامس بالمنزه
الثامن

3 39 3 39

2معهد السالم حي الریاض بسوسة 25 2 25

7معهــــد الهـادي خفشـــة بالمنستیـــر 60 7 60

2معهد سیدي بوبكر 25 2 25

3معهد رجیم معتوق 29 3 29

2معهد دوار هیشر 31 2 31

5 بقربة1934 مارس 2معهد  37 5 37

1معهد طریق تونس ببرقو 21 1 21

2معهد  طریق بني حســــان بجمال 24 2 24
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1معهد ابن رشیق بالسند 21 1 21

21معهد بئر األحمر  29 1 29

2معهد علیم بالسند 23 2 23

1معهد جبل السمان 33 1 33

2معهد ابن خلدون بعین دراهم 39 2 39

4معهد ابن سینا بقفصة 33 4 33

3معهد ابن سینا  قرمبالیة 30 3 30

1معهد القوســـة السنـــد 22 1 22

12معهد ماجل بلعباس  29 2 29

2المعهد النموذجي بسیدي بوزید 46 2 46

42معهد سهلول  27 2 27

1معهد القلعة 16 1 16

22معهد بومهل  22 2 22
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1معهد القنطرة 22 1 22

2معهد بنــي مهیــرة بالصمار 23 2 23

2معهد بوغـــرارة 34 2 34

65معهد المروج  47 5 47

2المعهد النموذجي بجندوبة 28 2 28

2معهد الباطن 19 2 19

2معهد الخوارزمي بمساكن 30 2 30

4معهد منزل نور 16 4 16

1معهد الهیشریة 20 1 20

2معهد العیایشة ببلخیر 25 2 25

4معهد ضفاف البحیرة 24 4 24

3المعهد النموذجي بحمام األنف 36 3 36

4معهد باجة الشمالیة 32 4 32
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1معهد مجاز الباب 35 1 35

1معهد طینة 22 1 22

1المعهد النموذجي بسلیانة 29 1 29

33معهد المحمدیة  40 3 40

3المعهد النموذجي بساقیة الزیت 29 3 29

2 القیروان2معهد العال 20 2 20

2معهد هنشیر القالل سیدي بوزید 22 2 22

1معهد حي عمر مدنین 15 1 15

2معهد بودریاس فوسانة 35 2 35

33معهد المكنین  26 3 26

3معهد عین جلولة 31 3 31

2المعهد النموذجي بمنوبة 31 2 31

3معهد كندار 26 3 26
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2المعهد النموذجي بالمهدیة 26 2 26

1المعهد النموذجي بتوزر 26 1 26

2معهد سیدي سهیل 30 2 30

2المعهد النموذجي بقبلي 30 2 30

196 26مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األسا 26 1962 5372 537

المدرســة اإلعدادیة حي ابن سینـا قصر ا
لسعیــد بــاردو

2 22 2 22

المدرسـة اإلعدادیـة شارع باب الجدیـد تون
س

3 28 3 28

2المدرسـة اإلعدادیـة بالحفصیــة تونــس 26 2 26

5المد رســـة اإلعدادیـة بقرطــاج درمـــش 39 5 39

3المدرسة اإلعدادیة توزر 26 3 26

المدرسة اإلعدادیـة ساحة معقل الزعیم تو
نس

3 27 3 27

2المدرسة اإلعدادیـة ابن رشد تونس 16 2 16

المدرسة اإلعدادیـة نهج عبد الرزاق الشرا
یبي تونس

2 15 2 15
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3المدرسة اإلعدادیـة نهج المغـرب تونس 27 3 27

المدرسة اإلعدادیـة نهج الحبیب ثامـــر بــا
ردو

4 31 4 31

3المدرسـة اإلعدادیـة ببئــــر الكــــرم العمـران 30 3 30

2المدرسة اإلعدادیـة بالسراجیـــن 16 2 16

المدرسة اإلعدادیـة شارع البشیر صفر تو
نس

2 14 2 14

4المدرسة اإلعدادیـة بحي الخضــراء تونس 34 4 34

23المدرسة اإلعدادیـة بالمنار  33 3 33

19 أكتوبر 15المدرسة اإلعدادیـة شارع 
بالكباریة 61

4 30 4 30

5المدرسة اإلعدادیـة بالعوینـــــة 45 5 45

2المدرسة اإلعدادیــة الموقع الجمیل بالمنـــزه 24 2 24

2المدرسة اإلعدادیـة نهج المحطــة بتونس 21 2 21

المدرسة اإلعدادیـة نهج مجــاز البــاب بتو
نس

2 20 2 20

2 المدرسة اإلعدادیــة بالمالسیــــن 31 2 31
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 المدرسة اإلعدادیــة نهج األغلب التمیمي
 العمران

1 21 1 21

المدرسة اإلعدادیـة نهج الهادي شاكر تو
نس

2 20 2 20

5المدرسة اإلعدادیـة بالوردیة تونس 39 5 39

4المدرسة اإلعدادیـة نهج الجاحظ بالكــرم 34 4 34

 المدرسة اإلعدادیـة اإلمام ابن عرفة بحي
السویسي باردو

3 30 3 30

المدرسة اإلعدادیــة عقبة ابن نافــع الحراي
ریـــة

4 39 4 39

المدرســة اإلعدادیــة نهج السوسن األحمر
بالوردیة 

3 23 3 23

المدرسـة اإلعدادیـة الفاضل بن عاشــور ا
لمرســى

4 29 4 29

 المدرسـة اإلعدادیـة حي السالمة الكباریة
2

3 29 3 29

5المدرسة اإلعدادیــة خیر الدین ببـــادرو 38 5 38

 ب1956 مارس 20المدرسة اإلعدادیــة 
سیدي حسین

2 27 2 27

3 بالكباریة1المدرسة اإلعدادیــة إبن سینا  30 3 30

المدرســة اإلعدادیـة نهج الرصــاص بالمنــ
زه

3 23 3 23
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المدرســة اإلعدادیـة حي بوقطفة بالزهرونــ
ي

5 44 5 44

12المدرســة اإلعدادیـة بالمنار  30 2 30

2المدرسـة اإلعدادیـة نهج یوغرطة بباردو 25 2 25

3المدرســة اإلعدادیـة بالعقبـــة 34 3 34

2المدرسـة اإلعدادیـة الفارابي بحلق الوادي 24 2 24

2المدرسـة اإلعدادیــة نهج كراتـشـــي بــاردو 22 2 22

 بحي ا62140المدرسـة اإلعدادیــة نهج 
لتحریر

2 25 2 25

المدرسـة اإلعدادیة طریق مجـاز الباب س
یــدي حسیــن

5 33 5 33

23المدرسـة اإلعدادیة المروج  38 3 38

المدرســة اإلعدادیـة أسـد ابن الفـرات بالكر
م الغربـي

4 31 4 31

 المدرســـة اإلعدادیـة نهج فبریكـات الثلـج
تونس

1 13 1 13

4المدرسـة اإلعدادیـة نهـج لینیـــن تونس 30 4 30

 بالك2المدرسـة اإلعدادیـة حي إبن سینا 
باریة

3 28 3 28
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2المدرسـة اإلعدادیـة بسیدي حسین   7 49 7 49

المدرسـة اإلعدادیـة نهج سكیكدة بجبل ال
 جلود

3 25 3 25

المدرسـة اإلعدادیـة حي باش حامبة بالزه
ور

4 26 4 26

المدرسـة اإلعدادیـة نهج ابن حسنیة حي ا
لتحریر

3 23 3 23

4المدرسة اإلعدادیة بسیدي داود 28 4 28

 المدرسة اإلعدادیة شارع الطیب المهیري
بالمرسى

4 33 4 33

2 ـ4المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون ـ  20 2 20

3المدرسـة اإلعدادیـــة الشابـــي بالمرناقیـــة 34 3 34

3المدرسـة اإلعدادیـــة الریـــاض بالجدیــدة 38 3 38

6المدرســة اإلعدادیــة حي الغزالـــة أریانـــة 30 6 30

المدرســـة اإلعدادیـــة خزنـــدارالدنــــــدان ـ منو
بة

5 47 5 47

المدرسـة اإلعدادیــة ابن سینـــا بــوادي اللیــ
ل

6 65 6 65

المدرسة اإلعدادیـة نهج ابوالطیب المتنبي
بمنوبـــة 

4 31 4 31
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4المدرسة اإلعدادیـة العهد الجدید بالبطــــان 47 4 47

2المدرسة اإلعدادیة  المنور صمادح نفطة 26 2 26

المدرسة اإلعدادیة مي الجریبي حي
الریاض سوسة

1 24 1 24

1المدرسة اإلعدادیة  العوابد صفاقس 24 1 24

2المدرسة اإلعدادیــة ابن رشد بالدنــدان 32 2 32

 بأ1952 جانفي 18المدرسة اإلعدادیــة 
ریانة

4 54 4 54

1المدرسة اإلعدادیة القطار قفصة 24 1 24

3المدرسة اإلعدادیـة علیسة بطبربـــــة 35 3 35

5المدرسة اإلعدادیـة حي البستـــان اریانـــة 25 5 25

4المدرسة اإلعدادیـة بالمنـــزه الســــادس 27 4 27

1المدرسة اإلعدادیـة بدوارهیشر 51 1 51

5 مارس بالمرناقیة20المدرسة اإلعدادیـة  46 5 46

5المدرسة اإلعدادیـة ببرج الوزیـــر باریانــــة 34 5 34
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3المدرســة اإلعدادیــة بالمنزه الخامــس 27 3 27

المدرسة اإلعدادیــة حي الجمهوریة بالمنیه
لــــــة

5 30 5 30

5المدرسة اإلعدادیــة حي اإلذاعة بالجدیــــدة 32 5 32

3المدرسة اإلعدادیـة خیر الدیـــن بمنوبـــــة 29 3 29

4المدرســـة اإلعدادیــة شبــاو بــوادي اللــــیل 33 4 33

المدرســة اإلعدادیـة ابن رشیــق بــدوارهیشـــــــ
ـر

4 30 4 30

5المدرسة اإلعدادیــة الفارابــــي بجعفـــــــــر 27 5 27

1956 مارس 20المدرسـة اإلعدادیــة 
بدوارهیشـــــر

4 35 4 35

3المدرســـة اإلعدادیـة بالمنیهلــــة 27 3 27

6المدرســة اإلعدادیـة بحي التضامــــن 48 6 48

6المدرســة اإلعدادیـة بحي الرمـــال طبربــــة 50 6 50

4 المدرســة اإلعدادیـة برج البكوش بأریانة 45 4 45

المدرســة اإلعدادیـة حي المروج بقلعة األ
ندلس

3 35 3 35
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4المدرســة اإلعدادیـة دار فضال بسكرة 29 4 29

4المدرســة اإلعدادیـة حي المعزیة بواد اللیل 34 4 34

المدرســة اإلعدادیـة حي البساتین بالمنیهل
ة

6 47 6 47

3المدرســة اإلعدادیـة بئرالزیتون بطبربة 29 3 29

 بحي1938 أفریل 9المدرسة اإلعدادیة 
التضامن

3 28 3 28

المدرسة اإلعدادیة أبوالقاسم الشابي بدواره
یشر

4 23 4 23

المدرسة اإلعدادیة أبــــــــوالعباس أحمد
األبیاني ببومهل

4 36 4 36

5المدرســـة اإلعدادیــــة بفوشانـــــة 37 5 37

المدرســـة اإلعدادیـة عبد اللــــه فرحــات راد
س

3 31 3 31

 بالزه1934 مارس 2المدرســـة اإلعدادیـة 
راء

4 33 4 33

المدرســة اإلعدادیـة شارع
الجمهوریة بحمــام األنف

3 28 3 28

المدرســة اإلعدادیــة الطیب المهیري بمقر
ین الریــاض

2 22 2 22

المدرسة اإلعدادیـة المنجي سلیم
بسیدي رزیـــق

3 28 3 28
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 المدرسة اإلعدادیــة ابوالقاسم الشابي ببن
عــروس

5 37 5 37

المدرسة اإلعدادیــة أحمد ابن أبي الضیا
ف بالمحمدیــــــة

4 33 4 33

3المدرســة اإلعدادیـة بالمدینــــــة الجدیــدة 30 3 30

المدرسة اإلعدادیــة مقسم التراب  حاسي
الفرید القصرین

1 24 1 24

4المدرسة اإلعدادیـة بالخلیدیـــــة 32 4 32

المدرسة اإلعدادیـة  الطاهر الحداد
ببن عروس

2 25 2 25

 المدرسة اإلعدادیــة مفیدة بورقیبـــة بحمــام
األنف

2 27 2 27

5المدرســة اإلعدادیــة بنعســــان 38 5 38

32المدرســة اإلعدادیــة بالمـــــروج  27 2 27

المدرسة اإلعدادیــة اسد ابن الفرات بحمام
 الـــشـــط 

3 24 3 24

المدرسة اإلعدادیـة مصطفــى خریــف بالم
حمدیـــــة

6 40 6 40

5المدرســة اإلعدادیــة بمرنــاق 37 5 37

المدرسة اإلعدادیــة المنجــي سلیــــم بالزهـرا
ء

3 38 3 38
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54المدرسة اإلعدادیــة بالمروج  27 4 27

3المدرســـة اإلعدادیــة حي شاكــــر مقریــــن 24 3 24

المدرسـة اإلعدادیة حي الرمانة بالمدینة ا
3لجدیدة 

4 43 4 43

 راد1934 مارس 2المدرســـة اإلعدادیــة 
س

6 68 6 68

3المدرسة اإلعدادیة بالیسمینات 36 3 36

63المدرسة اإلعدادیة بالمروج  45 3 45

المدرسة اإلعدادیة الحبیب ثامر بحمام ال
أنف

2 35 2 35

المدرسة اإلعدادیة أبوالحسن بن
الهیثم بمرناق

5 34 5 34

المدرسـة اإلعدادیـــة الطاهر الحداد
بحمام الزریبة

4 50 4 50

المدرسـة اإلعدادیـــة أبوالقاسم الشابي بالف
حــص

3 26 3 26

3المدرســة اإلعدادیـــة ابن رشد بالناظــــور 33 3 33

4المدرسة اإلعدادیـــة خیر الدیـــن بالفحــص 47 4 47

2المدرســة اإلعدادیـــة الحنایـــا بزغـــوان 23 2 23
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المدرســة اإلعدادیـــة شارع اإلستقــالل بزغـــ
وان

2 13 2 13

1المدرســـة اإلعدادیـــة ابن سینا بسمنجـــــة 23 1 23

المدرســة اإلعدادیـــة  عقبة ابن نافع
بصواف

3 32 3 32

5المدرسة اإلعدادیـــة ابن خلدون بالفحــص 33 5 33

2المدرسة اإلعدادیـــة حي العرائس بزغوان 24 2 24

 بمقر1938 أفریل 9المدرسة اإلعدادیـــة 
ن

2 25 2 25

المدرســة اإلعدادیـــة  الحبیب ثامر
ببئرمشارقة

3 25 3 25

3المدرســة اإلعدادیـــة بوخریــص ببنـــزرت 27 3 27

المدرسة اإلعدادیــة النموذجیة
فرحــات حشـــاد ببنـــزرت

2 27 2 27

المدرسة اإلعدادیـة الحبیب الحــداد بنــــزر
ت

5 50 5 50

المدرســة اإلعدادیـة الكاهنـــة بمنــزل بورقي
بــــــة

3 24 3 24

2المدرســة اإلعدادیـة باستـــور بماطــــــر 22 2 22

المدرســـة اإلعدادیـة ابن ابي ضیــاف بمنز
ل بورقیبــــة

1 21 1 21
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5المدرسة اإلعدادیـة بالمتلیـــــن 32 5 32

3المدرسة اإلعدادیـة بــرفـــراف 24 3 24

2المدرســـة اإلعدادیـة بغار الملـــح 23 2 23

6المدرســة اإلعدادیـة بجومیـــــن 61 6 61

3المدرســـة اإلعدادیـة نهج تونس تینجـــة 25 3 25

 أفریل بمنزل بورقي9المدرســـة اإلعدادیـة 
بة

3 32 3 32

3المدرســـة اإلعدادیـة ابن سینا بالعالیـــة 26 3 26

5المدرســة اإلعدادیـة براس الجبــــل 37 5 37

المدرسة اإلعدادیــة ابن شــرف منزل بورق
یبـــــة

3 31 3 31

1المدرسة اإلعدادیـة بــأم هانـــي 16 1 16

3المدرســـة اإلعدادیـة بجرزونـــة 25 3 25

3المدرســة اإلعدادیــة بعوسجــــــة 25 3 25

6المدرســـة اإلعدادیـة بسجنـان 56 6 56
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3المدرســة اإلعدایــة الجـــالء ببنــــزرت 27 3 27

23المدرســة اإلعدایــة بماطر  26 3 26

4المدرســة اإلعدادیـة بزهانـــة 37 4 37

5المدرســة اإلعدادیـة بالغزالــــــة 68 5 68

3المدرسة اإلعدادیـة بمنزل جمیـــل 28 3 28

المدرسـة اإلعدادیــة نهج صالح الدین األ
یوبي رأس الجبل

4 31 4 31

المدرســة اإلعدادیـة الحبیــب بوقطفـــة بنــز
رت

5 40 5 40

2المدرســة اإلعدادیـة بتمرة 26 2 26

3المدرســة اإلعدادیـة بهنشیر الماتلین 33 3 33

3المدرســة اإلعدادیـة العهد الجدید بالعالیة 32 3 32

3المدرســة اإلعدادیـة شارع بورقیبة ببنــزرت 29 3 29

3المدرســة اإلعدادیـة الحیاة بماطر بنــزرت 29 3 29

2المدرسة اإلعدادیة حي اإلقبال بتینجة 26 2 26
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3المدرسة اإلعدادیة بمنزل عبد الرحمان 28 3 28

7المدرســة اإلعدادیــــة بسلیمـــــــان 52 7 52

2المدرسـة اإلعدادیـــة بقرعـــــة ساســـي ـ قربة 25 2 25

4المدرســة اإلعدادیــــــة أســـــمر بقلیبیــــة 27 4 27

7المدرسـة اإلعدادیــة الطاهـرالحــداد نابــــل 29 7 29

9المدرسـة اإلعدادیــة  شارع بورقیبة بقربة 60 9 60

2المدرسة اإلعدادیـة بالرعینیــــن 25 2 25

2المدرسة اإلعدادیــة بالصمعـــة 24 2 24

3المدرسة اإلعدادیــة بتازركـــــة 22 3 22

2المدرســـة اإلعدادیــة بأزمـــــــور 20 2 20

2المدرسة اإلعدادیــة بزاویة المقایــــز 26 2 26

4المدرســـة اإلعدادیـة ببئر بورقبــــة 27 4 27

5المدرسة اإلعدادیــة بقرنبالیـــــة 39 5 39
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1المدرسة اإلعدادیــة ببوكریـــــم 14 1 14

2المدرسة اإلعدادیــة بزاویـــة الجدیـــــدي 14 2 14

2المدرســـة اإلعدادیــة بمنـــزل حــــّر 28 2 28

2المدرســــة اإلعدادیــة صاحـــب الجبـــل 20 2 20

2المدرســـة اإلعدادیـة بالمعمــــورة 20 2 20

3المدرســــة اإلعدادیـة بفنـدق الجدیــــد 26 3 26

المدرسة اإلعدادیة نهج الهادي والي
بالحمامات

6 33 6 33

2المدرســـة اإلعدادیــة بالصقالبة 16 2 16

المدرســـة اإلعدادیــة شارع الجمهوریة بمنز
ل تمیم

4 29 4 29

4المدرسة اإلعدادیة شارع تونس قلیبیة 27 4 27

3المدرسة اإلعدادیة بالهواریة 30 3 30

2المدرسة اإلعدادیة بالكرمیة - قرمبالیة 14 2 14

 المدرســة اإلعدادیـــة المنجي سلیم بمجـاز
البـــــاب

3 25 3 25
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المدرســة اإلعدادیــــة الطاهـر الحـداد مجـا
ز البــاب

2 30 2 30

المدرسة اإلعدادیة الحبیب بورقیبة
بتبرسق

2 35 2 35

2المدرســـة اإلعدادیــة ابن الجزار بوشتاتــــــة 31 2 31

1 المدرسـة اإلعدادیـــة ابن رشـد بتستــور 22 1 22

المدرســـة اإلعدادیــة ابن خلدون بالمعقولـــــ
ة باجـة

2 20 2 20

المدرسـة اإلعدادیة خیرالدین باشا سیدي ا
سماعیـل  باجـة

2 30 2 30

المدرســة اإلعدادیــة ابن رشیق بوادي الز
رقــــــاء

2 22 2 22

 المدرســــة اإلعدادیـــة ابن عرفة بالمحلـــــــــة
باجــــة

3 29 3 29

المدرســـة اإلعدادیــة الطیب المهیري القو
ســـــة

1 23 1 23

4المدرســـة اإلعدادیــة ابن شرف بنفــزة 49 4 49

3المدرســة اإلعدادیــة شارع بورقیبة بباجـــــة 26 3 26

 المدرســـة اإلعدادیــة الفاضل بن عاشور
بالسلوقیــــة

1 23 1 23

1المدرســة اإلعدادیـــة یوغرطة بتوكابـــــر 14 1 14
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المدرسة اإلعدادیة فرحات حشاد طریـق ا
لكسـاب باجـة

1 21 1 21

1المدرســة اإلعدادیــة فرحات حشاد  بقبالط 27 1 27

المدرسـة اإلعدادیة العیاضي الباجي ببا 
جة

3 45 3 45

2المدرسـة اإلعدادیة ابن سهل بتستور  23 2 23

3المدرسـة اإلعدادیة ابن سینا بعمدون  26 3 26

3المدرسـة اإلعدادیة علي القلصادي بباجة  25 3 25

المدرسـة اإلعدادیة حي ابن خلدون بتیبا 
ر

1 26 1 26

2المدرسة اإلعدادیة الرشاد بباجة 15 2 15

المدرسة اإلعدادیة أبو القاسم الشابي
بالطبابة

1 26 1 26

2المدرســة اإلعدادیـــة المرجـــان بطبرقـــة 31 2 31

2المدرســة اإلعدادیــــة المنوذجیة بجندوبــــــة 43 2 43

المدرســة اإلعدادیـــة مصطفي خریف بجن
دوبــة

3 40 3 40

4المدرســة اإلعدادیـــة ببوسالـــم 42 4 42
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1المدرســة اإلعدادیـــة ببوعـــوان 20 1 20

2المدرســـة اإلعدادیــة ببـــوش 28 2 28

3المدرســة اإلعدادیـــة بســوق السبــــت 29 3 29

3المدرســـة اإلعدادیــة ببالریجیــــــا 41 3 41

3المدرســة اإلعدادیــة بعین دراهــــم 32 3 32

3المدرســة اإلعدادیــة بغار الدماء 41 3 41

2المدرســـة اإلعدادیــة ببلطـــــة 30 2 30

3المدرســة اإلعدادیـة بعیــن الصبــح 32 3 32

1المدرســـة اإلعدادیــة ببني مطیـر 28 1 28

 بج1934 مارس 2المدرســـة اإلعدادیــة 
ندوبة

2 27 2 27

 بواد1938 أفریل 4المدرســـة اإلعدادیــة 
ي ملیز

4 43 4 43

المدرســة اإلعدادیــة الهادي بن حسیـن ج
ندوبــة

4 41 4 41

4المدرسـة اإلعدادیــة ببوسالـــم المحطـــة 38 4 38
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2المدرســة اإلعدادیـــة بعین سلطـــــان 28 2 28

4المدرســـة اإلعدادیــة بفرنانــــة 50 4 50

4المدرســة اإلعدادیــة طریق تونس جندوبــــــة 34 4 34

المدرســــة اإلعدادیــة حي الخضراء ببـــــوسا
لــــــم

3 30 3 30

 المدرســـة اإلعدادیــة بسیــدي بلقاســــم غـار
الدمـــاء

3 32 3 32

1952 جانفي 18المدرســـة اإلعدادیــة   
بطبرقة

6 48 6 48

3المدرســـة اإلعدادیــة بعین البیة 38 3 38

2 المدرســـة اإلعدادیــة بسوق الجمعة 28 2 28

3 المدرســـة اإلعدادیــة بحمام بورقیبة 36 3 36

المدرســـة اإلعدادیــة الهادي خلیل ببوسالم
 

3 29 3 29

المدرســـة اإلعدادیــة العهد الجدید بغارالدما
ء

3 34 3 34

المدرســة اإلعدادیـــة  اإلمام سحنون
بالدهماني

2 28 2 28

3المدرســة اإلعدادیـــة بقلعـــة سنـــان 39 3 39
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3المدرســـة اإلعدادیـــة بنبــــــــر 31 3 31

4المدرســـة اإلعدادیــة ابن خلــدون بالكــــاف 40 4 40

1المدرســة اإلعدادیـــة بتاجرویـــــن 15 1 15

1المدرســـة اإلعدادیــة بالطویــــرف 24 1 24

المدرســة اإلعدادیـــة  اإلمام  إبن عرفة
بالسرس

3 30 3 30

2المدرســـة اإلعدادیـــة یوغرطــــة بالكــاف 24 2 24

1المدرســــة اإلعدادیــة بمنــزل سالــــم 16 1 16

المدرســـة اإلعدادیــة أبوالقاسم
الشابي بالدهمانـــي

3 40 3 40

2المدرســة اإلعدادیــة بالقصــور 27 2 27

المدرسـة اإلعدادیــة ابوالقاسم الشابي بتاج
رویــن

3 29 3 29

2المدرسة اإلعدادیــة ببــرج العیفــــة 5 2 5

2المدرســــة اإلعدادیـــة بالجریصـــة 27 2 27

1المدرســـة اإلعدادیـــة بسیــدي مطیـــر 15 1 15
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1المدرســة اإلعدادیـــة بسیــدي رابـــــح 16 1 16

2المدرســـة اإلعدادیـــة بالقلعــــة الخصبـــاء 22 2 22

3المدرســـة اإلعدادیــة بالســـــــرس 31 3 31

3المدرســة اإلعدادیــة ببرنوســـــــة 35 3 35

المدرســة اإلعدادیـــة بحي اإلنطالقة ساقیة
 سیدي یوسف

3 28 3 28

1المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بالكاف 27 1 27

المدرســة اإلعدادیــة  أبو القاسم
الشابي بالروحیة

3 37 3 37

2المدرســة اإلعدادیــة بالعروســــــة 23 2 23

2المدرســة اإلعدادیـة بقعفـــــور 21 2 21

2المدرســة اإلعدادیـة بسیـــار مكثــــر 24 2 24

المدرســة اإلعدادیــة  أبو القاسم الشابي
بسلیانة

3 43 3 43

المدرســة اإلعدادیـة ابن ابي ضیاف القنطـ
رة

3 23 3 23

1 المدرسـة اإلعدادیـة ابن عرفــة باألخـــوات 23 1 23
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المدرســة اإلعدادیـة ابن شرف برج المسع
ودي

2 33 2 33

4المدرســة اإلعدادیـة ابن رشــد مكثــــر 45 4 45

4المدرســـة اإلعدادیـة ببوعــرادة 66 4 66

4المدرســـة اإلعدادیـة بكســـــرى 43 4 43

4المدرســـة اإلعدادیــة بسیــدي بورویـــــس 35 4 35

3المدرســـة اإلعدادیـة بالروحیــــة 35 3 35

3المدرســـة اإلعدادیـة ببرقـــو 56 3 56

3المدرســـة اإلعدادیـــة حي النـــور بسلیانـــة 33 3 33

3المدرســة اإلعدادیــة بالكریــــب 44 3 44

3المدرســــة اإلعدادیـة بمكثـــر 34 3 34

3المدرسـة اإلعدادیـــة العبادلــــة بسبیطلـــة 29 3 29

4المدرســة اإلعدادیـــة بماجـــل بلعبـــاس 44 4 44

المدرســة اإلعدادیـة " حي النــور" بالقصر
یــــن

4 35 4 35
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4المدرســــة اإلعدادیـة بحسي الفریـــد 41 4 41

5المدرســـة اإلعدادیـة حي الزهـــورالقصریــــن 43 5 43

4المدرســـة اإلعدادیـة بتالبـــــت 35 4 35

1المدرســة اإلعدادیـة " ابن الفــرات " بتالـــــة 20 1 20

5المدرســـة اإلعدادیـة بالعیـــــون 38 5 38

1957 جویلیة 25المدرســــة اإلعدادیـة   
بتالة

3 34 3 34

المدرســة اإلعدادیـة النموذجیة ابن رشد
بالقصریــــن

2 42 2 42

المدرســـة اإلعدادیـة حي الخضـــــراء بسبیط
لــــة

4 39 4 39

2المدرســـة اإلعدادیـة بسیــدي سهیــــل 34 2 34

6المدرســة اإلعدادیـة حي الفتـــح بالقصریـــــن 41 6 41

3المدرســـة اإلعدادیــة ببوزقــــــام 33 3 33

3المدرســـة اإلعدادیــة بخمــــــــودة 27 3 27

4المدرســـة اإلعدادیــة باألحــــــواش 39 4 39
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3المدرســـة اإلعدادیـة بالشرایـــــع 28 3 28

