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  شوال عام   11   رخ فيمؤ   315  -  08   رقم   تنفيذي مرسوم
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رجب عام  8مؤرخ في  240-12تنفيذي رقم مرسوم 

، يعدل ويتمم المرسوم 2012 مايو سنة 29الموافق  1433
 1429شوال عام  11المؤرخ في  315-08التنفيذي رقم   

والمتضمن القانون األساسي  2008أكتوبر سنة  11الموافق 
الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالتربية 
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 315-08المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2012
، المتضمن القانون األساسي 11/10/2008المؤرخ في 

الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالتربية 
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  1429   شـوال عـام     11   مؤرخ في   315  -  08   رقم   مرسوم تنفيذي
الخـاص     يتضمن القانون األساسي   ،2008   أكتوبر سنة 11  الموافق 

   . بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالتربية الوطنية
   

رئيس الحكومة،   إن  
  
  على تقرير وزير التربية الوطنية، بناء 
  
     منه، )  2   الفقرة (  125و   4 - 85   السيما المادتان   على الدستور، بناء و 
  جمادى الثانيـة عـام     19   المؤرخ في   03 - 06   األمر رقم بمقتضى و 

  والمتضمن القـانون األساسـي     2006   يوليو سنة   15   الموافق    1427 
  منه،   11و   3   السيما المادتان   العام للوظيفة العمومية، 
  
  1429   محرم عـام    15   المؤرخ في   04 - 08   القانون رقم بمقتضـى  و 
للتربيـة     والمتضمن القانون التوجيهي   2008   يناير سنة    23   الموافق 

  الوطنية،
  
جمـادى     18   المؤرخ في   173 - 07   رقم   المرسوم الرئاسي بمقتضى و 

والمتضـمن تعيـين      2007   يونيو سنة   4   الموافق   1428   األولى عام
  المعدل،   أعضاء الحكومة،

 
رمضان    17   المؤرخ في   304- 07   رقم   سيالمرسوم الرئا بمقتضى و

يحـدد الشـبكة      الـذي    2007   سبتمبر سـنة    29   الموافق   1428   عام
  االستداللية لمرتبات الموظفين ونظام دفع مرتباتهم،

   
رمضان    17   المؤرخ في   307 - 07   رقم   المرسوم الرئاسي بمقتضى و 

يحدد كيفيات منح    الذي   2007   سبتمبر سنة   29   الموافق   1428   عام
المؤسسات واإلدارات    المناصب العليا في   الزيادة االستداللية لشاغلي

  العمومية،
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جمادى    19   المؤرخ في   186  -  08   رقم   المرسوم الرئاسي بمقتضى و  
لمتضمن تعيين وا   2008   يونيو سنة   23   الموافق   1429   الثانية عام

  رئيس الحكومة،
    

رجـب     10   المؤرخ في   49  -  90   رقم   المرسوم التنفيذي بمقتضى و
  والمتضمن القانون األساسي   1990   فبراير سنة   6   الموافق   1410   عام

  المعدل والمتمم،   الخاص بعمال قطاع التربية، 
  
شـعبان     7   المؤرخ في   319  -  02   رقم   المرسوم التنفيذي بمقتضى و 

والمتضمن إنشاء شـهادة     2002   أكتوبر سنة   14   الموافق    1423   عام
وشـهادة أسـتاذ      وشهادة أستاذ التعليم األساسي   معلم التعليم األساسي

     ،التعليم الثانوي
   
محـرم     11   المؤرخ في   04  -  08   رقم   المرسوم التنفيذيبمقتضى  و 

  والمتضمن القانون األساسي   2008   يناير سنة   19   الموافق   1429   عام
المؤسسـات     الخاص بالموظفين المنتمين لألسـالك المشـتركة فـي    

  واإلدارات العمومية،
  

            يأتي   ما    يرسم
  

  األولالباب 
  أحكام عامة
  

  األولالفصل 
  طبيقمجال الت
  

 03 - 06    من األمر رقم   11و   3   تطبيقا ألحكام المادتين    :  المادة األولى
  يوليـو سـنة     15   الموافق   1427   جمادى الثانية عام   19   المؤرخ في   

يهدف هذا    العام للوظيفة العمومية،   والمتضمن القانون األساسي   2006 
  لخاصة المطبقة على الموظفين الـذين المرسوم إلى توضيح األحكام ا

وتحديد مدونة مختلـف     ينتمون إلى األسالك الخاصة بالتربية الوطنية، 
   . الرتب والمناصب المطابقة وكذا شروط االلتحاق بها
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  :   الخاص   يخضع ألحكام هذا القانون األساسي     :  2   المادة
   
  ،موظفو التعليم  - 
  ،موظفو التربية  - 
  ،والمهني   موظفو التوجيه واإلرشاد المدرسي  - 
     ،موظفو المخابر  - 
  ،موظفو التغذية المدرسية  - 
  . لح االقتصاديةموظفو المصا  - 

  
 تخضع إلى هـذا    يكون الموظفون المنتمون لألسالك التي    :  3   المادة

وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية    الخاص في   نون األساسيالقا
  .  التعليم التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية للتربية و

   
وضعية الخدمة لـدى اإلدارة     في   بصفة استثنائية،   يكونوا،   نيمكن أ و

غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت وصاية    المركزية والمصالح
   . الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية

  
  فـي    والرتـب    يكون الموظفون المنتمون لبعض األسـالك    ويمكن أن

التابعة لوزارات    طابع التربويوضعية الخدمة لدى المؤسسات ذات ال 
   .  أخرى

  
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربيـة الوطنيـة والسـلطة    

قائمة األسـالك والرتـب      المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني
   . كل مؤسسة   المعنية وكذا تعداد الموظفين في
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  الفصل الثاني
  الواجبات الحقوق و

  
  يحكمهم هـذا القـانون األساسـي      يخضع الموظفون الذين    :  4   المادة

  03  -  06   األمر رقم   الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في 
  يوليـو سـنة     15   الموافق   1427   جمادى الثانية عام   19   المؤرخ في 

الخـاص     يخضعون للنظـام الـداخلي     كما  . والمذكور أعاله    2006 
   . يعملون فيها   المؤسسة التيب
  

زيـادة علـى نصـاب التـدريس        ،يقوم موظفو التعلـيم      :  5   المادة
بإعـداد     الخـاص مدتـه،     يحدد هذا القانون األساسي   الذي   األسبوعي

المجالس واالجتماعـات     الدروس وتقييم عمل التالميذ ويشاركون في
  .  المؤسسة   المنعقدة في

   
مؤسسة    في   إكمال نصابهم األسبوعي   عند االقتضاء،   يتعين عليهم،   كما

   . المقاطعة   تعليمية في
  

  أدناه،   32   المادة   المذكورين في التعليم   يجب على موظفي     :  6   المادة
يحددها الوزير    البرامج التيأداء دروسهم وفقا للتعليمات والمواقيت و 

  . المكلف بالتربية الوطنية
  

يتعين على الموظفين الخاضعين ألحكـام هـذا القـانون         :  7   المادة
تنظيم االمتحانـات     المشاركة في   إطار مهامهم،   في   الخاص،   األساسي

سين دورات التكوين وتح   وكذا في   لجانها،   والمسابقات وتصحيحها وفي
   . المستوى
         
ومستشار التربية والمقتصـد   والناظر يلزم مدير المؤسسة     :  8   المادة

إطار تأدية    في   أدناه،   32   المادة   المذكورون في المسير ونائب المقتصد
خارج أوقـات     حالة الضرورة،   بالحضور إلى المؤسسة في   وظائفهم،

   . الليل والنهار   في   العمل،
 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الـوزير المكلـف بالتربيـة    
   . الوطنية
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مرافقة التالميـذ عنـد    والتربية التعليم   يتعين على موظفي    : 9المادة 
والنشـاطات   تنقلهم خارج المؤسسة التربويـة بمناسـبة التظـاهرات   

  المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط، التربوية
   . وفق التنظيم المعمول به 

  
  يستفيد الموظفون الخاضعون لهـذا القـانون األساسـي      :  10   المادة

مؤسسات التربية والتعلـيم مـن عطلـتهم       يعملون في   الخاص الذين 
السنوية أثناء فترة العطلة المدرسية الصيفية وفقـا لرزنامـة العطـل    

   . المدرسية
  

بضمان المداومـة علـى    يلزمون أثناء هذه العطل المدرسية   غير أنهم
االمتحانـات والمسـابقات والـدورات       أساس التناوب والمشاركة في

   . التكوينية
  

ينتمـون     يمنح الموظفون المسـتحقون الـذين     يمكن أن     :  11   المادة
 حسـب  ومكافـآت  لألسالك الخاصة بالتربية الوطنية أوسمة تشريفية

   . تحدد بنص خاص   الكيفيات التي
  

يمكن أن توضح المهام المسندة إلى األسـالك الخاصـة        :    12   المادة
الخـاص     هذا القانون األساسـي    محددة في   بالتربية الوطنية كما هي

   . بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية
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  الفصل الثالث
     الدرجة   في الترقية و والترقية الترسيم ص ووالترب التوظيف

  
  الفرع األول

     والترقية التوظيف
  

يحكمهـم هـذا القـانون       يوظف ويرقى الموظفون الذين    :  13   المادة
هـذا     والنسب المنصوص عليها في الخاص حسب الشروط   األساسي
   . المرسوم

  
بنـاء علـى    ويمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية

اللجنـة     اقتراح من السلطة المخولة صالحية التعيين بعـد أخـذ رأي  
بموجب مقرر مـن السـلطة      اإلدارية المتساوية األعضاء المختصة،

   .  لعموميةالمكلفة بالوظيفة ا
  

  يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة فيمـا    غير أن هذه التعديالت ال
والتسجيل على قائمة    عن طريق االمتحان المهني يخص أنماط الترقية 

من المناصـب المطلـوب      %   50   التأهيل دون أن تتعدى هذه النسب
   . شغلها كحد أقصى

  
رتبة    في قصد التوظيف يتم االلتحاق بالتكوين المتخصص    :  14   المادة

عـن طريـق      وأسالك المصالح االقتصـادية  االبتدائيةمعلم المدرسة 
   . المسابقة على أساس االختبارات

  
أستاذ التعلـيم     تيرتب   للتوظيف في ويتم االلتحاق بالتكوين المتخصص

حسب الشروط والكيفيات المحددة عن    وأستاذ التعليم الثانوي المتوسط
   . طريق التنظيم المعمول به

  
يمكن قبولها لاللتحـاق بـالتكوين المتخصـص       تحدد التعدادات التي

أعاله باالشتراك بين الوزير المكلـف بـالتعليم      2   الفقرة   المذكور في
والوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفـة بالوظيفـة      العالي

   .  العمومية
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يحكمها    األسالك والرتب التي   في والترقية يتم التوظيف     :  15   المادة
خاص من بين المترشحين الحائزين المؤهالت ال   هذا القانون األساسي

يحددها قرار مشترك بين    االختصاصات التي   والشهادات المطلوبة في
   . الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

  
  الفرع الثاني

  الدرجة   والترقية في الترسيم و التربص
 

  03  -    06   رقم   من األمر   84و   83   تطبيقا ألحكام المادتين    :  16   المادة
  يوليـو سـنة     15   الموافق   1427   جمادى الثانية عام   19   المؤرخ في 

الك األس   يوظفون في   يعين المترشحون الذين   والمذكور أعاله،   2006 
الخاص بصفة متربصـين     يحكمها هذا القانون األساسي   والرتب التي

من السلطة المخولة صـالحية     حسب الحالة،   بموجب قرار أو مقرر،
   . التعيين

   .  مدته سنة واحدة   ويلزمون باستكمال تربص تجريبي
  

الذين وظفـوا عـن طريـق     التعليم   يتعين على موظفي    :  17   المادة
  تحضـيري    متابعة تكوين بيداغوجي   التجريبي المسابقة أثناء التربص

كيفيات تنظيمه بقرار مـن الـوزير المكلـف     و تحدد مدته ومحتواه 
   . بالتربية الوطنية

  
المتخرجون من مؤسسات التكـوين   يجتاز موظفو التعليم   :  18   ةالماد

أثناء فتـرة     وكذا أولئك الذين وظفوا عن طريق المسابقة، المتخصص
  .  يشتمل على اختبارات تطبيقية وشفهية   امتحانا للترسيم   ،التربص

   
بقرار من الوزير المكلف بالتربية  كيفيات تنظيم امتحان الترسيمتحدد 

   . الوطنية
  

ومستشـارو   وملحقـو المخبـر   يخضع مساعدو التربية   :  19   المادة
  ،ون ونواب المقتصدينوالمقتصد   والمهني   التوجيه واإلرشاد المدرسي

   . للترسيم تقوم به لجنة شإلى تفتي   ،أثناء فترة التربص 
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بقرار مـن الـوزير      لكل سلك،   تحدد كيفيات التفتيش وتشكيل اللجنة،
   . المكلف بالتربية الوطنية

  
واعتمادا على النتائج المحصلة  بعد انقضاء فترة التربص   :  20   المادة

وكذا تقرير    أعاله،   18   المادة   نصوص عليه فيالم امتحان الترسيم   في
يرسـم     أعـاله،    19   المـادة    تفتيش الترسيم المنصوص عليـه فـي  

  يخضعون إلى تمديد التربص مرة واحدة لنفس المدة أو   المتربصون أو
  . يسرحون بدون إشعار أو تعويض 

  
المطبقة على الموظفين  الدرجات   في تائر الترقية تحدد و    :  21   المادة
الدنيا  :   الخاص حسب المدد الثالث   يحكمهم هذا القانون األساسي   الذين

  . والمتوسطة والقصوى
   

  فـي  يستفيدون من الترقيـة    غير أن الموظفين التابعين ألسالك التعليم
من المرسوم    12   طبقا للمادة   دنيا ومتوسطة، :   تينالدرجات حسب مد 

  الموافق   1428   رمضان عام   17   المؤرخ في   304  -    07   رقم   الرئاسي
   . والمذكور أعاله   2007   سبتمبر سنة    29 
  

