الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
وزارة التربيـة الوطنيــة

مديرية التربي ـ ـ ـ ـ ـة لوالية بجاي ـ ـ ـة
مصلح ـ ـ ـ ـ ـ ــة المستخدمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
الرقم :

بجاية في  72 :فيفري 7102

/1 .6/م.م 7102 /

مديـ ــر التربي ـ ـ ـ ــة

إل ـ ــى السادة و السيدات
مديري الثانويات  ،المتوسطات  ،المدارس االبتدائية
مفتشي التعليم االبتدائي– إدارة( -للتنفيــذ )
مفتشي التعليم االبتدائي (بيداغوجي) و التعليم المتوسط و التعليم الثانوي
(لإلعـ ـ ـ ـ ــالم )

الموضوع  :التسجيل على قوائم التأهيل لمختلف الرتب

المرجع

:المرسوم التنفيذي رقم  503-10 :المؤرخ في 7110/01/00 :
المرسوم التنفيذي رقم  741-07 :المؤرخ في 7107/13/72
المنشور الوزاري رقم  0124 :المؤرخ في 7112/0/02 :
المنشور الوزاري رقم  0057 :المؤرخ في 7105/01/50 :
المنشور الوزاري رقم  70 :المؤرخ في 7102/17/70 :
التعليمة الوزارية المشتركة رقم 114 :المؤرخة في 7104/12/12
التعليمة الوزارية المشتركة رقم 115 :المؤرخة في 7103/01/07

عمال بالنصوص المذكورة في المرجع أعاله ،يطلب منكم استالم ملفات الموظفين الراغبين و الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية عن
طريق التسجيل على قوائم التأهيل للرتب التالية:
أستاذ رئيسي في المدرسة االبتدائية ،أستاذ مكون في المدرسة االبتدائية ،أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط ،أستاذ مكون في التعليم
المتوسط ،أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي ،أستاذ مكون في التعليم الثانوي.

آخر آجال لتسليم الملفات من طرف األساتذة :يوم الخميس  02مارس .7102

و ينبغي التذكير ببعض النقاط الهامــة اآلتية :
 -0ال يسمح للموظفين التسجيل على قائمة التأهيل إال لرتبة واحدة فقط.
 -7إن شرط األقدمية المطلوبة في الرتب الحالية تحسب إلى غاية . 7102/07/50 :
 -5يجب أن تدرس الملفات أوال على مستوى المؤسسة ،كل الوثائق المصورة يصادق عليها رئيس المؤسسة.
 -4ينبغي أن تكون الوثائق المكونة للملف واضحة و داخل حافظة و مرتبة حسب التسلسل اآلتي مع جدول ارسال:
 )0استمارة المعلومات .
 )7بطاقة التقييم.
 )5طلب خطي.
 )4نسخة من قرار التعيين .
 )3نسخة من قرار التثبيت .
 )2نسخة من قرار اإلدماج.
 )2نسخة من آخر قرار الترقية في الدرجات .
 )0نسخة من الشهادات و المؤهالت العلمية.
 )2تقرير التفتيش األخير.

يجب أن تنظم العملية حسب خارطة طريق مرفقة لهذا االرسال و تسلم الملفات باليد
من طرف المسؤول المباشر حسب الرزنامة المدونة في الجدول المرفق .

رزنامة إيداع ملف ات التسجيل على قوائم التأهيل بعنوان 1027
الطور

تاريخ إيداع الملفات

التعليم الثانوي

االثنين  71مارس 7102

مكان ايداع

مالحظة

الملفات
متوسطة الشهداء

تودع الملفات من طرف

شعالل – الناصرية  7رئيس المؤسسة شخصيا

الثالثاء  70مارس 7102
الدوائر :خراطة ،درقينة ،سوق االثنين ،أوقاس،
تيشي ،بجاية ،القصر ،أميزور ،برباشة.
التعليم المتوسط

األربعاء  77مارس 7102
الدوائر :أدكار ،تيمزريت ،سيدي عيش،

متوسطة الشهداء

تودع الملفات من طرف

شعالل – الناصرية  7رئيس المؤسسة شخصيا

شميني ،صدوق ،بني معوش ،أوزالقن ،أقبو،
تازمالت ،إغيل علي.
التعليم االبتدائي

الخميس  75مارس 7102

متوسطة الشهداء

شعالل – الناصرية 7

تودع الملفات من طرف
المفتش اإلداري
للمقاطعة شخصيا

خارطة طريق لتنظيم العملية
 إعالم جميع أساتذة مؤسستكم مقابل إمضاء.-

يسلم الملف من طرف كل أستاذ ألمانة المدير مقابل وص استالم تدون فيه جميع الوثائق المقدمة.

 تراقب ,تنظم الملفات و ترتب حسب الرتب أستاذ مكون و أستاذ رئيسي من طرف مدير المؤسسة. تسلم الملفات لممثلي مديرية التربية دفعة واحدة مقابل وصل استالم. -احترام اآلجال المحددة ضروري و أكيد.