2المدرســة اإلعدادیـة بعین الخمایسیــــة 29 2 29

2المدرســــة اإلعدادیــة بالدغــــــرة 29 2 29

3المدرســــة اإلعدادیــة بالرخمــــات 29 3 29

2المدرسة اإلعدادیة إبن عرفة بسبیطلة 33 2 33

3 المدرســــة اإلعدادیــة بفوسانة 26 3 26

4المدرســــة اإلعدادیــة بسبیبة 36 4 36

23المدرســــة اإلعدادیــة بفوسانة  30 3 30

المدرســــة اإلعدادیــة حي البساتین بالقصر
ین

4 36 4 36

4المدرســــة اإلعدادیــة بفریانة 34 4 34

3المدرسة اإلعدادیة إبن خلدون بالقصرین 28 3 28

المدرسـة اإلعدادیـــة
النموذجیة الباب الشمالي بسوســـة

3 43 3 43

 بم1934 مارس 2المدرسـة اإلعدادیـــة 
ساكن

7 43 7 43
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26المدرسـة اإلعدادیـــة بمساكن  38 6 38

المدرسـة اإلعدادیـــة نهـج قسنطینــــــة بسو
ســــة

4 24 4 24

 المدرســة اإلعدادیــــة الطاهرالحداد بالقلعـة
الكبـــرى

5 36 5 36

المدرســة اإلعدادیــــة العهد الجدید بمساكـــ
ن

2 25 2 25

المدرســـة اإلعدادیة بالزاویة والقصیبــة وال
ثریــات

8 40 8 40

2المدرســـة اإلعدادیة هرقلــــة 20 2 20

3المدرســـة اإلعدادیة بسیـــدي الهانـــي 30 3 30

2المدرســة اإلعدادیة نهـــج الســودان سوســـة 20 2 20

2 المدرســــة اإلعدادیة بالكنایــــس 22 2 22

2المدرســة اإلعدادیة ببورجیــــن 22 2 22

4المدرســـة اإلعدادیة بالكنـــدار 36 4 36

2المدرسة اإلعدادیـة حي خزامة سوسة 23 2 23

6المدرسة اإلعدادیــة سهلـول حمام سوســـة 34 6 34
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المدرسـة اإلعدادیــة نهـج العجمـي بن سعد
القلعة الكبرى 

3 27 3 27

3المدرسة اإلعدادیة لطفي قرطاس 29 3 29

3المدرسـة اإلعدادیـة بسیدي بوعلي 29 3 29

3المدرسـة اإلعدادیــة المسعدیــــن 23 3 23

4المدرسة اإلعدادیة حي الزهور سوســة 30 4 30

4المدرسة اإلعدادیة بحي الریاض سوسة 32 4 32

المدرسة اإلعدادیة علي البلهوان القلعة ا
 لكبرى

3 23 3 23

المدرسـة اإلعدادیـــة محمد الهادي
العامري بالقلعـــة الصغــرى

4 31 4 31

10المدرسة اإلعدادیة محمد العروي بسوسة 63 10 63

3 المدرسة اإلعدادیة ببوحسینة  27 3 27

المدرسة اإلعدادیة حي الیاسمین بالنفیض
 ة

3 29 3 29

3المدرسة اإلعدادیة البحایر بحمام سوسة 30 3 30

4المدرسة اإلعدادیة بسوسة الجدیدة 30 4 30
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5 المدرسة اإلعدادیة حي الزهراء بسوسة 31 5 31

4المدرسة اإلعدادیة بمساكن 28 4 28

المدرسة اإلعدادیة طریق زغوان بالنفیضة
 

6 27 6 27

4المدرسة اإلعدادیة الفارابي بالقلعة الكبرى 28 4 28

 المدرسة اإلعدادیة أحمد العّواني بسیدي
بوعلي

2 21 2 21

5المدرسـة اإلعدادیـــة دار األمـــان بالقیــروان 36 5 36

5 المدرســة اإلعدادیـــة ببوحجلـــــة المركــز 29 5 29

4المدرســة اإلعدادیــــة بالشـــــراردة 38 4 38

 الق1934 مارس 2المدرســة اإلعدادیــــة 
یروان

5 36 5 36

4المدرســـة اإلعدادیـة الحصـــري بالقیـــروان 35 4 35

المدرســــة اإلعدادیـة بمنــزل المهیــــري نص
ر اللــه

3 31 3 31

4المدرســـة اإلعدادیـة بحفـــوز 40 4 40

المدرســـة اإلعدادیـة اإلمام سحنون
ببوحجلـــة

4 40 4 40
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5المدرســـة اإلعدادیـة بالوسالتیــــــة 39 5 39

4المدرســــة اإلعدادیـة بالشبیكــــــة 33 4 33

المدرســـة اإلعدادیـة بعین جلولـــــة الوسال
تیـة

3 31 3 31

المدرسة اإلعدادیة ابن ابي الضیاف
بحاجب العیون

4 33 4 33

1المدرســة اإلعدادیـة الكبــارة نصراللــــه 22 1 22

المدرسـة اإلعدادیـة دار الجمعیـــــة بالسبیخــ
ـــة

3 31 3 31

2المدرسة اإلعدادیـة بالمساعیــــد ـ العــال 26 2 26

المدرســة اإلعدادیـة ببئــر الوصفـــان ـ الشــ
راردة

2 26 2 26

2المدرســة اإلعدادیـة بالجهینــــــة ـ بوحجلـة 24 2 24

4المدرســـة اإلعدادیـة المنصــورة القیـــروان 33 4 33

4المدرســـة اإلعدادیـة إبن هاني بالقیـــروان 36 4 36

2المدرســـة اإلعدادیـة بالزملــــــة ـ حفـوز 29 2 29

3المدرســــة اإلعدادیـة بالسبیخـــــة 36 3 36
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3المدرســــة اإلعدادیـة بنصراللــــه 30 3 30

5المدرســــة اإلعدادیـة بالعال 28 5 28

3 المدرســــة اإلعدادیـة ابن رشد بالسبیخة 31 3 31

4 المدرســــة اإلعدادیـة بحاجب العیون 33 4 33

3 المدرســــة اإلعدادیـة حي الزیاتین بحفوز 28 3 28

3المدرسة اإلعدادیة إبن شرف بالقیروان 26 3 26

5المدرسـة اإلعدادیـــة حـي الفتــح بجمـــال 34 5 34

6المدرسـة اإلعدادیـــة ببنبلــــــــة 36 6 36

المدرسـة اإلعدادیـــة بعمیــرة التــــوازرة ـ الم
كنین

2 22 2 22

المدرسـة اإلعدادیـــة بسیـــدي بنــــورـ المكني
ن

1 14 1 14

المدرســة اإلعدادیـــة بعمیــرة الحجـــاج ـ الم
كنین

2 21 2 21

المدرسـة اإلعدادیــة مفیـدة بورقیبــــــة بالمن
ستیـــر

5 26 5 26

6المدرســــة اإلعدادیــة بقصر هالل 33 6 33
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المدرســــة اإلعدادیــة الطاهـر الحــداد المك
نیــــن

5 31 5 31

 بق1934 جانفي 3المدرســــة اإلعدادیــة 
صر هالل

5 31 5 31

5المدرســة اإلعدادیــة بالساحلیـــن 31 5 31

المدرســـة اإلعدادیــة علي بورقیبـــة بالمنس
تیــــر

3 25 3 25

4المدرسـة اإلعدادیــة التحــدي بخنیـــــس 27 4 27

المدرســة اإلعدادیـة الحـاج مبــروك األزرق
بمنزل النــور 

4 29 4 29

3المدرســة اإلعدادیـة بزاویــة قنطـــش 21 3 21

4المدرســـة اإلعدادیـة بطــوزة 22 4 22

2المدرســــة اإلعدادیـة بالشراحیـــــل 21 2 21

2المدرســة اإلعدادیـة بمنــزل فارســـي 14 2 14

3المدرسة اإلعدادیـة بمنــزل كامــــــل 24 3 24

6المدرسـة اإلعدادیـة بطبلبـــــة 30 6 30

6المدرســة اإلعدادیـة بجمـــــــال 33 6 33
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المدرســة اإلعدادیـة محمود بن ضیاء بالم
كنین

5 30 5 30

4المدرســـة اإلعدادیـة بقصیبـــة المدیونــي 27 4 27

4المدرســة اإلعدادیـة ببــنـــــان 29 4 29

4المدرســـة اإلعدادیــة بالبقالطــــــة 31 4 31

4المدرســـة اإلعدادیــة شارع بورقیبة بطبلبة 32 4 32

2المدرســـة اإلعدادیــة بعمیرة الفحول  15 2 15

 با1934 مارس 2المدرســـة اإلعدادیــة  
لوردانین

4 29 4 29

6المدرســـة اإلعدادیــة بصیـــــــادة 31 6 31

6المدرســــة اإلعدادیــة اإلمتیاز بالمنستیر 32 6 32

6المدرسة اإلعدادیة بزرمدیـــن 37 6 37

3المدرسة اإلعدادیة ببني حسان 32 3 32

المدرسـة اإلعدادیـة شارع بورقیبة ببومردا
س

3 31 3 31

195 جویلیة 25المدرسـة اإلعدادیـة نهج 
بشربان 7

3 26 3 26
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3المدرسـة اإلعدادیـة بالنفاتیـــــة ـ شربان 21 3 21

المدرسـة اإلعدادیــــة بساقیـــة الــخــــادم ـ سید
ي علوان

2 26 2 26

المدرســة اإلعدادیــة شارع الحبیب بورقیبـــة
بالمهدیــــة 

4 34 4 34

3المدرســة اإلعدادیــة بسیدي علوان 34 3 34

3المدرســة اإلعدادیـة بالسواســـي 34 3 34

2المدرســة اإلعدادیــة بأوالد الشامــــخ 34 2 34

5المدرسة اإلعدادیــة " الزهراء " بالمهدیــة 34 5 34

المدرســة اإلعدادیــة أبو القاسم الشابي
بالجم

3 40 3 40

2المدرســة اإلعدادیـة بملولــــش 30 2 30

2المدرسة اإلعدادیـة بالبرادعـــــــة 27 2 27

1المدرســة اإلعدادیـة بالحكایمـــــة 29 1 29

2المدرســة اإلعدادیـة بكركــــــر 24 2 24

المدرسة اإلعدادیـة ابن خلدون بقصـور ا
لســـاف

4 31 4 31
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4المدرســة اإلعدادیـة فرحات حشاد بالشابــــة 31 4 31

المدرســة اإلعدادیـة شارع بورقیبـــة بقصــو
ر الســـاف

4 31 4 31

المدرســـة اإلعدادیـة بسیـــدي زیـــــد ـ السوا
سي

2 35 2 35

2المدرســـة اإلعدادیـة بالتاللســــة ـ الجــم 26 2 26

4المدرســـة اإلعدادیـة بهیبـــــــون 34 4 34

4المدرســـة اإلعدادیـة ابن شرف بالشابــــة 31 4 31

3المدرســـة اإلعدادیـة الحي الجدید الجــــــــم 26 3 26

3المدرســـة اإلعدادیـة بهبیــــــــرة 28 3 28

المدرسة اإلعدادیة رمزي الزرلي
بالسواسي

3 28 3 28

1المدرسة اإلعدادیة برج العریف بالمهدیة 23 1 23

5المدرسـة اإلعدادیـة بالسلطنـیــة 29 5 29

المدرسـة اإلعدادیــة حي األنس طریق تو
نس ساقیة الزیت

4 29 4 29

المدرسـة اإلعدادیــة الناظـور بئر علــي بن
خلیفـــة 

3 32 3 32
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1963 أكتوبر 15المدرسـة اإلعدادیــة   
صفاقس

3 32 3 32

المدرســة اإلعدادیـة الطاهـر الحداد بصفا
قــــس

4 32 4 32

2 المدرســة اإلعدادیـة بالصخیرة 54 2 54

 المدرســة اإلعدادیـة شارع الحبیب بورقیبة
صفاقس

4 32 4 32

4المدرسة اإلعدادیة بالمحــــــــرس 29 4 29

5المدرسـة اإلعدادیـة ابن الهیثم بصفاقس 26 5 26

6المدرسـة اإلعدادیـة بجبنیانـــــــة 37 6 37

 المدرســة اإلعدادیـة اإلمام سحنون طریق
قرمدة صفاقـس

6 37 6 37

3المدرســة اإلعدادیـة ببئـــر علــى بن خلیفـــة 45 3 45

 ص1956 أوت 13المدرســة اإلعدادیـة 
فاقس

2 24 2 24

4المدرســة اإلعدادیـة باللــــوزة 33 4 33

المدرســة اإلعدادیـة الحسین بالحاج خالد
بالحنشـــــــة

2 30 2 30

2المدرســــة اإلعدادیـة بعقــــارب 30 2 30
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6المدرســـة اإلعدادیـة البستـــان بصفاقـــــس 29 6 29

5المدرســـة اإلعدادیـة بساقیة الزیت 34 5 34

3المدرســة اإلعدادیـة حي النــور بصفاقـــس 27 3 27

3المدرســة اإلعدادیـة بنقطـــــة 21 3 21

5المدرســة اإلعدادیـة بطینـــة بصفاقــــس 31 5 31

2المدرســة اإلعدادیـة بالغرابـــــة 26 2 26

المدرسة اإلعدادیة البرمكي بالعوادنة
منزل شاكر

3 20 3 20

4المدرســة اإلعدادیـة علــي النــوري صفاقس 30 4 30

 المدرســـة اإلعدادیـة مصطفى السالمي
صفاقس

4 32 4 32

المدرسـة اإلعدادیـة حي الحـدائـــق بجبنیانـــــ
ة

2 27 2 27

6المدرسـة اإلعدادیـة بالشیحیة 40 6 40

1المدرسة اإلعدادیة  الخضراء بالقیروان 24 1 24

3المدرسـة اإلعدادیـة بقرقنة 31 3 31
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المدرسـة اإلعدادیـة حلیمة الشعبوني بعقا
رب

4 29 4 29

المدرسـة اإلعدادیـة بمركز بوعصیدة بص
فاقس

3 32 3 32

2المدرسـة اإلعدادیـة حي الحبیب بصفاقس 22 2 22

المدرسـة اإلعدادیـة علي البلهوان بصفاق
س

7 31 7 31

8المدرسة اإلعدادیة غرة ماي صفاقس 47 8 47

المدرسة اإلعدادیة مصطفى حمدي بالعام
رة

4 42 4 42

المدرسة اإلعدادیة الهادي العیادي حي ا
لحبیب صفاقس

3 28 3 28

3المدرسـة اإلعدادیـــة الشعبیــة بقفصــة 34 3 34

2المدرسـة اإلعدادیـــة بالمظیلـــة 31 2 31

3المدرسـة اإلعدادیـــة النجـاح بالردیــف 29 3 29

 بق1934 مارس 2المدرسـة اإلعدادیـــة 
فصة

3 26 3 26

 بأم1963 أكتوبر 15المدرسة اإلعدادیة 
العرائس

2 26 2 26

2المدرســة اإلعدادیــة اللـــــــة بقفصـــــة 25 2 25
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2المدرســـة اإلعدادیــة بزنــــــوش 25 2 25

4المدرســة اإلعدادیــة بقفصــــة 32 4 32

2المدرســـة اإلعدادیــة بحي الســرور قفصـــة 31 2 31

1 المدرســــة اإلعدادیـة بالسنــــد 20 1 20

المدرســـة اإلعدادیــة بأم العرائــــــس المحط 
 ة

2 25 2 25

2المدرســـة اإلعدادیــة العهد الجدید بالمتلوي 23 2 23

0المدرســـة اإلعدادیــة بأوالد وهیبة ـ قفصة 12 0 12

3المدرسة اإلعدادیة حي الشباب بقفصة 27 3 27

1المدرسة اإلعدادیة الشبیبة بقفصة 13 1 13

5المدرسـة اإلعدادیــة ابن النفیس بجلمة 43 5 43

3المدرسـة اإلعدادیــة طریـق السـد بالسبالــــة 33 3 33

4المدرسـة اإلعدادیــة ابن سینــا بالرقــــاب 39 4 39

4المدرســة اإلعدادیـة بالهیشـــریــــة 32 4 32
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3المدرســـة اإلعدادیــة بالسعیــــدة 33 3 33

2المدرسـة اإلعدادیــة بالمكناسي 38 2 38

المدرسـة اإلعدادیــة خالد بن الولید
بسیدي بوزید

4 36 4 36

2المدرسـة اإلعدادیــة العهد الجدیـــد بفائــض 26 2 26

2المدرســة اإلعدادیــة بـأوالد سلیمــــــان 24 2 24

4المدرســة اإلعدادیــة بمنــزل بوزیـــان 35 4 35

4المدرســة اإلعدادیـة بســـوق الجدیـــد 41 4 41

2المدرســـة اإلعدادیــة بأوالد حفـــــوز 28 2 28

4المدرســـة اإلعدادیـة بجلمــــــــــة 38 4 38

المدرسـة اإلعدادیــة ابن خلــدون بالمكناســــ
ي

3 31 3 31

المدرســة اإلعدادیـة أبو بكـر القمـودي
بسیدي بوزید

6 46 6 46

3المدرســة اإلعدادیـة بالمزونــــة 33 3 33

2المدرســـة اإلعدادیـة بالمكــــــارم 26 2 26
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3المدرســـة اإلعدادیـة بالرقــــــاب 32 3 32

5المدرســة اإلعدادیـة المــزارة بسیدي  بوزیــد 23 5 23

3المدرســة اإلعدادیـة بلســـودة 29 3 29

1 المدرســة اإلعدادیـة بام العظـــــام 23 1 23

1المدرســة اإلعدادیـة بأوالد منصــــر 15 1 15

4المدرســة اإلعدادیـة بسیدي بوزید الغربیـــة 33 4 33

3المدرســــة اإلعدادیـة ببئــر الحفـــي 29 3 29

المدرســـة اإلعدادیـة بسیــدي علــى بــن عــو
ن

3 32 3 32

4 المدرســـة اإلعدادیـة بهنشیر القالل 35 4 35

المدرســـة اإلعدادیـة النموذجیة
خیر الدین باشا بسیدي بوزید

2 43 2 43

2 المدرســـة اإلعدادیـة رحـــــال ببئر الحفـــي 23 2 23

المدرســـة اإلعدادیـة ابن شرف بأوالد حفو
 ز

1 23 1 23

المدرسة اإلعدادیة أبو القاسم الشابي ببئر
الحفي 

3 26 3 26
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المدرسة اإلعدادیة ابن أبي ضیاف بالرقا
ب

2 24 2 24

2المدرسـة اإلعدادیــة العهـد الجدیـد بدقـــاش 25 2 25

3المدرسـة اإلعدادیــة بنفطة 28 3 28

المدرســة اإلعدادیـة ابن شرف بحامـة الج
ریــد

2 23 2 23

5المدرسـة اإلعدادیـة ابن شبــاط بتــوزر 42 5 42

3المدرســة اإلعدادیـة المكي بالعزوز بنفطـــة 30 3 30

المدرســة اإلعدادیـة مصطفى خریف بتوز
ر

2 25 2 25

2المدرسة اإلعدادیة إبن خلدون بوهالل 28 2 28

1المدرســة اإلعدادیة عمر السعیدي بحـــزوة 20 1 20

3المدرسـة اإلعدادیــة  طریق المطار بتوزر 34 3 34

1المدرســة اإلعدادیة الشقراطسي بتوزر 14 1 14

4المدرســة اإلعدادیـــة حـي األمـل بقابـــس 36 4 36

المدرسة اإلعدادیة عبد السالم السعفي
طریق الحامة بقابس

2 22 2 22
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المدرسـة اإلعدادیـــة العهـــد الجدیــد بالمطو
یـــة

2 25 2 25

3المدرســـة اإلعدادیـة بمطماطـــة الجدیــدة 30 3 30

4المدرســــة اإلعدادیـة ابن خلــدون قابـــس 47 4 47

المدرســة اإلعدادیـة شارع الحبیب بورقیبــة
بقابـــس 

3 28 3 28

المدرسـة اإلعدادیـة حي محمــد علــي قابـــ
س

2 23 2 23

3المدرســة اإلعدادیـة بــوذرف 27 3 27

المدرسة اإلعدادیة محمد خیر الدین
بوعین بالمطویة

2 22 2 22

4المدرســـة اإلعدادیـة بغنــــوش 37 4 37

2المدرســة اإلعدادیــة بالسمبــــــــاط 22 2 22

2المدرســة اإلعدادیـة بدخیلـــة توجـــان 23 2 23

2المدرســـة اإلعدادیـة بالــــزارات 23 2 23

1المدرســـة اإلعدادیــة بمطماطــــــة القدیمـــــة 20 1 20

1المدرســـة اإلعدادیـة بمنـــزل الحبیـــب 15 1 15



278

3المدرســــة اإلعدادیـة ابن شرف بمـــارث 28 3 28

3المدرســة اإلعدادیـة العهد الجدید بقابـــــس 26 3 26

2المدرســة اإلعدادیـة شننــي بقابــــس 20 2 20

2المدرســــة اإلعدادیـة بكتانــــــة 26 2 26

2المدرســـة اإلعدادیـة بــوادي النـــور الحامـــــة 29 2 29

3المدرســـة اإلعدادیـة بطبلبـــــوـ قابـس 28 3 28

3المدرسة اإلعدادیة مارث 32 3 32

2المدرســة اإلعدادیــة العهد الجدیــد بالحامـــة 27 2 27

3المدرسة اإلعدادیة ابن رشد بغنوش 26 3 26

3المدرســة اإلعدادیــة األشعاع بقابس 27 3 27

2المدرســة اإلعدادیــة حي اإلزدهار بقابس 22 2 22

1المدرســة اإلعدادیــة ببشیمة الحـــــــامة 20 1 20

المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بعرام ـ مارث
الجنوبیة

1 13 1 13
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2المدرسـة اإلعدادیـــة النویل بـــدوز 24 2 24

المدرسـة اإلعدادیــة أم الصمعـة بسـوق األ
حــد

1 22 1 22

 المدرسـة اإلعدادیــة عین سلیـم بطمبـــارـ
قبلي الشمالیة

2 22 2 22

2المدرســــة اإلعدادیـة بالبلیــــدات 23 2 23

2المدرســة اإلعدادیـة بالمنشیـــــــة 24 2 24

المدرســة اإلعدادیـة ابوالقاســم الشابي قبلــــ
ي

3 27 3 27

3المدرســة اإلعدادیـة ابن رشــد بقبلـــــي 27 3 27

2المدرســة اإلعدادیـة ابن رشیـــق بــدوز 22 2 22

4المدرســة اإلعدادیـة ابــن شـرف بــــدوز 35 4 35

2 المدرســـة اإلعدادیـــة بالقلعــــــة ـ دوز 26 2 26

1المدرســـة اإلعدادیـــة الفارابي بقبلي 25 1 25

2المدرسة اإلعدادیة الحصري بدوز 25 2 25

2المدرسة اإلعدادیة عقبة إبن نافع بقبلي 21 2 21
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3المدرسة اإلعدادیة إبن زیدون بالفوار 31 3 31

1المدرسة اإلعدادیة بوعبداهللا بسوق األحد 16 1 16

المدرسـة اإلعدادیـة خیرالدین باشـــا بسیــد
ي مخلــوف

1 33 1 33

5المدرسـة اإلعدادیــة بمیــدون جربــة 40 5 40

1المدرسـة اإلعدادیـــة ابن عرفـــة بنقــردان 24 1 24

المدرســة اإلعدادیـة نهج المنجي سلیم بمد
نیــن

5 48 5 48

4المدرســة اإلعدادیـة السواني جربــة 27 4 27

2المدرســة اإلعدادیـة بشمـــــاخ 23 2 23

المدرســة اإلعدادیـة ابو القاسم الشابي بنقــ
ردان

4 33 4 33

2المدرسـة اإلعدادیـة بجرجیـــس 26 2 26

3المدرســـة اإلعدادیـة الریــاض جربــــة 28 3 28

2المدرســـة اإلعدادیـة بقاللــــة جربـــة 23 2 23

2المدرســة اإلعدادیـة بالسویحــــل جرجیـــس 23 2 23



281

22المدرسـة اإلعدادیـة بجرجیس  25 2 25

المدرســة اإلعدادیـة قصر الجدیــد ببني خـــ
داش

2 30 2 30

2المدرســة اإلعدادیـة سدویكـــش ـ جربة 24 2 24

6المدرســـة اإلعدادیـة حومــة الســوق جربـــة 35 6 35

3المدرســة اإلعدادیــة ابن شـــرف بنقــردان 29 3 29

1المدرســـة اإلعدادیـة الرجـــاء بجرجیــــس 15 1 15

3 المدرســة اإلعدادیـة بحسي عمـــر 30 3 30

2المدرســة اإلعدادیـة بملیتــــة جربــــة 22 2 22

2المدرســـة اإلعدادیـة ببنــي خــداش 34 2 34

3المدرســـة اإلعدادیـة حي الزیتونــي مدنیـــن 31 3 31

4المدرســـة اإلعدادیـة الرجـــاء بمدنیـــن 33 4 33

المدرسـة اإلعدادیــة ابن سینــا حومة السو
ق جربـة

2 23 2 23

2المدرسـة اإلعدادیـة فرحـات حشــاد بمدنیـــن 24 2 24
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3المدرسـة اإلعدادیـة طریق الماي بآجیــــم 23 3 23

المدرسـة اإلعدادیـة ابن رشیق طریق قاب
س بمدنین

5 37 5 37

المدرسـة اإلعدادیـة ابن منظور بالقریبیس
ـ جرجیس 

1 16 1 16

 المدرسـة اإلعدادیـة ابن خلدون بالمــاي ـ
جــــربة

4 26 4 26

3المدرسـة اإلعدادیـة المحبوبین بجربــــة 26 3 26

المدرسة اإلعدادیة الفارابي الراقوبة الشرق
یة سیدي مخلوف

1 20 1 20

المدرسة اإلعدادیة الفاضل بن عاشور ب
بني خداش

1 16 1 16

1المدرسـة اإلعدادیــة الزهـــراء بتطاویــن 21 1 21

2المدرسـة اإلعدادیـــة ببئــر لحمـــر 23 2 23

1المدرســة اإلعدادیـة بغمــــــراسن 16 1 16

المدرسـة اإلعدادیـــة حي المهرجـــان بتطاو
یـن

1 13 1 13

2المدرســة اإلعدادیــة حي النـــور تطاویـــن 26 2 26

4المدرســـة اإلعدادیـة ابن رشــد بتطاویـــن 28 4 28
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2المدرســة اإلعدادیـة بالمزتوریــــة 21 2 21

1المدرســة اإلعدادیــة بالذهیبــــة 16 1 16

1المدرســة اإلعدادیــة بقصــــر اوالد دبـــــاب 15 1 15

3المدرســـة اإلعدادیــة ابن عرفـــة غمراســــن 21 3 21

2المدرســــة اإلعدادیـة بالرقبـــــة 21 2 21

المدرســــة اإلعدادیـة طریق أم الصویغ برم
ـــــادة

2 23 2 23

1المدرســــة اإلعدادیـة الفرش بغمـــــراسن 12 1 12

1952 جانفي 18المدرســــة اإلعدادیـة   
بتطاوین

3 25 3 25

2المدرســــة اإلعدادیة " الّبــــــر" بتطاوین 19 2 19

المدرســــة اإلعدادیة العهد الجدید بالصما
ر

2 20 2 20

13المدرسة اإلعدادیة بالمروج  29 3 29

3المدرسة اإلعدادیة ببئرالباي 25 3 25

7المدرسة اإلعدادیة حي القصر بالمحمدیة 74 7 74
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6المدرسة اإلعدادیة بمنزل بوزلفة 34 6 34

3المدرسة اإلعدادیة ساحة الشهداء بنابل 27 3 27

6المدرســـة اإلعدادیــة بجندوبة الجنوبیة 36 6 36

23المدرســـة اإلعدادیــة بفرنانة  30 3 30

3المدرســــة اإلعدادیــة بجدلیان 37 3 37

4المدرسة اإلعدادیة البیروني بالنفیضة 38 4 38

4المدرسة اإلعدادیة برقادة ـ القیروان 33 4 33

المدرسة اإلعدادیة أسد إبن الفرات
بالقیروان

4 32 4 32

2المدرسة اإلعدادیة الشابي بالوسالتیة 24 2 24

المدرسة اإلعدادیة الحبیب الشعبوني بص
فاقس

5 26 5 26

3المدرسة اإلعدادیة أحمد مالك بصفاقس 26 3 26

المدرسة اإلعدادیة حي فطومة بورقیبة ب
باردو

3 29 3 29

4المدرسة اإلعدادیة ریاض النصر بأریانة 49 4 49
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المدرســة اإلعدادیـــة  فرحات حشاد
بسیدي ناجي