  الفصل الرابع
  حركة نقل الموظفين

  
  يحكمهم هـذا القـانون األساسـي      ن الذينالموظفو يعين    :  22   المادة

ويلزمـون بعـد      سنوات دراسية، )  3 (  لمدة ثالث   أول مرة،   الخاص، 
   . الحركة السنوية   انقضاء هذه الفترة بالمشاركة في

  
 تعد السلطة المخولة صالحية التعيين جـداول الحركـة       :  23   المادة

اللجنـة اإلداريـة المتسـاوية األعضـاء        سـتطالع رأي سنويا بعد ا
   :  على أساس   المختصة،

  
  قائمة المناصب الشاغرة،  - 
  يتم إعدادها وفق الطلبات المقدمة،   قائمة المناصب القابلة للشغور،  - 
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 يتم ترتيبهم وفق معايير الكفاءة المهنية   قائمة الموظفين المشاركين،  - 
   . قدمية والوضعية العائليةاأل المردودية و و

 
الوزير المكلف بالتربية    تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من

   .    الوطنية
  

   :  النقل جدول حركة   يتم التسجيل في     :  24   المادة
  
سـنوات   )  3 (  ثـالث  بعد مكوثه مدة   بطلب من الموظف الراغب،  - 

  نفس المنصب،   دراسية على األقل في
  بمبادرة من السلطة المخولة صالحية التعيين لتحقيق التوازن فـي   - 
يشارك    يمكن الموظف المنقول أن   هذه الحالة،   وفي   توزيع الموظفين، 

  . حركة النقل للسنة الدراسية الموالية   في
  
ابتداء مـن     أعاله،   23   المقررة تطبيقا للمادةمفعول التنقالت    يسري و

   . على جدول الحركة   المصادقة   يلي   الذي   الدخول المدرسي
  

عنـدما     خارج الحركة،   ينقل الموظف إجباريا،   يمكن أن     :  25   المادة
اللجنـة اإلداريـة      ويؤخـذ بـرأي   .  ضرورة المصلحة ذلك   تستدعي

اللجنـة     ويعتبـر رأي  .  ولو بعد اتخاذ قرار النقل   ضاء،المتساوية األع
   .  أقرت هذا النقل   ملزما للسلطة التي

  
حركة النقـل     يشارك في   أن    يمكن الموظف المنقول   هذه الحالة،   وفي

   . للسنة الدراسية الموالية
  

  الخامس   الفصل
     الوضعيات القانونية األساسية

  
  المؤرخ في   03  -    06   من األمر رقم   127   تطبيقا للمادة    :  26   المادة

والمذكور    2006   يوليو سنة   15   الموافق   1427   جمادى الثانية عام   19 
تحدد النسب القصوى للمـوظفين الخاضـعين لهـذا القـانون        أعاله،
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  فـي    بهم،بناء على طل   يوضعوا،   الخاص الذين من شأنهم أن   األساسي
أو خـارج   أو اإلحالة علـى االسـتيداع   الوضعية القانونية لالنتداب 

  كما   بالنسبة إلى كل سلك وإلى كل مؤسسة أو إدارة عمومية،   اإلطار،
   :  يأتي 
   

  ،%   3 :   االنتداب  -
  ،%   3 :   يداعاإلحالة على االست  - 
   . %   1 :   خارج اإلطار  - 

  
  الفصل السادس
  النظام التأديبي

  
  القـانون األساسـي     يحكمهم هذا   يخضع الموظفون الذين    :  27   المادة

  03  -    06   األمر رقم   في   المنصوص عليه   الخاص إلى النظام التأديبي 
  يوليـو سـنة     15   الموافق   1427   جمادى الثانية عام   19   المؤرخ في 

   .  والمذكور أعاله   2006 
  

احتسـاب آجـال النظـام       ال تدخل في أن مدد العطل المدرسية   غير
   . الفقرة أعاله   ألمر المذكور فيا   المنصوص عليها في   التأديبي

 
  الفصل السابع

  العامة لإلدماج   األحكام
  

ينتمون إلـى األسـالك والرتـب       يدمج الموظفون الذين  :  28  المادة
  يـؤرخ فـالم   49 - 90   رقم   المرسوم التنفيذي   المنصوص عليها في

اد تصنيفهم عند ويرسمون ويع   والمذكور أعاله،   1990   فبراير سنة 6
  األسالك والرتـب المطابقـة،     في   بداية سريان مفعول هذا المرسوم،

   . الخاص   هذا القانون األساسي   المنصوص عليها في 
  

  أعـاله فـي     28   المادة   يرتب الموظفون المذكورون في  :  29  المادة
ـ    يحوزونها في   الدرجة المطابقة للدرجة التي  لية ويؤخـذ  رتبتهم األص
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   الحسبان عنـد الترقيـة     الرتبة األصلية في   األقدمية المكتسب في   باقي
   . رتبة االستقبال   في 

  
   2008   يناير سنة   يدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول  :  30   المادة

  بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية كمـا هـي   
فبراير    6   المؤرخ في   49  -  90   رقم   حددة بموجب المرسوم التنفيذيم 

   . والمذكور أعاله   1990   سنة
  

سنوات ابتداء من تاريخ  )  5 (  انتقاليا ولمدة خمس   يجمع،  :  31    المادة
  بين الرتبة األصلية ورتبة اإلدمـاج فـي     بداية سريان هذا المرسوم،

منصـب     رتبة ما أو التعيين فـي    ة المطلوبة للترقية فيتقدير األقدمي 
غيـر تلـك المطابقـة       رتب   بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في   عال،

   49 - 90   رقـم    سبق إحداثها بموجب المرسـوم التنفيـذي     للرتب التي
   . والمذكور أعاله    1990   فبراير سنة   6   المؤرخ في 
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  الباب الثاني
  الخاصة بالتربية الوطنية   ألحكام المطبقة على األسالكا

  
   :  الوطنية   تضم مدونة األسالك الخاصة بالتربية  :  32    المادة 
  
  :  التعليم   موظفي  -    1
  
  ،المدرسة االبتدائية   سلك معلمي  - 
  ،سلك أساتذة المدرسة االبتدائية  - 
  ،سلك أساتذة التعليم األساسي  - 
  ،سلك أساتذة التعليم المتوسط  - 
  الثانوية   نيين فيسلك األساتذة التق  - 
  ،سلك أساتذة التعليم الثانوي  - 
   . سلك األساتذة المبرزين  - 

  
  :  التربية   موظفي  -  2
  
  ،التربية   سلك مساعدي  - 
  ،التربية   سلك مستشاري  - 
   . سلك نظار الثانوية  - 

  
  
  :  والمهني   التوجيه واإلرشاد المدرسي   موظفي  -  3
  
  ،والمهني   التوجيه المدرسي   سلك مستشاري  - 
   . والمهني   التوجيه واإلرشاد المدرسي   سلك مستشاري  - 

  
  : المخابر   موظفي  -  4
  
   . سلك الملحقين بالمخابر  - 

  



 17 

  :  التغذية المدرسية   موظفي  -  5
  
   . التغذية المدرسية   سلك مستشاري  - 

  
  :  المصالح االقتصادية   موظفي  -  6
  
  ،المصالح االقتصادية   سلك مساعدي  - 
  ،المقتصدين سلك نواب  - 
   . سلك المقتصدين  - 

  
  الفصل األول
  موظفو التعليم

  
  الفرع األول

  المدرسة االبتدائية   سلك معلمي
  

   :  اثنتين )  2 (  المدرسة االبتدائية رتبتين   يضم سلك معلمي  :  33    المادة
  
  ،رتبة معلم مساعد  - 
   . رتبة معلم المدرسة االبتدائية  - 

  
  1   الفقرة

  تحديد المهام
  

يمهم مـن  يكلف المعلمون المساعدون بتربية التالميذ وتعل  :  34  المادة
وتلقيـنهم اسـتعمال      الفكرية والخلقيـة والمدنيـة والبدنيـة،      النواحي

   . وتقييم عملهم المدرسي   تكنولوجيات اإلعالم واالتصال،
ويحدد نصـاب عملهـم      المدارس االبتدائية،   ويمارسون أنشطتهم في

   . األسبوع   ساعة من التدريس في )  30 (  بثالثين
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  :  االبتدائية بعنوان   معلمو المدرسة   يكلف  :  35    المادة
   
  بتربية التالميذ وتعلـيمهم مـن النـواحي      وظيفة التعليم االبتدائي،  . أ
وتلقيـنهم اسـتعمال تكنولوجيـات       الفكرية والخلقية والمدنية والبدنية، 

   . وتقييم عملهم المدرسي   اإلعالم واالتصال،
  

ويحدد نصـاب عملهـم      رس االبتدائية،المدا   ويمارسون أنشطتهم في
   . األسبوع   ساعة من التدريس في )  30 (  بثالثين

  
أو التعلـيم   /  التربية التحضـيرية و    وظيفة التعليم المتخصص في  . ب

  ومنح   بتربية األطفال وتحضيرهم لاللتحاق بالتعليم االبتدائي،   المكيف،
يا تعليما مكيفـا وتلقيـنهم اسـتعمال    يعانون تأخرا دراس   التالميذ الذين 

   .  وتقييم عملهم المدرسي   تكنولوجيات اإلعالم واالتصال،
  

المدارس التحضيرية واألقسـام التحضـيرية      ويمارسون أنشطتهم في
ويحدد نصاب عملهم بسبع    وأقسام التعليم المكيف بالمدارس االبتدائية،

   . سبوعاأل   ساعة من التدريس في )  27 (  وعشرين
  

   2 الفقرة
  والترقية شروط التوظيف

  
   :  يوظف ويرقى بصفة معلم المدرسة االبتدائية  :  36   المادة

  
المتخرجون من معاهد تكوين المعلمين وتحسين مستواهم الحاصلون   - 

سنوات مـن   )  3 (  تتوج ثالث   على شهادة معلم المدرسة االبتدائية التي
  ن،التكوي

   . شهادة الكفاءة العليا   المعلمون المساعدون المرسمون الناجحون في  - 
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   3   الفقرة
  أحكام انتقالية

  
المعلمـون المسـاعدون      ،رتبة معلـم مسـاعد     يدمج في  :  37  المادة

   . المرسمون والمتربصون
  

   :  علم المدرسة االبتدائيةرتبة م   يدمج في  :  38  المادة
   

  معلمو المدرسة األساسية المرسمون والمتربصون،  -
  معلمو األقسام المكيفة المرسمون والمتربصون،  - 
المعلمون المساعدون مديرو ملحقات المدرسة األساسية المرسمون   - 

   .  والمتربصون
  

   . طريق الزوال   في توضع رتبة معلم مساعد  :  39    المادة
  

  الفرع الثاني
  سلك أساتذة المدرسة االبتدائية

  
   : اثنتين )  2 (  يضم سلك أساتذة المدرسة االبتدائية رتبتين  :  40    المادة

   
  رتبة أستاذ المدرسة االبتدائية،  -
  . المدرسة االبتدائية   في   رتبة األستاذ الرئيسي  - 

  
   1 الفقرة

  تحديد المهام
  

  :  يكلف أساتذة المدرسة االبتدائية بعنوان  : 41    المادة
    
  بتربية التالميذ وتعلـيمهم مـن النـواحي      وظيفة التعليم االبتدائي،  . أ
وتلقيـنهم اسـتعمال تكنولوجيـات       الفكرية والخلقية والمدنية والبدنية، 

   . وتقييم عملهم المدرسي   اإلعالم واالتصال،
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المدارس االبتدائية ويحـدد نصـاب عملهـم       ويمارسون أنشطتهم في
   . األسبوع   ساعة من التدريس في )  30 (  بثالثين

  
أو التعلـيم   / التربية التحضـيرية و    وظيفة التعليم المتخصص في  . ب

ومنح    بتربية األطفال وتحضيرهم لاللتحاق بالتعليم االبتدائي،   المكيف،
يعانون تأخرا دراسيا تعليما مكيفـا وتلقيـنهم اسـتعمال       لذينالتالميذ ا

   .  وتقييم عملهم المدرسي   تكنولوجيات اإلعالم واالتصال،
  

المدارس التحضيرية واألقسـام التحضـيرية      ويمارسون أنشطتهم في
ويحدد نصاب عملهم بسبع    وأقسام التعليم المكيف بالمدارس االبتدائية،

   . األسبوع   ساعة من التدريس في )  27 (  وعشرين
  

  زيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة المدرسة االبتدائية،  :42   المـادة 
   :  بعنوان   المدرسة االبتدائية،   يكلف األساتذة الرئيسيون في 

  
تـأطير عمليـات التكـوين       بالمشاركة في   وظيفة التعليم االبتدائي،  . أ

   . التطبيقي   أعمال البحث التربوي   وفي   يوالتطبيق   التحضيري
  

أقسـام     السـيما فـي     المدارس االبتدائيـة،    ويمارسون أنشطتهم في
  ساعة من التدريس فـي  )  30 (  ويحدد نصاب عملهم بثالثين   االمتحان،

   . األسبوع 
  
تأطير عمليات التكـوين     بالمشاركة في   وظيفة التعليم المتخصص،  . ب

   . التطبيقي   أعمال البحث التربوي   وفي   والتطبيقي   ضيريالتح
  

األقسام التحضيرية    المدارس التحضيرية وفي   ويمارسون أنشطتهم في
ويحدد نصاب عملهـم     المدارس االبتدائية،   وأقسام التعليم المكيف في

   . األسبوع   ساعة من التدريس في )  27 (  بسبع وعشرين
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   2   الفقرة
  والترقية شروط التوظيف

  
   :  يرقى بصفة أستاذ المدرسة االبتدائية  :43    المادة

  
مـن المناصـب      %   80   حـدود    فـي    عن طريق االمتحان المهني  - 

معلمو المدرسة االبتدائية الحاصلون على شهادة معلم    المطلوب شغلها،
سنوات من الخدمة الفعلية  )  5 (  بتون خمسيث   الذين   المدرسة االبتدائية،

  بهذه الصفة،
  على سبيل االختيار عن طريق التسجيل على قائمـة التأهيـل فـي     - 
معلمو المدرسة االبتدائية    من المناصب المطلوب شغلها،   %   20   حدود 