جدول يتعلق بشروط ترقية األساتذة عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل
إلى رتبتي أستاذ رئيسي و أستاذ مكون في األطوار التعليمية الثالثة
-0

التعليم اإلبتدائي :

الرتبة المعنية

عدد
المناصب

أستاذ رئيسي في
المدرسة االبتدائية

/

أستاذ مكون في
المدرسة االبتدائية

/

-2

أساتذة المدرسة االبتدائية الذين لديهم أقدميه عشر ( )01سنوات.
يتم الجمع بين األقدمية المكتسبة في رتبة اإلدماج  ،أستاذ المدرسة اإلبتدائية  ،و الرتبة األصلية  ،معلم
االبتدائية  ،أو معلم المدرسة األساسية  ،بالنسبة الموظفين الذين إستفادوا من اإلدماج في رتبة أستاذ
االبتدائية  ،بناء على أحكام المرسوم التنفيذي رقم  503-10أو أحكام المرسوم التنفيذي رقم -07



المدرسة
المدرسة
. 741
 يتم الجمع بين األقدمي ة المكتسبة في رتبة اإلدماج  ،أستاذ المدرسة اإلبتدائية  ،و الرتبة األصلية ،
معلم المدرسة االبتدائية  ،بالنسبة للموظفين الذين استفادوا من اإلدماج في رتبة أستاذ المدرسة اإلبتدائية  ،بناء
على أحكام التعليمية الوزارية المشتركة رقم  114المؤرخة في  12جويلية  ،7104المتممة .
 األساتذة الرئيسيين في المدرسة االبتدائية الذين لديهم أقدمية عشر ( )01سنوات
 يتم الجمع بين األقدمية المكتسبة في رتبة اإلدماج  ،أستاذ رئيسي في المدرسة االبتدائية  ،و الرتبة
األصلية  ،أستاذ مجاز في التعليم األساسي  ،العامل في المدارس االبتدائية  ،بالنسبة الموظفين الذين إستفادوا من
اإلدماج في رتبة أستاذ رئيسي في المدرسة االبتدائية  ،بناء على أحكام المرسوم التنفيذي رقم .503-10
 يتم الجمع بين األقدمية المكتسبة في رتبة اإلدماج  ،أستاذ رئيسي في المدرسة االبتدائية  ،و الرتبة
األصلية  ،معلم المدرسة االبتدائية  ،بالنسبة للموظفين الذين استفادوا من اإلدماج في رتبة أستاذ رئيسي في
المدرسة االبتدائية  ،بناء على أحكام التعليمية الوزارية المشتركة رقم  114المؤرخة في  12جويلية ،7104
المتممة .

التعليم المتوسط :

الرتبة المعنية

عدد
المناصب

أستاذ رئيسي في
التعليم المتوسط

/

أستاذ مكون في
التعليم المتوسط

/
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الشروط المطلوبة

التعليم الثانوي :

الرتبة المعنية

عدد
المناصب

أستاذ رئيسي في
التعليم الثانوي

/

أستاذ مكون في
التعليم الثانوي

/

الشروط المطلوبة
 أساتذة التعليم المتوسط الذين لديهم أقدمية عشر ( )01سنوات.
 يتم الجمع بين األقدمية المكتسبة في رتبة اإلدماج  ،أستاذ التعليم المتوسط  ،و الرتبة األصلية ،أستاذ
التعليم األساسي  ،بالنسبة الموظفين الذين استفادوا من اإلدماج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط  ،بناء على
أحكام المرسوم التنفيذي رقم  503-10أو أحكام المرسوم التنفيذي رقم .741-07
 يتم الجمع بين األقدمية المكتسب ة في رتبة اإلدماج  ،أستاذ التعليم المتوسط  ،و الرتبة األصلية  ،أستاذ
التعليم األساسي  ،بالنسبة للموظفين الذين استفادوا من اإلدماج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط  ،بناء على أحكام
التعليمية الوزارية المشتركة رقم  114المؤرخة في  12جويلية  ،7104المتممة .
 األساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط الذين لديهم أقدمية عشر ( )01سنوات.
 يتم الجمع بين األقدمية المكتسبة في رتبة اإلدماج  ،أستاذ التعليم المتوسط  ،و الرتبة األصلية ،أستاذ
التعليم األساسي ،بالنسبة الموظفين الذين استفادوا من اإلدماج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط  ،بناء
على أحكام المرسوم التنفيذي رقم .741-07
 يتم الجمع بين األقدمية المكتسبة في رتبة اإلدماج  ،أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط  ،و الرتبة
األصلية  ،أستاذ التعليم األساسي  ،بالنسبة للموظفين الذين استفادوا من اإلدماج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم
المتوسط  ،بناء على أحكام التعليمية الوزارية المشتركة رقم  114المؤرخة في  12جويلية  ،7104المتممة .

الشروط المطلوبة
 أساتذة التعليم الثانوي الذين لديهم أقدمية عشر ( )01سنوات.
 األساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي الذين لديهم أقدمية عشر ( )01سنوات.
 يتم الجمع بين األقدمية المكتسبة في رتبة اإلدماج  ،أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي  ،و الرتبة األصلية،
أستاذ التعليم الثانوي  ،بالنسبة الموظفين الذين استفادوا من اإلدماج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي ،
بناء على أحكام المرسوم التنفيذي رقم .741-07