3 27 3 27

المدرسة اإلعدادیة محمد محفوظ بصفاق
س

4 27 4 27

3المدرسة اإلعدادیة بالحنشة 26 3 26

1المدرسة اإلعدادیة بصبیح ـ الصخیرة 36 1 36

المدرسة اإلعدادیة البشیر خریف بالمحر
س

2 21 2 21

المدرسة اإلعدادیة المنزه طریق المطار
بقفصة

2 21 2 21

3المدرسة اإلعدادیة األبیض بجلمة 27 3 27

المدرسة اإلعدادیة أسد إبن الفرات بالمزو
نة

2 25 2 25

1المدرســة اإلعدادیة بزاویة العرب - دقاش 16 1 16

المدرسة اإلعدادیة ابن أبي ضیاف حي ا
لشارة ببنقردان

1 24 1 24

 بجبل1934 مارس 2المدرسة اإلعدادیة 
الجلود

3 20 3 20

4المدرسة اإلعدادیة بحي ابن خلدون 43 4 43

3المدرسة اإلعدادیة بالسیجومي 27 3 27
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4المدرسة اإلعدادیة بالعمران األعلى 28 4 28

المدرسة اإلعدادیة سیدي عمر بالكرم
الغربي

3 23 3 23

المدرسة اإلعدادیة نهج لوي براي حي
الخضراء بتونس

4 29 4 29

1952 جانفي 18المدرسة اإلعدادیة 
بحي التضامن

4 32 4 32

2المدرسة اإلعدادیة حي الرفاهة بالمنیهلة 25 2 25

35المدرسة اإلعدادیة الرشیدیة بالمروج  32 5 32

المدرسة اإلعدادیة الطاهر صفر بالمروج
3

3 29 3 29

1المدرسة اإلعدادیة بالزریبة قریة 14 1 14

1المدرسة اإلعدادیة بسیدي عویدات 13 1 13

3المدرسة اإلعدادیة بماطر 28 3 28

4المدرسة اإلعدادیة بوشملة بجرزونة 28 4 28

2المدرسة اإلعدادیة جبل الّسمان بجومین 30 2 30

المدرسة اإلعدادیة أبوالقاسم الشابي
بالحمامات

6 32 6 32
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المدرسة اإلعدادیة الحبیب بوقطفة
بقرنبالیة

3 23 3 23

2المدرسة اإلعدادیة بتبرسق ــ فدان السوق 21 2 21

3المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي بنفزة 25 3 25

2المدرسة اإلعدادیة الباطن بالقیروان 22 2 22

المدرسة اإلعدادیة عبد السالم المكني
بالمكنین

4 27 4 27

2المدرسة اإلعدادیة طریق الشاطئ برجیش 26 2 26

2المدرسة اإلعدادیة بالعجانقة ـ جبنـــیانة 15 2 15

4المدرسة اإلعدادیة بقصر قفصة 34 4 34

3المدرسة اإلعدادیة بشاطئ السالم ـ قابس 28 3 28

1المدرسة اإلعدادیة العوینة بدوز 16 1 16

1المدرسة اإلعدادیة بزعفران ــ دوز 20 1 20

4المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بجرجیس 31 4 31

3المدرسة اإلعدادیة اإلمتیاز بمدنین 33 3 33
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المدرسة اإلعدادیة طریق المستشفى
ببنقردان

3 28 3 28

3المدرسة اإلعدادیة بالحرائریة 30 3 30

2المدرسة اإلعدادیة فجة خماخم بالمرناقیة 35 2 35

2المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بمنوبة 40 2 40

المدرسة اإلعدادیة المدینة الریاضیة
برادس

2 25 2 25

المدرسة اإلعدادیة  ابن ابي الضیاف
بزغوان

1 28 1 28

2المدرسة اإلعدادیة طریق تونس بماطر 29 2 29

 بمنزل3المدرسة اإلعدادیة سحنون 
بورقیبة

2 31 2 31

5المدرسة اإلعدادیة العهد الجدید بنابل 35 5 35

2المدرسة اإلعدادیة العهد الجدید بقربة 24 2 24

المدرسة اإلعدادیة فرحات حشاد
بالحمامات

3 30 3 30

المدرسة اإلعدادیة الطاهر بن عاشور
بدار شعبـان الفهــري

4 28 4 28

5المدرسة اإلعدادیة علي البلهوان بقلیبیة 37 5 37
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6المدرســـة اإلعدادیـــة بالمیدة 28 6 28

2المدرسة اإلعدادیة بدارعلوش 22 2 22

المدرســـة اإلعدادیـــة محمد البشروش بدار
 شعبان الفهري 

5 29 5 29

المدرسة اإلعدادیة الحریة شارع بورقیبة
بباجة

2 19 2 19

3المدرسة اإلعدادیة الجلیل بغار الدماء 32 3 32

2المدرسة اإلعدادیة حي الدیربالكاف 22 2 22

2المدرسة اإلعدادیة سواني العنب بالكاف 25 2 25

5المدرسة اإلعدادیة شارع البیئة بأكودة 28 5 28

1المدرسة اإلعدادیة الذهیبات بالعال 12 1 12

3المدرسة اإلعدادیة المنجي سلیم بالسبیخة 26 3 26

4المدرسة اإلعدادیة ببوحجلة 35 4 35

1المدرسة اإلعدادیة بزالبة 24 1 24

2المدرسة اإلعدادیة بالشحیمات الشمالیة 16 2 16
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2المدرسة اإلعدادیة أسد إبن الفرات بالجم 20 2 20

المدرسة اإلعدادیة المنصورة طریق سیدي
منصور بصفاقس

1 21 1 21

2المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بمنزل شاكر 27 2 27

المدرسة اإلعدادیة ابن شرف ببئر على
بن خلیفة

3 5 3 5

8المدرســـة اإلعدادیـــة بساقیـــة الدائـــر 46 8 46

المدرس اإلعدادیة سیدي أحمد زروق
بقفصة

2 20 2 20

2المدرسة اإلعدادیة األمل بالمتلوي 16 2 16

المدرسة اإلعدادیة ابن الهیثم بسیدي
بوزید

3 28 3 28

المدرسة اإلعدادیة الفارابي بسیدي علي
بن عون

2 23 2 23

2المدرسة اإلعدادیة ببوشمة 21 2 21

المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بمنزل
الحبیب

1 15 1 15

المدرسة اإلعدادیة أبو القاسم الشابي
حومة السوق جربة

4 31 4 31

2المدرسة اإلعدادیة حمادي بجرجیس 23 2 23
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1المدرسة اإلعدادیة إبن سینا تطاوین 20 1 20

5المدرسة اإلعدادیة بالمرسى 30 5 30

المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بالعمران
األعلى

2 23 2 23

2المدرسة اإلعدادیة بجبل الوسط 16 2 16

22المدرسة اإلعدادیة بسجنان  33 2 33

1المدرسة اإلعدادّیة بقبالط 16 1 16

2المدرسة اإلعدادیة ابن الهیثم بتاجروین 21 2 21

1المدرسة اإلعدادیة صحراوي بفوسانة 15 1 15

2المدرسة اإلعدادّیة المنار بالقیروان 26 2 26

المدرسة اإلعدادیة احمد عیاد بقصر
هالل

3 24 3 24

2المدرسة اإلعدادیة المزاوغة 25 2 25

المدرسة اإلعدادیة ابن عرفة حى البحرى
بصفاقس

2 20 2 20

3المدرسة اإلعدادیة ابن رشد بطینة 27 3 27
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2المدرسة اإلعدادّیة الفارابي بمنزل شاكر 24 2 24

المدرسة اإلعدادیة ابن الهیثم ببئر على
بن خلیفة

3 28 3 28

4المدرسة اإلعدادیة خیر الدین بالغربیة 30 4 30

2المدرسة اإلعدادیة ابن الجزار بالّسند 24 2 24

1المدرسة اإلعدادّیة العهد الجدید بشنني 13 1 13

1المدرسة اإلعدادّیة بكوتین 23 1 23

1المدرسة اإلعدادیة بالجرف 14 1 14

المدرسة اإلعدادیة قصرأوالد سلطان
بتطاوین الّشمالّیة

1 19 1 19

المدرسة اإلعدادیة قصرأوالد عون
بالصمار

1 11 1 11

5 المدرسة اإلعدادّیة بسیدي ثابت 35 5 35

6المدرسة اإلعدادّیة برواد 49 6 49

2 بأریانة5المدرسة اإلعدادّیة التضامن  23 2 23

3المدرسة اإلعدادیة ببومهل 24 3 24
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المدرسة اإلعدادیة حي الشباب
بدوارهیشر

3 40 3 40

2المدرسة اإلعدادّیة بالعال الحبیب 21 2 21

1المدرسة اإلعدادّیة المنارة - نصراهللا 14 1 14

1المدرسة اإلعدادّیة سیدي سعد - نصراهللا 13 1 13

2المدرسة اإلعدادیة بمغیلة السبالة 26 2 26

2المدرسة اإلعدادیة بالرمیلیة سوق الجدید 26 2 26

3المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بقفصة 27 3 27

1المدرسة اإلعدادیة بغیدمة الفوار 20 1 20

2المدرسة اإلعدادّیة بالحامة 25 2 25

1المدرسة اإلعدادیة بعمرة ــ مدنین 22 1 22

3المدرسة اإلعدادیة بالطابعي ـ بنقردان 29 3 29

1المدرسة اإلعدادیة بالمؤانسة ــ جرجیس 22 1 22

1المدرسة اإلعدادیة بالقرع ــ أجیم 15 1 15
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 مارس20المدرسة اإلعدادیة حي 
2بسیدي حسین  1956

3 26 3 26

2المدرسة اإلعدادیة بالمنیهلة العلیا 26 2 26

المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي
بمرناق

2 24 2 24

23المدرسة اإلعدادیة بمنزل جمیل  25 3 25

المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي
بسبیبة

3 29 3 29

1المدرسة اإلعدادیة ابن رشد بالمظیلة 16 1 16

المدرسة اإلعدادیة بالجرسین - قبلي
الجنوبیة

1 15 1 15

المدرسة اإلعدادیة باألفــــــام ـ مطماطة
الجدیدة

1 21 1 21

المدرسة اإلعدادیة المنارة طریق سیدي
منصور بساقیة الدائر

4 40 4 40

المدرسة اإلعدادیة طریق تنیور بساقیة
الزیت

4 28 4 28

المدرسة اإلعدادیة أبوزمعة البلوي
بالقیروان

2 26 2 26

 - المدرسة اإلعدادیة بالكساسبة
بالسواسي

2 22 2 22

2المدرسة اإلعدادیة بأوالد عبد اهللا ـ ملولش 20 2 20
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المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي
بجمال

3 26 3 26

المدرسة اإلعدادیة طارق ابن زیاد بخزامة
الشرقیة ـ سوسة

2 23 2 23

المدرسة اإلعدادیة حي الریاض الخامس ـ
بسوسة

4 29 4 29

5المدرســة اإلعدادیة ببوفیشة 48 5 48

 ب1952 جانفي 23المدرســة اإلعدادیة 
بني خالد

5 49 5 49

7المدرسة اإلعدادیة ببوعرقـــــوب 44 7 44

4المدرسة اإلعدادیة بقلعة األندلس 29 4 29

3المدرسة اإلعدادیة ابن الجزاربالناظور 22 3 22

2المدرسة اإلعدادیة بالدخیلة ـ طبربة 29 2 29

5المدرسة اإلعدادیة ببرج العامري 40 5 40

المدرسة اإلعدادیة خیر الدین باشا بماجل
بلعباس

3 26 3 26

2المدرسة اإلعدادیة بأركو میدون ـ جربة 21 2 21

2المدرسة اإلعدادیة بسیدي علي بن سالم 21 2 21
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2المدرسة اإلعدادیة بالرشارشة 29 2 29

4المدرسة اإلعدادیة ببوحجر 25 4 25

4المدرسة اإلعدادیة حي الریاض بالمرسى 33 4 33

المدرسة اإلعدادیة النموذجیة شارع علي
طراد بتونس

4 35 4 35

2المدرسة اإلعدادیة سیدي حسین 29 2 29

المدرسة اإلعدادیة النموذجیة المنزه
الخامس بأریانة

2 37 2 37

4المدرسة اإلعدادیة السعیدة بوادي اللیل 40 4 40

2المدرسة اإلعدادیة بالخیتمین 22 2 22

3المدرسة اإلعدادیة بالمصیدة بنزرت 29 3 29

2المدرسة اإلعدادیة بالشریفات - سلیمان 27 2 27

المدرسة اإلعدادیة بالرحمة - منزل
بوزلفة

2 23 2 23

المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بالكاف
الشرقیة

3 35 3 35

المدرسة اإلعدادیة ابن عرفة بسیدي عبد
الحمید - سوسة

3 24 3 24
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4المدرسة اإلعدادیة بالقلعة الصغرى 31 4 31

4المدرسة اإلعدادیة الجوهرة سهلول سوسة 26 4 26

2المدرسة اإلعدادیة المستقبل بالوردانین 25 2 25

9المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بالمنستیر 44 9 44

المدرسة اإلعدادیة عقبة إبن نافع
بالصخیرة

2 22 2 22

2المدرسة اإلعدادیة بتمغزة 28 2 28

1المدرسة اإلعدادیة بنقة ـ سوق األحد 14 1 14

المدرسة اإلعدادیة إبن منظور بسوق
األحد

1 21 1 21

1المدرسة اإلعدادیة بتطاوین الشمالیة 22 1 22

5المدرسة اإلعدادیة بتاكلســــة 43 5 43

2المدرسة اإلعدادیة  إبن النفیس بالقصـــــور 26 2 26

1المدرسـة اإلعدادیـــة النموذجیة بصفاقس 45 1 45

المدرسة اإلعدادیة ابن منظور بأم
العرائس

2 22 2 22
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1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالوردیـــــة 20 1 20

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بحلق الـــوادي 13 1 13

2المدرسة اإلعدادیة التقنیة بأریانــــة 30 2 30

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمرناقیـــة 13 1 13

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة ببن عــــروس 11 1 11

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بملطر 21 1 21

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمنزل جمیل 21 1 21

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنابــــــل 27 1 27

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقرنبالیــــة 12 1 12

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمجــاز البـــاب 13 1 13

0المدرسة اإلعدادیة التقنیة بجندوبـــــة 20 0 20

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالكــاف 20 1 20

0المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسلیانة 7 0 7
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0المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالقصریـــن 23 0 23

2المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسوســـــة 12 2 12

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالنفیضــــــة 12 1 12

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بحفــــوز 15 1 15

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمنستیــــــر 14 1 14

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمكنیــــــن 14 1 14

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقصـــر هــالل 14 1 14

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمهدیـــة 15 1 15

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالجـــــم 14 1 14

المدرسة اإلعدادیة
التقنیة حي المروج طریق المطار بصفاق
س

1 12 1 12

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمحـــرس 12 1 12

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقفصـــــة 13 1 13

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسیــدي بوزیــد 9 1 9
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0المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنفطـــة 12 0 12

المدرسة اإلعدادیة التقنیة شارع
ابو القاسم الشابـــي بقابـــــس

1 22 1 22

المدرسة اإلعدادیة التقنیة نهج الواحة
بقابس

1 23 1 23

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقبلــــي 20 1 20

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمدنیـــن 23 1 23

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بتطاویــــن 16 1 16

المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بضفاف
البحیرة

5 44 5 44

المدرسة اإلعدادیة بمدینة عمر المختارـ
2تونس 

4 31 4 31

2المدرسة اإلعدادیة بالنخیالت 25 2 25

1المدرسة اإلعدادیة ببوسلیم 14 1 14

5المدرسة اإلعدادیة ببني خیار 33 5 33

3المدرسة اإلعدادیة باجة المستقبل 27 3 27

2المدرسة اإلعدادیة بیت الحكمة بالقیروان 24 2 24
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المدرسة اإلعدادیة بالسرجة ـ حاجب
العیون

2 23 2 23

2المدرسة اإلعدادیة بالشوایحیة ـ الشراردة 22 2 22

المدرسة اإلعدادیة محمد محسن البواب
بالمنستیر

3 22 3 22

3المدرسة اإلعدادیة بسیدي عامر 22 3 22

1المدرسة اإلعدادیة بالغنادة 13 1 13

1934 سبتمبر 5المدرسة اإلعدادیة 
بالمكنین

5 27 5 27

3المدرسة اإلعدادیة بالحاجب صفاقس 19 3 19

المدرسة اإلعدادیة ابن منظور بحي
األنس ساقیة الزیت

2 27 2 27

المدرسة اإلعدادیة النموذجیة حي المنارة
بقابس الجنوبیة

3 26 3 26

المدرسة اإلعدادیة الفارابي بتطاوین
الشمالیة

1 14 1 14

المدرسة اإلعدادیة أبوالقاسم الشابي
بالعمران

3 30 3 30

1المدرسة اإلعدادیة بسیدي عیش 25 1 25

1المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بقفصة 38 1 38
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المدرسة اإلعدادیة نهج األندلس بمنزل
تمیم

7 41 7 41

المدرسة اإلعدادیة
التقنیة نهج فبریكات الثلج بتونس

0 12 0 12

المدرسة اإلعدادیة
التقنیة زنقة سیدي عبد الرؤوف نهج المـّر
تونس

0 10 0 10

المدرسة اإلعدادیة
التقنیة بباب الخضراء تونــس

1 13 1 13

المدرسة اإلعدادیة
التقنیة نهـج الفیــان بالوردیــة

1 14 1 14

المدرسة اإلعدادیة
التقنیة نهج المقاومــة بحلق الــوادي

6 14 6 14

المدرسة اإلعدادیة
 التقنیة حي ابن خلدون

1 20 1 20

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمنوبــــــة 12 1 12

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بحمـــام األنـــف 22 1 22

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة برادس 142 1 142

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بزغــوان 13 1 13

0المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالفحــــص 12 0 12
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1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمنزل بورقیبة 19 1 19

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة ببنـــــزرت 23 1 23

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقربــــــة 12 1 12

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة ببني خـــالد 12 1 12

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمنزل تمیـــم 12 1 12

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقلیبیــــــة 12 1 12

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسلیـمــــان 12 1 12

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بباجــــــة 13 1 13

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنفــزة 13 1 13

0المدرسة اإلعدادیة التقنیة بتبرســــق 11 0 11

المدرسة اإلعدادیة
 جندوبة1938 أفریل 9التقنیة 

3 33 3 33

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بغــار الدمـــاء 16 1 16

0المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقعفـــور 7 0 7
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0المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمكثـر 9 0 9

2المدرسة اإلعدادیة بسبیطلة 21 2 21

0المدرسة اإلعدادیة التقنیة بفریانــــة 14 0 14

0المدرسة اإلعدادیة التقنیة بأكــــودة 16 0 16

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالقلعــة الكبـــــرى 10 1 10

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسیدي بوعلــــي 12 1 12

2المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمساكـــــن 12 2 12

المدرسة اإلعدادیة
التقنیة بنهـــــج فــاس القیــروان

1 23 1 23

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنصر اللــــه 15 1 15

2المدرسة اإلعدادیة التقنیة ببوحجلـــــة 14 2 14

المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقصیبة
المدیوني

0 15 0 15

المدرسة اإلعدادیة التقنیة
القصاص بجمــــــــــال

1 15 1 15

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بطبلبـــــة 15 1 15



305

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالسواســــي 11 1 11

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالشابـــــة 12 1 12

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقصـــورالســـاف 15 1 15

  المدرسة اإلعدادیة التقنیة
العهد الجدیــد بصفاقـــس 

1 12 1 12

  المدرسة اإلعدادیة التقنیة
حي البساتیـن بصفاقـس 

1 13 1 13

المدرسة اإلعدادیة محمد الجموسي
یصفاقس

1 13 1 13

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بجبنیانـــــة 14 1 14

0المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالردیـــف 20 0 20

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمتلـــوي 20 1 20

0المدرسة اإلعدادیة التقنیة بأوالد حفــوز 9 0 9

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالرقـاب 12 1 12

0المدرسة اإلعدادیة التقنیة بتـــوزر 12 0 12

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالحامــــة 22 1 22
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1 المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمـــارث 20 1 20

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بـــدوز 21 1 21

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بجرجیــــس 24 1 24

المدرسة اإلعدادیة التقنیة حومة
السوق بجربــــة

1 24 1 24

1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بغمــراســن 12 1 12

المدرسة اإلعدادیة زبیر التركي بالعوینة
2

5 38 5 38

المدرسة اإلعدادیة محمد صالح الجابري
حي نزهة السلطان بحمام الشط

3 28 3 28

المدرسة اإلعدادیة المیداني بن صالح
ببلخیر

1 15 1 15

المدرسة اإلعدادیة عامر التونسي
بالحنشة

2 26 2 26

المدرسة اإلعدادیة النموذجیة جعفر ماجد
بالقیروان

3 45 3 45

المدرسة اإلعدادیة نهج سالم بشیر
بالمنستیر

6 26 6 26

0المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بخزندار 29 0 29

1المدرسة اإلعدادیة حي السالم بالعامرة 20 1 20
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المدرسة اإلعدادیة عقبة ابن نافع
بالمزونة

1 15 1 15

1المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بالشهبانیة 15 1 15

32المدرسة اإلعدادیة ابن سینا  25 2 25

3المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بمنوبة 60 3 60

1المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بمدنین 44 1 44

2المدرسة اإلعدادیة الحبابسة بالروحیة 20 2 20

2المدرسة اإلعدادیة ببرج الطویل 22 2 22

1المدرسة اإلعدادیة بسلقطة 15 1 15

2المدرسة اإلعدادیة بنیانو 15 2 15

المدرسة اإلعدادیة النموذجیة المنصف
باي بنابل

3 32 3 32

المدرسة اإلعدادیة طریق غمراسن ببني
خداش

1 25 1 25

2المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بتوزر 29 2 29

المدرسة اإلعدادیة محمد الدغباجي
بالحامة

2 31 2 31
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1المدرسة اإلعدادیة التقنیة بغنوش 21 1 21

22المدرسة اإلعدادیة حي الواحة بالعقبة  23 2 23

3المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بمقرین 60 3 60

المدرسة اإلعدادیة  الطاهر لسود
بالصمباط

2 21 2 21

1المدرسة اإلعدادیة بتونین 14 1 14

المدرسة اإلعدادیة   ابن خلدون بتطاوین
الشمالیة

1 13 1 13

1المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بمنزل بوزیان 16 1 16

المدرسة
اإلعدادیة الهــادي شاكـــر ببنـــزرت

4 47 4 47

 - المدرسة اإلعدادیة بسیدي الجدیدي
الحمامات

2 22 2 22

 المدرسة اإلعدادیة ابن الهیثمْ ْ◌ْ◌بني
مهیرة ـ الصمار

1 12 1 12

3المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بأریانة 50 3 50

1المدرسة اإلعدادیة ابن عرفة بالمتلوي 14 1 14

2المدرسة اإلعدادیة  النموذجیة بقبلــي 23 2 23
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المدرسة اإلعدادیة الرابطة بسیدي علي
بنعون

1 15 1 15

المدرسة اإلعدادیة  الحنیة بازید بسیدي
بوزید الشرقیة

1 21 1 21

2المدرسة اإلعدادیة  بوغرارة 16 2 16

1المدرسة اإلعدادیة  النموذجیة بالمهدیة 41 1 41

المدرسة اإلعدادیة أوالد صالح بقصور
الساف

1 26 1 26

1المدرسة اإلعدادیة المیدة قابس 20 1 20

المدرسة اإلعدادیة طریق األفران
بصفاقس

2 23 2 23

2المدرسة اإلعدادیة الخشم 22 2 22

3المدرسة اإلعدادیة المیدة قابس 23 3 23

2المدرسة اإلعدادیة المنصورة سلیانة 20 2 20

2المدرسة اإلعدادیة بقصر اللمسة القیروان 20 2 20

2المدرسة اإلعدادیة  وادي السدر مدنین 12 2 12

المدرسة اإلعدادیة إبن البیطار بمجاز
الباب

3 37 3 37
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المدرسة اإلعدادیة قمرت حروش
بالمرسي

2 35 2 35

135مؤسسات العمل اإلجتماعي 13533

1معهد الكفیف بسوسة 21 1 21

1المدرسة اإلعدادیة النور للمكفوفین بقابس 43 1 43

المدرسة اإلعدادیة للمكفوفین حي حشاد
ببئرالقصعة

1 71 1 71

079 4المندوبیات الجهویة للتربیة 3 928151

1152المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس  10 142

2112المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس  7 105

110المندوبیة الجهویة للتربیة بأریانة 5 105

112المندوبیة الجهویة للتربیة بمنوبة 5 107

124المندوبیة الجهویة للتربیة ببن عروس 6 118

107المندوبیة الجهویة للتربیة بزغوان 5 102

171المندوبیة الجهویة للتربیة ببنزرت 9 162

217المندوبیة الجهویة للتربیة بنابل 9 208
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121المندوبیة الجهویة للتربیة بباجة 7 114

158المندوبیة الجهویة للتربیة بجندوبة 5 153

188المندوبیة الجهویة للتربیة بالكاف 5 183

169المندوبیة الجهویة للتربیة بسلیانة 5 164

218المندوبیة الجهویة للتربیة بالقصرین 5 213

145المندوبیة الجهویة للتربیة بسوسة 5 140

259المندوبیة الجهویة للتربیة بالقیروان 8 251

149المندوبیة الجهویة للتربیة بالمنستیر 6 143

164المندوبیة الجهویة للتربیة بالمهدیة 6 158

1191المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس  4 187

2161المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس  5 156

183المندوبیة الجهویة للتربیة بقفصة 5 178

255المندوبیة الجهویة للتربیة بسیدي بوزید 9 246
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53المندوبیة الجهویة للتربیة بتوزر 3 50

175المندوبیة الجهویة للتربیة بقابس 5 170

88المندوبیة الجهویة للتربیة بقبلي 4 84

200المندوبیة الجهویة للتربیة بمدنین 4 196

97المندوبیة الجهویة للتربیة بتطاوین 4 93

535 22مؤسسات أخرى 22 2857 2002507 200

600 1مدرسة تونس الدولیة 1 600

600 5دیوان الخدمات المدرسیة 22 535 250 5 600 22 285

656 21القیادة والمساندة 6 10014 4322 7611 1242 761

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

14 089 13 0121 9931 0771 993

148المركز الوطني للتكوین وتطویر الكفاءات 1 500 148 1 500

5معهد مهن التربیة بقربة 134 5 134

5معهد مهن التربیة بسوسة 88 5 88
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5معهد مهن التربیة بصفاقس 109 5 109

086 11المندوبیات الجهویة للتربیة 10 0231 8001 0631 800

194المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس  568 44 94 524

250المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس  379 33 50 346

122المندوبیة الجهویة للتربیة بأریانة 332 32 122 300

80المندوبیة الجهویة للتربیة بمنوبة 270 31 80 239

105المندوبیة الجهویة للتربیة ببن عروس 456 56 105 400

13المندوبیة الجهویة للتربیة بزغوان 284 33 13 251

114المندوبیة الجهویة للتربیة ببنزرت 437 37 114 400

160المندوبیة الجهویة للتربیة بنابل 375 48 160 327

55المندوبیة الجهویة للتربیة بباجة 408 38 55 370

50المندوبیة الجهویة للتربیة بجندوبة 428 42 50 386

70المندوبیة الجهویة للتربیة بالكاف 370 40 70 330
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20المندوبیة الجهویة للتربیة بسلیانة 354 41 20 313

55المندوبیة الجهویة للتربیة بالقصرین 502 66 55 436

139المندوبیة الجهویة للتربیة بسوسة 436 36 139 400

74المندوبیة الجهویة للتربیة بالقیروان 552 52 74 500

96المندوبیة الجهویة للتربیة بالمنستیر 427 27 96 400

97المندوبیة الجهویة للتربیة بالمهدیة 446 34 97 412

170المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس  430 36 70 394

270المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس  554 64 70 490

30المندوبیة الجهویة للتربیة بقفصة 587 44 30 543

58المندوبیة الجهویة للتربیة بسیدي بوزید 556 42 58 514

23المندوبیة الجهویة للتربیة بتوزر 274 32 23 242

54المندوبیة الجهویة للتربیة بقابس 485 38 54 447

25المندوبیة الجهویة للتربیة بقبلي 333 33 25 300
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50المندوبیة الجهویة للتربیة بمدنین 522 42 50 480

26المندوبیة الجهویة للتربیة بتطاوین 321 42 26 279

172 1مؤسسات أخرى 1 158301430

30المــــركــز الوطني للصیانــــــة 700 30 700

472دیوان الخدمات المدرسیة 14 458

 مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

7 567 6 1001 42076847768

567 7مؤسسات  أخرى 6 1001 42076847768

600المركز الوطني لتكنولوجیات التربیة 6 139 47 600 1 092 5 000

المركز الدولي لتكوین المكونین والتجدید
البیداغوجي

168 1 428 168 328 1 100

761 165الجمـــلة العامة 6100154 07315 0105 58815 010
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مهمة التربیة

الحسابات الخاصة:  جدول إجمالي

حسابات أموال المشاركة 

حساب تنظیم اإلمتحانات و المناظرات    01 الحساب :

دینار000 000 8الموارد :

النفقات البرنـامج 

القیادة والمساندة 98000000

8 000 000 جملة الحساب

8 000 000 جملة حسابات أموال المشاركة

8 000 000 الجمـــلة العامة
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

مؤسسات التعلیم الثانوي
أ ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة 
I للمندوبیة الجھویة للتربیة بتونــس