  يثبتـون عشـر     الحاصلون على شهادة معلم المدرسة االبتدائية الذين
   . وات من الخدمة الفعلية بهذه الصفةسن )  10 (
  

قبـل     أعـاله،    2و   1   ويخضع المترشحون المقبولون طبقا للحـالتين 
كيفيات تنظيمـه   لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه و   ترقيتهم،

بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفـة  
   . بالوظيفة العمومية

  
   :  يرقى بصفة أستاذ المدرسة االبتدائية  :  44  دةالما
  
  بعد توظيفهم،   تحصلوا،    معلمو المدرسة االبتدائية المرسمون الذين  - 
  أو شهادة معادلة لها،   التعليم العالي   على شهادة الليسانس في 
سـنوات مـن    )  10 (  يثبتون عشـر    معلمو المدرسة االبتدائية الذين  - 

مة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا تحدد مدته الخد
كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربيـة   ومحتواه و

والسلطة المكلفـة بالوظيفـة      الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي
   . العمومية

  
ة المكلفـة  بعد موافقـة السـلط     يمكن وبصفة استثنائية،  : 45 المادة

عن طريق مسابقة    توظيف أساتذة التعليم االبتدائي   بالوظيفة العمومية،
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التعليم    المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في   على أساس الشهادات،
تحدد بتعليمة من    أو شهادة معادلة لها حسب معايير االنتقاء التي   العالي

  . السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
  

   :  المدرسة االبتدائية   في   رقى بصفة أستاذ رئيسيي:  46 المادة
  
مـن المناصـب      %   80   حـدود    فـي    عن طريق االمتحان المهني  - 

)  5 (  يثبتـون خمـس     أساتذة المدرسة االبتدائية الذين   المطلوب شغلها،
  سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 
  20   حـدود    بعد التسجيل على قائمة التأهيل في   على سبيل االختيار،  - 
  أساتذة المدرسة االبتدائيـة الـذين     من المناصب المطلوب شغلها،   % 
   . سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة )  10 (  عشر   يثبتون 

  
  3   الفقرة

  أحكام انتقالية
  

   :  يةرتبة أستاذ المدرسة االبتدائ   يدمج في  : 47  المادة
  
معلمو المدرسة األساسية المرسـمون الحاصـلون علـى شـهادة       - 

  أو شهادة معادلة لها،   التعليم العالي   الليسانس في
معلمو األقسام المكيفة المرسمون الحاصلون على شهادة الليسـانس    - 

  أو شهادة معادلة لها،   التعليم العالي   في
   . لمرسمون والمتربصونمديرو ملحقات المدرسة األساسية ا  - 

  
   :  المدرسة االبتدائية   في   رتبة أستاذ رئيسي   يدمج في  : 48  المادة

  
  المرسمون والمتربصـون،    التعليم األساسي،   األساتذة المجازون في  - 
  المدارس االبتدائية،   العاملون في 
  ،المرسـمون والمتربصـون     مفتشو التربية والتعلـيم األساسـي،    - 
   . المنحدرون من رتبة معلم المدرسة األساسية 
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  الفرع الثالث
  سلك أساتذة التعليم األساسي

  
   :  رتبة وحيدة   يضم سلك أساتذة التعليم األساسي  :  49   لمادةا
  
   . رتبة أستاذ التعليم األساسي  - 

  
   1   الفقرة

  تحديد المهام
  

  بتربية التالميـذ ومـنحهم،     ساسييكلف أساتذة التعليم األ  :  50  المادة
والعلميـة     المـواد األدبيـة     تعليمـا فـي     حسب مادة االختصـاص،  

          وكذا التربية الفنيـة والتربيـة البدنيـة والرياضـية،       والتكنولوجية،
وتلقينهم استعمال تكنولوجيات اإلعالم    األنشطة الثقافية،   تأطيرهم في و 

   . عملهم المدرسيوتقييم    واالتصال،
  

المتوسطات ويحدد نصـاب عملهـم بـاثنتين       ويمارسون أنشطتهم في
   . األسبوع   ساعة من التدريس في )  22 (  وعشرين

  
   2 الفقرة

  أحكام انتقالية
  

أسـاتذة التعلـيم      رتبة أستاذ التعليم األساسـي،    يدمج في  :  51  المادة
   . المرسمون والمتربصون   األساسي

  
   . طريق الزوال   في   يوضع سلك أساتذة التعليم األساسي  :  52  لمادةا
  

   الفرع الرابع
  سلك أساتذة التعليم المتوسط

  
   :  اثنتين  )2 (  رتبتين يضم سلك أساتذة التعليم المتوسط  : 53  المادة

   
  رتبة أستاذ التعليم المتوسط،  -
   . التعليم المتوسط   في   رتبة األستاذ الرئيسي  - 
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   1  الفقرة
  تحديد المهام

  
  ومـنحهم،    بتربية التالميذ، يكلف أساتذة التعليم المتوسط  :  54  المادة

ـ   والعلميـة     المـواد األدبيـة     تعليمـا فـي     اص،حسب مادة االختص
           وكذا التربيـة الفنيـة والتربيـة البدنيـة والرياضـية        والتكنولوجية،

وتلقينهم استعمال تكنولوجيات اإلعالم    األنشطة الثقافية،   تأطيرهم في و
  . وتقييم عملهم المدرسي   واالتصال،

   
ويحدد نصاب عملهـم بـاثنتين      ،المتوسطات   ويمارسون أنشطتهم في

  .  األسبوع   ساعة من التدريس في )  22 (  وعشرين
  
  ،زيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة التعلـيم المتوسـط    : 55  لمادةا
لمـادة أو  ا   بالتنسيق في   التعليم المتوسط،   يكلف األساتذة الرئيسيون في 

  والتطبيقـي    تأطير عمليات التكوين التحضـيري    القسم ويشاركون في
   . التطبيقي   أعمال البحث التربوي   وفي 

  
  أقسـام االمتحـان،     السيما فـي    المتوسطات،   ويمارسون أنشطتهم في

  ساعة من التدريس فـي  )  22 (  ويحدد نصاب عملهم باثنتين وعشرين 
   . األسبوع 

  
   2   قرةالف

  والترقية شروط التوظيف
  

   :  يوظف بصفة أستاذ التعليم المتوسط  : 56  المادة
  
المتخرجون من المدارس العليا لألساتذة الحاصلون علـى شـهادة     - 

  سنوات من التكوين، ) 4 (  تتوج أربع   أستاذ التعليم المتوسط التي
لألساتذة الحاصلون علـى شـهادة   المتخرجون من المدارس العليا   - 

  ليسانس التعليم،
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غير المشغولة وفـق الكيفيتـين      بصفة استثنائية وبالنسبة للمناصب  - 
عن طريـق المسـابقة علـى أسـاس        الحالتين أعاله،   المحددتين في
التعلـيم     المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس في   االختبارات،

  .  ة لهاأو شهادة معادل   العالي
  

   :  يرقى بصفة أستاذ التعليم المتوسط  :  57  المادة
  
  بعـد تـوظيفهم،     المرسمون الذين تحصلوا،   أساتذة التعليم األساسي  - 
  على شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها، 
الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا تحـدد     أساتذة التعليم األساسي  - 

يفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الـوزير المكلـف   ك مدته ومحتواه و
والسـلطة المكلفـة      بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العـالي 

   . بالوظيفة العمومية
  

  :  للتعليم المتوسط   يرقى بصفة أستاذ رئيسي  : 58  المادة
   
مـن المناصـب      %   80   حـدود    فـي    عن طريق االمتحان المهني  - 

)  5 (  يثبتـون خمـس     الـذين  أساتذة التعليم المتوسط   طلوب شغلها،الم
  سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 
  حـدود    بعد التسجيل على قائمة التأهيـل فـي     على سبيل االختيار،  - 

  الـذين  تعليم المتوسـط أساتذة ال   من المناصب المطلوب شغلها،   %  20 
   . سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة )  10 (  يثبتون عشر 

  
   3   الفقرة

  أحكام انتقالية
  

   :  رتبة أستاذ التعليم المتوسط   يدمج في  : 59  المادة
  
صون الحاصلون علـى  المرسمون والمترب   أساتذة التعليم األساسي،  - 

  المرسوم التنفيـذي    المنصوص عليها في   شهادة أستاذ التعليم األساسي
  والمذكور أعاله،   2002   أكتوبر سنة   14   المؤرخ في    319 -02    رقم 
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المرسمون والمتربصون الحاصلون علـى     أساتذة التعليم األساسي،  - 
مـادة االختصـاص أو شـهادة       في   يالتعليم العال   شهادة الليسانس في

  معادلة لها،
  المرسمون والمتربصـون،    التعليم األساسي،   األساتذة المجازون في  - 
  المتوسطات،   العاملون في 
  المرسـمون والمتربصـون،     األساتذة المجازون للتعليم األساسـي،   - 
  دة المطلوبة فيالحاصلون على الشها   المدارس االبتدائية،   العاملون في 
   . بطلب منهم ووفق ضرورات المصلحة   مادة االختصاص، 

  
   :  التعليم المتوسط   في   رتبة األستاذ الرئيسي   فييدمج   : 60  المادة

  
المنحدرون من    المرسمون والمتربصون،   مديرو المدارس األساسية،  - 

  رتبة أستاذ التعليم األساسي،
  المرسـمون والمتربصـون،     لتعلـيم األساسـي،  مفتشو التربية وا  - 
  المنحدرون من رتبة أستاذ التعليم األساسي، 
المنحدرون مـن     المرسمون والمتربصون،   مفتشو التربية والتكوين،  - 

   . األساسيةأو رتبة معلم المدرسة    رتبة أستاذ التعليم األساسي
  

   الفرع الخامس
   نوياتالثا   سلك األساتذة التقنيين في

   
)  2 (  الثانويـات رتبتـين     يضم سلك األساتذة التقنيين في  : 61  المادة

   : اثنتين 
   

   . رئيس ورشة   الثانوية،   في   رتبة أستاذ تقني  -
   . رئيس أشغال   الثانوية،   في   رتبة أستاذ تقني  - 
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   1   الفقرة
  تحديد المهام

  
الثانويات رؤساء الورشـات     قنيون فييكلف األساتذة الت:   62  المادة

وتلقين التالميذ    تنفيذ التعليم التطبيقي   في   بمساعدة أساتذة التعليم الثانوي
   . استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

  
تين ويحدد نصـاب عملهـم بـاثن      الثانويات،   أنشطتهم في   ويمارسون
   .  األسبوع   ساعة في )  22 (  وعشرين

  
الثانويات رؤسـاء األشـغال      يكلف األساتذة التقنيون في  : 63  المادة

وتلقـين     تنسيق التعلـيم التطبيقـي     في   بمساعدة أساتذة التعليم الثانوي
   . الم واالتصالالتالميذ استعمال تكنولوجيات اإلع

  
نصـاب عملهـم بـاثنتين       ويحدد   الثانويات،   ويمارسون أنشطتهم في

   . األسبوع   ساعة في )  22 (  وعشرين
  

   2   الفقرة
  شروط الترقية

  
   :  الثانوية رئيس أشغال   في   ة أستاذ تقنييرقى بصف  : 64  المادة

  
من المناصب المطلوب    %  80   حدود   في   عن طريق االمتحان المهني  - 

يثبتـون     رؤساء الورشات الذين   الثانويات   األساتذة التقنيون في   شغلها،
  سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )  5 (  خمس

  %  20   حدود   على سبيل االختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في  - 
الثانويات رؤساء    األساتذة التقنيون في   ا،من المناصب المطلوب شغله 

سنوات من الخدمة الفعليـة بهـذه    )  10 (  يثبتون عشر   الورشات الذين
   . الصفة
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   3   الفقرة
 أحكام انتقالية

  
رئـيس     الثانويـة،    فـي    رتبـة أسـتاذ تقنـي      يدمج في  :  65   المادة
   :  ورشة

  
نويـات رؤسـاء الورشـات المرسـمون     الثا   األساتذة التقنيون في  - 

  والمتربصون،
يثبتون    الثانويات المرسمون والمتربصون الذين   األساتذة التقنيون في  - 

  . سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة )  5 (  خمس
  

  الثانوية رئـيس أشـغال،     في   رتبة أستاذ تقني   يدمج في  :  66  المادة
المرسـمون     الثانويـات رؤسـاء األشـغال،      األساتذة التقنيون فـي  

  . والمتربصون
  

  رئيس ورشة في   الثانوية    في   توضع رتبة األستاذ التقني  :  67   المادة
  . طريق الزوال 

  
     الفرع السادس

  سلك أساتذة التعليم الثانوي
  

   :   اثنتين    ) 2 (  رتبتين   ك أساتذة التعليم الثانوييضم سل  :  68  المادة
  
  ،رتبة أستاذ التعليم الثانوي  - 
   . التعليم الثانوي   في   رتبة األستاذ الرئيسي  - 

  
   1   الفقرة

  تحديد المهام
  

  ومـنحهم،    بتربية التالميـذ،    يكلف أساتذة التعليم الثانوي  :  69   المادة
والعلميـة     المـواد األدبيـة     تعليمـا فـي     حسب مادة االختصـاص،  

          وكذا التربية الفنيـة والتربيـة البدنيـة والرياضـية،       والتكنولوجية،
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وتلقينهم استعمال تكنولوجيات اإلعالم    نشطة الثقافية،األ   تأطيرهم في و 
   . وتقييم عملهم المدرسي   واالتصال،

  
  عشرة   ويحدد نصاب عملهم بثماني   الثانويات،   ويمارسون أنشطتهم في

   .  األسبوع   ساعة من التدريس في )  18 (
  
  لتعلـيم الثـانوي،  ا   زيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة  :  70   المادة 
المـادة أو     بالتنسيق في   التعليم الثانوي،   يكلف األساتذة الرئيسيون في 

  والتطبيقـي    تأطير عمليات التكوين التحضـيري    القسم ويشاركون في
   . التطبيقي   أعمال البحث التربوي   وفي 

  
ويحدد    ،أقسام االمتحان   السيما في   الثانويات،   ويمارسون أنشطتهم في

  . األسبوع   ساعة من التدريس في )  18 (  عشرة   نصاب عملهم بثماني
  

   2   الفقرة
  والترقية شروط التوظيف

  
   :  يوظف بصفة أستاذ التعليم الثانوي  :  71  المادة

  
صلون علـى شـهادة   المتخرجون من المدارس العليا لألساتذة الحا  - 

  سنوات من التكوين، )  5 (  تتوج خمس   التي   أستاذ التعليم الثانوي
غير المشغولة وفـق الكيفيـات      بصفة استثنائية وبالنسبة للمناصب  - 

  عن طريق المسابقة على أساس االختبارات،   الحالة أعاله،   المحددة في
حاصلون على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة أو المترشحون ال 

  . شهادة معترف بمعادلتها
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   :  التعليم الثانوي   في   يرقى بصفة أستاذ رئيسي  :  72   المادة
  
من المناصب المطلوب    %  80   حدود   في   عن طريق االمتحان المهني  - 

سـنوات مـن    )  5 (  يثبتون خمـس    الذين   أساتذة التعليم الثانوي   شغلها،
  الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

  %  20   حدود   على سبيل االختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في  - 
يثبتـون     الـذين    أساتذة التعليم الثانوي   من المناصب المطلوب شغلها، 

   . سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة )  10 (  عشر
  

   3   الفقرة
  أحكام انتقالية

  
   : رتبة أستاذ التعليم الثانوي   يدمج في  :  73   المادة

  
  المرسمون والمتربصون،   أساتذة التعليم الثانوي  - 
  األساتذة المهندسون المرسمون والمتربصون،  - 
مديرو المدرسة األساسية المرسمون والمتربصون المنحدرون مـن    - 

  ،رتبة أستاذ التعليم الثانوي
رون المرسمون والمتربصون المنحد   مفتشو التربية والتعليم األساسي  - 

   . من رتبة أستاذ التعليم الثانوي
  

   :  التعليم الثانوي   في   رتبة األستاذ الرئيسي   يدمج في  :  74   المادة
  
  المرسـمون والمتربصـون،     مديرو مؤسسات التعلـيم الثـانوي،    - 
  أو رتبة األستاذ المهندس،   المنحدرون من رتبة أستاذ التعليم الثانوي 
المنحدرون مـن     المرسمون والمتربصون،   مفتشو التربية والتكوين،  - 

   . أو رتبة األستاذ المهندس   رتبة أستاذ التعليم الثانوي
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   السابع   الفرع
  سلك األساتذة المبرزين

  
   :   رتبة وحيدة يضم سلك األساتذة المبرزين  :  75   المادة

  
   . رتبة األستاذ المبرز  - 

  
   1   الفقرة

  المهام   تحديد
  

حسب    ومنحهم،   يكلف األساتذة المبرزون بتربية التالميذ،  :  76  المادة
  المواد األدبية والعلميـة والتكنولوجيـة،     ما فيتعلي   مادة االختصاص،

  تـأطيرهم فـي   وكذا التربية الفنية والتربية البدنيـة والرياضـية و   
وتلقينهم استعمال تكنولوجيـات اإلعـالم      المنافسات العلمية والثقافية، 

   . وتقييم عملهم المدرسي   واالتصال،
  

تنظم لفائدة أساتذة التعليم    عمليات التكوين التي   ويساعدون المفتشين في
   . الدراسات االستشرافية   ويشاركون في   الثانوي

  
أقسام االمتحان واألقسام    السيما في   الثانويات،   ويمارسون أنشطتهم في

سـاعة مـن    )  15 (  ويحدد نصاب عملهم بخمس عشرة   المتخصصة،
   . األسبوع   س فيالتدري

  
   2   الفقرة

  شروط الترقية
  

مسـابقة     يرقى بصفة األستاذ المبرز بعد النجـاح فـي    :  77    المادة
   : التبريز

  
)  5 (  يثبتـون خمـس     الـذين    التعليم الثانوي   األساتذة الرئيسيون في  - 
   . سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 
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سنوات من الخدمـة   )   10 ( يثبتون عشر   الذين   اتذة التعليم الثانويأس  -
  الفعلية بهذه الصفة،

  
كيفيات تنظيمها بقـرار مشـترك بـين     و    تحدد برامج هذه المسابقة

  الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلـف بـالتعليم العـالي   
   . والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية 

  
   3   الفقرة

  أحكام انتقالية
  

   :  رتبة األستاذ المبرز   يدمج في  :  78   المادة
  
  األساتذة المبرزون المرسمون والمتربصون،  - 
المرسـمون والمتربصـون      مديرو مؤسسـات التعلـيم الثـانوي،     - 

  المنحدرون من رتبة األستاذ المبرز،
فتشو التربية والتكوين المرسمون والمتربصون المنحـدرون مـن   م  - 

   . رتبة األستاذ المبرز
 

   الفصل الثاني
  التربية   موظفو

  
   األول   الفرع

  التربية   سلك مساعدي
  

   :  اثنتين )  2 (  رتبتين التربية   يضم سلك مساعدي  :  79   المادة
  
  رتبة مساعد التربية،  - 
   . للتربية   رتبة المساعد الرئيسي  - 
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   1   الفقرة
  تحديد المهام

  
بتأطير التالميـذ أثنـاء الحركـة     يكلف مساعدو التربية :  80   المادة

واعـد النظـام   والسهر علـى احتـرام ق     وخالل المذاكرة المحروسة،
النظـام     ويقومون بالخدمة فـي    واالنضباط داخل المؤسسة التعليمية،

  وفق نظام المؤسسة ويساهمون في   النظام الداخلي   وفي   نصف الداخلي
الـداخليات     ويمارسـون أنشـطتهم فـي      المهام ذات الطابع اإلداري، 

   . الثانويات االبتدائية والمتوسطات و
  

يكلـف     التربيـة،    زيادة على المهام الموكلة لمسـاعدي   :  81   المادة
المساعدون الرئيسيون للتربية بتوجيه عمل التالميذ أثنـاء المـذاكرة   

  التكـوين التحضـيري     أعمالهم والمشاركة فـي     المحروسة وتنشيط
     المتوسـطات     ويمارسون أنشطتهم فـي    التربية،   لمساعدي   والتطبيقي 

   . وياتالثان و
  

   2   الفقرة
  والترقية شروط التوظيف

  
عن طريق المسابقة على أسـاس   يوظف مساعدو التربية  :  82   المادة

يثبتون مستوى السـنة الثالثـة      االختبارات من بين المترشحين الذين
   . مستكملة   ثانوي

  
   :  للتربية   مساعد رئيسييرقى بصفة   :  83   المادة

  
مـن المناصـب      %   80   حـدود    فـي    عن طريق االمتحان المهني  - 

سنوات من  )  5 (  يثبتون خمس   الذين مساعدو التربية   المطلوب شغلها،
  الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

  حـدود    تأهيـل فـي  بعد التسجيل على قائمة ال   على سبيل االختيار،  - 
يثبتـون     الـذين  مساعدو التربية   من المناصب المطلوب شغلها،   %  20 

   . سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة )  10 (  عشر
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   3   الفقرة
  أحكام انتقالية

  
المرسمون  رتبة مساعد التربية مساعدو التربية   يدمج في :  84  المادة

   . والمتربصون
  

   الفرع الثاني
  التربية   سلك مستشاري

  
   :  اثنتين )  2 (  رتبتين التربية   يضم سلك مستشاري :  85  المادة

         
  ،رتبة مستشار التربية  - 
  . للتربية   رتبة المستشار الرئيسي  - 

  
   1   الفقرة

  تحديد المهام
  

يكلف مستشارو التربية بمرافقة التالميـذ مـن الناحيـة     :  86  المادة
الـدروس     البيداغوجية والسهر علـى مـواظبتهم ومـداومتهم علـى    

  ،واإلشراف على تأطيرهم أثناء الحركة وخالل المذاكرة المحروسـة 
وفـق     النظام الداخلي   وفي   النظام نصف الداخلي   وكذا على الخدمة في 

   .نظام المؤسسة
  

المهـام البيداغوجيـة      ويساعدون مدير المتوسطة وناظر الثانوية في
المتوسطات وينسقون    في   واإلدارية ويسهرون على حسن سير المخابر

ويمارسـون     والمساعدين الرئيسيين للتربيـة،  التربية   أنشطة مساعدي
   . الثانويات المتوسطات و   أنشطتهم في

  
يكلف المستشارون الرئيسيون للتربية بمرافقة التالميذ من   :  87  المادة

الناحية البيداغوجية والسهر على مواظبتهم ومداومتهم على الـدروس  
  لحركة وخالل المذاكرة المحروسـة، واإلشراف على تأطيرهم أثناء ا

وفـق     النظام الداخلي   وفي   النظام نصف الداخلي   وكذا على الخدمة في 
   . نظام المؤسسة
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المهام البيداغوجية واإلدارية وينسـقون     ويساعدون نظار الثانويات في

ويمارسـون     لرئيسيين للتربيـة، والمساعدين ا التربية   أنشطة مساعدي
   . الثانويات   أنشطتهم في

  
   2   الفقرة

  شروط الترقية
  

   :  يرقى بصفة مستشار التربية  :  88   المادة
  
المناصب المطلوب    من   % 80   حدود   في   عن طريق االمتحان المهني  - 

   :  شغلها
  
سنوات من الخدمـة   )  5 (  يثبتون خمس   الذين تذة التعليم المتوسطأسا   *

  الفعلية بهذه الصفة،
  يثبتون خمـس    الثانويات رؤساء األشغال الذين   األساتذة التقنيون في   *
   . سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة )  5 (
   

  %  20   حدود   االختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في على سبيل  -
   :  من المناصب المطلوب شغلها 

  
سنوات من الخدمة  )  10 (  يثبتون عشر   الذين أساتذة التعليم المتوسط   *

  الفعلية بهذه الصفة،
  يثبتون عشـر    نويات رؤساء األشغال الذينالثا   األساتذة التقنيون في   *
   . سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة )  10 (
  

   3   الفقرة
  أحكام انتقالية

  
   :  رتبة مستشار التربية   يدمج في  :  89  المادة

  
  مستشارو التربية المرسمون والمتربصون،  - 
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المنحدرون من    المرسمون والمتربصون،   ،مديرو المدرسة األساسية  - 
   . رتبة مستشار التربية

  
   :  للتربية   رتبة مستشار رئيسي   يدمج في :  90   المادة

  
  المستشارون الرئيسيون للتربية المرسمون والمتربصون،  - 
مـن   مديرو المدرسة األساسية المرسمون والمتربصون المنحدرون  - 

   . للتربية   رتبة مستشار رئيسي
  

   . طريق الزوال   للتربية في   توضع رتبة المستشار الرئيسي  :  91  المادة
  

   الفرع الثالث
     سلك نظار الثانويات

  
  :   يضم سلك نظار الثانويات رتبة وحيدة :  92  المادة

  
   . رتبة ناظر الثانوية  - 

  
   1   الفقرة

  تحديد المهام
  
والتنشـيط     يكلف نظار الثانويات بـالتنظيم البيـداغوجي    :  93  لمادةا

ويسهرون تحت سلطة مدير  .  وتنسيق عمل األساتذة ومتابعته   التربوي
على تطبيق البرامج والمواقيت والطرق التعليمية وحسن سير  المؤسسة
   . الورشات و   المخابر

  
حالـة     ينوبون عنه في المهام اإلدارية و   نوية فيويساعدون مدير الثا 

ويمارسون أنشـطتهم      بالصرف،   باستثناء وظيفة اآلمر   حدوث مانع،
   . الثانويات   في
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   2   الفقرة
  شروط الترقية

  
   :  يرقى بصفة ناظر ثانوية  :  94    المادة

  
ـ    فـي    عن طريق االمتحان المهني، -  مـن المناصـب      %80   دودح

   : المطلوب شغلها
  
سنوات مـن الخدمـة    )  5 (  يثبتون خمس   الذين   أساتذة التعليم الثانوي    . 

  الفعلية بهذه الصفة،
  المستشارون الرئيسيون للتربية الحاصلون على شهادة الليسانس في    . 
سنوات من  )  5 (  يثبتون خمس   الذين   أو شهادة معادلة لها،   لعاليالتعليم ا 

   . الخدمة الفعلية بهذه الصفة وينحدرون من أسالك التعليم
  %  20   حدود   على سبيل االختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في  - 
   :  من المناصب المطلوب شغلها 

  
سنوات من الخدمـة   )  10 (  يثبتون عشر   الذين   أساتذة التعليم الثانوي    . 