100 100117 100117 0009 108المدرسة الصادقیة بتونس001

800 80086 80086 00014 72معھـــد بورقیبـة النموذجي بتونــس002

200 20062 20062 0003 59المعھــــد العلــوي003

000 00046 00046 0003 43معھـــد منفلــوري بتونس004

400 40044 40044 0003 41معھــد نھج الباشــا بتونس005

000 00063 00063 0006 57معھــد نھج روسیــا بتونس006

400 40065 40065 0005 60معھـــد قرطـاج الرئاســة007

000 00069 00069 0009 60معھــد قرطـاج حنبعـل008

100 10042 10042 0002 40معھــد نھج 2 مارس 1934 بحلق الوادي 009

500 50090 50090 0005 85معھـــد محمد العربي الشماري بالوردیة010

000 000503 000503 000253 250المعھـــــــد الریاضي بیار دي كوبرتان بالمنزه011

300 30049 30049 0004 45معھـــد العھد الجدید بالكباریـــة012

000 00060 00060 0004 56معھـــد شارع 9 أفریل 1938 بتونس013

200 20075 20075 0005 70معھـــد باب الخضــراء بتونس014

000 00054 00054 0004 50معھـــد الكــــــرم015

700 70042 70042 0003 39معھـــد عائشة بالغة بنھــج مرسیلیــا تونس016

700 70043 70043 0003 40معھـــد جبل الجلـــــــود017

500 50054 50054 0005 49معھد ابن أبى الضیاف بمرسى السعادة018

000 00042 00042 0005 37معھـــد قرطاج بیرصة019

200 20059 20059 0004 55معھد ابن سینا بالكباریة020

500 50029 50029 0002 27معھد نھج صیادة بالوردیة021

000 00050 00050 0006 44معھد مرسى الریاض022

000 00082 00082 0007 75معھد العوینة023

500 50037 50037 0003 34معھد نھج 36 حي الخضراء تونس024

000 00051 00051 0004 47معھد المنتزه بالكباریة025

000 00054 00054 0007 47معھد علي الدوعاجي بمرسى السعادة026

000 00034 00034 0004 30معھد قرطاج درمش027

000 00028 00028 0004 24معھد ضفاف البحیرة028

100 036 1002 036 1002 000392 644 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

I التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتونس

ب ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة 
II للمندوبیة الجھویة للتربیة بتونــس

800 80072 80072 0006 66معھــد بــاردو029

800 80079 80079 0007 72معھـــد محمد عطیة بخزنـدار030

000 00077 00077 0007 70معھـــد راضیة الحداد بالعمــران031

200 20088 20088 00017 71معھـد نھج اإلمام مسلم بالمنزه032

800 80071 80071 0005 66معھــد حي ابن خلدون بتونس033

500 50078 50078 0006 72معھــد السیجومـي034

800 80051 80051 0004 47معھـــد المنـــزه التاســــع035

800 80081 80081 0007 74معھـــد الزھــروني 036

300 30060 30060 0005 55معھـــد حي الحدیقـــــة037

000 00047 00047 0004 43معھـــد محمود المسعدي بباردو038

700 70044 70044 0003 41معھـــد العمران األعلى039

100 10055 10055 0005 50معھـــد اإلمتیاز بسیدي حسین040

700 70012 00070012 12معھد الفنون بالعمران041

ســــنــة 2021

الـعـدد
 

الرتبي
بیــــان المؤسســــــــات

المیزانیـــات الملحقــة ترتیبیــــا بــــوزارة التــــربیـة 

الجملة

المــــــــــــوارد
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد
 

الرتبي
بیــــان المؤسســــــــات

الجملة

المــــــــــــوارد

200 20066 20066 0004 62معھد الحرایریة042

100 10070 10070 0005 65معھد حي بوقطفة 2 بسیدي حسین 043

700 70062 70062 0005 57معھد سیدي حسین - تونس044

100 10035 10035 0003 32معھد محمد الدشراوي بالمنزه التاسع045

800 80035 80035 0002 33معھد الحرایریة 0462

400 091 4001 091 4001 000103 988جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

II التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتونس

ت  ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بأریانة

600 60096 60096 0002 94المعھد النموذجي محمد فرج الشاذلي بأریانة047

000 00077 00077 0007 70معھـــد المنــــزه الســـادس048

100 10057 10057 0005 52معھـــد خیر الدیـــن بأریانــــة049

100 10068 10068 0006 62معھد أبوالقاسم الشابي بحي التضامن 050

400 40072 40072 0007 65معھـــد الوفـــاء طریق رواد بأریانـــــة051

900 90054 90054 0004 50معھـــد قلعــة األندلـس052

000 00038 00038 0005 33معھـــد حسن حسني عبد الوھاب بالمنیھلـــــة053

800 80068 80068 0004 64معھـــد حنبعـــل بأریانــــة054

000 00055 00055 0005 50معھـــد نھج العطارین بأریـــانة055

000 00053 00053 0005 48معھـــد الرفاھة بالمنیھلة056

600 60038 60038 0003 35معھد سیدي ثابت057

200 20046 20046 0005 41معــھد سكرة058

700 70053 70053 0005 48معھد حي النصر بأریانة 059

600 60053 60053 0003 50معھد العھد الجدید بحي التضامن060

400 40048 40048 0004 44معھد برج الوزیر061

000 00045 00045 0004 41معھد حي الصحافیین الغزالة برواد062

200 20044 20044 0004 40معھد محمود المسعدي بحي التضامن 063

300 30045 30045 0002 43معھد دار فضال بسكرة064

100 10044 10044 0004 40معھد رواد065

800 80052 80052 0002 50معھد حمیدة بكیر المنیھلة066

000 00042 00042 0003 39المعھد النموذجي بیرم الخامس بالمنزه الثامن067

800 154 8001 154 8001 00095 059 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بأریانة

ث  ـ مؤسسات  التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبة

500 50072 50072 0006 66معھد حنبعل بطبربـــــة068

000 000152 000152 00010 142معھـــد ابن أبي الضیاف بمنوبـــة069

500 50082 50082 00010 72معھد الفارابي بالمرناقیــــة070

700 70049 70049 0004 45معھد إبن عرفة بالجدیـــــدة071

500 50068 50068 0004 64معھـــد اسد ابن الفرات بوادي اللیل072

000 00082 00082 0007 75معھـــد حمودة باشا بمنوبــــة073

600 60051 60051 0004 47معھـــد طریــق الشویقــــي بطبربــــة074

500 50063 50063 0004 59معھـــد الشبــاب بــدوارھیشـــر075

700 70036 70036 0002 34معھد إبن منظورببرج العامري076

900 90066 90066 0003 63معھد خالد ابن الولید بدوارھیشر077

200 20050 20050 0005 45معھد شارع اإلستقالل بشباو- وادي اللیل078

100 10039 10039 0003 36معھد اإلمتیاز بالجدیدة079

100 10063 10063 0003 60معھد البطان080

000 00030 00030 0002 28معھد وادي اللیل081

600 60025 60025 0001 24معھد طبربة082

500 50042 50042 0002 40معھد منوبة083
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد
 

الرتبي
بیــــان المؤسســــــــات

الجملة

المــــــــــــوارد

300 30033 30033 0002 31معھد دوار ھیشر084

300 30033 30033 0002 31المعھد النموذجي بمنوبة085

000 043 0001 043 0001 00081 962جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبة

ج ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة ببن عروس

500 50083 50083 0008 75معھـــد ابن رشیـــــق بالزھــــراء086

700 70075 70075 0006 69معھـــد عبد الرّزاق الھّمامي  بــن عـــروس087

400 40067 40067 0007 60معھـــد حمــام األنــــف088

000 00051 00051 0004 47معھـــد ابن خلـــدون بــــرادس089

900 90063 90063 0005 58معھـــد نھج طـــھ حسیـــن بمقریـــــن090

200 20054 20054 0005 49معھـد ولید المشالوي بمرناق091

800 80070 80070 0007 63معھـــد المحمدیة 0922

500 50042 50042 0004 38معھـــد ابن منظــور بالمدینة الجدیدة093

000 00063 00063 0006 57معھـــد المروج 0941

700 70071 70071 0007 64معھـــد فوشانـــــة095

000 00094 00094 00020 74معھـــد فرحـات حشـــاد برادس096

700 70081 70081 0007 74معھـــد المـروج 4 097

200 20058 20058 0004 54معھـــد حـــي الســـــالم ببومھل098

200 20057 20057 0005 52معھـــد برج السدریة099

700 70082 70082 0006 76معھـــد حي األمل بفوشانة100

000 00069 00069 0005 64معھد أبو القاسم الشابي بمرناق101

600 60043 60043 0004 39معھد المدینة الجدیدة 1023

700 70046 70046 0004 42معھد المحمدیة 103

800 80053 80053 0005 48معھد محمد البراھمي بالمـــروج 1046

500 50041 50041 0003 38معھد البشیرالنبھاني بحمام األنف105

200 20039 20039 0003 36معھد المغیرة بفوشانة106

700 70044 70044 0003 41معھد خیر الدین باشا بالمروج  ـ  بئر القصعة107

900 90023 90023 0001 22معھد 9 أفریل 1938 ببومھل 108

600 60051 60051 0004 47معھـــد المـروج 6 109

800 80038 80038 0002 36المعھـــد النموذجي بحمام األنف110

000 00043 00043 0003 40معھد المحمدیة 1113

300 513 3001 513 3001 000150 363 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة ببن عروس

ح ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بزغوان

500 50053 50053 0004 49معھـــد سلیمان بن سلیمان بزغــوان112

200 20060 20060 0004 56معھـــد محمود المسعدي بالفحص113

000 00060 00060 0004 56معھـــد ابن شرف بالناظـــور114

600 60056 60056 0004 52معھـــد حي النزھـــة بزغــوان115

600 60051 60051 0003 48معھـــد ابن شرف بالزریبة116

900 90038 90038 0002 36معھـــد ابن رشیق ببئر مشارقة117

300 30047 30047 0003 44معھـــد الفارابي بالفحص118

000 00031 00031 0002 29معھـــد ابن سینا بالفحص119

500 50029 50029 0001 28معھد ابن الھیثم بصواف120

100 10042 10042 0003 39معھد الغزالي بالناظور121

700 700470 700470 00033 437جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بزغوان

خ ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة ببنزرت

800 80069 80069 0008 61معھـــد الحبیب ثامـــر ببنـــزرت122

200 20052 20052 0005 47معھـــد منزل بورقیبـــــة123

800 80075 80075 0004 71معھـــد ماطـــــر124
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد
 

الرتبي
بیــــان المؤسســــــــات

الجملة

المــــــــــــوارد

200 20053 20053 0006 47معھـــد نھج باش حانبـــھ ببنـــزرت125

000 00084 00084 0008 76معھـــد محمد علي العنابـــي برأس الجبــــل126

400 40075 40075 0006 69معھـــد فرحات حشـاد ببنــزرت127

000 00049 00049 0005 44معھـــد العالیة128

500 50048 50048 0004 44معھـــد طریق طبرقــة بماطــر129

200 20064 20064 0004 60معھـــد سجنـــان130

500 50055 50055 0006 49معھـــد القنـــال بمنزل عبد الرحمان131

600 60063 60063 0004 59معھـــد ابن سینــــا بمنـزل بورقیبـــة132

000 00074 00074 0005 69معھـــد بنزرت133

300 30057 30057 0005 52معھـــد منــزل جمیـــل134

300 30064 30064 0004 60معھـــد بازینة135

500 50046 50046 0004 42معھـــد أسامة شقرون برأس الجبل136

700 70038 70038 0004 34معھد ابن رشد بمنزل بورقیبة137

700 70044 70044 0002 42المعھــــد النموذجي 15 أكتوبر 1963 ببنزرت138

800 80049 80049 0003 46معھد غزالة139

600 60038 60038 0002 36معھد تینجة140

000 00035 00035 0003 32معھــــد 15 أكتوبر 1963 بسجنان141

500 50033 50033 0002 31معھد أوتیك142

100 10028 10028 0002 26معھد محمد سالمة بعوسجة143

400 40034 40034 0001 33معھد جبل السمان144

100 236 1001 236 1001 000106 130 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة ببنزرت

د ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بنابل

800 80052 80052 0004 48معھد بورقیبـــة بحمـــام الغـــزاز145

500 50080 50080 0006 74معھـــد قربــــة146

500 50084 50084 0009 75معھد عبد العزیز الخوجة بقلیبیة147

400 40069 40069 0009 60معھـــد محمد بوذینة بالحمامـــات148

000 00048 00048 0006 42معھـــد بنــي خیـــار149

600 60078 60078 0004 74معھـــد الھواریــــة150

400 40050 40050 0004 46معھـــد حي البستـــان بقلیبیــــة151

300 30029 30029 0002 27معھد المیدة152

800 80086 80086 0008 78معھـــد محمود المسعـــدي بنابـــل153

900 90052 90052 0006 46معھـــد طریــق الشاطــئ بسلیمـــان154

300 300108 300108 0009 99معھـــد قرنبالیـــة155

500 50090 50090 0008 82معھـــد نھـــج الطیب المھیـــري بمنزل تمیــم156

700 70051 70051 0003 48المعھد النموذجي بنابل157

600 60047 60047 0005 42معھـــد منزل بوزلفة158

500 50045 50045 0006 39معھد نھــج المنــزه ببني خالّد159

900 90056 90056 0006 50معھد دار شعبـان الفھــري160

200 20081 20081 0006 75معھد شارع علي البلھوان بنابل161

000 00036 00036 0004 32معھد بوعرقوب162

300 30038 30038 0003 35معھد تاكلسة163

200 20046 20046 0004 42معھد عاطف الشایب بالحمامات164

800 80037 80037 0002 35معھد شارع 7 أفریل 1943 بمنزل تمیم165

600 60033 60033 0002 31معھد العھد الجدید بزاویة المقایز166

600 60041 60041 0004 37معھد 2 مارس 1934 بقربة167

800 80032 80032 0002 30معھد ابن سینا قرمبالیة 168

200 381 2001 381 2001 000134 247 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بنابل
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد
 

الرتبي
بیــــان المؤسســــــــات

الجملة

المــــــــــــوارد

ذ ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بباجة

600 60071 60071 0005 66معھـــد ابن الھیثم بباجـــة169

200 20046 20046 0003 43معھـــد عمر القلشاني بباجــــــة170

600 60071 60071 0004 67معھـــد الطاھر بن عاشور بنفـــزة171

900 90054 90054 0002 52معھـــد البشیر صفر بعمـــدون172

300 30045 30045 0002 43معھـــد ابن أبي الضیاف بتبرســــــق173

100 10034 10034 0001 33معھـــد العھد الجدید بتیبـــــار174

100 10045 10045 0002 43معھـــد ابن زیـــدون بتستـــور175

000 00038 00038 0002 36معھـــد 2 مارس 1934 بقبالط176

600 60059 60059 0003 56معھـــد ابن منظور بالمـــزارة باجــــة177

900 90058 90058 0002 56معھـــد أبو القاسم الشابي بمجــاز البــــاب178

000 00062 00062 0003 59معھـــد 2 مارس 1934 بباجة179

000 00036 00036 0003 33معھـــد شارع البیئة بباجة 180

800 80041 80041 0003 38معھد نفزة181

400 40040 40040 0003 37معھد علي البلھوان بباجة182

200 20028 20028 0002 26معھد محمود المسعدي بمجاز الباب183

100 10031 10031 0002 29معھد ابن زھر بتستور184

100 10031 10031 0002 29معھد الشاذلي خزندار بتبرسق185

200 20052 20052 0002 50معھد عمارة فرحات بنفزة186

600 60035 60035 0003 32معھد باجة الشمالیة187

600 60035 00060035 35معھد مجاز الباب188

300 300919 300919 00056 863جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بباجة

ر ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بجندوبة

300 30071 30071 0005 66معھـــد شارع الحریـــة بجندوبـــة189

600 60067 60067 0002 65معھـــد عین دراھــــم190

300 30064 30064 0006 58معھـــد 2 مارس 1934 بطبرقة191

500 50087 50087 0006 81معھـــد بوسالــــم192

500 50087 50087 0005 82معھـــد غار الدمـــاء193

500 50064 50064 0005 59معھـــد خمیس الحجـــري بجندوبـــة194

800 800111 800111 0005 106معھـــد عبد الحمید الغزواني بفرنانـــــــة195

800 80039 80039 0003 36معھـــد ابو القاسم الشابي بغار الدمــــاء196

000 00065 00065 0005 60معھـــد طبرقــــــة197

500 50051 50051 0004 47معھـــد 9 أفریل 1938 بجندوبة198

600 60064 60064 0005 59معھـــد شارع البیئة ببوسالم199

500 50079 50079 0005 74معھـــد محمد علي اللقطي بجندوبة200

000 00046 00046 0003 43معھـــد وادي ملیـــز201

600 60051 60051 0003 48معھد خیر الدین باشا ببوسالم 202

300 30058 30058 0004 54معھد جندوبة203

400 40050 40050 0002 48معھد خمیر بعین دراھم204

800 80046 80046 0002 44معھد إبن خلدون بفرنانة205

100 10042 10042 0002 40معھد بالریجیا بجندوبة الشمالیة206

700 70044 70044 0002 42معھد فرحاد حشاد بغار الدماء207

300 30041 30041 0002 39معھد ابن خلدون بعین دراھم208

800 80029 80029 0001 28المعھد النموذجي بجندوبة209

900 265 9001 265 9001 00086 179 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بجندوبة
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد
 

الرتبي
بیــــان المؤسســــــــات

الجملة

المــــــــــــوارد

ز ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بالكاف

300 30052 30052 0002 50المعھــــد النموذجـي بالكــاف210

600 60049 60049 0002 47معھـــد تاجرویـــن211

100 10073 10073 0006 67معھـــد شـارع المنجـي سلیـــم بالكــــاف212

000 00053 00053 0003 50معھـــد الحبیــب بورقیبـــة بالدھمانــي213

200 20042 20042 0002 40معھـــد الجریصــــة214

000 00045 00045 0004 41معھـــد الســـرس215

300 30049 30049 0003 46معھـــد قلعــة السنــــان216

700 70034 70034 0001 33معھـــد القلعـــة الخصبــة بالكــاف217

200 20035 20035 0002 33معھـــد نبــــر218

500 50093 50093 0005 88معھـــد نھــج أحمــد عمـــارة بالكــــاف219

000 00053 00053 0003 50معھـــد 8 فیفري 1958 بساقیة سیدي یوسف220

500 50044 50044 0003 41معھـــد 2 مارس 1934 بالكاف221

800 80027 80027 0001 26معھد علي الحصري بتاجروین222

300 30034 30034 0002 32معھد فرحات حشاد بالكاف الغربیة223

100 10022 10022 0001 21معھد حسن السلطاني بالطویرف224

100 10037 10037 0002 35معھد محمود المسعدي بالدھماني225

800 80056 80056 0003 53معھد صالح بن یوسف بالقصور226

100 10031 10031 0002 29معھد ابن الجزار بنبر227

500 50032 50032 0002 30معھد 20 مارس 1956 بالسرس228

100 100867 100867 00055 812جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالكاف

س ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة

600 60073 60073 0005 68معھـــد سلیانــة229

100 10052 10052 0003 49معھـــد بوعـــرادة230

800 80030 80030 0001 29معھـــد برقــو231

000 00070 00070 0004 66معھـــد الكریـــب232

300 30039 30039 0003 36معھـــد الروحیـــة233

200 20056 20056 0003 53معھـــد مكثــــر234

100 10080 10080 0005 75معھـــد 2 مارس 1934 بسلیانة235

300 30051 30051 0003 48معھـــد قعفــــــور236

800 80037 80037 0002 35معھـــد شارع فرحـات حشـاد بمكثــر237

700 70037 70037 0002 35معھـــد حـي الحیـاة بسیـدي بورویـــس238

700 70028 70028 0001 27معھـــد كسرى239

000 00028 00028 0002 26معھـــد قعفور 2402

600 60072 60072 0003 69معھـــد ابن خلدون بسلیانة241

700 70044 70044 0001 43معھـــد فرحات حشاد ببوعرادة242

700 70037 70037 0002 35معھد حي المنجي سلیم بسلیانة243

100 10027 10027 0002 25معھد الباجي المسعودي بالكریب244

500 50021 50021 0001 20معھد أبوالقاسم الشابي بكسرى245

500 50043 50043 0003 40معھد حي األنس 1 بالروحیة246

300 30022 30022 0001 21معھد 14 جانفي 2011 بمكثر247

800 80026 80026 0001 25معھد شارع ابن سینا بالعروسة248

200 20022 20022 0001 21معھد طریق تونس ببرقو249

100 10023 10023 0001 22معھد القنطرة250

000 00030 00030 0001 29المعھد النموذجي بسلیانة251

100 100957 100957 00060 897جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد
 

الرتبي
بیــــان المؤسســــــــات

الجملة

المــــــــــــوارد

ش ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بالقصرین

900 90037 90037 0002 35معھـــد 2 مارس 1934 بالقصرین252

100 100115 100115 0005 110معھـــد سبیطلــــة253

000 00074 00074 0004 70معھـــد ابن شــرف بتالـــــة254

500 50082 50082 0007 75معھـــد الشابـــي بالقصریـــــن255

800 80069 80069 0004 65معھـــد سبیبـــــــة256

900 90065 90065 0004 61معھـــد فریانـــة257

100 10068 10068 0005 63معھـــد فوسانــــة258

500 50058 50058 0003 55معھـــد ماجل بلعبــــاس259

900 90080 90080 0005 75معھـــد القصریــــــن260

900 90070 90070 0005 65معھـــد حي المنــــار بالقصریـــن261

500 50046 50046 0003 43معھـــد اآلثــار بسبیطلـــة262

100 10045 10045 0002 43معھـــد جدلیــان263

900 90036 90036 0001 35معھـــد تالة264

700 70055 70055 0002 53معھد سبیطلة 2652

600 60045 60045 0003 42معھد حي الزھور بالقصرین266

400 40043 40043 0003 40معھد العیون267

200 20044 20044 0002 42معھد تالبت268

200 20039 20039 0002 37معھد اإلمتیاز بفوسانة269

300 30027 30027 0001 26معــــھد العھد الجدید بتالة270

600 60034 60034 0002 32معھد المنجي سلیم بسبیبة271

300 30046 30046 0003 43معھد حاسي الفریـــــــد272

300 30051 30051 0002 49معھد فرحات حشاد بالرخمات273

100 10043 10043 0003 40معھد حیـــــدرة274

900 90030 90030 0001 29معھد ابن سینا ببوزقام275

900 90067 90067 0002 65معھد أبو القاسم الشابي بفریانة276

700 70046 70046 0001 45المعھد النموذجي بالقصرین277

500 50030 50030 0001 29 معھد ماجل بلعباس 1 278

600 60036 60036 0001 35 معھد بودریاس  فوسانة 279

000 00032 00032 0002 30معھد سیدي سھیل تالة280

400 527 4001 527 4001 00095 432 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالقصرین

ص ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بسوسة

500 50069 50069 0004 65المعھـــد النموذجـــــي بسوســـــــــة281

200 20082 20082 0007 75معھـــد شارع الطاھر صفــر بسوســـة282

000 00054 00054 0004 50معھـــد عبد العزیز الباھي بسوســـة283

500 50085 50085 0007 78معھـــد علي بورقیبـــة بالقلعـــة الكبــــرى284

300 30081 30081 0008 73معھـــد حمـــام سوســــــة285

300 30041 30041 0003 38معھـــد فرحات حشاد بمساكن286

900 90036 90036 0003 33معھـــد سیدي بوعلــــــي287

600 60043 60043 0003 40معھـــد حي الریــاض بسوســـــــة288

500 50054 50054 0005 49معھـــد سالــم بن حمیــدة بأكـــودة289

100 10070 10070 0006 64معھـــد 2 مارس 1934 بسوسة290

000 00088 00088 0009 79معھـــد عثمـــان الشطــي بمساكـــن291

800 80079 80079 0005 74معھـــد أحمد نورالدین بسوســــــة292

100 10035 10035 0004 31معھـــد حي الرمانة بالقلعة الصغرى293

600 60046 60046 0003 43معھـــد ابن رشد حي الریــاض بسوســـــة294

000 00076 00076 0006 70معھـــد النفیضـــة295

200 20039 20039 0004 35معھد الجوھرة بسوسة296
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد
 

الرتبي
بیــــان المؤسســــــــات

الجملة

المــــــــــــوارد

000 00049 00049 0005 44معھد ابن سینا بمساكن297

100 10036 10036 0003 33معھد حي الریاض ببوفیشة298

000 00051 00051 0004 47معھد أبوالقاسم الشابي بالقلعة الكبرى299

000 00059 00059 0006 53معھد حمام سوسة 3002

800 80043 80043 0003 40معھد النفیضة 3012

500 50047 50047 0006 41معھد محمود المسعدي بسیدي عبد الحمید - سوسة302

500 50045 50045 0004 41معھد الزاویة والقصیبة والثریات303

700 70033 70033 0001 32معھد سیدي الھاني304

200 20027 20027 0002 25معھد السالم حي الریاض بسوسة305

400 40029 40029 0002 27 معھد سھلول 3064

100 10032 10032 0002 30معھد الخوارزمي بمساكن307

500 50028 50028 0002 26معھد كندار308

400 466 4001 466 4001 000130 336 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسوسة

ض ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بالقیروان

500 50071 50071 0007 64معھـــد ابن رشیـــق بالقیــــروان309

300 30050 30050 0003 47معھــد رقـــادة بالقیـــــروان310

000 00060 00060 0004 56معھـــد نصر اللــــھ311

600 60065 60065 0004 61معھـــد حفـــوز312

500 50069 50069 0004 65معھـــد بوحجلــــة313

500 50043 50043 0002 41معھـــد الوسالتیـــــة314

000 00060 00060 0005 55معھـــد السبیخــــــة315

000 00054 00054 0005 49معھـــد عقبــة ابن نافـــــع بالقیــــروان316

500 50057 50057 0004 53معھـــد علي الزواوي بحاجب العیــــــون317

600 60045 60045 0003 42معھـــد العــال318

000 00041 00041 0003 38معھـــد الشــــــراردة319

000 00074 00074 0006 68معھـــد دار األمـــان بالقیـــروان320

000 00066 00066 0005 61معھـــد ابن الجـزار بالقیــروان321

500 50043 50043 0004 39معھـــد نھـج ابن عرفـــة بالشبیكــــة322

300 30044 30044 0002 42معھـــد ابن خلدون بالوسالتیة323

000 00039 00039 0002 37معھـــد األغـــالبة بالقیروان324

300 30029 30029 0002 27معھـــد ابن سینا بنصرهللا 325

000 00029 00029 0002 27معھـــد منزل المھیري326

500 50044 50044 0002 42المعھد النموذجي بالقیروان327

300 30036 30036 0002 34معھد أبوالقاسم الشابي بحاجب العیون328

000 00034 00034 0003 31معھد محمود المسعدي بالسبیخة329

000 00046 00046 0005 41معھد  فرحات حشاد بحفوز 330

500 50041 50041 0004 37معھد  الطاھر الحداد ببوحجلة 331

500 50034 50034 0002 32معھد القیروان332

500 50057 50057 0004 53معھد الشاذلي عطاء هللا القیروان333

000 00021 00021 0002 19معھد البـــاطن334

000 00022 00022 0002 20معھد العال 3352

500 50033 50033 0002 31معھد عین جلولة بالقیروان336

400 314 4001 314 4001 000102 212 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالقیروان

ط ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بالمنستیر

300 30075 30075 00010 65معھـــد بورقیبـــة بالمنستیـــر337

000 00079 00079 00011 68معھـــد سعید ابي بكـــر بالمكنیــــن338
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد
 

الرتبي
بیــــان المؤسســــــــات

الجملة

المــــــــــــوارد

200 20086 20086 00010 76معھـــد جمـّـــال339

000 00064 00064 0008 56معھـــد طبلبـــــة340

100 10038 10038 0004 34معھـــد البقالطــــة341

200 20037 20037 0004 33معھـــد صیادة342

000 00036 00036 0003 33معھـــد بنــي حســـــان343

700 70060 70060 0005 55معھـــد قصیبة المدیوني بالمنستیــــر344

300 30044 30044 0004 40معھـــد علي بورقیبة ببنبلـــة345

800 80029 80029 0002 27معھـــد خنیـــــــس346

500 50044 50044 0004 40معھـــد الساحلین347

400 40094 40094 0009 85معھـــد شارع فطومـة بورقیبـة بالمنستیــــر348

600 60067 60067 0007 60معھـــد 2 مارس 1934 بقصر ھالل349

000 00046 00046 0006 40معھــد المكنین350

500 50048 50048 0004 44معھـــد زرمدین351

700 70036 70036 0003 33معھـــد حي الریاض 2 بقصر ھالل352

000 00039 00039 0005 34معھـــد الوردانین353

500 50032 50032 0003 29معھـــد منزل الحیاة354

000 00033 00033 0003 30معھد أبو القاسم الشابي بجّمال355

200 20033 20033 0003 30معھد عمیرة الحّجاج بالمكنین356

000 00025 00025 0003 22معھد لمطة357

000 00082 00082 0007 75المعھد النموذجي محمد فرج الشاذلي بالمنستیر358

100 10038 10038 0006 32معھد بنان بوضر359

500 50029 50029 0003 26معھد سكرین بطبلبة 360

300 30067 30067 0007 60معھــــد الھـادي خفشـــة بالمنستیـــر361

000 00026 00026 0002 24معھد ابن خلدون بجمـــــــــال362

500 50019 50019 0003 16معھد  منزل نــــور363

500 50028 50028 0002 26معھد المكنین 3 بالمنستیر364

900 341 9001 341 9001 000148 193 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالمنستیر

ظ ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیة

100 10071 10071 0004 67معھـــد قصـــور الســــاف 365

100 10051 10051 0004 47معھـــد أبو القاسم الشابي بالشابـــــة366

100 10059 10059 0004 55معھـــد الجــــــم367

800 80060 80060 0005 55معھـــد الطاھر صفر بالمھدیـــــة368

200 20043 20043 0001 42معھـــد شربـــــان369

600 60050 60050 0002 48معھـــد بومــرداس370

200 20031 20031 0002 29معھـــد رجیــش371

600 60033 60033 0002 31معھـــد سیــدي علـــــوان372

700 70043 70043 0001 42معھـــد ھبیـــرة373

400 40069 40069 0004 65معھـــد السواســــي374

000 00062 00062 0007 55معھـــد ابن سینا بالمھدیـــــة375

500 50034 50034 0004 30معھـــد ملولش376

200 20047 20047 0003 44معھـــد أوالد الـــشـــامخ377

600 60036 60036 0003 33معھد أبو القاسم الشابي قصور الساف  378

200 20029 20029 0002 27معھد التاللسة379

200 20062 20062 0003 59معھد إبن رشد بالشابة380

600 60025 60025 0001 24معھد سیدي زید381

000 00028 00028 0001 27معھـــــد ساقیــــــة الخــــــادم382

800 80025 80025 0001 24معھد النفاتیة383

200 20029 20029 0002 27معھد البرادعة384

900 90029 90029 0001 28معھد كركر385
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد
 

الرتبي
بیــــان المؤسســــــــات

الجملة

المــــــــــــوارد

100 10023 10023 0002 21معھد محمود المسعدي بالجم386

100 10028 10028 0002 26المعھد النموذجي بالمھدیة                                                               387

200 200975 200975 00069 906جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیة

ع ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 1

700 70071 70071 0003 68المعھـــــــد النموذجــي فرحات حشاد بصفاقـــــس388

900 90092 90092 0007 85معھـــد 15 نوفمبر 1955 بصفاقس389

600 60073 60073 0006 67معھـــد الھـادي شاكــر بصفاقـــس390

600 60081 60081 0008 73معھـــد مجیـدة بولیلـــة بصفاقـــس391

700 70046 70046 0004 42معھـــد الحبیب معـزون بصفاقــس392

200 20073 20073 0007 66معھـــد محمد علي بصفاقـــس393

300 30033 30033 0002 31معھـــد عقــــارب394

400 40046 40046 0003 43معھـــد بئــر علي بن خلیفــة 395

600 60063 60063 0004 59معھـــد حي الحبیــب بصفاقـــــــس396

200 20073 20073 0005 68معھـــد 20 مارس 1956 بصفاقس397

100 10068 10068 0006 62معھـــد 9 أفریل 1938 بصفاقس398

400 40058 40058 0002 56معھـــد علي بورقیبـــة بالمحـــرس399

000 00070 00070 0003 67معھـــد العھد الجدید بالصخیرة400

600 60041 60041 0004 37معھـــد محمود مقدیش بصفاقس401

200 20028 20028 0002 26معھـــد أبوالحسن اللخمي بصفاقس402

900 90065 90065 0001 64معھـــد الغریبـــة403

100 10068 10068 0003 65معھـــد بئرعلي بن خلیفة 4042

400 40040 40040 0004 36معھد الھـادي السوسـي بصفاقــس405

100 10030 10030 0002 28معھد عقارب 4062

700 70030 70030 0002 28معھـــــد مصطفى الفراتي بصفاقس 407

800 80045 80045 0004 41معھد الطیب المھیري طریق العین بصفاقس408

200 20044 20044 0001 43معھد إبن أبي الضیاف ببئرعلي بن خلیفة409

000 00063 00063 0002 61معھـــــــد ابن خلدون بالصخیرة410

100 10029 10029 0002 27معھد حاتم المكي بالمحرس411

400 40023 40023 0001 22معھد طینة412

200 363 2001 363 2001 00098 265 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 1 

غ ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 2

000 00055 00055 0003 52معھـــد 25 جویلیة 1957 بصفاقس413

800 80052 80052 0005 47معھـــد الحبیب ثامــر بصفاقــس414

800 80032 80032 0002 30معھـــد فرحـات حشــاد بقرقنـــة415

800 80053 80053 0004 49معھـــد 18 جانفي 1952 بجبنیانة416

000 00058 00058 0005 53معھـــد الحنشـــــة417

800 80063 80063 0006 57معھـــد المنجي سلیــم بساقیـــة الزیــت418

500 50047 50047 0002 45معھـــد منــزل شاكــــــر419

700 70030 70030 0002 28معھـــد حــــزق420

000 00051 00051 0007 44معھـــد أبو القاسم الشابي بالشیحیة421

500 50036 50036 0003 33معھـــد العامرة422

000 00048 00048 0003 45معھـــد الصادق الفقي بساقیة الدائر423

100 10029 10029 0003 26معھد الفاضل بن عاشور طریق المھدیة بساقیة الدائر424

000 00040 00040 0004 36معھد ابن رشیق حي األنس بساقیة الّزیت425

000 00029 00029 0003 26معھد محمود المسعدي بالحنشة426

700 70042 70042 0003 39معھد الخلیـج طریق سیدي منصور بصفاقـس427
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد
 

الرتبي
بیــــان المؤسســــــــات

الجملة

المــــــــــــوارد

500 50024 50024 0001 23معھد أبو اسحاق الجبنیاني بجبنیانة428

200 20030 20030 0003 27معھد قرمدة429

000 00032 00032 0003 29المعھد النموذجي بساقیة الزیت430

400 400757 400757 00068 689جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 2 

ف ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بقفصة

100 10053 10053 0001 52المعھـــــد النموذجـــي بقفصـــة431

700 70073 70073 0005 68معھـــد حسین بوزیــان بقفصـــة432

400 40068 40068 0004 64معھـــد حــــي الشباب بقفصــــة433

700 70057 70057 0004 53معھـــد احمــد التلیلــي بقفصـة قصــر434

600 60054 60054 0002 52معھـــد 2 مارس 1934 بالردیف435

300 30052 30052 0004 48معھد 9 أفریل 1938 بأم العرائس 436

300 30043 30043 0003 40معھـــد المضیلـــــة437

300 30064 30064 0004 60معھـــد القطـــار438

000 00045 00045 0002 43معھـــد السنـــــد439

400 40055 40055 0005 50معھـــد المتلــــوي440

000 00045 00045 0004 41معھـــد ابن راشـد بقفصــــــة441

500 50024 50024 0001 23معھـــد طریق قفصــة بالمتلــــوي442

000 00064 00064 0004 60معھـــد أحمـــد السنوســــي بقفصـــــة443

700 70048 70048 0003 45معھـــد ابن المنظور المتلوي 444

200 20040 20040 0002 38معھـــد عبد العزیز األدب العكرمي بقصر قفصة445

800 80032 80032 0002 30معھـــد الفارابي بالقطار 446

000 00026 00026 0001 25معھـــد بلخیر447

700 70028 70028 0001 27معھد حي سیدي عبد القادر بالردیف448

300 30035 30035 0002 33معھد زنوش449

400 40028 40028 0001 27معھد حّوال الوادي ببلخیر450

500 50033 50033 0002 31معھد 18 جانفي 1952 بالردیف451

400 40036 40036 0002 34معھد طریق توزر بالمتلــــوي452

100 10027 10027 0001 26معھد أوالد بوعمــــران453

500 50033 50033 0002 31معھد ابن شباط  بالردیف 454

700 70029 70029 0001 28معھد ابن خلدون بسیدي عیش455

300 30035 30035 0002 33معھد اإلمتیاز بأم العرائس456

500 50049 50049 0004 45معھد حي السرور بقفصة457

700 70024 70024 0001 23معھد ابوالقاسم الشابي بحي الشباب بقفصة458

700 70026 70026 0001 25معھد سیدي بوبكر459

300 30022 30022 0001 21معھد ابن رشیق بالسند460

800 80024 80024 0001 23معھد علیم بالسند461

700 70036 70036 0003 33معھد ابن سینا بقفصة462

800 80022 00080022 22معھد القوســـة بالسنـــد463

100 10027 10027 0002 25معھد العیایشة - بلخیر464

500 371 5001 371 5001 00092 279 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بقفصة

ق ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بسیدي بوزید

800 80081 80081 0005 76معھـــد سیــدي بوزیـــد465

600 60069 60069 0003 66معھـــد المكناســي466

900 90069 90069 0003 66معھـــد جلمــــــة467

000 00055 00055 0003 52معھـــد سیــدي علــي بن عـــون468

100 10036 10036 0002 34معھـــد أوالد حفـــــوز469
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد
 

الرتبي
بیــــان المؤسســــــــات

الجملة

المــــــــــــوارد

100 10063 10063 0004 59معھـــد الرقــــــاب470

700 70054 70054 0002 52معھد  شوقي النصري بمنزل بوزیان471

500 50047 50047 0004 43معھـــد بئــر الحفــي472

300 30045 30045 0002 43معھـــد مزونــــــة473

000 00045 00045 0003 42معھـــد 2 مارس 1934 بسیدي بوزید474

600 60069 60069 0003 66معھـــد لســودة بسیدي بوزیــد475

900 90063 90063 0003 60معھـــد السبالـــة476

000 00075 00075 0005 70معھـــد 9 أفریل 1938 بسیدي بوزید477

400 40055 40055 0003 52معھد إبن خلدون بسیدي بوزید478

500 50050 50050 0003 47معھد الطاھرالحداد بالرقاب479

800 80032 80032 0001 31معھد إبن رشد بالمكناسي480

400 40040 40040 0003 37معھد إبن عرفة بسوق الجدید481

900 90032 90032 0001 31معھد فائض482

000 00041 00041 0003 38معھد 20 مارس 1956 بالسعیدة483

000 00027 00027 0002 25معھد اإلمتیاز بسیدي بوزید484

600 60033 60033 0002 31معھد محمود المسعدي ببئر الحفي485

300 30033 30033 0002 31معھــــــــد الحسین بوزیان بمنزل بوزیان486

100 10041 10041 0003 38معھد الخوارزمي بجلمة487

100 10026 10026 0001 25معھد ابن منظور بأوالد حفوز 488

100 10032 10032 0002 30معھد ابن حزم بالمزونة 489

600 60022 60022 0001 21معھد ابن الجزار بسیدي علي بن عون490

700 70047 70047 0001 46 المعھد النموذجي بسیدي بوزید491

000 00020 00020 20معھد الھــــیشریة492

000 00024 00024 0002 22معھد ھنشیر القالل منزل بوزیان493

000 337 0001 337 0001 00083 254 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسیدي بوزید

ك ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بتوزر

200 20052 20052 0003 49معھـــد نفطـــة494

800 80046 80046 0002 44معھـــد 2 مارس 1934 بدقاش495

200 20074 20074 0006 68معھـــد أبو القاسم الشابـي بتــوزر496

100 10054 10054 0004 50معھـــد اإلمتیاز بتــوزر497

300 30037 30037 0002 35معھد بشیر خریف بنفطة498

500 50026 50026 0001 25معھد المحاسن499

800 80031 80031 0001 30معھد تمغـــزة500

400 40026 40026 0001 25معھد حزوة501

100 10022 10022 0001 21معھد حامة الجرید502

100 10027 10027 0001 26المعھد النموذجي بتوزر                                                                         503

500 500398 500398 00025 373جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتوزر

ل ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بقابس

300 30051 30051 0004 47معھـــد حي المنــارة بقابــس504

300 30058 30058 0003 55معھـــد محمد علــي بالحامـــة505

000 00061 00061 0004 57معھـــد مــارث506

200 20068 20068 0005 63معھـــد أبو لبابــــة بقابــــس507

500 50050 50050 0003 47معھـــد  ابن خلدون بالمطویة 508

500 50059 50059 0004 55معھـــد واحــة شنني بقابـــس509

500 50063 50063 0004 59معھـــد الطاھر الحـداد بالحامـــة510



13

  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد
 

الرتبي
بیــــان المؤسســــــــات

الجملة

المــــــــــــوارد

500 50063 50063 0004 59معھـــد شارع الجمھوریــة بقابــــس511

600 60037 60037 0001 36معھـــد مطماطــــة الجدیــــدة512

400 40069 40069 0004 65معھـــد أبو القاســم الشابــي بقابـــس513

300 30048 30048 0003 45معھـــد العرقــوب بمــارث514

500 50050 50050 0003 47معھـــد الصمباط515

100 10035 10035 0002 33معھد غنوش516

900 90046 90046 0002 44المعھد النموذجي بقابس517

500 50064 50064 0005 59معھد حي األمل بقابس518

300 30034 30034 0001 33معھد دخیلة توجان519

500 50026 50026 0001 25معھد الزارات520

000 00025 00025 0002 23معھد منزل الحبیب521

900 90029 90029 0001 28معھد ابن الھیثم مطماطة الجدیدة522

300 30047 30047 0003 44معھد المطویة523

300 30031 30031 0002 29معھد ابن الھیثم غنوش 524

800 80029 80029 0001 28معھد وادي النور بالحامة525

900 90040 90040 0002 38معھد فرحات حشاد بقابس526

100 093 1001 093 1001 00074 019 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بقابس

م ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بقبلي

900 90038 90038 0001 37معھـــد دوز527

300 30056 30056 0004 52معھـــد ابن منظور بقبلــي528

100 10045 10045 0002 43معھـــد ابن الھیثم بســــوق األحـــد529

600 60041 60041 0002 39معھـــد العھد الجدیــد بـــدوز530

400 40029 40029 0001 28معھـــد ابن خلــدون بطنبـــــار531

100 10031 10031 0002 29معھـــد خیر الدیــن بجنعـــــورة532

300 30062 30062 0004 58معھـــد نھــج ابن سینـــا بقبلـــي533

500 50040 50040 0002 38معھـــد اإلمتیــــاز بـــدوز534

000 00051 00051 0003 48معھد الفوار535

000 00035 00035 0002 33معھـــد المنشیة536

600 60032 60032 0002 30معھد جمنـــة537

900 90021 00090021 21معھد بشـــــري 538

500 50031 50031 0002 29معھد رجیم معتوق539

200 20017 20017 0001 16معھد القلعة540

000 00032 00032 0002 30المعھد النموذجي بقبلي 541

400 400566 400566 00035 531جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بقبلي

ن ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بمدنین

000 00072 00072 0003 69معھـــد بنقــــردان542

400 40041 40041 0003 38معھـــد میـــــدون543

000 00038 00038 0003 35معھـــد 2 مارس 1934 بجرجیس544

700 70043 70043 0004 39معھـــد طریــق قابــس بمدنیــــن545

900 90049 90049 0003 46معھـــد المــــــاي546

500 50059 50059 0001 58المعھد النموذجي بمدنین547

400 40067 40067 0003 64معھـــد بني خـــــــداش548

300 30046 30046 0003 43معھـــد أجیــم جربـــة549

200 20043 20043 0004 39معھـــد ابن عرفة حومة السوق - جربـــة550

600 60053 60053 0005 48معھـــد بنقردان 5512
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد
 

الرتبي
بیــــان المؤسســــــــات

الجملة

المــــــــــــوارد

500 50090 50090 0005 85معھـــد مدنیـــن552

000 00093 00093 0008 85معھـــد حومـــة الســـوق بجربـــة553

700 70061 70061 0004 57معھـــد جرجیـــس554

000 00036 00036 0002 34معھـــد ابن رشد بجرجیـــس555

300 30042 30042 0002 40معھـــد ابن ماجة بمدنین 556

300 30040 30040 0003 37معھـــد ابن سینا طریــق تطاوین بمدنیــــن557

500 50014 50014 0002 12معھـــد سیدي مخلوف558

100 10031 10031 0002 29معھـــد إبن حزم طریق المرسى ببنقردان559

300 30030 30030 0002 28معھد سیدي زكري بجربة560

800 80031 80031 0001 30معھد قصرالجدید561

100 10035 10035 0002 33معھد إبن الھیثم ببنقردان562

100 10042 10042 0003 39معھد أبو القاسم الشابي بمدنین563

600 60035 60035 0002 33معھد الظویھربجرجیس564

500 50040 50040 0002 38معھد إبن خلدون بمدنین565

900 90026 90026 0001 25معھد الریاض بحومة السوق566

100 10030 10030 0003 27معھد ابن رشد بمیدون - جربة567

400 40025 40025 0001 24معھد ابن خلدون ببنقردان568

600 60026 60026 0001 25معھد قاللة569

000 00036 00036 0002 34معھـــد بوغـــرارة570

000 00016 00016 0001 15معھـــد حسي عمر مدنین571

800 300 8001 300 8001 00091 209 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بمدنین

ه ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بتطاوین

000 00082 00082 0005 77معھـــد تطاویــن572

300 30041 30041 0002 39معھـــد 2 مارس 1934 بغمراسن573

900 90041 90041 0001 40معھـــد الرقبــة بتطاویـــن574

300 30038 30038 0001 37معھـــد تطاوین 5752

700 70041 70041 0002 39معھـــد حي المھرجـــان بتطاویـــن576

000 00029 00029 0001 28معھـــد بئــر لحمــــر577

700 70039 70039 0001 38معھـــد رمـــادة578

500 50033 50033 0002 31معھـــد حـــي برورمت بتطاوین579

400 40032 40032 0001 31معھـــد الصمــــار بتطاویـــن580

400 40022 40022 0001 21معھد غمراسن581

700 70039 70039 0002 37معھد حي النور بتطاوین الّشمالّیة582

000 00036 00036 0003 33معھد أبوالقاسم الشابي بتطاوین الجنوبیة583

300 30030 30030 0001 29معھد بئر األحمر 5842

800 80024 80024 0001 23معھـــد بنــي مھیــرة - الصمار585

000 000533 000533 00030 503جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتطاوین

جملة میزانیة مؤسســـــــــــــات 
200 282 20029 282 20029 500 0002 782 26التعــــــلیم الثــــــــانوي

مؤسسات المرحلة الثانیة من 
من التعلیم األساسي

أ ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
I التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتونس

000 00031 00031 0003 28المدرسـة اإلعدادیـة شارع باب الجدیـد تونس001

400 40028 40028 0002 26المدرسـة اإلعدادیـة بالحفصیــة تونــس002
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد
 

الرتبي
بیــــان المؤسســــــــات

الجملة

المــــــــــــوارد

200 20044 20044 0005 39المد رســـة اإلعدادیـة بقرطــاج درمـــش003

000 00030 00030 0003 27المدرسة اإلعدادیـة ساحة معقل الزعیم تونس004

500 50017 50017 0001 16المدرسة اإلعدادیـة ابن رشد تونس005

500 50016 50016 0001 15المدرسة اإلعدادیـة نھج عبد الرزاق الشرایبي تونس006

000 00030 00030 0003 27المدرسة اإلعدادیـة نھج المغـرب تونس007

500 50017 50017 0001 16المدرسة اإلعدادیـة بالسراجیـــن008

500 50015 50015 0001 14المدرسة اإلعدادیـة شارع البشیر صفر تونس009

000 00038 00038 0004 34المدرسة اإلعدادیـة بحي الخضــراء تونس010

000 00034 00034 0004 30المدرسة اإلعدادیـة شارع 15 أكتوبر 1961 بالكباریة011

000 00050 00050 0005 45المدرسة اإلعدادیـة بالعوینـــــة012

500 50022 50022 0001 21المدرسة اإلعدادیـة نھج المحطــة بتونس013

500 50021 50021 0001 20المدرسة اإلعدادیـة نھج مجــاز البــاب بتونس014

000 00022 00022 0002 20المدرسة اإلعدادیـة نھج الھادي شاكر تونس015

500 50043 50043 0004 39المدرسة اإلعدادیـة بالوردیة تونس016

000 00038 00038 0004 34المدرسة اإلعدادیـة نھج الجاحظ بالكــرم017

500 50025 50025 0002 23المدرســة اإلعدادیــة نھج السوسن األحمر بالوردیة018

000 00033 00033 0004 29المدرسـة اإلعدادیـة الفاضل بن عاشــور المرســى019

000 00032 00032 0003 29المدرسـة اإلعدادیـة حي السالمة الكباریة 0202

000 00033 00033 0003 30المدرسة اإلعدادیة راویة مامي عبید بحي ابن سینا 0211

000 00026 00026 0002 24المدرسـة اإلعدادیـة الفارابي بحلق الوادي022

000 00041 00041 0003 38المدرسـة اإلعدادیة المروج 0232

000 00035 00035 0004 31المدرســة اإلعدادیـة أسـد ابن الفـرات بالكرم الغربـي024

000 00014 00014 0001 13المدرســـة اإلعدادیـة نھج فبریكـات الثلـج تونس025

000 00034 00034 0004 30المدرسـة اإلعدادیـة نھـج لینیـــن تونس026

000 00031 00031 0003 28المدرسـة اإلعدادیـة حي إبن سینا 2 بالكباریة027

000 00028 00028 0003 25المدرسـة اإلعدادیـة شكري بلعید بجبل الجلود 028

000 00032 00032 0004 28المدرسة اإلعدادیة بسیدي داود029

000 00037 00037 0004 33المدرسة اإلعدادیة شارع الطیب المھیري بالمرسى030

000 00023 00023 0003 20المدرسة اإلعدادیة 2 مارس 1934 بجبل الجلود031

000 00026 00026 0003 23المدرسة اإلعدادیة سیدي عمر بالكرم الغربي032

000 00033 00033 0004 29المدرسة اإلعدادیة نھج لوي براي حي الخضراء بتونس033

500 50034 50034 0004 30المدرسة اإلعدادیة بالمرسى034

000 00037 00037 0004 33المدرسة اإلعدادیة حي الریاض بالمرسى035

000 00039 00039 0004 35المدرسة اإلعدادیة النموذجیة شارع علي طراد بتونس036

500 50020 00050020 20المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالوردیـــــة037

600 60013 00060013 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بحلق الـــوادي038

000 00049 00049 0005 44المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بضفاف البحیرة039

300 30012 00030012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة نھج فبریكات الثلج بتونس040

100 10010 00010010 10المدرسة اإلعدادیة التقنیة زنقة سیدي عبد الرؤوف نھج المـّرتونس041

500 50013 00050013 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بباب الخضراء تونــس042

600 60014 00060014 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة نھـج الفیــان بالوردیــة043

000 00020 00020 0006 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة نھج المقاومــة بحلق الــوادي044

000 00043 00043 0005 38المدرسة اإلعدادیة زبیر التركي بالعوینة 0452

000 00027 00027 0002 25المدرسة اإلعدادیة ابن سینا 0463

000 00037 00037 0002 35المدرسة اإلعدادیة فتحي زھیر بقمرت047

700 354 7001 354 7001 000134 220 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

I من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتونس

ب ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
II التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتونس

600 60023 60023 0001 22المدرســة اإلعدادیة حي ابن سینـا قصر السعیــد بــاردو048
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد
 

الرتبي
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المــــــــــــوارد

500 50034 50034 0003 31المدرسة اإلعدادیـة نھج الحبیب ثامـــر بــاردو049

200 20033 20033 0003 30المدرسـة اإلعدادیـة ببئــــر الكــــرم العمـران050

800 80035 80035 0002 33المدرسة اإلعدادیـة بالمنار 0512

000 00026 00026 0002 24المدرسة اإلعدادیــة الموقع الجمیل بالمنـــزه052

400 40033 40033 0002 31المدرسة اإلعدادیــة بالمالسیــــن 053

000 00022 00022 0001 21المدرسة اإلعدادیــة نھج األغلب التمیمي العمران 054

200 20033 20033 0003 30المدرسة اإلعدادیـة اإلمام ابن عرفة بحي السویسي باردو055

100 10043 10043 0004 39المدرسة اإلعدادیــة عقبة ابن نافــع الحرایریـــة056

800 80042 80042 0004 38المدرسة اإلعدادیــة خیر الدین ببـــادرو057

300 30029 30029 0002 27المدرسة اإلعدادیــة 20 مارس 1956 بسیدي حسین058

000 00026 00026 0003 23المدرســة اإلعدادیـة نھج الرصــاص بالمنــزه059

200 20049 20049 0005 44المدرســة اإلعدادیـة حي بوقطفة بالزھرونــي060

000 00032 00032 0002 30المدرســة اإلعدادیـة بالمنار 0611

800 80026 80026 0001 25المدرسـة اإلعدادیـة نھج یوغرطة بباردو062

400 40037 40037 0003 34المدرســة اإلعدادیـة بالعقبـــة063

000 00024 00024 0002 22المدرسـة اإلعدادیــة نھج كراتـشـــي بــاردو064

300 30027 30027 0002 25المدرسـة اإلعدادیــة بحي التحریر065

100 10038 10038 0005 33المدرسـة اإلعدادیة طریق مجـاز الباب سیــدي حسیــن066

200 20056 20056 0007 49المدرسـة اإلعدادیـة ابن أبي الضیاف بسیدي حسین 067

500 50029 50029 0003 26المدرسـة اإلعدادیـة حي باش حامبة بالزھور068

500 50025 50025 0002 23المدرسـة اإلعدادیـة نھج ابن حسنیة حي التحریر069

500 50021 50021 0001 20المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون ـ 4 ـ070

900 90031 90031 0002 29المدرسة اإلعدادیة حي فطومة بورقیبة بباردو071

800 80046 80046 0003 43المدرسة اإلعدادیة بحي ابن خلدون072

000 00030 00030 0003 27المدرسة اإلعدادیة بالسیجومي073

600 60031 60031 0003 28المدرسة اإلعدادیة بالعمران األعلى074

800 80032 80032 0002 30المدرسة اإلعدادیة بالحرائریة075

900 90024 90024 0001 23المدرسة اإلعدادیة ابن رشد بالعمران األعلى076

500 50028 50028 0002 26المدرسة اإلعدادیة علي الدوعاجي بسیدي حسین 077

900 90030 90030 0001 29المدرسة اإلعدادیة سیدي حسین078

500 50034 50034 0003 31المدرسة اإلعدادیة بمدینة عمر المختارـ تونس 0792

600 60032 60032 0002 30المدرسة اإلعدادیة أبوالقاسم الشابي بالعمران080

300 30021 30021 0001 20المدرسة اإلعدادیة التقنیة حي ابن خلدون 081

300 30029 00030029 29المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بخزندار082

000 00025 00025 0002 23المدرسة اإلعدادیة بحي الواحة ـ العقبة 0832

500 150 5001 150 5001 000102 048 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

II من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتونس

ت ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بأریانة

800 80035 80035 0005 30المدرســة اإلعدادیــة حي الغزالـــة أریانـــة084

000 00058 00058 0004 54المدرسة اإلعدادیــة 18 جانفي 1952 بأریانة085

200 20030 20030 0005 25المدرسة اإلعدادیـة حي البستـــان اریانـــة086

500 50030 50030 0003 27المدرسة اإلعدادیـة بالمنـــزه الســــادس087

300 30039 30039 0005 34المدرسة اإلعدادیـة ببرج الوزیـــر باریانــــة088

600 60029 60029 0002 27المدرســة اإلعدادیــة بالمنزه الخامــس089

800 80034 80034 0004 30المدرسة اإلعدادیــة حي الجمھوریة بالمنیھلــــــة090

500 50031 50031 0004 27المدرسة اإلعدادیــة الفارابــــي بجعفـــــــــر091

200 20030 20030 0003 27المدرســـة اإلعدادیـة بالمنیھلــــة092

800 80053 80053 0005 48المدرســة اإلعدادیـة بحي التضامــــن093

100 10049 10049 0004 45المدرســة اإلعدادیـة برج البكوش بأریانة 094
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
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المــــــــــــوارد

000 00038 00038 0003 35المدرســة اإلعدادیـة حي المروج بقلعة األندلس095

100 10033 10033 0004 29المدرســة اإلعدادیـة دار فضال بسكرة096

800 80052 80052 0005 47المدرســة اإلعدادیـة حي البساتین بالمنیھلة097

200 20031 20031 0003 28المدرسة اإلعدادیة 9 أفریل 1938 بحي التضامن 098

600 60052 60052 0003 49المدرسة اإلعدادیة ریاض النصر بأریانة099

500 50035 50035 0003 32المدرسة اإلعدادیة 18 جانفي 1952 بحي التضامن 100

000 00027 00027 0002 25المدرسة اإلعدادیة حي الرفاھة بالمنیھلة101

300 30040 30040 0005 35المدرسة اإلعدادّیة بسیدي ثابت 102

500 50054 50054 0005 49المدرسة اإلعدادّیة برواد103

900 90024 90024 0001 23المدرسة اإلعدادّیة التضامن 5 بأریانة104

400 40028 40028 0002 26المدرسة اإلعدادیة بالمنیھلة العلیا105

600 60032 60032 0003 29المدرسة اإلعدادیة بقلعة األندلس106

800 80038 80038 0001 37المدرسة اإلعدادیة النموذجیة المنزه الخامس بأریانة107

900 90031 90031 0001 30المدرسة اإلعدادیة التقنیة بأریانــــة108

600 60026 60026 0001 25المدرسة اإلعدادیة بالنخیالت109

900 90023 90023 0001 22المدرسة اإلعدادیة ببرج الطویل110

700 70052 70052 0002 50المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بأریانة111