  الفعلية بهذه الصفة،
  المستشارون الرئيسيون للتربية الحاصلون على شهادة الليسانس في    . 
سـنوات   )  10 (  يثبتون عشر   الذين   أو شهادة معادلة لها،   التعليم العالي 

   . مة الفعلية بهذه الصفة وينحدرون من أسالك التعليممن الخد
  

   3   الفقرة
  أحكام انتقالية

  
   :  رتبة ناظر الثانوية   يدمج في  :  95   المادة

  
  المرسمون والمتربصون،   نواب المديرين للدراسات،   - 
  المرسـمون والمتربصـون،     مديرو مؤسسات التعلـيم الثـانوي،    - 
  تبة نائب مدير للدراسات،المنحدرون من ر 
المنحدرون مـن     المرسمون والمتربصون،   مفتشو التربية والتكوين،  - 

  . رتبة نائب مدير للدراسات
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   الفصل الثالث
  والمهني   موظفو التوجيه واإلرشاد المدرسي

  
   األول   الفرع

  والمهني   التوجيه المدرسي   سلك مستشاري
  

رتبـة     والمهنـي    التوجيه المدرسي   يضم سلك مستشاري  :  96  المادة
   :  وحيدة

  
   .  والمهني   رتبة مستشار التوجيه المدرسي   - 

  
   1   الفقرة

  تحديد المهام
  

بمرافقـة     والمهنـي    يكلف مستشارو التوجيه المدرسـي   :  97  المادة
مشـروعهم     بنـاء    وتـوجيههم فـي     التالميذ خالل مسارهم المدرسي

   .  وفق رغباتهم واستعداداتهم ومقتضيات التخطيط التربوي   الشخصي
  

وكـذا عمليـات      يلها وتلخيصها،ويكلفون بتقييم النتائج المدرسية وتحل
   . السبر واالستقصاء

  
يعانون صـعوبات مـن الناحيـة       متابعة التالميذ الذين   ويشاركون في

   . النفسية البيداغوجية قصد تمكينهم من مواصلة التمدرس
  

  وفـي    والمهنـي    مراكز التوجيه المدرسـي    ويمارسون أنشطتهم في
   . الثانويات المتوسطات و 

  
    2لفقرةا

  أحكام انتقالية
  

  والمهنـي،    رتبة مستشار التوجيـه المدرسـي     يدمج في :  98  المادة
   . المرسمون والمتربصون   والمهني،   مستشارو التوجيه المدرسي 



 39 

  فـي    والمهنـي    التوجيه المدرسي   يوضع سلك مستشاري  :  99   المادة
   . طريق الزوال 

  
   الفرع الثاني

  والمهني   واإلرشاد المدرسي   التوجيه   سلك مستشاري
  

  التوجيـه واإلرشـاد المدرسـي      يضم سلك مستشاري  :  100   المادة
   :  اثنتين )  2 (  رتبتين   والمهني 
  والمهني،   رتبة مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي  - 
   . والمهني   للتوجيه واإلرشاد المدرسي   رتبة المستشار الرئيسي  - 

  
   1   الفقرة

  تحديد المهام
  

  والمهنـي    درسييكلف مستشارو التوجيه واإلرشاد الم  :  101  المادة
بناء مشروعهم    في   وتوجيههم   بمرافقة التالميذ خالل مسارهم المدرسي 

   .  وفق رغباتهم واستعداداتهم ومقتضيات التخطيط التربوي   الشخصي
  

وكـذا عمليـات      ويكلفون بتقييم النتائج المدرسية وتحليلها وتلخيصها،
   . لسبر واالستقصاءا
  

يعانون صـعوبات مـن الناحيـة       متابعة التالميذ الذين   ويشاركون في
   . النفسية البيداغوجية قصد تمكينهم من مواصلة التمدرس

  
  وفـي    والمهنـي    مراكز التوجيه المدرسـي    ويمارسون أنشطتهم في

   . الثانويات المتوسطات و 
  

التوجيـه     ام الموكلة إلـى مستشـاري  زيادة على المه  :  102  المادة
يكلف المستشارون الرئيسيون للتوجيـه     ،والمهني   واإلرشاد المدرسي
التوجيـه     بتنسـيق أنشـطة مستشـاري      والمهني   واإلرشاد المدرسي
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تأطير عمليـات التكـوين      ويشاركون في   والمهني   المدرسي واإلرشاد
   . التطبيقي   أعمال البحث التربوي   وفي   والتطبيقي   التحضيري

  
  وفـي    والمهنـي    مراكز التوجيه المدرسـي    ويمارسون أنشطتهم في

   . الثانويات المتوسطات و 
  

   2   الفقرة
  والترقية شروط التوظيف

  
يرقى بصفة مستشـار التوجيـه واإلرشـاد       يوظف أو  :  103   المادة

   :   والمهني   المدرسي
  
المترشحون الحاصلون    عن طريق مسابقة على أساس االختبارات،  - 

علوم التربية وعلم النفس وعلم االجتمـاع أو     انس فيعلى شهادة الليس
    شهادة معادلة لها،

  
المناصب المطلوب    من % 30 حدود   في   عن طريق االمتحان المهني  - 

)  5 (  يثبتون خمـس    الذين   والمهني   مستشارو التوجيه المدرسي   شغلها،
  سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 
  %  10   حدود   يل االختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل فيعلى سب  - 
  والمهنـي    مستشارو التوجيه المدرسي   من المناصب المطلوب شغلها، 
   . سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة )  10 (  يثبتون عشر   الذين 

  
  ل ترقيتهم،قب   أعاله،   3و   2   المترشحون المقبولون طبقا للحالتين   يخضع

كيفيـات تنظيمـه بقـرار     لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه و 
مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة 

   . العمومية
  

  يرقى بصفة مستشار التوجيـه واإلرشـاد المدرسـي     :  104  المادة
المرسـمون الـذين      نـي والمه   مستشارو التوجيه المدرسي   والمهني، 

أو شهادة    التعليم العالي   تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في
   . معادلة لها
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  للتوجيه واإلرشاد المدرسي   يرقى بصفة مستشار رئيسي :  105   المادة

   :  والمهني 
  
 المناصب المطلوب   من   %  80   حدود   في   عن طريق االمتحان المهني  - 

يثبتـون     الذين   والمهني،   مستشارو التوجيه واإلرشاد المدرسي   شغلها،
  سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )  5 (  خمس

  %  20   حدود   على سبيل االختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في  - 
  مستشارو التوجيه واإلرشاد المدرسـي    ،من المناصب المطلوب شغلها 
سنوات من الخدمة الفعليـة بهـذه    )  10 (  يثبتون عشر   الذين   والمهني، 

   . الصفة
  

   3   الفقرة
  أحكام انتقالية

  
  رتبة مستشار التوجيه واإلرشـاد المدرسـي     يدمج في  :  106  المادة

  والمهنـي،    التوجيـه المدرسـي     المستشارون الرئيسيون في   هنيوالم 
  . المرسمون والمتربصون 

  
للتوجيـه واإلرشـاد      رتبة مستشار رئيسـي    يدمج في :  107   المادة

   : والمهني   المدرسي
  
  والمتربصون،   المرسمون   والمهني   مفتشو التوجيه المدرسي  - 
والمتربصون المنحدرون مـن     المرسمون   ين،مفتشو التربية والتكو  - 

   . والمهني   للتوجيه المدرسي   رتبة المستشار الرئيسي
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   الفصل الرابع
  موظفو المخابر

  
   الفرع األول

  سلك الملحقين بالمخابر
  

   :  اثنتين )  2 (  رتبتين يضم سلك الملحقين بالمخابر  :  108   المادة
  
  رتبة الملحق بالمخبر،  - 
   . بالمخبر   رتبة الملحق الرئيسي  - 

  
   1   الفقرة

  المهام   تحديد
  

  بالتنسـيق مـع األسـاتذة،      يكلف الملحقون بالمخـابر،    :  109   المادة
عليمية المستعملة بتحضير التجهيزات العلمية والتكنولوجية والوسائل الت 

وكذا توضـيب هـذه التجهيـزات والوسـائل        األعمال التطبيقية،   في
   . وصيانتها   وفحصها الدوري

   . الثانويات مخابر المتوسطات و   أنشطتهم في   ويمارسون
  

يكلف    ،زيادة على المهام الموكلة إلى الملحقين بالمخابر  :  110   المادة
تنفيـذ األعمـال      الملحقون الرئيسيون بالمخابر بمساعدة األساتذة فـي 

تركيب التجهيـزات العلميـة والتكنولوجيـة       التطبيقية والمشاركة في
   .  للملحقين بالمخابر   والتطبيقي   التكوين التحضيري   وتجريبها وكذا في

  
   . مخابر الثانويات   ويمارسون أنشطتهم السيما في
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   2   الفقرة
  والترقية شروط التوظيف

  
   :  يرقى بصفة ملحق بالمخبر   يوظف أو  :  111   المادة

  
المترشحون الحاصلون    عن طريق المسابقة على أساس االختبارات،  - 

  االختصاص أو شهادة معادلة لها،   في   على شهادة تقني
من المناصب المطلوب    %  30   حدود   في   عن طريق االمتحان المهني  - 

يحكمهـم     المخبـر والصـيانة الـذين      المعاونون التقنيون في   شغلها،
  2008   ينـاير سـنة     19   المؤرخ في   04  -    08   رقم   المرسوم التنفيذي

سنوات من الخدمة الفعلية بهـذه   )  5 (  ويثبتون خمس   والمذكور أعاله، 
  الصفة،

  %  10   حدود   على سبيل االختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في  - 
المخبـر     المعـاونون التقنيـون فـي      من المناصب المطلوب شغلها، 

  المؤرخ في   04  -    08   رقم   يحكمهم المرسوم التنفيذي   والصيانة الذين
سنوات من  )  10 (  رويثبتون عش   والمذكور أعاله،   2008   يناير سنة   19 

   . الخدمة الفعلية بهذه الصفة
  

   : بالمخبر   يرقى بصفة ملحق رئيسي   يوظف أو  :  112   المادة
  
المترشحون الحاصلون    عن طريق المسابقة على أساس االختبارات،  - 

  االختصاص أو شهادة معادلة لها،   سام في   على شهادة تقني
من المناصب المطلوب    %  30   حدود   في   هنيعن طريق االمتحان الم  - 

سنوات من الخدمـة   )  5 ( يثبتون خمس   الملحقون بالمخابر الذين   شغلها،
  الفعلية بهذه الصفة،

  %  10   حدود   على سبيل االختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في  - 
  يثبتون عشـر    نالملحقون بالمخابر الذي   من المناصب المطلوب شغلها، 
   . سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة )  10 (

قبل ترقيتهم    أعاله،   3و   2   يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين
كيفيات تنظيمـه بقـرار    ومحتواه و   تحدد مدته   لمتابعة تكوين بنجاح،
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الوظيفة مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة ب
   . العمومية

  
الملحقون بالمخابر    بالمخبر،   يرقى بصفة ملحق رئيسي  :  113   المادة

  سـام فـي     على شهادة تقني   بعد توظيفهم،   المرسمون الذين تحصلوا،
  . االختصاص أو شهادة معادلة لها 

  
   3   الفقرة

  أحكام انتقالية
  

  بنـاء علـى طلـبهم،      ق بالمخبر،رتبة الملح   يدمج في  :  114   المادة
  رقـم    يحكمهم المرسوم التنفيـذي    المخبر والصيانة الذين   التقنيون في 

المرسمون    والمذكور أعاله،   2008   يناير سنة   19   المؤرخ في   04 -   08 
  . قطاع التربية الوطنية   العاملون في   والمتربصون،

 
بنـاء علـى      بالمخبر،   رتبة الملحق الرئيسي   يدمج في  :  115  المادة
يحكمهم المرسوم    المخبر والصيانة الذين   التقنيون السامون في .  طلبهم

والمـذكور     2008   يناير سـنة    19   المؤرخ في   04 -   08   رقم   التنفيذي
   . قطاع التربية الوطنية   العاملون في   المرسمون والمتربصون،   أعاله،

  
   الخامس   الفصل

     موظفو التغذية المدرسية
  

   الفرع األول
  التغذية المدرسية   سلك مستشاري

  
   :   وحيدةرتبة  التغذية المدرسية   يضم سلك مستشاري  :  116  المادة

   . رتبة مستشار التغذية المدرسية  - 
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  الفقرة األولى
  تحديد المهام

  
يكلف مستشارو التغذية المدرسية بالسهر على تطبيـق    : 117  المادة

تحقيـق األهـداف التربويـة       قواعد التربية الغذائية والمشاركة فـي 
   . المرسومة للمطاعم المدرسية

  
مجال مراقبة عمل المطـاعم     المدرسية فيالتغذية    ويساعدون مفتشي

  المدرسية واستعمال الوسائل المادية والمالية المخصصـة لتسـييرها،  
   . ميدان التغذية المدرسية   عمليات التكوين في   وفي 

  
حدود المقاطعـة     هياكل المطاعم المدرسية في   ويمارسون مهامهم في

   .  المسندة لهم
  

   2   الفقرة
  يةشروط الترق

  
   :  يرقى بصفة مستشار التغذية المدرسية :   118  المادة

  
مـن المناصـب      % 80   حـدود    فـي    عن طريق االمتحان المهني،  - 

)  5 (  يثبتـون خمـس     معلمو المدرسة االبتدائية الذين   المطلوب شغلها،
  سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 
  %  20   حدود   الختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل فيعلى سبيل ا  - 
يثبتون    معلمو المدرسة االبتدائية الذين   من المناصب المطلوب شغلها، 

   . سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة )  10 (  عشر
  

  قبل ترقيتهم،    أعاله،   2و   1يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين
تحدد مدته ومحتواه وكيفيـات تنظيمـه بقـرار       ة تكوين بنجاح،لمتابع 

المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة    مشترك بين الوزير
   . العمومية
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   3   الفقرة
  أحكام انتقالية

  
   :  رتبة مستشار التغذية المدرسية   يدمج في  :  119   المادة

  
  المرسمون والمتربصون،   لمدرسية،التغذية ا   المستشارون في  - 
   .  المرسمون والمتربصون   مفتشو التغذية المدرسية،  - 

  
   الفصل السادس

  موظفو المصالح االقتصادية
  
   األول   الفرع

  المصالح االقتصادية   سلك مساعدي
  

   ) 2 (  رتبتـين  المصالح االقتصادية   لك مساعدييضم س  :  120   المادة
   :  اثنتين 
  رتبة مساعد المصالح االقتصادية،  - 
   . للمصالح االقتصادية   رتبة المساعد الرئيسي  - 

  
   1   الفقرة

  تحديد المهام
  

 و المصالح االقتصادية بمساعدة المقتصـد يكلف مساعد  :  121   المادة
  والمادي   التسيير المالي   والمقتصد ونائب المقتصد المسير في   الرئيسي

ويقومون بمهام إدارية ومحاسبية ويشاركون    المؤسسات التعليمية،   في 
      . الخدمة الداخلية   في
  
   . ثانوياتال المتوسطات و   ويمارسون أنشطتهم في 

  
المصـالح     زيادة على المهام الموكلة إلـى مسـاعدي    :  122  المادة

عنـد     يكلف المساعدون الرئيسيون للمصالح االقتصادية،   ،االقتصادية
نون بهذه الصفة ويكو   متوسطة،   في   والمادي   بالتسيير المالي    الحاجة،

   . تربية التالميذ   في   ويشاركون  . أعوانا محاسبين معتمدين
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   2   الفقرة
  شروط الترقية