600 047 6001 047 6001 000102 945جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بأریانة

ث ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبة

000 00037 00037 0003 34المدرسـة اإلعدادیـــة الشابـــي بالمرناقیـــة112

500 50040 50040 0002 38المدرسـة اإلعدادیـــة الریـــاض بالجدیــدة113

خزنـــدارالدنــــــدان ـ منوبة114 800 80051 80051 0004 47المدرســـة اإلعدادیـــة 

200 20071 20071 0006 65المدرسـة اإلعدادیــة ابن سینـــا بــوادي اللیــل115

500 50034 50034 0003 31المدرسة اإلعدادیـة نھج ابوالطیب المتنبي بمنوبـــة116

400 40051 40051 0004 47المدرسة اإلعدادیـة العھد الجدید بالبطــــان117

500 50033 50033 0001 32المدرسة اإلعدادیــة ابن رشد بالدنــدان118

100 10038 10038 0003 35المدرسة اإلعدادیـة علیسة بطبربـــــة119

300 30052 30052 0001 51المدرسة اإلعدادیـة بدوارھیشر120

500 50050 50050 0004 46المدرسة اإلعدادیـة 20 مارس بالمرناقیة121

800 80036 80036 0004 32المدرسة اإلعدادیــة حي اإلذاعة بالجدیــــدة122

400 40032 40032 0003 29المدرسة اإلعدادیـة خیر الدیـــن بمنوبـــــة123

800 80036 80036 0003 33المدرســـة اإلعدادیــة شبــاو بــوادي اللــــیل124

300 30034 30034 0004 30المدرســة اإلعدادیـة ابن رشیــق بــدوارھیشــــــــر125

600 60038 60038 0003 35المدرسـة اإلعدادیــة 20 مارس 1956 بدوارھیشـــــر126

600 60055 60055 0005 50المدرســة اإلعدادیـة بحي الرمـــال طبربــــة127

600 60037 60037 0003 34المدرســة اإلعدادیـة حي المعزیة بواد اللیل128

800 80031 80031 0002 29المدرســة اإلعدادیـة بئرالزیتون بطبربة129

500 50026 50026 0003 23المدرسة اإلعدادیة أبوالقاسم الشابي بدوارھیشر130

900 90036 90036 0001 35المدرسة اإلعدادیة فجة خماخم بالمرناقیة131

200 20042 20042 0002 40المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بمنوبة132

400 40043 40043 0003 40المدرسة اإلعدادیة حي الشباب بدوارھیشر133

800 80030 80030 0001 29المدرسة اإلعدادیة بالدخیلة ـ طبربة134

200 20045 20045 0005 40المدرسة اإلعدادیة ببرج العامري135

400 40044 40044 0004 40المدرسة اإلعدادیة السعیدة بوادي اللیل136

800 80013 00080013 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمرناقیـــة137

100 10013 10013 0001 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمنوبــــــة138

500 50062 50062 0002 60المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بمنوبة139

500 123 5001 123 5001 00093 030 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد
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بیــــان المؤسســــــــات
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المــــــــــــوارد

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبة

ج ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة ببن عروس

300 30040 30040 0004 36المدرسة اإلعدادیة أبــــــــوالعباس أحمد األبیاني ببومھل140

700 70041 70041 0004 37المدرســـة اإلعدادیــــة بفوشانـــــة141

300 30034 30034 0003 31المدرســـة اإلعدادیـة عبد اللــــھ فرحــات رادس142

800 80036 80036 0003 33المدرســـة اإلعدادیـة 2 مارس 1934 بالزھراء143

900 90030 90030 0002 28المدرســة اإلعدادیـة شارع الجمھوریة بحمــام األنف144

500 50023 50023 0001 22المدرســة اإلعدادیــة الطیب المھیري بمقرین الریــاض145

200 20031 20031 0003 28المدرسة اإلعدادیـة المنجي سلیم بسیدي رزیـــق146

500 50041 50041 0004 37المدرسة اإلعدادیــة ابوالقاسم الشابي ببن عــروس147

100 10037 10037 0004 33المدرسة اإلعدادیــة أحمد ابن أبي الضیاف بالمحمدیــــــة148

500 50032 50032 0002 30المدرســة اإلعدادیـة بالمدینــــــة الجدیــدة149

600 60035 60035 0003 32المدرسة اإلعدادیـة بالخلیدیـــــة150

000 00027 00027 0002 25المدرسة اإلعدادیـة  الطاھر الحداد ببن عروس151

000 00029 00029 0002 27المدرسة اإلعدادیــة مفیدة بورقیبـــة بحمــام األنف152

000 00043 00043 0005 38المدرســة اإلعدادیــة بنعســــان153

100 10029 10029 0002 27المدرســة اإلعدادیــة بالمـــــروج 1543

800 80026 80026 0002 24المدرسة اإلعدادیــة اسد ابن الفرات بحمام الـــشـــط 155

500 50045 50045 0005 40المدرسة اإلعدادیـة مصطفــى خریــف بالمحمدیـــــة156

200 20042 20042 0005 37المدرســة اإلعدادیــة بمرنــاق157

900 90040 90040 0002 38المدرسة اإلعدادیــة المنجــي سلیــــم بالزھـراء158

000 00031 00031 0004 27المدرسة اإلعدادیــة بالمروج 1595

000 00027 00027 0003 24المدرســـة اإلعدادیــة الفاضل بن عاشور بحي شاكــــر مقریــــن160

300 30047 30047 0004 43المدرسـة اإلعدادیة حي الرمانة بالمدینة الجدیدة 1613

000 00074 00074 0006 68المدرســـة اإلعدادیــة 2 مارس 1934 رادس162

200 20039 20039 0003 36المدرسة اإلعدادیة بالیسمینات163

800 80047 80047 0002 45المدرسة اإلعدادیة بالمروج 1646

300 30037 30037 0002 35المدرسة اإلعدادیة الحبیب ثامر بحمام األنف165

600 60038 60038 0004 34المدرسة اإلعدادیة أبوالحسن بن الھیثم بمرناق166

000 00032 00032 0003 29المدرسة اإلعدادیة بالمروج 1671

500 50027 50027 0002 25المدرسة اإلعدادیة ببئرالباي168

600 60080 60080 0006 74المدرسة اإلعدادیة حي القصر بالمحمدیة169

800 80036 80036 0004 32المدرسة اإلعدادیة الرشیدیة بالمروج 1703

800 80031 80031 0002 29المدرسة اإلعدادیة الطاھر صفر بالمروج 1713

400 40027 40027 0002 25المدرسة اإلعدادیة المدینة الریاضیة برادس172

900 90026 90026 0002 24المدرسة اإلعدادیة ببومھل173

100 10026 10026 0002 24المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي بمرناق174

800 80011 00080011 11المدرسة اإلعدادیة التقنیة ببن عــــروس175

200 20023 20023 0001 22المدرسة اإلعدادیة التقنیة بحمـــام األنـــف176

800 800142 000800142 142المدرسة اإلعدادیة التقنیة برادس177

100 10031 10031 0003 28المدرسة اإلعدادیة محمد صالح الجابري حي نزھة السلطان بحمام الشط178

000 00063 00063 0003 60المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بمقرین179

100 572 1001 572 1001 000132 440 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة ببن عروس

ح ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بزغوان

700 70053 70053 0003 50المدرسـة اإلعدادیـــة الطاھر الحداد بحمام الزریبة180
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400 40029 40029 0003 26المدرسـة اإلعدادیـــة أبوالقاسم الشابي بالفحــص181

200 20036 20036 0003 33المدرســة اإلعدادیـــة ابن رشد بالناظــــور182

500 50050 50050 0003 47المدرسة اإلعدادیـــة خیر الدیـــن بالفحــص183

000 00025 00025 0002 23المدرســة اإلعدادیـــة الحنایـــا بزغـــوان184

100 10015 10015 0002 13المدرســة اإلعدادیـــة شارع اإلستقــالل بزغـــوان185

200 20024 20024 0001 23المدرســـة اإلعدادیـــة ابن سینا بسمنجـــــة186

500 50034 50034 0002 32المدرســة اإلعدادیـــة  عقبة ابن نافع بصواف187

500 50037 50037 0004 33المدرسة اإلعدادیـــة ابن خلدون بالفحــص188

000 00026 00026 0002 24المدرسة اإلعدادیـــة حي العرائس بزغوان189

900 90026 90026 0001 25المدرسة اإلعدادیـــة 9 أفریل 1938 بمقرن190

100 10028 10028 0003 25المدرســة اإلعدادیـــة  الحبیب ثامر ببئرمشارقة191

000 00030 00030 0003 27المدرســة اإلعدادیـــة  فرحات حشاد بسیدي ناجي192

200 20015 20015 0001 14المدرسة اإلعدادیة فرحات حشاد بالزریبة قریة193

900 90013 00090013 13المدرسة اإلعدادیة بسیدي عویدات194

200 20029 20029 0001 28المدرسة اإلعدادیة  النموذجیة ابن ابي الضیاف بزغوان195

500 50017 50017 0001 16المدرسة اإلعدادیة بجبل الوسط196

500 50024 50024 0002 22المدرسة اإلعدادیة ابن الجزاربالناظور197

800 80014 00080014 14المدرسة اإلعدادیة الخوارزمي ببوسلیم198

500 50013 00050013 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بزغــوان199

300 30012 00030012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالفحــــص200

000 000558 000558 00045 513جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بزغوان

خ ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة ببنزرت

500 50029 50029 0002 27المدرســة اإلعدادیـــة بوخریــص ببنـــزرت201

300 30029 30029 0002 27المدرسة اإلعدادیــة النموذجیة فرحــات حشـــاد ببنـــزرت202

000 00055 00055 0005 50المدرسة اإلعدادیـة الحبیب الحــداد بنــــزرت203

500 50026 50026 0002 24المدرســة اإلعدادیـة الكاھنـــة بمنــزل بورقیبــــــة204

300 30024 30024 0002 22المدرســة اإلعدادیـة باستـــور بماطــــــر205

300 30022 30022 0001 21المدرســـة اإلعدادیـة ابن ابي ضیــاف بمنزل بورقیبــــة206

500 50036 50036 0004 32المدرسة اإلعدادیة محمد التوھامي بن سعید بالماتلین207

900 90026 90026 0002 24المدرسة اإلعدادیـة بــرفـــراف208

300 30025 30025 0002 23المدرســـة اإلعدادیـة بغار الملـــح209

500 50066 50066 0005 61المدرســة اإلعدادیـة بجومیـــــن210

500 50027 50027 0002 25المدرســـة اإلعدادیـة نھج تونس تینجـــة211

100 10035 10035 0003 32المدرســـة اإلعدادیـة 9 أفریل بمنزل بورقیبة212

500 50028 50028 0002 26المدرســـة اإلعدادیـة ابن سینا بالعالیـــة213

200 20042 20042 0005 37المدرســة اإلعدادیـة براس الجبــــل214

300 30034 30034 0003 31المدرسة اإلعدادیــة ابن شــرف منزل بورقیبـــــة215

300 30017 30017 0001 16المدرسة اإلعدادیـة بــأم ھانـــي216

600 60027 60027 0002 25المدرســـة اإلعدادیـة بجرزونـــة217

800 80027 80027 0002 25المدرســة اإلعدادیــة بعوسجــــــة218

800 80061 80061 0005 56المدرســـة اإلعدادیـة بسجنـان219

800 80029 80029 0002 27المدرســة اإلعدایــة الجـــالء ببنــــزرت220

800 80028 80028 0002 26المدرســة اإلعدایــة بماطر 2212

000 00041 00041 0004 37المدرســة اإلعدادیـة بزھانـــة222

800 80072 80072 0004 68المدرســة اإلعدادیـة بالغزالــــــة223

500 50030 50030 0002 28المدرسة اإلعدادیـة بمنزل جمیـــل224

500 50034 50034 0003 31المدرسـة اإلعدادیــة نھج صالح الدین األیوبي رأس الجبل225

800 80044 80044 0004 40المدرســة اإلعدادیـة الحبیــب بوقطفـــة بنــزرت226
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700 70027 70027 0001 26المدرســة اإلعدادیـة بتمرة227

500 50035 50035 0002 33المدرســة اإلعدادیـة بھنشیر الماتلین228

300 30035 30035 0003 32المدرســة اإلعدادیـة العھد الجدید بالعالیة229

400 40032 40032 0003 29المدرســة اإلعدادیـة شارع بورقیبة ببنــزرت230

200 20032 20032 0003 29المدرســة اإلعدادیـة الحیاة بماطر بنــزرت231

300 30028 30028 0002 26المدرسة اإلعدادیة حي اإلقبال بتینجة232

200 20031 20031 0003 28المدرسة اإلعدادیة بمنزل عبد الرحمان233

800 80030 80030 0002 28المدرسة اإلعدادیة بماطر234

800 80031 80031 0003 28المدرسة اإلعدادیة بوشملة بجرزونة235

700 70031 70031 0001 30المدرسة اإلعدادیة جبل الّسمان بجومین236

000 00031 00031 0002 29المدرسة اإلعدادیة طریق تونس بماطر237

300 30033 30033 0002 31المدرسة اإلعدادیة سحنون 3 بمنزل بورقیبة238

400 40035 40035 0002 33المدرسة اإلعدادیة بسجنان 2392

500 50027 50027 0002 25المدرسة اإلعدادیة بمنزل جمیل 2402

500 50023 50023 0001 22المدرسة اإلعدادیة بالخیتمین241

000 00032 00032 0003 29المدرسة اإلعدادیة بالمصیدة بنزرت242

800 80021 00080021 21المدرسة اإلعدادیة التقنیة بماطر243

700 70021 00070021 21المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمنزل جمیل244

300 30020 30020 0001 19المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمنزل بورقیبة245

400 40024 40024 0001 23المدرسة اإلعدادیة التقنیة ببنـــــزرت246

400 40051 40051 0004 47المدرســة اإلعدادیـة الھــادي شاكـــر ببنـــزرت247

600 565 6001 565 6001 000135 430 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة ببنزرت

د ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بنابل

800 80058 80058 0006 52المدرســة اإلعدادیــــة بسلیمـــــــان248

000 00027 00027 0002 25المدرسـة اإلعدادیـــة بقرعـــــة ساســـي ـ قربة249

800 80030 80030 0003 27المدرســة اإلعدادیــــــة أســـــمر بقلیبیــــة250

800 80035 80035 0006 29المدرسـة اإلعدادیــة الطاھـرالحــداد نابــــل251

200 20069 20069 0009 60المدرسـة اإلعدادیــة شارع بورقیبة بقربة252

000 00027 00027 0002 25المدرسة اإلعدادیـة بالرعینیــــن253

400 40026 40026 0002 24المدرسة اإلعدادیــة بالصمعـــة254

800 80024 80024 0002 22المدرسة اإلعدادیــة بتازركـــــة255

500 50021 50021 0001 20المدرســـة اإلعدادیــة بأزمـــــــور256

000 00028 00028 0002 26المدرسة اإلعدادیــة بزاویة المقایــــز257

500 50030 50030 0003 27المدرســـة اإلعدادیـة ببئر بورقبــــة258

300 30044 30044 0005 39المدرسة اإلعدادیــة بقرنبالیـــــة259

400 40015 40015 0001 14المدرسة اإلعدادیــة ببوكریـــــم260

600 60015 60015 0001 14المدرسة اإلعدادیــة بزاویـــة الجدیـــــدي261

700 70029 70029 0001 28المدرســـة اإلعدادیــة بمنـــزل حــــّر262

900 90021 90021 0001 20المدرســــة اإلعدادیــة صاحـــب الجبـــل263

300 30022 30022 0002 20المدرســـة اإلعدادیـة بالمعمــــورة264

100 10029 10029 0003 26المدرســــة اإلعدادیـة بفنـدق الجدیــــد265

300 30039 30039 0006 33المدرسة اإلعدادیة نھج الھادي والي بالحمامات266

100 10018 10018 0002 16المدرســـة اإلعدادیــة بالصقالبة267

500 50032 50032 0003 29المدرســـة اإلعدادیــة شارع الجمھوریة بمنزل تمیم268

800 80030 80030 0003 27المدرسة اإلعدادیة شارع تونس قلیبیة269

800 80032 80032 0002 30المدرسة اإلعدادیة بالھواریة270

500 50015 50015 0001 14المدرسة اإلعدادیة بالكرمیة - قرمبالیة271

200 20040 20040 0006 34المدرسة اإلعدادیة بمنزل بوزلفة272
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900 90029 90029 0002 27المدرسة اإلعدادیة ساحة الشھداء بنابل273

500 50037 50037 0005 32المدرسة اإلعدادیة أبوالقاسم الشابي بالحمامات274

800 80025 80025 0002 23المدرسة اإلعدادیة الحبیب بوقطفة بقرنبالیة275

000 00040 00040 0005 35المدرسة اإلعدادیة العھد الجدید بنابل276

200 20026 20026 0002 24المدرسة اإلعدادیة العھد الجدید بقربة277

100 10033 10033 0003 30المدرسة اإلعدادیة فرحات حشاد بالحمامات278

000 00032 00032 0004 28المدرسة اإلعدادیة الطاھر بن عاشور بدار شعبـان الفھــري279

000 00042 00042 0005 37المدرسة اإلعدادیة علي البلھوان بقلیبیة280

600 60033 60033 0005 28المدرســـة اإلعدادیـــة بالمیدة281

300 30024 30024 0002 22المدرسة اإلعدادیة بدارعلوش282

800 80033 80033 0004 29المدرســـة اإلعدادیـــة محمد البشروش بدار شعبان الفھري 283

300 30054 30054 0005 49المدرســة اإلعدادیة 23 جانفي 1952 ببني خالد284

000 00051 00051 0007 44المدرسة اإلعدادیة ببوعرقـــــوب285

300 30029 30029 0002 27المدرسة اإلعدادیة بالشریفات - سلیمان286

600 60024 60024 0001 23المدرسة اإلعدادیة بالرحمة - منزل بوزلفة287

800 80047 80047 0004 43المدرسة اإلعدادیة بتاكلســــة288

400 40028 40028 0001 27المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنابــــــل289

900 90012 00090012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقرنبالیــــة290

400 40038 40038 0005 33المدرسة اإلعدادیة ببني خیار291

100 10048 10048 0007 41المدرسة اإلعدادیة نھج األندلس بمنزل تمیم292

500 50012 00050012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقربــــــة293

700 70012 00070012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة ببني خـــالد294

000 00013 00013 0001 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمنزل تمیـــم295

600 60012 00060012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقلیبیــــــة296

800 80012 00080012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسلیـمــــان297

700 70016 70016 0001 15المدرسة اإلعدادیة بنیانو298

700 70034 70034 0002 32المدرسة اإلعدادیة النموذجیة المنصف باي بنابل299

300 30024 30024 0002 22المدرسة اإلعدادیة بسیدي الجدیدي - الحمامات300

600 599 6001 599 6001 000175 424 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بنابل

ذ ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بباجة

500 50027 50027 0002 25المدرســة اإلعدادیـــة المنجي سلیم بمجـاز البـــــاب301

100 10032 10032 0002 30المدرســة اإلعدادیــــة الطاھـر الحـداد مجـاز البــاب302

200 20037 20037 0002 35المدرسة اإلعدادیة الحبیب بورقیبة بتبرسق303

900 90032 90032 0001 31المدرســـة اإلعدادیــة ابن الجزار بوشتاتــــــة304

300 30023 30023 0001 22المدرسـة اإلعدادیـــة ابن رشـد بتستــور 305

600 60021 60021 0001 20المدرســـة اإلعدادیــة ابن خلدون بالمعقولـــــة باجـة306

000 00032 00032 0002 30المدرسـة اإلعدادیة خیرالدین باشا سیدي اسماعیـل  باجـة307

000 00024 00024 0002 22المدرســة اإلعدادیــة ابن رشیق بوادي الزرقــــــاء308

100 10032 10032 0003 29المدرســــة اإلعدادیـــة ابن عرفة بالمحلـــــــــة باجــــة309

100 10024 10024 0001 23المدرســـة اإلعدادیــة الطیب المھیري القوســـــة310

200 20053 20053 0004 49المدرســـة اإلعدادیــة ابن شرف بنفــزة311

600 60028 60028 0002 26المدرســة اإلعدادیــة شارع بورقیبة بباجـــــة312

300 30024 30024 0001 23المدرســـة اإلعدادیــة الفاضل بن عاشور بالسلوقیــــة313

800 80014 00080014 14المدرســة اإلعدادیـــة یوغرطة بتوكابـــــر314

700 70021 00070021 21المدرسة اإلعدادیة فرحات حشاد طریـق الكسـاب باجـة315

000 00028 00028 0001 27المدرســة اإلعدادیــة فرحات حشاد  بقبالط 316

700 70047 70047 0002 45المدرسـة اإلعدادیة العیاضي الباجي بباجة 317

000 00025 00025 0002 23المدرسـة اإلعدادیة ابن سھل بتستور 318
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800 80028 80028 0002 26المدرسـة اإلعدادیة ابن سینا بعمدون 319

000 00028 00028 0003 25المدرسـة اإلعدادیة علي القلصادي بباجة 320

100 10027 10027 0001 26المدرسـة اإلعدادیة حي ابن خلدون بتیبار 321

000 00017 00017 0002 15المدرسة اإلعدادیة الرشاد بباجة322

100 10027 10027 0001 26المدرسة اإلعدادیة أبو القاسم الشابي بالطبابة323

600 60022 60022 0001 21المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي بتبرسق 324

600 60027 60027 0002 25المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي بنفزة325

600 60020 60020 0001 19المدرسة اإلعدادیة الحریة شارع بورقیبة بباجة326

300 30017 30017 0001 16المدرسة اإلعدادیة علي الدوعاجي بقبالط 327

500 50013 00050013 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمجــاز البـــاب328

500 50029 50029 0002 27المدرسة اإلعدادیة باجة المستقبل329

700 70013 00070013 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بباجــــــة330

800 80013 00080013 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنفــزة331

300 30011 00030011 11المدرسة اإلعدادیة التقنیة بتبرســــق332

000 00040 00040 0003 37المدرسة اإلعدادیة ابن البیطار بمجاز الباب333

000 000868 000868 00060 808جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بباجة

ر ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بجندوبة

300 30033 30033 0002 31المدرســة اإلعدادیـــة المرجـــان بطبرقـــة334

800 80044 80044 0001 43المدرســة اإلعدادیــــة النموذجیة بجندوبــــــة335

000 00043 00043 0003 40المدرســة اإلعدادیـــة مصطفي خریف بجندوبــة336

500 50045 50045 0003 42المدرســة اإلعدادیـــة ببوسالـــم337

000 00021 00021 0001 20المدرســة اإلعدادیـــة ببوعـــوان338

500 50029 50029 0001 28المدرســـة اإلعدادیــة ببـــوش339

000 00032 00032 0003 29المدرســة اإلعدادیـــة بســوق السبــــت340

000 00044 00044 0003 41المدرســـة اإلعدادیــة ببالریجیــــــا341

000 00035 00035 0003 32المدرســة اإلعدادیــة بعین دراھــــم342

300 30044 30044 0003 41المدرســة اإلعدادیــة بغار الدماء343

100 10032 10032 0002 30المدرســـة اإلعدادیــة ببلطـــــة344

600 60034 60034 0002 32المدرســة اإلعدادیـة بعیــن الصبــح345

000 00029 00029 0001 28المدرســـة اإلعدادیــة ببني مطیـر346

500 50028 50028 0001 27المدرســـة اإلعدادیــة 2 مارس 1934 بجندوبة347

500 50046 50046 0003 43المدرســـة اإلعدادیــة 4 أفریل 1938 بوادي ملیز348

000 00045 00045 0004 41المدرســة اإلعدادیــة الھادي بن حسیـن جندوبــة349

300 30042 30042 0004 38المدرسـة اإلعدادیــة ببوسالـــم المحطـــة350

800 80029 80029 0001 28المدرســة اإلعدادیـــة بعین سلطـــــان351

000 00054 00054 0004 50المدرســـة اإلعدادیــة فجري البوسعیدي بفرنانــــة352

500 50037 50037 0003 34المدرســة اإلعدادیــة طریق تونس جندوبــــــة353

000 00033 00033 0003 30المدرســــة اإلعدادیــة حي الخضراء ببـــــوسالــــــم354

500 50034 50034 0002 32المدرســـة اإلعدادیــة بسیــدي بلقاســــم غـار الدمـــاء355

100 10054 10054 0006 48المدرســـة اإلعدادیــة 18 جانفي 1952 بطبرقة356

900 90040 90040 0002 38المدرســـة اإلعدادیــة بعین البیة357

200 20030 20030 0002 28المدرســـة اإلعدادیــة بسوق الجمعة 358

500 50038 50038 0002 36المدرســـة اإلعدادیــة بحمام بورقیبة 359

500 50031 50031 0002 29المدرســـة اإلعدادیــة الھادي خلیل ببوسالم 360

900 90036 90036 0002 34المدرسة اإلعدادیة الحریة بغارالدماء361

500 50041 50041 0005 36المدرسـة اإلعدادیـة المروج بجندوبة 362

700 70032 70032 0002 30المدرســـة اإلعدادیــة بالفجوج - فرنانة 363



23

  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد
 

الرتبي
بیــــان المؤسســــــــات

الجملة

المــــــــــــوارد

600 60034 60034 0002 32المدرسة اإلعدادیة الجلیل بغار الدماء364

300 30020 00030020 20المدرسة اإلعدادیة التقنیة بجندوبـــــة365

000 00036 00036 0003 33المدرسة اإلعدادیة بجندوبة366

500 50016 00050016 16المدرسة اإلعدادیة التقنیة بغــار الدمـــاء367

900 232 9001 232 9001 00092 140 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بجندوبة

ز ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالكاف

700 70029 70029 0001 28المدرســة اإلعدادیـــة اإلمام سحنون بالدھماني368

800 80041 80041 0002 39المدرســة اإلعدادیـــة بقلعـــة سنـــان369

900 90033 90033 0002 31المدرســـة اإلعدادیـــة بنبــــــــر370

300 30044 30044 0004 40المدرســـة اإلعدادیــة ابن خلــدون بالكــــاف371

700 70015 00070015 15المدرســة اإلعدادیـــة بتاجرویـــــن372

400 40025 40025 0001 24المدرســـة اإلعدادیــة بالطویــــرف373

800 80032 80032 0002 30المدرســة اإلعدادیـــة  اإلمام  إبن عرفة بالسرس  374

900 90025 90025 0001 24المدرســـة اإلعدادیـــة یوغرطــــة بالكــاف375

600 60016 00060016 16المدرســــة اإلعدادیــة بمنــزل سالــــم376

300 30043 30043 0003 40المدرســـة اإلعدادیــة أبوالقاسم الشابي بالدھمانـــي377

700 70028 70028 0001 27المدرســة اإلعدادیــة بالقصــور378

700 70031 70031 0002 29المدرسـة اإلعدادیــة أبوالقاسم الشابي بتاجرویــن379

200 2007 2007 0002 5المدرسة اإلعدادیــة ببــرج العیفــــة380

000 00029 00029 0002 27المدرســــة اإلعدادیـــة بالجریصـــة381

700 70015 00070015 15المدرســـة اإلعدادیـــة بسیــدي مطیـــر382

600 60016 00060016 16المدرســة اإلعدادیـــة بسیــدي رابـــــح383

500 50023 50023 0001 22المدرســـة اإلعدادیـــة بالقلعــــة الخصبـــاء384

200 20034 20034 0003 31المدرســـة اإلعدادیــة بالســـــــرس385

300 30038 30038 0003 35المدرســة اإلعدادیــة ببرنوســـــــة386

200 20031 20031 0003 28المدرســة اإلعدادیـــة بحي اإلنطالقة ساقیة سیدي یوسف 387

300 30028 30028 0001 27المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بالكاف388

800 80023 80023 0001 22المدرسة اإلعدادیة حي الدیر بالكاف389

500 50026 50026 0001 25المدرسة اإلعدادیة سواني العنب بالكاف390

500 50022 50022 0001 21المدرسة اإلعدادیة ابن الھیثم بتاجروین391

500 50037 50037 0002 35المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بالكاف 392

900 90027 90027 0001 26المدرسة اإلعدادیة إبن النفیس بالقصـــــور393

500 50020 00050020 20المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالكــاف394

500 500752 500752 00054 698جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالكاف

س ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة

700 70039 70039 0002 37المدرســة اإلعدادیــة أبو القاسم الشابي بالروحیة 395

000 00025 00025 0002 23المدرســة اإلعدادیــة بالعروســــــة396

200 20023 20023 0002 21المدرســة اإلعدادیـة بقعفـــــور397

500 50025 50025 0001 24المدرســة اإلعدادیـة بسیـــار مكثــــر398

800 80045 80045 0002 43المدرســة اإلعدادیــة أبو القاسم الشابي بسلیانة399

500 50025 50025 0002 23المدرســة اإلعدادیـة ابن ابي ضیاف القنطـرة400

200 20024 20024 0001 23المدرسـة اإلعدادیـة ابن عرفــة باألخـــوات 401

700 70034 70034 0001 33المدرســة اإلعدادیـة ابن شرف برج المسعودي402
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500 50048 50048 0003 45المدرســة اإلعدادیـة ابن رشــد مكثــــر403