  
   :  للمصالح االقتصادية   يرقى بصفة مساعد رئيسي  :  123   المادة

  
من المناصب المطلوب    %80   حدود   في   عن طريق االمتحان المهني  - 

سـنوات   )  5 (  يثبتون خمس   مساعدو المصالح االقتصادية الذين   شغلها،
  من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

  %  20   حدود   على سبيل االختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في  - 
  الـذين     مساعدو المصالح االقتصادية   من المناصب المطلوب شغلها، 
   . ن الخدمة الفعلية بهذه الصفةسنوات م )  10 (  يثبتون عشر 

  
   3   الفقرة

  أحكام انتقالية
  

مسـاعدو     رتبة مساعد المصالح االقتصادية،   يدمج في  :  124   المادة
   . المرسمون والمتربصون   المصالح االقتصادية،

  
  للمصالح االقتصـادية،    رتبة المساعد الرئيسي   يدمج في :   125   المادة

   . المرسمون والمتربصون   مصالح االقتصادية المسيرون،مساعدو ال 
  

طريـق     توضع رتبة مساعد المصالح االقتصادية فـي   :  126   المادة
  . الزوال

  
   الفرع الثاني

  سلك نواب المقتصدين
  

   :  اثنتين )  2 (  رتبتين يضم سلك نواب المقتصدين :   127   المادة
  
  ،رتبة نائب مقتصد  - 
   . مسير رتبة نائب مقتصد  - 
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   1   الفقرة
  تحديد المهام

  
  الرئيسـي  بمساعدة المقتصـد  يكلف نواب المقتصدين  :  128   المادة

  فـي    والمـادي    التسيير المـالي    يوالمقتصد ونائب المقتصد المسير ف 
  ويقومون بمهام إدارية ومحاسبية ويشاركون في   المؤسسات التعليمية، 
   .  الخدمة الداخلية 

  
   . الثانويات المتوسطات و   ويمارسون أنشطتهم في

  
  المسـيرون بالتسـيير المـالي    يكلف نواب المقتصدين  :  129   المادة

ويكونـون بهـذه الصـفة أعوانـا        المؤسسات التعليمية،   في   والمادي 
تكـوين نـواب      تربية التالميذ وفي   محاسبين معتمدين ويشاركون في

   . المصالح االقتصادية   ومساعدي المقتصدين
  

  توجيـه المدرسـي  مراكز ال   المتوسطات وفي   ويمارسون أنشطتهم في
   . والمهني 

  
   2   الفقرة

  والترقية شروط التوظيف
  

   :  يرقى بصفة نائب مقتصد   يوظف أو  :  130   المادة
  
الحاصـلون علـى    المتخرجون من مؤسسات التكوين المتخصص  - 

     تتوج سنة من التكوين،   لتيا شهادة نائب مقتصد
من المناصب المطلوب    %  30   حدود   في   عن طريق االمتحان المهني  - 

يثبتـون     المساعدون الرئيسيون للمصالح االقتصـادية الـذين     شغلها،
 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )  5 ( خمس

  %  10   حدود   أهيل فيعلى سبيل االختيار بعد التسجيل على قائمة الت  - 
المسـاعدون الرئيسـيون للمصـالح       من المناصب المطلوب شغلها، 
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سنوات من الخدمة الفعليـة بهـذه    )  10 ( يثبتون عشر   االقتصادية الذين
   . الصفة

قبل ترقيتهم    أعاله،   3و   2   يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين
كيفيـات تنظيمـه بقـرار     ته ومحتواه ولمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مد

مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة 
   . العمومية

  
   :   مسير يرقى بصفة نائب مقتصد     :  131   المادة

  
من المناصب المطلوب    % 80   حدود   في   عن طريق االمتحان المهني  - 

سنوات من الخدمـة    )5 (  خمس   يثبتون   الذين نواب المقتصدين   شغلها،
  الفعلية بهذه الصفة،

  %  20   حدود   على سبيل االختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في  - 
  يثبتون عشـر    الذين المقتصدين   نواب    من المناصب المطلوب شغلها، 
   . سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة )  10 (
  

قبل ترقيتهم لمتابعة    يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين أعاله،
كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين  بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه و

   . العمومية الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة
  

   3   الفقرة
  أحكام انتقالية

  
  ،نـواب المقتصـدين     ،رتبة نائـب مقتصـد     يدمج في  :  132   المادة

   . المرسمون والمتربصون 
  

 نواب المقتصـدين    مسير، رتبة نائب مقتصد   يدمج في  :  133   المادة
   . المرسمون والمتربصون   المسيرون،
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   الفرع الثالث
  سلك المقتصدين

  
   :  اثنتين )  2 (  رتبتين يضم سلك المقتصدين  :  134  المادة

  ،رتبة مقتصد  - 
   . رئيسي تبة مقتصدر  - 

 
   1   الفقرة

  تحديد المهام
  

للمؤسسات    والمادي   بالتسيير المالي   يكلف المقتصدون   :  135   المادة
ويشاركون  .  معتمدين   ويكونون بهذه الصفة أعوانا محاسبين   التعليمية،

مؤسسة    بالتسيير في   ،عند الحاجة   يكلفوا،   ويمكن أن   تربية التالميذ،   في
   . أخرى

  
أو    السيما ذات النظام الـداخلي    المتوسطات،   ويمارسون أنشطتهم في

   . والمهني   مراكز التوجيه المدرسي   وفي   الثانويات   وفي   نصف الداخلي
  

يكلـف     ،زيادة على المهام الموكلة إلـى المقتصـدين    :  136  المادة
  لجـان تقـويم المحـررات      بالمشاركة فـي    المقتصدون الرئيسيون،

تأطير عمليات التكوين    وفي    المحاسبية للمؤسسات التعليمية وضبطها 
   . والتطبيقي   التحضيري

  
ونصف    السيما ذات النظام الداخلي   الثانويات،   ويمارسون مهامهم في

   . الداخلي
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   2   ةالفقر
  والترقية شروط التوظيف

  
   : يرقى بصفة مقتصد   يوظف أو  :  137  المادة

                            
 المتخرجون من مؤسسات التكوين الحاصلون على شهادة مقتصـد   - 

  ،تتوج سنة من التكوين المتخصص   التي
من المناصب المطلوب    %  30   حدود   في   عن طريق االمتحان المهني  - 

سـنوات   )  5 (  يثبتون خمس   المسيرون الذين نواب المقتصدين   شغلها،
  من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

  % 10   دحدو   على سبيل االختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في  - 
  المسـيرون الـذين   نواب المقتصدين   من المناصب المطلوب شغلها، 
  . سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة )  10 (  عشر    يثبتون 

 
  :  رئيسي يرقى بصفة مقتصد  :  138    المادة

  
من المناصب المطلوب    %  80   حدود   في   عن طريق االمتحان المهني  - 

سنوات من الخدمة الفعلية  )  5 (  يثبتون خمس   المقتصدون الذين   شغلها،
  بهذه الصفة،

  حـدود    بعد التسجيل على قائمة التأهيـل فـي     على سبيل االختيار،  - 
  يثبتون عشـر    المقتصدون الذين   من المناصب المطلوب شغلها،   %  20 

   . ت من الخدمة الفعلية بهذه الصفةسنوا )  10 (
  

   3   الفقرة
  أحكام انتقالية

  
المقتصـدون المرسـمون      ،رتبـة مقتصـد     يدمج في  :  139  المادة

   . والمتربصون
  

   :  رئيسي رتبة مقتصد   يدمج في  :  140  المادة
  بصون،المرسمون والمتر   المقتصدون الرئيسيون،  - 
المنحدرون مـن     المرسمون والمتربصون،   مفتشو التربية والتكوين،  - 

   . أو رتبة المقتصد الرئيسي رتبة المقتصد
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  الباب الثالث
  األحكام المطبقة على المناصب العليا

  
   الفصل األول
  أحكام مشتركة

  
  من األمر رقم )  رة األولىالفق (  11   تطبيقا ألحكام المادة  :  141   المادة

  15   الموافـق    1427   جمادى الثانية عـام    19   المؤرخ في   03  -  06 
تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان    والمذكور أعاله،   2006   يوليو سنة 

   :  يأتي   كما   األسالك الخاصة بالتربية الوطنية،
  
   :  مناصب تنسيق التعليم  -    1
  
  أستاذ منسق للتعليم المتوسط،  - 
   . أستاذ منسق للتعليم الثانوي  - 

 
   : مناصب إدارة مؤسسات التعليم والتوجيه المدرسي  -  2
  
  مساعد مدير المدرسة االبتدائية،  - 
  مدير المدرسة االبتدائية،  - 
  مدير المتوسطة،  - 
  مدير الثانوية،  - 
   . هنيوالم   مدير مركز التوجيه المدرسي  - 

  
   :  مناصب التفتيش والمراقبة  -  3
  
  مفتش التغذية المدرسية،  - 
  مفتش التعليم االبتدائي،  - 
  مفتش التعليم المتوسط،  - 
   . مفتش التربية الوطنية  - 

  
  141   المـادة    يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في     :  142   المادة

الوطنيـة     وزير المكلـف بالتربيـة  أعاله بموجب قرار مشترك بين ال 
   . والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
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المناصـب العليـا      يكون التعيين وإنهاء المهـام فـي       :  143  المادة

أعاله بقرار أو مقرر من السـلطة     141   المادة   المنصوص عليها في
   . المخولة صالحية التعيين

  
باستثناء تطبيق األحكام المتعلقـة بالنظـام التـأديبي        :  144  ةالماد  

جمـادى     19   المؤرخ فـي    03  -  06   األمر رقم   المنصوص عليه في 
فإن    والمذكور أعاله،   2006   يوليو سنة   15   الموافق   1427   الثانية عام

دارة مؤسسات التعليم بعنوان مناصب إ   المنصب العالي   إنهاء المهام في
يتم إال بنـاء علـى تقريـر       والتفتيش والمراقبة ال   والتوجيه المدرسي

لجنـة     مسبب من السلطة المخولة صالحية التعيين بعد استطالع رأي
   . خاصة

  
  ترأسها السلطة المخولة صالحية التعيـين،    تتشكل اللجنة الخاصة التي

يشغلون المناصب    الموظفين الذيناإلدارة و   من عدد متساو من ممثلي 
يحدد تشكيل اللجنة الخاصة وتنظيمها وعملها بقرار من   . العليا المعنية

  . الوزير المكلف بالتربية الوطنية
  
   الثاني   الفصل

     مناصب تنسيق التعليم
  
  األول   الفرع

 األستاذ المنسق للتعليم المتوسط
  
  1   الفقرة

  تحديد المهام
  

  زيادة على المهام الموكلة ألسـاتذة التعلـيم األساسـي     :  145  المادة
للتعلـيم المتوسـط      يكلف األساتذة المنسقون   وأساتذة التعليم المتوسط، 

تأطير عمليـات التكـوين      المادة أو القسم ويشاركون في   بالتنسيق في
   . والتطبيقي   التحضيري
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   2   الفقرة
  شروط التعيين

  
بنـاء علـى      يعين األساتذة المنسقون للتعليم المتوسط،  :  146  المادة

وأسـاتذة     األساسي   من بين أساتذة التعليم   اقتراح من مدير المتوسطة،
اثنتين من الخدمة  )  2 (  يثبتون سنتين   الذين    المرسمين   التعليم المتوسط،

المردوديـة  الفعلية بهذه الصفة والمرتبين وفق معايير الكفاءة المهنية و
   . واألقدمية

  
تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية 

   . الوطنية
  

    الفرع الثاني
  األستاذ المنسق للتعليم الثانوي

  
   1   الفقرة

  تحديد المهام
  

يكلف    زيادة على المهام الموكلة ألساتذة التعليم الثانوي،  :  147   المادة
المـادة أو القسـم      فـي    بالتنسـيق     ذة المنسقون للتعليم الثانوياألسات

   . والتطبيقي   تأطير عمليات التكوين التحضيري   ويشاركون في
  

   2   الفقرة
  شروط التعيين

  
بنـاء علـى      يعين األساتذة المنسقون للتعليم الثـانوي،   :  148   المادة

المرسـمين     الثـانوي    ذة التعليممن بين أسات   اقتراح من مدير الثانوية،
اثنتين من الخدمـة الفعليـة بهـذه الصـفة      )  2 (  يثبتون سنتين   الذين

   . األقدمية المردودية و والمرتبين وفق معايير الكفاءة المهنية و
  

تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية 
   . الوطنية
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لألسـتاذ المنسـق      المنصب العالي   يجوز التعيين في   ال  :  149   المادة
إال    لألستاذ المنسق للتعليم الثـانوي    للتعليم المتوسط و المنصب العالي

  للتعليم المتوسط واألستاذ الرئيسي   حالة عدم وجود األستاذ الرئيسي   في
   . للتعليم الثانوي 

 
  األسـاتذة الرئيسـيين فـي   وتنهى مهام األساتذة المنسقين حال تعيين 

   . المؤسسات المعنية 
  
   الثالث   الفصل
  التعليم والتوجيه المدرسي مناصب إدارة مؤسسات

  
   األول   الفرع

  مساعد مدير المدرسة االبتدائية
  

   1   الفقرة
  تحديد المهام

  
يكلف مساعد مدير المدرسة االبتدائية بمساعدة المـدير    :  150   المادة

تسـيير     وكـذا فـي     للمؤسسة   والتنشيط التربوي   ير اإلداريالتسي   في
غيـاب     حالة   يكلف بمهام التدريس في   ويمكن أن   المطاعم المدرسية،

   . حالة حدوث مانع   ينوب عن المدير في و .  المعلمين
  

   2   الفقرة
  شروط التعيين

  
بناء على اقتراح    ة،يعين مساعد مدير المدرسة االبتدائي  :   151   المادة

يثبتـون     المدرسة االبتدائية الذين   من بين معلمي   من مفتش المقاطعة،
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وأسـاتذة المدرسـة    )  5 (  خمس

   سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة )  3 (  يثبتون ثالث   االبتدائية الذين
تحـدد    . ءة المهنية والمردودية واألقدميـة والمرتبين وفق معايير الكفا 

كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الـوزير المكلـف بالتربيـة    
   . الوطنية
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ينشأ منصب مساعد مدير المدرسـة االبتدائيـة وفـق      :  152   المادة
   :  المعايير اآلتية

  عدد التالميذ المتمدرسين،  - 
     عدد الموظفين واألعوان،  - 
   . وجود مطعم مدرسي  - 

  
مـن الـوزير    يحدد توزيع هذه المناصب حسب كل مؤسسة بقـرار 

   . المكلف بالتربية الوطنية
  الثاني   الفرع

  مدير المدرسة االبتدائية
  

   1   الفقرة
  تحديد المهام

  
  يكلف مدير المدرسة االبتدائية بالتـأطير البيـداغوجي    :  153  المادة

  وتسيير المطاعم المدرسية فـي    تنشيط التربوي،وال   والتسيير اإلداري 
   .  طبقا للتنظيم المعمول به   المدارس االبتدائية، 

  
سـلطته علـى جميـع       بصفته موظفا موكال من الدولـة،    ويمارس،

ويكون مسؤوال على حفظ    المؤسسة،   الموظفين واألعوان العاملين في
   . اتالنظام وأمن األشخاص والحفاظ على الممتلك

  
لضمان     التخاذ جميع التدابير الضرورية   بهذه الصفة،   ويكون مؤهال،

   . حسن سير المؤسسة
  
   2   الفقرة

  شروط التعيين
  

حـدود المناصـب      في   يعين مديرو المدارس االبتدائية،  :  154   المادة
عن طريق المسابقة على أساس االختبـارات وبعـد      المطلوب شغلها،

   :  من بين   يمتد سنة دراسية واحدة،   بنجاح تكوينا متخصصامتابعة 
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)  5 (  يثبتـون خمـس     األساتذة الرئيسيين للمدرسة االبتدائية الـذين   - 
  سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 
سـنوات مـن    )  10 (  يثبتون عشـر    أساتذة المدرسة االبتدائية الذين  - 

  الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
سنوات ابتداء من تـاريخ سـريان    )  5 (  بصفة انتقالية ولمدة خمس  - 

يثبتـون خمـس      المدرسة االبتدائية الذين   معلمي   مفعول هذا المرسوم،
   . سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة )  15 (  عشرة

  
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بـين الـوزير   

   . بية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العموميةالمكلف بالتر
  
   3   الفقرة

  أحكام انتقالية
  

  لمدير المدرسـة االبتدائيـة،     المنصب العالي   يعين في  :  155   المادة
سريان مفعول    مديرو ملحقات المدرسة األساسية قيد الخدمة عند بداية 

   . هذا المرسوم
  

   الفرع الثالث
  طةمدير المتوس

  
   1   الفقرة

  تحديد المهام
  

والتسـيير     يكلف مدير المتوسطة بالتأطير البيداغوجي  :  156  المـادة 
  ويكون آمرا بصرف ميزانية المؤسسـة،    والتنشيط التربوي،   اإلداري

  .  طبقا للتنظيم المعمول به 
     

سلطته على جميـع     ويمارس بصفته موظفا للدولة وموكال من طرفها،
ويكون مسؤوال على حفظ  .  المؤسسة   وظفين واألعوان العاملين فيالم

   . النظام وأمن األشخاص والحفاظ على الممتلكات
  
التخاذ التدابير الضرورية لضمان حسن    بهذه الصفة،   ،   ويكون مؤهال  

   . المؤسسة سير
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   2   الفقرة
  شروط التعيين

  
حدود المناصب المطلوب    في   يعين مديرو المتوسطات،  :  157  المادة
 اس االختبارات وبعد متابعة بنجاحعن طريق المسابقة على أس   شغلها،

   :  من بين   يمتد سنة دراسية واحدة،   تكوينا متخصصا
  
سنوات من  )  3 (  يثبتون ثالث   المستشارين الرئيسيين للتربية الذين  - 

  ن أسالك التعليم،والمنحدرين م   الخدمة الفعلية بهذه الصفة
سنوات من الخدمة الفعلية  )  5 (  يثبتون خمس   الذين التربية   مستشاري  - 

     بهذه الصفة والمنحدرين من أسالك التعليم،
سنوات  )  5 (  يثبتون خمس   األساتذة الرئيسيين للتعليم المتوسط الذين  - 

  لية بهذه الصفة،من الخدمة الفع
سنوات ابتداء من تـاريخ سـريان    )  5 (  بصفة انتقالية ولمدة خمس  - 

)  10 (  يثبتون عشر   الذين أساتذة التعليم المتوسط   مفعول هذا المرسوم،
   . سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 

التكوين وتقييمه بقرار مشترك بـين الـوزير   تحدد كيفيات تنظيم هذا 
   . المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

  
   3   الفقرة

  انتقالية   أحكام
  

مديرو    لمدير المتوسطة،   المنصب العالي   يعين في  :  158  المادة
   .  مرسومهذا ال   المدارس األساسية قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول
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   الفرع الرابع
  الثانوية   مدير

  
   1   الفقرة

  المهام   تحديد
  

والتسيير    يكلف مدير الثانوية بالتأطير البيداغوجي :  159   المادة
  ويكون آمرا بصرف ميزانية المؤسسة،   والتنشيط التربوي،   اإلداري

   .    طبقا للتنظيم المعمول به 
سـلطته علـى جميـع       وكال من الدولـة، بصفته موظفا م   ويمارس،

ويكون مسؤوال على حفظ    المؤسسة،   الموظفين واألعوان العاملين في
   . النظام وأمن األشخاص والحفاظ على الممتلكات

التخاذ االتدابير الضرورية لضمان حسن    بهذه الصفة،   ،   ويكون مؤهال
   . المؤسسة سير

  
   2   الفقرة

  شروط التعيين
  

  حدود المناصب المطلوب    في   يعين مديرو الثانويات،  :  160   دةالما
عن طريق المسابقة على أساس االختبارات وبعد متابعة بنجاح    شغلها،

   :  من بين   يمتد سنة دراسية واحدة،   تكوينا متخصصا
  
  ،األساتذة المبرزين  - 
سنوات من الخدمة الفعليـة   )  5 (  يثبتون خمس   ت الذيننظار الثانويا  - 

    ،رتبة أستاذ التعليم الثانوي   بهذه الصفة والمنحدرين من
سـنوات      )5 (  يثبتون خمس   الذين   األساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي  -  

  من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
سنوات ابتداء من تـاريخ سـريان    )  5 (  نتقالية ولمدة خمسبصفة ا  - 

)  10 (  يثبتون عشـر    الذين   أساتذة التعليم الثانوي   مفعول هذا المرسوم،
   . سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 

  
شترك بين الوزير تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار م

   . المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
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   3   الفقرة
  أحكام انتقالية

  
مديرو مؤسسات    لمدير ثانوية،   المنصب العالي   يعين في  :  161  المادة

   .  مفعول هذا المرسوم   قيد الخدمة عند بداية سريان   التعليم الثانوي
  

   الخامس   الفرع
     والمهني   المدرسي مدير مركز التوجيه

  
   1   الفقرة

  تحديد المهام
  

بالتأطير    والمهني   يكلف مدير مركز التوجيه المدرسي   :  162   المادة
ويكون آمرا بصرف    وتنسيق أنشطة المركز،   والتسيير اإلداري   التقني

  .   هللتنظيم المعمول ب    طبقا   ميزانية المؤسسة،
  

الثانويات ومراكـز التكـوين    ويقوم بربط العالقة بين المتوسطات و
مجال    التابعة للمقاطعة اإلدارية المسندة إليه في   والقطاعات المستعملة،

.  التوثيق واإلعالم واإلرشاد حول المسارات الدراسية والمسالك المهنية
لتحليل والتلخـيص  أعمال الدراسات وا   في   زيادة على ذلك،   ويشارك، 

ميـدان     تأطير عمليات التكوين فـي    وكذا في   وتقييم النتائج المدرسية،
   .  اختصاصه

  
   2   الفقرة

  شروط التعيين
  

  فـي    والمهنـي،    يعين مديرو مراكز التوجيه المدرسي  :  163   المادة
عن طريق المسابقة علـى أسـاس      حدود المناصب المطلوب شغلها، 

يمتد سـنة دراسـية      رات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصااالختبا
   : من بين   واحدة،
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  الـذين    والمهني   المستشارين الرئيسيين للتوجيه واإلرشاد المدرسي  - 
  سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )  5 (  يثبتون خمس 
سـريان   سنوات ابتداء من تـاريخ  )  5 (  بصفة انتقالية ولمدة خمس  - 

  والمهنـي    التوجيه واإلرشاد المدرسي   مستشاري   مفعول هذا المرسوم،
   . سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة )  10 (  يثبتون عشر   الذين 

  
لتكوين وتقييمه بقرار مشترك بـين الـوزير   تحدد كيفيات تنظيم هذا ا

   . المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
  

   3   الفقرة
  أحكام انتقالية

  
  لمدير مركز التوجيه المدرسي   المنصب العالي   يعين في  :  164  المادة

عنـد بدايـة   قيد الخدمـة     والمهني   مفتشو التوجيه المدرسي   والمهني، 
   .   سريان مفعول هذا المرسوم

  
   الرابع   الفصل

     مناصب التفتيش والمراقبة
  
   األول   الفرع

  مفتش التعليم االبتدائي
  
   1   الفقرة

  تحديد المهام
  

  حسـب االختصـاص،     يكلف مفتش التعليم االبتـدائي،   :  165   المادة
يـق التعليمـات   بالسهر على حسن سير المؤسسـات التعليميـة وتطب   

والبرامج والمواقيـت الرسـمية واسـتعمال تكنولوجيـات اإلعـالم      
تحكم المنظومة    طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي   واالتصال،

   . التربوية
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المـدارس االبتدائيـة      واإلدارة فـي  التعليم   يقوم بتكوين موظفي   كما
  . عة أنشطتهم ومراقبتها وتقييمهاوتفتيشهم وكذا متاب

يتم تكليفه    ويمكن أن   مجال اختصاصه،   أعمال البحث في   ويشارك في
  .  بمهام التحقيق

   
المدارس االبتدائية والمدارس التحضيرية وأقسام    ويمارس أنشطته في

التابعـة     التعليم المكيف والتربية التحضيرية وأقسـام محـو األميـة،   
   . لمسندة إليهللمقاطعة ا

  
   2   الفقرة

  شروط التعيين
  

حـدود المناصـب      فـي    يعين مفتشو التعليم االبتدائي،    :  166  المادة
عن طريق المسابقة على أساس االختبـارات وبعـد      المطلوب شغلها،

   :  من بين   يمتد سنة دراسية واحدة،   متابعة بنجاح تكوينا متخصصا
  
)  3 (  يثبتـون ثـالث     ين للمدرسة االبتدائية الـذين األساتذة الرئيسي  - 
لمـدير المدرسـة      المنصـب العـالي     سنوات من الخدمة الفعلية في 

  االبتدائية،
)  10 (  يثبتـون عشـر     األساتذة الرئيسيين للمدرسة االبتدائية الذين  - 
  سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 
سـنوات مـن    )  5 (  يثبتون خمـس    الذين أساتذة المدرسة االبتدائية  - 

  لمدير المدرسة االبتدائية،   المنصب العالي   الخدمة الفعلية في
سنوات ابتداء من تـاريخ سـريان    )  5 (  بصفة انتقالية ولمدة خمس  - 

يثبتـون خمـس      أساتذة المدرسة االبتدائية الذين   مفعول هذا المرسوم،
   . الفعلية بهذه الصفة سنة من الخدمة )  15 (  عشرة

  
تحدد كيفيات تنظيم هـذا التكـوين وتقييمـه بقـرار مشـترك بـين       
الوزير المكلـف بالتربيـة الوطنيـة والسـلطة المكلفـة بالوظيفـة       

   . العمومية
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   3   الفقرة
  أحكام انتقالية

  
  لمفـتش التعلـيم االبتـدائي،      المنصب العالي   يعين في  : 167   المادة

قيـد     والثـاني    للطـورين األول    مفتشو التربية والتعلـيم األساسـي   
   .  الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم

  
   الفرع الثاني

  مفتش التغذية المدرسية
  
   1   الفقرة

  تحديد المهام
  

يكلف مفتش التغذية المدرسية بالسهر على حسن سـير    :  168   المادة
للنصوص التشـريعية     طبقا   قية طابعها التربويالمطاعم المدرسية وتر

   . تحكم المنظومة التربوية   والتنظيمية التي
  

وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم  التغذية المدرسية   يقوم بتكوين موظفي   كما
   . مجال التغذية المدرسية   وتقييمها وكذا مراقبة التسيير في

  
يتم تكليفه    ويمكن أن   مجال اختصاصه،   أعمال البحث في   ارك فيويش  

   .  بمهام التحقيق
  

هياكل المطاعم المدرسية بالمـدارس االبتدائيـة      ويمارس أنشطته في
   . التابعة للمقاطعة المسندة إليه
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   2   الفقرة
  شروط التعيين

  
حـدود المناصـب      في   يعين مفتشو التغذية المدرسية،  :  169  المادة

عن طريق المسابقة على أساس االختبـارات وبعـد      المطلوب شغلها،
مـن بـين      يمتد سنة دراسية واحـدة،    متابعة بنجاح تكوينا متخصصا

خدمة سنوات من ال )  5 (  يثبتون خمس   الذين التغذية المدرسية   مستشاري
   . الفعلية بهذه الصفة

  
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بـين الـوزير   

   . المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
  

   3   الفقرة
  أحكام انتقالية

  
  لمفتش التغذيـة المدرسـية،     المنصب العالي   يعين في     :  170   المادة

و التغذية المدرسية قيد الخدمة عند بداية سـريان مفعـول هـذا    مفتش 
   . المرسوم

 
   الثالث   الفرع

  مفتش التعليم المتوسط
  

   األولى   الفقرة
  تحديد المهام

  
أحـد     يمارس مفتش التعلـيم المتوسـط مهامـه فـي      :  171   المادة

   : االختصاصين اآلتيين
  المواد،  - 
   . إدارة المتوسطات  - 

بالسهر على حسن سـير     وحسب االختصاص،    بهده الصفة،   كلف،وي
المؤسسات التعليمية وتطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسـمية  
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طبقا للنصوص التشـريعية     واستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال،
   . تحكم المنظومة التربوية   والتنظيمية التي