800 80069 80069 0003 66المدرســـة اإلعدادیـة ببوعــرادة404

700 70046 70046 0003 43المدرســـة اإلعدادیـة بكســـــرى405

500 50038 50038 0003 35المدرســـة اإلعدادیــة بسیــدي بورویـــــس406

300 30038 30038 0003 35المدرســـة اإلعدادیـة بالروحیــــة407

000 00059 00059 0003 56المدرســـة اإلعدادیـة ببرقـــو408

300 30036 30036 0003 33المدرســـة اإلعدادیـــة حي النـــور بسلیانـــة409

300 30047 30047 0003 44المدرســة اإلعدادیــة بالكریــــب410

800 80036 80036 0002 34المدرســــة اإلعدادیـة بمكثـــر411

300 3007 0003007 7المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسلیانة412

100 1007 0001007 7المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقعفـــور413

200 2009 0002009 9المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمكثـر414

500 50021 50021 0001 20المدرسة اإلعدادیة الحبابسة بالروحیة415

500 50021 50021 0001 20المدرسة اإلعدادیة المنصورة كسرى416

400 400731 400731 00050 681جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة

ش ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالقصرین

100 10032 10032 0003 29المدرسـة اإلعدادیـــة العبادلــــة بسبیطلـــة417

600 60047 60047 0003 44المدرســة اإلعدادیـــة بماجـــل بلعبـــاس418

600 60038 60038 0003 35المدرســة اإلعدادیـة " حي النــور" بالقصریــــن419

000 00045 00045 0004 41المدرســــة اإلعدادیـة بحسي الفریـــد420

300 30048 30048 0005 43المدرســـة اإلعدادیـة حي الزھـــورالقصریــــن421

200 20039 20039 0004 35المدرســـة اإلعدادیـة بتالبـــــت422

400 40021 40021 0001 20المدرســة اإلعدادیـة " ابن الفــرات " بتالـــــة423

100 10043 10043 0005 38المدرســـة اإلعدادیـة بالعیـــــون424

300 30037 30037 0003 34المدرســــة اإلعدادیـة 25 جویلیة 1957 بتالة425

300 30044 30044 0002 42المدرســة اإلعدادیـة النموذجیة ابن رشد بالقصریــــن426

800 80042 80042 0003 39المدرســـة اإلعدادیـة حي الخضـــــراء بسبیطلــــة427

300 30036 30036 0002 34المدرســـة اإلعدادیـة بسیــدي سھیــــل428

800 80046 80046 0005 41المدرســة اإلعدادیـة حي الفتـــح بالقصریـــــن429

100 10036 10036 0003 33المدرســـة اإلعدادیــة ببوزقــــــام430

500 50029 50029 0002 27المدرســـة اإلعدادیــة بخمــــــــودة431

200 20043 20043 0004 39المدرســـة اإلعدادیــة باألحــــــواش432

500 50030 50030 0002 28المدرســـة اإلعدادیـة بالشرایـــــع433

300 30031 30031 0002 29المدرســة اإلعدادیـة بعین الخمایسیــــة434

900 90030 90030 0001 29المدرســــة اإلعدادیــة بالدغــــــرة435

600 60031 60031 0002 29المدرســــة اإلعدادیــة بالرخمــــات436

200 20035 20035 0002 33المدرسة اإلعدادیة إبن عرفة بسبیطلة437

000 00029 00029 0003 26المدرســــة اإلعدادیــة بفوسانة 438

700 70039 70039 0003 36المدرســــة اإلعدادیــة بسبیبة439

200 20033 20033 0003 30المدرســــة اإلعدادیــة بفوسانة 4402

900 90039 90039 0003 36المدرســــة اإلعدادیــة حي البساتین بالقصرین441

900 90037 90037 0003 34المدرســــة اإلعدادیــة بفریانة442

900 90030 90030 0002 28المدرسة اإلعدادیة إبن خلدون بالقصرین443

300 30040 30040 0003 37المدرســــة اإلعدادیــة بجدلیان444

900 90015 00090015 15المدرسة اإلعدادیة صحراوي بفوسانة445

000 00032 00032 0003 29المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي بسبیبة446

700 70028 70028 0002 26المدرسة اإلعدادیة خیر الدین باشا بماجل بلعباس447

300 30023 00030023 23المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالقصریـــن448
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000 00023 00023 0002 21المدرسة اإلعدادیة  بسبیطلة449

300 30014 00030014 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة بفریانــــة450

000 00025 00025 0001 24المدرسة اإلعدادیة مقسم التراب حاسي الفرید القصرین 451

200 204 2001 204 2001 000103 101 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالقصرین

ص ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسوسة

300 30046 30046 0003 43المدرسـة اإلعدادیـــة النموذجیة الباب الشمالي بسوســـة452

000 00050 00050 0007 43المدرسـة اإلعدادیـــة 2 مارس 1934 بمساكن453

800 80043 80043 0005 38المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بمساكن454

600 60027 60027 0003 24المدرسـة اإلعدادیـــة نھـج قسنطینــــــة بسوســــة455

300 30041 30041 0005 36المدرســة اإلعدادیــــة الطاھرالحداد بالقلعـة الكبـــرى456

800 80026 80026 0001 25المدرسة اإلعدادیة الفارابي بمساكن457

300 30048 30048 0008 40المدرســـة اإلعدادیة بالزاویة والقصیبــة والثریــات458

700 70021 70021 0001 20المدرســـة اإلعدادیة ھرقلــــة459

000 00033 00033 0003 30المدرســـة اإلعدادیة بسیـــدي الھانـــي460

200 20022 20022 0002 20المدرســة اإلعدادیة نھـــج الســودان سوســـة461

500 50023 50023 0001 22المدرســــة اإلعدادیة بالكنایــــس 462

800 80023 80023 0001 22المدرســة اإلعدادیة ببورجیــــن463

500 50039 50039 0003 36المدرســـة اإلعدادیة بالكنـــدار464

000 00025 00025 0002 23المدرسة اإلعدادیـة حي خزامة سوسة465

000 00040 00040 0006 34المدرسة اإلعدادیــة سھلـول حمام سوســـة466

000 00030 00030 0003 27المدرسـة اإلعدادیــة نھـج العجمـي بن سعد القلعة الكبرى467

300 30032 30032 0003 29المدرسـة اإلعدادیــة  لطفي قرطاس بأكودة468

100 10032 10032 0003 29المدرسـة اإلعدادیـة بسیدي بوعلي469

200 20026 20026 0003 23المدرسـة اإلعدادیــة المسعدیــــن470

500 50033 50033 0003 30المدرسة اإلعدادیة حي الزھور سوســة471

100 10036 10036 0004 32المدرسة اإلعدادیة بحي الریاض سوسة472

500 50025 50025 0002 23المدرسة اإلعدادیة علي البلھوان القلعة الكبرى 473

200 20035 20035 0004 31المدرسـة اإلعدادیـــة محمد الھادي العامري بالقلعـــة الصغــرى474

000 00073 00073 00010 63المدرسة اإلعدادیة محمد العروي بسوسة475

500 50029 50029 0002 27 المدرسة اإلعدادیة ببوحسینة 476

200 20032 20032 0003 29المدرسة اإلعدادیة حي الیاسمین بالنفیضة 477

100 10033 10033 0003 30المدرسة اإلعدادیة البحایر بحمام سوسة478

200 20034 20034 0004 30المدرسة اإلعدادیة بسوسة الجدیدة479

900 90035 90035 0004 31المدرسة اإلعدادیة حي الزھراء بسوسة 480

600 60031 60031 0003 28المدرسة اإلعدادیة ابن رشد بمساكن481

500 50032 50032 0005 27المدرسة اإلعدادیة طریق زغوان بالنفیضة 482

500 50031 50031 0003 28المدرسة اإلعدادیة الفارابي بالقلعة الكبرى483

100 10023 10023 0002 21المدرسة اإلعدادیة أحمد العّواني بسیدي بوعلي484

300 30042 30042 0004 38المدرسة اإلعدادیة البیروني بالنفیضة485

500 50032 50032 0004 28المدرسة اإلعدادیة جمال بن عبد الجلیل بأكودة486

300 30025 30025 0002 23المدرسة اإلعدادیة طارق ابن زیاد بخزامة الشرقیة ـ سوسة487

200 20033 20033 0004 29المدرسة اإلعدادیة حي الریاض الخامس ـ بسوسة488

200 20053 20053 0005 48المدرســة اإلعدادیة ببوفیشة489

600 60026 60026 0002 24المدرسة اإلعدادیة ابن عرفة بسیدي عبد الحمید - سوسة490

600 60034 60034 0003 31المدرسة اإلعدادیة بالقلعة الصغرى491

500 50029 50029 0003 26المدرسة اإلعدادیة الجوھرة سھلول سوسة492

700 70013 70013 0001 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسوســـــة493

300 30013 30013 0001 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالنفیضــــــة494
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400 40016 00040016 16المدرسة اإلعدادیة التقنیة بأكــــودة495

000 00011 00011 0001 10المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالقلعــة الكبـــــرى496

500 50012 00050012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسیدي بوعلــــي497

800 80013 80013 0001 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمساكـــــن498

000 00025 00025 0001 24المدرسة اإلعدادیة مي الجریبي حي الریاض سوسة499

200 503 2001 503 2001 000164 339 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسوسة

ض ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالقیروان

000 00041 00041 0005 36المدرسـة اإلعدادیـــة دار األمـــان بالقیــروان500

500 50033 50033 0004 29المدرســة اإلعدادیـــة ببوحجلـــــة المركــز 501

500 50041 50041 0003 38المدرســة اإلعدادیــــة بالشـــــراردة502

700 70040 70040 0004 36المدرســة اإلعدادیــــة 2 مارس 1934 القیروان503

000 00039 00039 0004 35المدرســـة اإلعدادیـة الحصـــري بالقیـــروان504

000 00034 00034 0003 31المدرســــة اإلعدادیـة بمنــزل المھیــــري نصر اللــھ505

200 20044 20044 0004 40المدرســـة اإلعدادیـة بحفـــوز506

300 30044 30044 0004 40المدرســـة اإلعدادیـة اإلمام سحنون ببوحجلـــة507

900 90043 90043 0004 39المدرســـة اإلعدادیـة بالوسالتیــــــة508

400 40037 40037 0004 33المدرســــة اإلعدادیـة بالشبیكــــــة509

600 60033 60033 0002 31المدرســـة اإلعدادیـة بعین جلولـــــة الوسالتیـة510

700 70036 70036 0003 33المدرسة اإلعدادیة ابن ابي الضیاف بحاجب العیون511

300 30023 30023 0001 22المدرســة اإلعدادیـة الكبــارة نصراللــــھ512

900 90033 90033 0002 31المدرسـة اإلعدادیـة دار الجمعیـــــة بالسبیخـــــة513

000 00028 00028 0002 26المدرسة اإلعدادیـة بالمساعیــــد ـ العــال514

300 30028 30028 0002 26المدرســة اإلعدادیـة ببئــر الوصفـــان ـ الشــراردة515

600 60025 60025 0001 24المدرســة اإلعدادیـة بالجھینــــــة ـ بوحجلـة516

000 00037 00037 0004 33المدرســـة اإلعدادیـة المنصــورة القیـــروان517

000 00040 00040 0004 36المدرســـة اإلعدادیـة إبن ھاني بالقیـــروان518

000 00031 00031 0002 29المدرســـة اإلعدادیـة بالزملــــــة ـ حفـوز519

100 10039 10039 0003 36المدرســــة اإلعدادیـة بالسبیخـــــة520

000 00033 00033 0003 30المدرســــة اإلعدادیـة بنصراللــــھ521

500 50032 50032 0004 28المدرســــة اإلعدادیـة بالعال522

100 10034 10034 0003 31المدرســــة اإلعدادیـة ابن رشد بالسبیخة 523

500 50036 50036 0003 33المدرســــة اإلعدادیـة بحاجب العیون 524

000 00031 00031 0003 28المدرســــة اإلعدادیـة حي الزیاتین بحفوز 525

600 60028 60028 0002 26المدرسة اإلعدادیة إبن شرف بالقیروان526

100 10037 10037 0004 33المدرسة اإلعدادیة برقادة ـ القیروان527

500 50035 50035 0003 32المدرسة اإلعدادیة أسد إبن الفرات بالقیروان528

000 00026 00026 0002 24المدرسة اإلعدادیة الشابي بالوسالتیة529

700 70023 70023 0001 22المدرسة اإلعدادیة الباطن بالقیروان530

200 20013 20013 0001 12المدرسة اإلعدادیة الذھیبات بالعال531

000 00029 00029 0003 26المدرسة اإلعدادیة المنجي سلیم بالسبیخة532

000 00039 00039 0004 35المدرسة اإلعدادیة ببوحجلة533

300 30028 30028 0002 26المدرسة اإلعدادّیة المنار بالقیروان534

800 80022 80022 0001 21المدرسة اإلعدادّیة بالعال الحبیب 535

900 90014 00090014 14المدرسة اإلعدادّیة المنارة - نصرهللا536

900 90013 00090013 13المدرسة اإلعدادّیة سیدي سعد - نصرهللا537

200 20028 20028 0002 26المدرسة اإلعدادیة أبوزمعة البلوي بالقیروان538

700 70022 70022 0001 21المدرسة اإلعدادیة بسیدي علي بن سالم539

500 50015 00050015 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة بحفــــوز540
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000 00026 00026 0002 24المدرسة اإلعدادیة بیت الحكمة بالقیروان541

700 70024 70024 0001 23المدرسة اإلعدادیة بالسرجة ـ حاجب العیون542

800 80023 80023 0001 22المدرسة اإلعدادیة بالشوایحیة ـ الشراردة543

100 10024 10024 0001 23المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنھـــــج فــاس القیــروان544

500 50015 00050015 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنصر اللــــھ545

000 00016 00016 0002 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة ببوحجلـــــة546

600 60047 60047 0002 45المدرسة اإلعدادیة النموذجیة جعفر ماجد بالقیروان547

500 50021 50021 0001 20المدرسة اإلعدادیة بقصر اللمسة الوسالتیة548

000 00025 00025 0001 24المدرسة اإلعدادیة الخضراء بالقیروان549

700 525 7001 525 7001 000135 390 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالقیروان

ط ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالمنستیر

000 00039 00039 0005 34المدرسـة اإلعدادیـــة حـي الفتــح بجمـــال550

200 20042 20042 0006 36المدرسـة اإلعدادیـــة ببنبلــــــــة551

800 80023 80023 0001 22المدرسـة اإلعدادیـــة بعمیــرة التــــوازرة ـ المكنین552

300 30015 30015 0001 14المدرسـة اإلعدادیـــة بسیـــدي بنــــورـ المكنین553

900 90022 90022 0001 21المدرســة اإلعدادیـــة بعمیــرة الحجـــاج ـ المكنین554

800 80030 80030 0004 26المدرسـة اإلعدادیــة مفیـدة بورقیبــــــة بالمنستیـــر555

000 00039 00039 0006 33المدرســــة اإلعدادیــة بقصر ھالل556

400 40036 40036 0005 31المدرســــة اإلعدادیــة الطاھـر الحــداد المكنیــــن557

000 00036 00036 0005 31المدرســــة اإلعدادیــة 3 جانفي 1934 بقصر ھالل558

800 80035 80035 0004 31المدرســة اإلعدادیــة بالساحلیـــن559

300 30028 30028 0003 25المدرســـة اإلعدادیــة علي بورقیبـــة بالمنستیــــر560

400 40031 40031 0004 27المدرسـة اإلعدادیــة التحــدي بخنیـــــس561

300 30033 30033 0004 29المدرســة اإلعدادیـة الحـاج مبــروك األزرق بمنزل النــور562

600 60023 60023 0002 21المدرســة اإلعدادیـة بزاویــة قنطـــش563

500 50025 50025 0003 22المدرســـة اإلعدادیـة بطــوزة564

600 60022 60022 0001 21المدرســــة اإلعدادیـة بالشراحیـــــل565

500 50015 50015 0001 14المدرســة اإلعدادیـة بمنــزل فارســـي566

500 50026 50026 0002 24المدرسة اإلعدادیـة بمنــزل كامــــــل567

500 50035 50035 0005 30المدرسـة اإلعدادیـة بطبلبـــــة568

500 50038 50038 0005 33المدرســة اإلعدادیـة بجمـــــــال569

200 20035 20035 0005 30المدرســة اإلعدادیـة محمود بن ضیاء بالمكنین570

600 60030 60030 0003 27المدرســـة اإلعدادیـة بقصیبـــة المدیونــي571

700 70032 70032 0003 29المدرســة اإلعدادیـة ببــنـــــان572

000 00035 00035 0004 31المدرســـة اإلعدادیــة بالبقالطــــــة573

400 40036 40036 0004 32المدرســـة اإلعدادیــة شارع بورقیبة بطبلبة574

000 00017 00017 0002 15المدرســـة اإلعدادیــة بعمیرة الفحول 575

600 60032 60032 0003 29المدرســـة اإلعدادیــة 2 مارس 1934 بالوردانین 576

500 50036 50036 0005 31المدرســـة اإلعدادیــة بصیـــــــادة577

200 20038 20038 0006 32المدرســــة اإلعدادیــة اإلمتیاز بالمنستیر578

000 00043 00043 0006 37المدرسة اإلعدادیة بزرمدیـــن579

800 80034 80034 0002 32المدرسة اإلعدادیة ببني حسان580

300 30031 30031 0004 27المدرسة اإلعدادیة عبد السالم المكني بالمكنین581

000 00027 00027 0003 24المدرسة اإلعدادیة احمد عیاد بقصر ھالل582

000 00027 00027 0002 25المدرسة اإلعدادیة المزاوغة583

300 30029 30029 0003 26المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي بجمال584

600 60028 60028 0003 25المدرسة اإلعدادیة ببوحجر585

200 20027 20027 0002 25المدرسة اإلعدادیة المستقبل بالوردانین586
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000 00053 00053 0009 44المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بالمنستیر587

100 10015 10015 0001 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمنستیــــــر588

600 60014 00060014 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمكنیــــــن589

000 00015 00015 0001 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقصـــر ھــالل590

000 00025 00025 0003 22المدرسة اإلعدادیة محمد محسن البواب بالمنستیر591

400 40025 40025 0003 22المدرسة اإلعدادیة بسیدي عامر592

200 20014 20014 0001 13المدرسة اإلعدادیة بالغنادة593

300 30032 30032 0005 27المدرسة اإلعدادیة 5 سبتمبر 1934 بالمكنین594

300 30015 00030015 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقصیبة المدیوني595

200 20016 20016 0001 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة القصاص بجمــــــــــال596

000 00016 00016 0001 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة بطبلبـــــة597

500 50031 50031 0005 26المدرسة اإلعدادیة نھج سالم بشیر بالمنستیر598

900 417 9001 417 9001 000174 243 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالمنستیر

ظ ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیة

300 30034 30034 0003 31المدرسـة اإلعدادیـة شارع بورقیبة ببومرداس599

000 00029 00029 0003 26المدرسـة اإلعدادیـة نھج 25 جویلیة 1957 بشربان600

800 80023 80023 0002 21المدرسـة اإلعدادیـة بالنفاتیـــــة ـ شربان601

900 90027 90027 0001 26المدرسـة اإلعدادیــــة بساقیـــة الــخــــادم ـ سیدي علوان602

500 50037 50037 0003 34المدرســة اإلعدادیــة شارع الحبیب بورقیبـــة بالمھدیــــة603

300 30037 30037 0003 34المدرســة اإلعدادیــة بسیدي علوان604

100 10037 10037 0003 34المدرســة اإلعدادیـة بالسواســـي605

500 50035 50035 0001 34المدرســة اإلعدادیــة بأوالد الشامــــخ606

500 50038 50038 0004 34المدرسة اإلعدادیــة " الزھراء " بالمھدیــة607

800 80042 80042 0002 40المدرســة اإلعدادیــة أبو القاسم الشابي بالجم608

400 40032 40032 0002 30المدرســة اإلعدادیـة بملولــــش609

300 30029 30029 0002 27المدرسة اإلعدادیـة بالبرادعـــــــة610

400 40030 40030 0001 29المدرســة اإلعدادیـة بالحكایمـــــة611

900 90025 90025 0001 24المدرســة اإلعدادیـة بكركــــــر612

600 60034 60034 0003 31المدرسة اإلعدادیـة ابن خلدون بقصـور الســـاف613

500 50034 50034 0003 31المدرســة اإلعدادیـة فرحات حشاد بالشابــــة614

000 00035 00035 0004 31المدرســة اإلعدادیـة شارع بورقیبـــة بقصــور الســـاف615

600 60036 60036 0001 35المدرســـة اإلعدادیـة بسیـــدي زیـــــد ـ السواسي616

900 90027 90027 0001 26المدرســـة اإلعدادیـة بالتاللســــة ـ الجــم617

500 50037 50037 0003 34المدرســـة اإلعدادیـة بھیبـــــــون618

800 80034 80034 0003 31المدرســـة اإلعدادیـة ابن شرف بالشابــــة619

900 90028 90028 0002 26المدرســـة اإلعدادیـة الحي الجدید الجــــــــم620

100 10031 10031 0003 28المدرســـة اإلعدادیـة بھبیــــــــرة621

700 70030 70030 0002 28المدرســـة اإلعدادیـة  رمزي الزرلي بالسواسي622

200 20024 20024 0001 23المدرسة اإلعدادیة برج العریف بالمھدیة623

400 40028 40028 0002 26المدرسة اإلعدادیة طریق الشاطئ برجیش624

700 70024 00070024 24المدرسة اإلعدادیة بزالبة625

600 60017 60017 0001 16المدرسة اإلعدادیة بالشحیمات الشمالیة626

100 10022 10022 0002 20المدرسة اإلعدادیة أسد إبن الفرات بالجم627

000 00024 00024 0002 22المدرسة اإلعدادیة بالكساسبة - بالسواسي628

800 80021 80021 0001 20المدرسة اإلعدادیة بأوالد عبد هللا ـ ملولش629

000 00031 00031 0002 29المدرسة اإلعدادیة بالرشارشة630

900 90015 00090015 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمھدیـــة631

600 60014 00060014 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالجـــــم632
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900 90011 00090011 11المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالسواســــي633

800 80012 00080012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالشابـــــة634

000 00016 00016 0001 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقصـــورالســـاف635

000 00016 00016 0001 15المدرسة اإلعدادیة بسلقطة636

800 80041 00080041 41المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بالمھدیة637

000 00027 00027 0001 26المدرسة اإلعدادیة أوالد صالح بقصور الساف638

000 00026 00026 0003 23المدرسة اإلعدادیة الغضابنة بالشابة639

100 169 1001 169 1001 00092 077 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیة

ع ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 1 

600 60034 60034 0002 32المدرسـة اإلعدادیــة الناظـور بئر علــي بن خلیفـــة640

500 50034 50034 0002 32المدرسـة اإلعدادیــة 15 أكتوبر 1963 صفاقس641

300 30036 30036 0004 32المدرســة اإلعدادیـة الطاھـر الحداد بصفاقــــس642

400 40056 40056 0002 54المدرســة اإلعدادیـة بالصخیرة 643

000 00036 00036 0004 32المدرســة اإلعدادیـة شارع الحبیب بورقیبة صفاقس644

500 50032 50032 0003 29المدرسة اإلعدادیة بالمحــــــــرس645

900 90047 90047 0002 45المدرســة اإلعدادیـة ببئـــر علــى بن خلیفـــة646

400 40026 40026 0002 24المدرســة اإلعدادیـة 13 أوت 1956 صفاقس647

300 30032 30032 0002 30المدرســــة اإلعدادیـة بعقــــارب648

900 90034 90034 0005 29المدرســـة اإلعدادیـة الحبیب عاشور بصفاقـــــس649

300 30030 30030 0003 27المدرســة اإلعدادیـة حي النــور بصفاقـــس650

500 50023 50023 0002 21المدرســة اإلعدادیـة بنقطـــــة651

600 60035 60035 0004 31المدرســة اإلعدادیـة بطینـــة بصفاقــــس652

500 50033 50033 0003 30المدرســة اإلعدادیـة علــي النــوري صفاقس653

400 40033 40033 0004 29المدرسـة اإلعدادیـة حلیمة الشعبوني بعقارب654

100 10024 10024 0002 22المدرسـة اإلعدادیـة حي الحبیب بصفاقس655

600 60037 60037 0006 31المدرسـة اإلعدادیـة علي البلھوان بصفاقس656

800 80054 80054 0007 47المدرسة اإلعدادیة غرة ماي صفاقس657

200 20031 20031 0003 28المدرسة اإلعدادیة الھادي العیادي حي الحبیب صفاقس658

600 60030 60030 0003 27المدرسة اإلعدادیة محمد محفوظ بصفاقس659

800 80036 00080036 36المدرسة اإلعدادیة بصبیح ـ الصخیرة660

100 10023 10023 0002 21المدرسة اإلعدادیة البشیر خریف بالمحرس661

000 0008 0008 0003 5المدرسة اإلعدادیة ابن شرف ببئر علي بن خلیفة662

000 00022 00022 0002 20المدرسة اإلعدادیة ابن عرفة حي البحري بصفاقس663

200 20030 20030 0003 27المدرسة اإلعدادّیة ابن رشد بطینة664

600 60030 60030 0002 28المدرسة اإلعدادّیة ابن الھیثم ببئرعلي بن خلیفة665

800 80033 80033 0003 30المدرسة اإلعدادّیة خیرالدین بالغریبة666

200 20024 20024 0002 22المدرسة اإلعدادیة عقبة إبن نافع بالصخیرة667

800 80045 00080045 45المدرسـة اإلعدادیـــة النموذجیة بصفاقس668

900 90012 00090012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة حي المروج طریق المطار بصفاقس669

700 70012 00070012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمحـــرس670

500 50021 50021 0002 19المدرسة اإلعدادیة بالحاجب صفاقس671

700 70012 00070012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة العھد الجدیــد بصفاقـــس672

200 20014 20014 0001 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة حي البساتیـن بصفاقـس673

900 90013 00090013 13المدرسة اإلعدادیة  محمد الجموسي بصفاقس674

000 00025 00025 0002 23المدرسة اإلعدادیة طریق األفران بصفاقس675

800 073 8001 073 8001 000103 970جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 1 

غ ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 2 
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400 40034 40034 0005 29المدرسـة اإلعدادیـة بالسلطنـیــة676

600 60032 60032 0003 29المدرسـة اإلعدادیــة حي األنس طریق تونس ساقیة الزیت677

300 30031 30031 0005 26المدرسـة اإلعدادیـة ابن الھیثم بصفاقس678

000 00043 00043 0006 37المدرسـة اإلعدادیـة بجبنیانـــــــة679

500 50042 50042 0005 37المدرســة اإلعدادیـة اإلمام سحنون طریق قرمدة صفاقـس680

800 80036 80036 0003 33المدرســة اإلعدادیـة باللــــوزة681

200 20032 20032 0002 30المدرســة اإلعدادیـة الحسین بالحاج خالد بالحنشـــــــة682

000 00039 00039 0005 34المدرســـة اإلعدادیـة بساقیة الزیت683

900 90027 90027 0001 26المدرســة اإلعدادیـة بالغرابـــــة684

500 50022 50022 0002 20المدرسة اإلعدادیة البرمكي بالعوادنة منزل شاكر 685

200 20036 20036 0004 32المدرســـة اإلعدادیـة مصطفى السالمي صفاقس686

100 10029 10029 0002 27المدرسـة اإلعدادیـة حي الحـدائـــق بجبنیانـــــة687

300 30046 30046 0006 40المدرسـة اإلعدادیـة بالشیحیة688

200 20034 20034 0003 31المدرسـة اإلعدادیـة بقرقنة689

100 10035 10035 0003 32المدرسـة اإلعدادیـة بمركز بوعصیدة بصفاقس690

000 00046 00046 0004 42المدرسة اإلعدادیة مصطفى حمدي بالعامرة691

500 50030 50030 0004 26المدرسة اإلعدادیة الحبیب الشعبوني بصفاقس692

600 60028 60028 0002 26المدرسة اإلعدادیة أحمد مالك بصفاقس693

000 00029 00029 0003 26المدرسة اإلعدادیة بالحنشة694

500 50016 50016 0001 15المدرسة اإلعدادیة بالعجانقة ـ جبنـــیانة695

200 20022 20022 0001 21المدرسة اإلعدادیة المنصورة طریق سیدي منصور بصفاقس696

100 10029 10029 0002 27المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بمنزل شاكر697

700 70053 70053 0007 46المدرســـة اإلعدادیـــة بساقیـــة الدائـــر698

000 00026 00026 0002 24المدرسة اإلعدادّیة الفارابي بمنزل شاكر699

900 90043 90043 0003 40المدرسة اإلعدادیة المنارة طریق سیدي منصور بساقیة الدائر700

500 50031 50031 0003 28المدرسة اإلعدادیة طریق تنیور بساقیة الزیت701

100 10029 10029 0002 27المدرسة اإلعدادیة ابن منظور بحي األنس ساقیة الزیت702

900 90014 00090014 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة بجبنیانـــــة703

200 20028 20028 0002 26المدرسة اإلعدادیة عامر التونسي بالحنشة704

100 10021 10021 0001 20المدرسة اإلعدادیة بالسالم - صفاقس 7052

000 00025 00025 0001 24المدرسة اإلعدادیة العوابد صفاقس706

400 400998 400998 000103 895جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 2 

ف ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بقفصة

400 40037 40037 0003 34المدرسـة اإلعدادیـــة حمیدة وحادة بقفصــة707

400 40033 40033 0002 31المدرسـة اإلعدادیـــة بالمظیلـــة708

800 80031 80031 0002 29المدرسـة اإلعدادیـــة النجـاح بالردیــف709

500 50028 50028 0002 26المدرسـة اإلعدادیـــة 2 مارس 1934 بقفصة710

400 40028 40028 0002 26المدرسة اإلعدادیة 15 أكتوبر 1963 بأم العرائس 711

200 20027 20027 0002 25المدرســة اإلعدادیــة اللـــــــة بقفصـــــة712

900 90026 90026 0001 25المدرســـة اإلعدادیــة بزنــــــوش713

800 80035 80035 0003 32المدرســة اإلعدادیــة بقفصــــة714

400 40033 40033 0002 31المدرســـة اإلعدادیــة بحي الســرور قفصـــة715

000 00021 00021 0001 20المدرســــة اإلعدادیـة بالسنــــد 716

100 10027 10027 0002 25 المدرســـة اإلعدادیــة بأم العرائــــــس المحطة 717

800 80024 80024 0001 23المدرســـة اإلعدادیــة العھد الجدید بالمتلوي718

300 30012 00030012 12المدرســـة اإلعدادیــة بأوالد وھیبة ـ قفصة719

500 50029 50029 0002 27المدرسة اإلعدادیة حي الشباب بقفصة720

500 50013 00050013 13المدرسة اإلعدادیة الشبیبة بقفصة721
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000 00023 00023 0002 21المدرسة اإلعدادیة المنزه طریق المطار بقفصة722

400 40038 40038 0004 34المدرسة اإلعدادیة بقصر قفصة723

800 80021 80021 0001 20المدرس اإلعدادیة سیدي أحمد زروق بقفصة724

500 50017 50017 0001 16المدرسة اإلعدادیة األمل بالمتلوي725

100 10026 10026 0002 24المدرسة اإلعدادیة ابن الجزار بالّسند 726

800 80029 80029 0002 27المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بقفصة727

300 30017 30017 0001 16المدرسة اإلعدادیة ابن رشد بالمظیلة 728

000 00024 00024 0002 22المدرسة اإلعدادیة ابن منظور بأم العرائس 729

700 70013 00070013 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقفصـــــة730

100 10026 10026 0001 25المدرسة اإلعدادیة بسیدي عیش731

000 00039 00039 0001 38المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بقفصة732

300 30020 00030020 20المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالردیـــف733

600 60020 00060020 20المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمتلـــوي734

800 80015 00080015 15المدرسة اإلعدادیة المیداني بن صالح ببلخیر735

900 90014 00090014 14المدرسة اإلعدادیـة ابن عرفة بالمتلوي736

000 00025 00025 0001 24المدرسة اإلعدادیـة القطار قفصة737

300 300784 300784 00056 728جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بقفصة

ق ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسیدي بوزید

500 50047 50047 0004 43المدرسـة اإلعدادیــة ابن النفیس بجلمة738

100 10036 10036 0003 33المدرسـة اإلعدادیــة طریـق السـد بالسبالــــة739

700 70042 70042 0003 39المدرسـة اإلعدادیــة ابن سینــا بالرقــــاب740

500 50035 50035 0003 32المدرســة اإلعدادیـة بالھیشـــریــــة741

600 60035 60035 0002 33المدرســـة اإلعدادیــة بالسعیــــدة742

400 40040 40040 0002 38المدرسـة اإلعدادیــة ابن المقفع بالمكناسي743

800 80039 80039 0003 36المدرسـة اإلعدادیــة خالد بن الولید بسیدي بوزید744

900 90027 90027 0001 26المدرسـة اإلعدادیــة العھد الجدیـــد بفائــض745

300 30026 30026 0002 24المدرســة اإلعدادیــة بـأوالد سلیمــــــان746

800 80038 80038 0003 35المدرسة اإلعدادیة محمد عماري بمنزل بوزیان747

800 80044 80044 0003 41المدرســة اإلعدادیـة بســـوق الجدیـــد748

300 30030 30030 0002 28المدرســـة اإلعدادیــة بأوالد حفـــــوز749

000 00042 00042 0004 38المدرســـة اإلعدادیـة بجلمــــــــــة750

700 70033 70033 0002 31المدرسـة اإلعدادیــة ابن خلــدون بالمكناســــي751

900 90051 90051 0005 46المدرســة اإلعدادیـة أبو بكـر القمـودي بسیدي بوزید752

500 50035 50035 0002 33المدرســة اإلعدادیـة بالمزونــــة753

500 50027 50027 0001 26المدرســـة اإلعدادیـة بالمكــــــارم754

100 10035 10035 0003 32المدرســـة اإلعدادیـة بالرقــــــاب755

000 00028 00028 0005 23المدرســة اإلعدادیـة المــزارة بسیدي  بوزیــد756

600 60031 60031 0002 29المدرســة اإلعدادیـة بلســـودة757

200 20024 20024 0001 23المدرســة اإلعدادیـة بام العظـــــام 758

700 70015 00070015 15المدرســة اإلعدادیـة بأوالد منصــــر759

500 50036 50036 0003 33المدرســة اإلعدادیـة بسیدي بوزید الغربیـــة760

600 60031 60031 0002 29المدرســــة اإلعدادیـة ببئــر الحفـــي761

700 70034 70034 0002 32المدرســـة اإلعدادیـة بسیــدي علــى بــن عــون762

100 10039 10039 0004 35المدرســـة اإلعدادیـة بھنشیر القالل 763

200 20045 20045 0002 43المدرســـة اإلعدادیـة النموذجیة خیر الدین باشا بسیدي بوزید764

500 50024 50024 0001 23المدرســـة اإلعدادیـة رحـــــال ببئر الحفـــي 765

200 20024 20024 0001 23المدرســـة اإلعدادیـة ابن شرف بأوالد حفوز 766

700 70028 70028 0002 26المدرسة اإلعدادیة أبو القاسم الشابي ببئر الحفي767

400 40026 40026 0002 24المدرسة اإلعدادیة ابن أبي ضیاف بالرقاب768
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600 60029 60029 0002 27المدرسة اإلعدادیة األبیض بجلمة769

900 90026 90026 0001 25المدرسة اإلعدادیة أسد إبن الفرات بالمزونة770

500 50030 50030 0002 28المدرسة اإلعدادیة ابن الھیثم بسیدي بوزید771

500 50024 50024 0001 23المدرسة اإلعدادیة الفارابي بسیدي علي بن عون772

700 70027 70027 0001 26المدرسة اإلعدادیة بمغیلة السبالة773

800 80027 80027 0001 26المدرسة اإلعدادیة بالرمیلیة سوق الجدید774

500 5009 0005009 9المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسیــدي بوزیــد775

300 3009 0003009 9المدرسة اإلعدادیة التقنیة بأوالد حفــوز776

500 50012 00050012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالرقـاب777

100 10016 10016 0001 15المدرسة اإلعدادیة عقبة ابن نافع بالمزونة778

300 30017 30017 0001 16المدرسة اإلعدادیة  ابن سینا بمنزل بوزیان779

800 80015 00080015 15المدرسة اإلعدادیة الرابطة بسیدي علي بنعون780

300 30022 30022 0001 21المدرسة اإلعدادیة الحنیة بازید بسیدي بوزید الشرقیة781

600 60023 60023 0001 22المدرسة اإلعدادیة الخشم782

200 355 2001 355 2001 000109 246 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسیدي بوزید 

ك ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتوزر

800 80026 80026 0001 25المدرسـة اإلعدادیــة العھـد الجدیـد بدقـــاش783

000 00031 00031 0003 28المدرسـة اإلعدادیــة بنفطة784

600 60024 60024 0001 23المدرســة اإلعدادیـة ابن شرف بحامـة الجریــد785

500 50046 50046 0004 42المدرسـة اإلعدادیـة ابن شبــاط بتــوزر786

300 30033 30033 0003 30المدرســة اإلعدادیـة المكي بالعزوز بنفطـــة787

400 40027 40027 0002 25المدرســة اإلعدادیـة مصطفى خریف بتوزر788

100 10030 10030 0002 28المدرسة اإلعدادیة إبن خلدون بوھالل789

000 00021 00021 0001 20المدرســة اإلعدادیة عمر السعیدي بحـــزوة790

200 20037 20037 0003 34المدرسـة اإلعدادیــة  طریق المطار بتوزر791

000 00015 00015 0001 14المدرســة اإلعدادیة الشقراطسي بتوزر792

300 30017 30017 0001 16المدرســة اإلعدادیة بزاویة العرب - دقاش793

700 70029 70029 0001 28المدرسة اإلعدادیة بتمغزة794

300 30012 00030012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنفطـــة795

300 30012 00030012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بتـــوزر796

700 70030 70030 0001 29المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بتوزر797

000 00028 00028 0002 26المدرسة اإلعدادیة بتوزر798

000 00028 00028 0002 26المدرسة اإلعدادیة المنور صمادح بنفطة799

200 200451 200451 00033 418جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتوزر

ل ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بقابس

800 80039 80039 0003 36المدرســة اإلعدادیـــة حـي األمـل بقابـــس800

500 50023 50023 0001 22المدرسـة اإلعدادیـــة  عبد السالم السعفي طریق الحامة بقابس801

100 10027 10027 0002 25المدرسـة اإلعدادیـــة العھـــد الجدیــد بالمطویـــة802

000 00033 00033 0003 30المدرســـة اإلعدادیـة بمطماطـــة الجدیــدة803

400 40051 40051 0004 47المدرســــة اإلعدادیـة ابن خلــدون قابـــس804

700 70030 70030 0002 28المدرســة اإلعدادیـة شارع الحبیب بورقیبــة بقابـــس805

700 70024 70024 0001 23المدرسـة اإلعدادیـة حي محمــد علــي قابـــس806

500 50029 50029 0002 27المدرســة اإلعدادیـة بــوذرف807

800 80023 80023 0001 22المدرسة اإلعدادیة محمد خیر الدین بوعین بالمطویة808
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000 00041 00041 0004 37المدرســـة اإلعدادیـة بغنــــوش809

500 50023 50023 0001 22المدرســة اإلعدادیــة بالسمبــــــــاط810

900 90024 90024 0001 23المدرســة اإلعدادیـة بدخیلـــة توجـــان811

700 70024 70024 0001 23المدرســـة اإلعدادیـة بالــــزارات812

000 00021 00021 0001 20المدرســـة اإلعدادیــة بمطماطــــــة القدیمـــــة813

300 30016 30016 0001 15المدرســـة اإلعدادیـة بمنـــزل الحبیـــب814

500 50030 50030 0002 28المدرســــة اإلعدادیـة ابن شرف بمـــارث815

100 10029 10029 0003 26المدرســة اإلعدادیـة العھد الجدید بقابـــــس816

800 80021 80021 0001 20المدرســة اإلعدادیـة شننــي بقابــــس817

600 60027 60027 0001 26المدرســــة اإلعدادیـة بكتانــــــة818

400 40031 40031 0002 29المدرســـة اإلعدادیـة بــوادي النـــور الحامـــــة819

900 90030 90030 0002 28المدرســـة اإلعدادیـة بطبلبـــــوـ قابـس820

300 30035 30035 0003 32المدرسة اإلعدادیة مارث821

400 40029 40029 0002 27المدرســة اإلعدادیــة العھد الجدیــد بالحامـــة822

500 50028 50028 0002 26المدرسة اإلعدادیة ابن رشد بغنوش823

100 10030 10030 0003 27المدرســة اإلعدادیــة عبد الرحمان غلیس بقابس824

800 80023 80023 0001 22المدرســة اإلعدادیــة حي اإلزدھار بقابس825

100 10021 10021 0001 20المدرســة اإلعدادیــة ببشیمة الحـــــــامة826

000 00014 00014 0001 13المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بعرام ـ مارث الجنوبیة827

100 10031 10031 0003 28المدرسة اإلعدادیة بشاطئ السالم ـ قابس828

600 60022 60022 0001 21المدرسة اإلعدادیة ببوشمة829

000 00016 00016 0001 15المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بمنزل الحبیب830

000 00014 00014 0001 13المدرسة اإلعدادّیة العھد الجدید بشنني831

700 70026 70026 0001 25المدرسة اإلعدادّیة بالحامة832

000 00022 00022 0001 21المدرسة اإلعدادیة باألفــــــام ـ مطماطة الجدیدة833

700 70022 00070022 22المدرسة اإلعدادیة التقنیة شارع ابو القاسم الشابـــي بقابـــــس834

700 70023 00070023 23المدرسة اإلعدادیة التقنیة نھج الواحة بقابس835

500 50028 50028 0002 26المدرسة اإلعدادیة النموذجیة حي المنارة بقابس الجنوبیة836

800 80022 00080022 22المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالحامــــة837

500 50020 00050020 20المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمـــارث 838

100 10033 10033 0002 31المدرسة اإلعدادیة محمد الدغباجي بالحامــــة839

600 60021 00060021 21المدرسة اإلعدادیة التقنیة بغنوش840

900 90022 90022 0001 21المدرسة اإلعدادیة الطاھر لسود بالصمباط 841

600 60014 00060014 14المدرسة اإلعدادیة بتونین842

200 20021 20021 0001 20المدرسة اإلعدادیة المیدة قابس843

400 152 4001 152 4001 00085 067 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بقابس

م ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بقبلي

000 00026 00026 0002 24المدرسـة اإلعدادیـــة النویل بـــدوز844

400 40023 40023 0001 22المدرسـة اإلعدادیــة أم الصمعـة بسـوق األحــد845

500 50023 50023 0001 22المدرسـة اإلعدادیــة عین سلیـم بطمبـــارـ قبلي الشمالیة846

600 60024 60024 0001 23المدرســــة اإلعدادیـة بالبلیــــدات847

500 50025 50025 0001 24المدرســة اإلعدادیـة بالمنشیـــــــة848

600 60029 60029 0002 27المدرســة اإلعدادیـة ابوالقاســم الشابي قبلــــي849

600 60029 60029 0002 27المدرســة اإلعدادیـة ابن رشــد بقبلـــــي850

600 60023 60023 0001 22المدرســة اإلعدادیـة ابن رشیـــق بــدوز851

300 30039 30039 0004 35المدرســة اإلعدادیـة ابــن شـرف بــــدوز852

800 80027 80027 0001 26المدرســـة اإلعدادیـــة بالقلعــــــة ـ دوز 853

200 20026 20026 0001 25المدرســـة اإلعدادیـــة الفارابي بقبلي854
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000 00027 00027 0002 25المدرسة اإلعدادیة الحصري بدوز855

600 60022 60022 0001 21المدرسة اإلعدادیة عقبة إبن نافع بقبلي856

000 00034 00034 0003 31المدرسة اإلعدادیة إبن زیدون بالفوار857

300 30017 30017 0001 16المدرسة اإلعدادیة بوعبدهللا بسوق األحد858

100 10017 10017 0001 16المدرسة اإلعدادیة العوینة بدوز859

400 40021 40021 0001 20المدرسة اإلعدادیة بزعفران ــ دوز860

300 30021 30021 0001 20المدرسة اإلعدادیة بغیدمة الفوار861

800 80015 00080015 15المدرسة اإلعدادیة بالجرسین - قبلي الجنوبیة862

000 00015 00015 0001 14المدرسة اإلعدادیة بنقة ـ سوق األحد863

200 20022 20022 0001 21المدرسة اإلعدادیة إبن منظور بسوق األحد864

700 70020 00070020 20المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقبلــــي865

600 60021 00060021 21المدرسة اإلعدادیة التقنیة بـــدوز866

600 60024 60024 0001 23المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بقبلــي867

700 700579 700579 00039 540جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بقبلي

ن ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بمدنین

300 30034 30034 0001 33المدرسـة اإلعدادیـة خیرالدین باشـــا بسیــدي مخلــوف868

000 00045 00045 0005 40المدرسـة اإلعدادیــة بمیــدون جربــة869

400 40025 40025 0001 24المدرسـة اإلعدادیـــة ابن عرفـــة بنقــردان870

500 50052 50052 0004 48المدرســة اإلعدادیـة نھج المنجي سلیم بمدنیــن871

600 60030 60030 0003 27المدرســة اإلعدادیـة السواني جربــة872

000 00025 00025 0002 23المدرســة اإلعدادیـة بشمـــــاخ873

800 80036 80036 0003 33المدرســة اإلعدادیـة ابو القاسم الشابي بنقــردان874

400 40028 40028 0002 26المدرسـة اإلعدادیـة بجرجیـــس875

700 70030 70030 0002 28المدرســـة اإلعدادیـة الریــاض جربــــة876

300 30025 30025 0002 23المدرســـة اإلعدادیـة بقاللــــة جربـــة877

100 10025 10025 0002 23المدرســة اإلعدادیـة بالسویحــــل جرجیـــس878

600 60026 60026 0001 25المدرسـة اإلعدادیـة الفارابي بجرجیس 879

800 80031 80031 0001 30المدرســة اإلعدادیـة قصر الجدیــد ببني خـــداش880

400 40026 40026 0002 24المدرســة اإلعدادیـة سدویكـــش ـ جربة881

500 50040 50040 0005 35المدرســـة اإلعدادیـة حومــة الســوق جربـــة882

000 00032 00032 0003 29المدرســة اإلعدادیــة ابن شـــرف بنقــردان883

300 30016 30016 0001 15المدرســـة اإلعدادیـة الرجـــاء بجرجیــــس884

700 70032 70032 0002 30المدرســة اإلعدادیـة بحسي عمـــر 885

000 00024 00024 0002 22المدرســة اإلعدادیـة بملیتــــة جربــــة886

000 00036 00036 0002 34المدرســـة اإلعدادیـة ببنــي خــداش887

300 30034 30034 0003 31المدرســـة اإلعدادیـة حي الزیتونــي مدنیـــن888

500 50036 50036 0003 33المدرســـة اإلعدادیـة الرجـــاء بمدنیـــن889

000 00025 00025 0002 23المدرسـة اإلعدادیــة ابن سینــا حومة السوق جربـة890

200 20026 20026 0002 24المدرسـة اإلعدادیـة فرحـات حشــاد بمدنیـــن891

500 50025 50025 0002 23المدرسـة اإلعدادیـة طریق الماي بآجیــــم892

500 50041 50041 0004 37المدرسـة اإلعدادیـة ابن رشیق طریق قابس بمدنین893

200 20017 20017 0001 16المدرسـة اإلعدادیـة ابن منظور بالقریبیس ـ جرجیس894

500 50029 50029 0003 26المدرسـة اإلعدادیـة ابن خلدون بالمــاي ـ جــــربة895

700 70028 70028 0002 26المدرسـة اإلعدادیـة المحبوبین بجربــــة896

900 90020 00090020 20المدرسة اإلعدادیة الفارابي الراقوبة الشرقیة سیدي مخلوف897

900 90016 00090016 16المدرسة اإلعدادیة الفاضل بن عاشور ببني خداش898

400 40025 40025 0001 24المدرسة اإلعدادیة ابن أبي ضیاف حي الشارة ببنقردان899

700 70034 70034 0003 31المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بجرجیس900
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400 40036 40036 0003 33المدرسة اإلعدادیة اإلمتیاز بمدنین901

000 00031 00031 0003 28المدرسة اإلعدادیة طریق المستشفى ببنقردان902

600 60034 60034 0003 31المدرسة اإلعدادیة أبو القاسم الشابي  حومة السوق جربة903

600 60024 60024 0001 23المدرسة اإلعدادیة حمادي بجرجیس904

400 40024 40024 0001 23المدرسة اإلعدادّیة بكوتین905

800 80014 00080014 14المدرسة اإلعدادیة بالجرف906

300 30023 30023 0001 22المدرسة اإلعدادیة بعمرة ــ مدنین907

400 40032 40032 0003 29المدرسة اإلعدادیة بالطابعي ـ بنقردان908

400 40023 40023 0001 22المدرسة اإلعدادیة بالمؤانسة ــ جرجیس909

000 00016 00016 0001 15المدرسة اإلعدادیة بالقرع ــ أجیم910

600 60022 60022 0001 21المدرسة اإلعدادیة بأركو میدون ـ جربة911

600 60023 00060023 23المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمدنیـــن912

500 50024 00050024 24المدرسة اإلعدادیة التقنیة بجرجیــــس913

200 20025 20025 0001 24المدرسة اإلعدادیة التقنیة حومة السوق بجربــــة914

700 70015 00070015 15المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بالشھبانیة915

300 30045 30045 0001 44المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بمدنین916

300 30026 30026 0001 25المدرسة اإلعدادیة طریق غمراسن ببني خداش917

800 80017 80017 0001 16المدرسة اإلعدادیة بوغرارة918

000 00014 00014 0002 12المدرسة اإلعدادیة وادي السدرمدنین919

600 463 6001 463 6001 000117 346 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بمدنین

ه ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتطاوین

100 10022 10022 0001 21المدرسـة اإلعدادیــة الزھـــراء بتطاویــن920

200 20025 20025 0002 23المدرسـة اإلعدادیـــة ببئــر لحمـــر921

100 10017 10017 0001 16المدرســة اإلعدادیـة بغمــــــراسن922

400 40014 40014 0001 13المدرسـة اإلعدادیـــة حي المھرجـــان بتطاویـن923

100 10028 10028 0002 26المدرســة اإلعدادیــة حي النـــور تطاویـــن924

400 40032 40032 0004 28المدرســـة اإلعدادیـة ابن رشــد بتطاویـــن925

700 70022 70022 0001 21المدرســة اإلعدادیـة بالمزتوریــــة926

200 20017 20017 0001 16المدرســة اإلعدادیــة بالذھیبــــة927

900 90015 00090015 15المدرســة اإلعدادیــة بقصــــر اوالد دبـــــاب928

500 50023 50023 0002 21المدرســـة اإلعدادیــة ابن عرفـــة غمراســــن929

900 90022 90022 0001 21المدرســــة اإلعدادیـة بالرقبـــــة930

300 30025 30025 0002 23المدرســــة اإلعدادیـة طریق أم الصویغ برمـــــادة931

800 80012 00080012 12المدرســــة اإلعدادیـة الفرش بغمـــــراسن932

700 70027 70027 0002 25المدرســــة اإلعدادیـة 18 جانفي 1952 بتطاوین933

800 80020 80020 0001 19المدرســــة اإلعدادیة " الّبــــــر" بتطاوین934

700 70021 70021 0001 20المدرســــة اإلعدادیة  بالصمار935

400 40021 40021 0001 20المدرسة اإلعدادیة إبن سینا تطاوین936

700 70019 00070019 19المدرسة اإلعدادیة قصرأوالد سلطان بتطاوین الّشمالّیة  937

700 70011 00070011 11المدرسة اإلعدادیة قصرأوالد عون بالصمار 938

000 00023 00023 0001 22المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بتطاوین الشمالیة939

000 00017 00017 0001 16المدرسة اإلعدادیة التقنیة بتطاویــــن940

300 30015 30015 0001 14المدرسة اإلعدادیة الفارابي بتطاوین الشمالیة941

500 50012 00050012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بغمــراســن942

300 30014 30014 0001 13المدرسة اإلعدادیة  ابن خلدون بتطاوین الشمالیة943

000 00013 00013 0001 12المدرسة اإلعدادیة ابن الھیثم ببني مھیرة الصمار944

700 700497 700497 00038 459جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتطاوین
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد
 

الرتبي
بیــــان المؤسســــــــات

الجملة

المــــــــــــوارد

جملة میزانیات مؤسسات المرحلة 
800 732 80028 732 80028 536 0002 196 26الثانیة من التعلیم األساسي 

مؤسسات التكوین 
000 648 0001 648 0001 000148 500 1المركز الوطني للتكوین و تطویر الكفاءات001

000 000139 000139 0005 134معھد مھن التربیة بقربة002

000 00093 00093 0005 88معھد مھن التربیة بسوسة003

000 000114 000114 0005 109معھد مھن التربیة بصفاقس004

000 994 0001 994 0001 000163 831 1جملة میزانیات مؤسسات التكوین

مؤسسات العمل اإلجتماعي
000 00071 00071 0001 70المدرسة اإلبتدائیة النورللمكفوفین ببئرالقصعة ببن عروس001

000 00083 00083 0001 82المدرسة اإلبتدائیة النورللمكفوفین بقابس002

000 00022 00022 0001 21معھد الكفیف بسوسة003

000 00044 00044 0001 43معھد  جلولي فارس للكفیف بقابس004

000 00072 00072 0001 71معھد المكفوفین حي حشاد ببئر القصعة005

000 00044 00044 0001 43المدرسة اإلبتدائیة للكفیف بسوسة006

000 000336 000336 0006 330جملة میزانیات مؤسسات العمل

اإلجتماعي

المندوبیات الجھویة للتربیة 

000 407 0001 407 0001 00094 313 1المندوبیة الجھویة للتربیة بتونس 1 001

000 234 0001 234 0001 00050 184 1المندوبیة الجھویة للتربیة بتونس 0022

000 204 0001 204 0001 000122 082 1المندوبیة الجھویة للتربیة بأریانة003

000 060 0001 060 0001 00080 980المندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبة004

000 475 0001 475 0001 000105 370 1المندوبیة الجھویة للتربیة ببن عروس005

000 000809 000809 00013 796المندوبیة الجھویة للتربیة بزغوان006

000 540 0001 540 0001 000114 426 1المندوبیة الجھویة للتربیة ببنزرت007

000 586 0001 586 0001 000160 426 1المندوبیة الجھویة للتربیة بنابل008

000 160 0001 160 0001 00055 105 1المندوبیة الجھویة للتربیة بباجة009

000 346 0001 346 0001 00050 296 1المندوبیة الجھویة للتربیة بجندوبة010

000 125 0001 125 0001 00070 055 1المندوبیة الجھویة للتربیة بالكاف011

000 044 0001 044 0001 00020 024 1المندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة012

000 640 0001 640 0001 00055 585 1المندوبیة الجھویة للتربیة بالقصرین013

000 495 0001 495 0001 000139 356 1المندوبیة الجھویة للتربیة بسوسة014

000 732 0001 732 0001 00074 658 1المندوبیة الجھویة للتربیة بالقیروان015

000 265 0001 265 0001 00096 169 1المندوبیة الجھویة للتربیة بالمنستیر016

000 398 0001 398 0001 00097 301 1المندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیة017

000 476 0001 476 0001 00070 406 1المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 1 018

000 489 0001 489 0001 00070 419 1المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 0192

000 524 0001 524 0001 00030 494 1المندوبیة الجھویة للتربیة بقفصة020

000 713 0001 713 0001 00058 655 1المندوبیة الجھویة للتربیة بسیدي بوزید021

000 000640 000640 00023 617المندوبیة الجھویة للتربیة بتوزر022

000 479 0001 479 0001 00054 425 1المندوبیة الجھویة للتربیة بقابس023

000 000796 000796 00025 771المندوبیة الجھویة للتربیة بقبلي024

000 640 0001 640 0001 00050 590 1المندوبیة الجھویة للتربیة بمدنین025

000 000816 000816 00026 790المندوبیة الجھویة للتربیة بتطاوین026

000 093 00034 093 00034 800 0001 293 32جملة میزانیات االمندوبیات الجھویة للتربیة

مؤسسات أخرى
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد
 

الرتبي
بیــــان المؤسســــــــات

الجملة

المــــــــــــوارد

000 600 0001 600 0001 600 1مدرســــة تونـــــس الدولیــــة001

000 596 00075 596 00075 600 0005 996 69دیوان الخدمات المدرسیة002

000 000730 000730 00030 700المــــركــز الوطني للصیانــــــة003

000 00045 00045 0004 41المبیــــت اإلبتدائـــــي بماطــــــر004

000 00026 00026 0001 25المبیــــت اإلبتدائــــي بالمناقعـــة زغـــوان005

000 997 00077 997 00077 235 0007 762 70جملة میزانیات المؤسسات األخري

جمـــــــــلة میزانیـــــــــات المؤســـــــــسات  
التابعــــــــة لوزارة التـــــربیة

158 194 00014 241 000172 435 000172 435 000

منحة الدولة للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة
المركز الوطني لتكنولوجیات التربیة

000 000 0005 000 0005 000 5التأجیر العمومي

000 692 0001 692 0001 000600 092 1وسائل المصالح

000 00047 00047 47التدخل العمومي

6 139 000600 0006 739 0006 739 000

المركز الدولي لتكوین المكونین والتجدید البیداغوجي
000 100 0001 100 0001 100 1التأجیر العمومي

000 000496 000496 000168 328وسائل المصالح

التدخل العمومي
1 428 000168 0001 596 0001 596 000

000 335 0008 335 0008 000768 567 7جملة منحة الدولة للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة

000 770 000180 770 000180 009 00015 761 165جملـــــــــة المیزانیـــــــــات 
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