  
واإلدارة والتربية وتفتيشهم ومتابعـة   تعليمال   يقوم بتكوين موظفي   كما

   . المتوسطات   في   أنشطتهم وتقييمها وكذا مراقبة التسيير اإلداري
  
يتم تكليفه    ويمكن أن   مجال اختصاصه،   أعمال البحث في   ويشارك في 

   .  بمهام التحقيق
  

   . لمقاطعة المسندة إليهالمتوسطات التابعة ل   ويمارس أنشطته في
  

   2   الفقرة
  شروط التعيين

  
حـدود المناصـب      فـي    يعين مفتشو التعليم المتوسط، :  172  المادة

عن طريق المسابقة على أساس االختبـارات وبعـد      المطلوب شغلها،
   :  من بين   يمتد سنة دراسية واحدة،   متابعة بنجاح تكوينا متخصصا

  
   :  تصاص الموا دبعنوان اخ   -  أ
سنوات  )  10 (  يثبتون عشر   األساتذة الرئيسيين للتعليم المتوسط الذين  - 

  من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
سنوات ابتداء من تـاريخ سـريان    )  5 (  بصفة انتقالية ولمدة خمس  - 

  يثبتون خمس عشرة   الذين أساتذة التعليم المتوسط   مفعول هذا المرسوم،
  . سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة )  15 (
  
   :  بعنوان اختصاص إدارة المتوسطات   -  ب
سـنوات   )  3 (  يثبتون ثالث   األساتذة الرئيسيين للتعليم المتوسط الذين  - 

  لمدير المتوسطة،   المنصب العالي   من الخدمة الفعلية في
سنوات مـن   ) 3 (  يثبتون ثالث   المستشارين الرئيسيين للتربية الذين  - 

لمدير المتوسطة والمنحدرين مـن     المنصب العالي   الخدمة الفعلية في
  أسالك التعليم،
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سنوات من  ) 10 (  يثبتون عشر   المستشارين الرئيسيين للتربية الذين  - 
     أسالك التعليم، الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من

سنوات من الخدمة الفعلية  )  3 (  يثبتون ثالث   الذين التربية   مستشاري  - 
  لمدير المتوسطة والمنحدرين من أسالك التعليم،   المنصب العالي   في
ان سنوات ابتداء من تـاريخ سـري   )  5 (  بصفة انتقالية ولمدة خمس  - 

  يثبتون خمـس عشـرة     الذين التربية   مستشاري   مفعول هذا المرسوم،
سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحـدرين مـن أسـالك     )  15 (

   . التعليم
  

تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بـين الـوزير   
   . وطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العموميةالمكلف بالتربية ال

  
   3   الفقرة

  أحكام انتقالية
  

مفتشو    لمفتش التعليم المتوسط،   المنصب العالي   يعين في  :  173   المادة
للطور الثالث قيد الخدمة عند بداية سـريان     التربية والتعليم األساسي

   .  هذا المرسوم   مفعول
  

   الرابع   الفرع
  فتش التربية الوطنيةم

  
   1   الفقرة

  تحديد المهام
  

أحـد     يمارس مفتش التربيـة الوطنيـة مهامـه فـي      :  174   المادة
   : االختصاصات اآلتية

  المواد،  - 
  إدارة الثانويات،  - 
  والمهني،   التوجيه واإلرشاد المدرسي  - 
   . اتالثانوي المتوسطات و   في   والمادي   التسيير المالي  - 
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بالسهر على حسن سـير     وحسب االختصاص،   بهذه الصفة،   ويكلف،

المؤسسات التعليمية وتطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسـمية  
طبقا للنصوص التشـريعية     واستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال،

   . تحكم المنظومة التربوية   والتنظيمية التي
  

واإلدارة والتربيـة والمصـالح    التعلـيم    ظفييقوم بتكـوين مـو     كما
وتفتيشهم ومتابعـة     والمهني   االقتصادية والتوجيه واإلرشاد المدرسي

التسير  الثانويات و   في   أنشطتهم وتقييمها وكذا مراقبة التسيير اإلداري
  التوجيه المدرسيالثانويات ومراكز  و المتوسطات    في   والمادي   المالي

   . والمهني 
  
مجـال     أعمال البحـث فـي     الدراسات االستشرافية وفي   ويشارك في  

   .  يتم تكليفه بمهام التحقيق   ويمكن أن   اختصاصه،
  

الثانويـات ومراكـز التوجيـه     المتوسـطات و    ويمارس أنشطته في
   . التابعة للمقاطعة المسندة إليه   والمهني   المدرسي

  
   2   لفقرةا

  شروط التعيين
  

حـدود المناصـب      فـي    يعين مفتشو التربية الوطنية،    :  175   المادة
االختبـارات وبعـد      عن طريق المسابقة على أساس   المطلوب شغلها،

   :  من بين   يمتد سنة دراسية واحدة،   متابعة بنجاح تكوينا متخصصا
  
   :  بعنوان اختصاص المواد  -  أ
  
سنوات من الخدمة الفعلية  )  3 (  يثبتون ثالث   الذين األساتذة المبرزين  - 

  بهذه الصفة،
سنوات   )  10 (  يثبتون عشر   الذين   األساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي  - 

  من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
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سنوات ابتداء من تـاريخ سـريان    )  5 (  بصفة انتقالية ولمدة خمس  - 
  يثبتون خمس عشرة   الذين   أساتذة التعليم الثانوي   مفعول هذا المرسوم،

  سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )  15 (
  
   :  بعنوان اختصاص إدارة الثانويات   -  ب
  
سـنوات   )  3 (  يثبتون ثالث   الذين   ليم الثانوياألساتذة الرئيسيين للتع  - 

     لمدير الثانوية،   المنصب العالي   من الخدمة الفعلية في
سنوات من الخدمة الفعليـة   )  3 (  يثبتون ثالث   نظار الثانويات الذين  - 

     لمدير الثانوية،   المنصب العالي   في
سنوات من الخدمة الفعلية  )  10 (  يثبتون عشر   نظار الثانويات الذين  - 

   . بهذه الصفة والمنحدرين من رتبة أستاذ التعليم الثانوي
  
   :  والمهني   بعنوان اختصاص التوجيه واإلرشاد المدرسي   -  ج
  
  الـذين    والمهني   المستشارين الرئيسيين للتوجيه واإلرشاد المدرسي  - 
لمدير    المنصب العالي   سنوات من الخدمة الفعلية في )  5 (  خمسيثبتون  

  والمهني،   مركز التوجيه المدرسي
  الـذين    والمهني   المستشارين الرئيسيين للتوجيه واإلرشاد المدرسي  - 
  سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )  10 (  يثبتون عشر 
سنوات ابتداء من تـاريخ سـريان    )  5 (  بصفة انتقالية ولمدة خمس  - 

  والمهنـي    التوجيه واإلرشاد المدرسي   مستشاري   مفعول هذا المرسوم،
   . سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة )  15 (  يثبتون خمس عشرة   الذين 

        
   :    والمادي   بعنوان اختصاص التسيير المالي   -  د
  
سنوات من الخدمـة   )  10 (  يثبتون عشر   الرئيسيين الذين المقتصدين  - 

  الفعلية بهذه الصفة،
سنوات ابتداء من تـاريخ سـريان    )  5 (  بصفة انتقالية ولمدة خمس  - 

سنة  )  15 (  يثبتون خمس عشرة   الذين المقتصدين   ل هذا المرسوم،مفعو
   . من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
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تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بـين الـوزير   

   . المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
  

   3   الفقرة
  انتقالية   أحكام

  
مفتشو    لمفتش التربية الوطنية،   المنصب العالي   يعين في  :  176   المادة

   . المرسوم   مفعول هذا   التربية والتكوين قيد الخدمة عند بداية سريان
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   الباب الرابع
  والزيادات االستداللية للمناصب العليا   تصنيف الرتب

  
  ألولا   الفصل  

   تصنيف الرتب
  

  03  -    06   من األمر رقـم    118   تطبيقا ألحكام المادة     :  177   المادة
  يوليـو سـنة     15   الموافق   1427   جمادى الثانية عام   19   المؤرخ في 

ينتمـون     يحدد تصنيف رتب الموظفين الذين   والمذكور أعاله،    2006 
   :  طبقا للجداول اآلتية   تربية الوطنية،إلى األسالك الخاصة بال

  

 الرتب األسالك
 التصنيف

الرقم اإلستداليل  الصنف
 األدىن

  موظفو التعليم  -1
معلمو المدرسة 

  االبتدائية
  معلم مساعد -
  معلم مدرسة ابتدائية -

7 
10 

348 
453 

مدرسة أساتذة ال
  االبتدائية

  أستاذ المدرسة االبتدائية -
  أستاذ رئيسي للمدرسة االبتدائية -

11 
12 

498 
537 

 498 11  أستاذ التعليم األساسي -  أساتذة التعليم األساسي

  أساتذة التعليم المتوسط
  أستاذ التعليم المتوسط -
  وسطأستاذ رئيسي للتعليم المت -

12 
13 

537 
578 

األساتذة التقنيون في 
  الثانويات

  أستاذ تقني في الثانوية، رئيس ورشة -
  أستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال -

11 
12 

498 
537 

أساتذة التعليم 
  الثانوي

  أستاذ التعليم الثانوي -
  ذ رئيسي للتعليم الثانويأستا -

13 
14 

578 
621 

 713 16  أستاذ مبرز -  األساتذة المبرزون
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  التربية موظفو -2

  مساعدو التربية
  مساعد التربية -
  مساعد رئيسي للتربية -

7 
8 

348 
379 

  مستشارو التربية
  مستشار التربية -
  ي للتربيةمستشار رئيس -

13 
13 

578 
578 

 621 14  ناظر ثانوية -  نظار الثانويات
  المهني اإلرشاد المدرسي و موظفو التوجيه و -3
مستشارو التوجيه 
  453  10  مستشار التوجيه المدرسي والمهني -  المدرسي والمهني

مستشارو التوجيه 
 واإلرشاد المدرسي

  هنيوالم

  والمهني مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي -
مستشار رئيسي للتوجيه واإلرشاد المدرسي          -
  والمهني  

12 
13  

537 
578  

  موظفو المخابر -4
  ملحق بالمخابر -  الملحقون بالمخابر

  ملحق رئيسي  بالمخابر -
8  

10  
379  
453  

  التغذية المدرسية موظفو -5
مستشارو التغذية 

  498  11  مستشار التغذية المدرسية -  ةالمدرسي

  موظفو المصالح االقتصادية -6
مساعدو المصالح 

  االقتصادية
 مساعد المصالح االقتصادية -
  مساعد رئيسي للمصالح االقتصادية  -

7  
8  

348 
379  

  نواب المقتصدون
   نائب مقتصد -
  مسير نائب مقتصد -

10  
11  

453  
498  

   مقتصد -  المقتصدون
  رئيسي مقتصد -

13  
14  

578  
621  
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   الفصل الثاني
  الزيادة االستداللية للمناصب العليا

  
     من المرسوم الرئاسي   3   تطبيقا ألحكام المادة  : 178  المادة
  
  والمذكور أعاله،   2007   سبتمبر سنة   29   المؤرخ في 307  -    07   رقم

  تحدد الزيادة االستداللية للمناصب العليا الخاصة بالتربيـة الوطنيـة،   
   :  طبقا للجداول اآلتية 

  
  

  الزيادة االستداللية  المناصب العليا
  الزيادة  المستوى

  مناصب تنسيق التعليم  -   1

  35  2  أستاذ منسق للتعليم المتوسط
  35  2  أستاذ منسق للتعليم الثانوي

  ؤسسات التعليم والتوجيه المدرسيمناصب إدارة م -2
  25  1  مساعد مدير مدرسة ابتدائية 
  75  5  مدير مدرسة ابتدائية 
  105  6  مدير متوسطة  
  195  8  مدير ثانوية  
  105  6  مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني 

  مناصب التفتيش والمراقبة -3
  75  5  مفتش التغذية المدرسية 
  105  6  مفتش التعليم االبتدائي 
  145  7  مفتش التعليم المتوسط 
  255  9  مفتش التربية الوطنية 
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   الباب الخامس
  أحكام ختامية

  
السيما    تلغى جميع األحكام المخالفة لهذا المرسوم،     :  179   المادة

  فبراير سنة   6   المؤرخ في    49 - 90    رقم   أحكام المرسوم التنفيذي
  الحالتان - 3   الفقرة (  122   باستثناء أحكام المادة   عاله،والمذكور أ   1990 

   .   تبقى سارية المفعول حتى انتهاء األجل المحدد   التي )  10و   9 
  يناير سنة   مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول   يسري  :  180  المادة
 2008 .   

  
الرسمية للجمهورية الجريدة    ينشر هذا المرسوم في   :  181  المادة

   . الجزائرية الديمقراطية الشّعبية
  

  أكتوبر سنة   11   الموافق   1429   شوال عام   11   في حرر بالجزائر
 2008 .   

  
  رئيس الحكومة 

  أحمد أويحيى                                                                      
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 1433رجـب عـام    8مـؤرخ فـي    240-12مرسوم تنفيذي رقم 
، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقـم    2012مايو سنة  29الموافق 

أكتوبر سنة  11الموافق  1429شوال عام  11المؤرخ في  08-315
والمتضمن القانون األساسي الخاص بـالموظفين المنتمـين    2008

  .لألسالك الخاصة بالتربية الوطنية
  

    الوزير األول، إن 
  

  على تقرير وزير التربية الوطنية، بناء
  

  منه، ) 2الفقرة ( 125و 3ـ  85 على الدستور السيما المادتان بناء
  

 1427جمادى الثانية عام  19المؤرخ في  03-06األمر رقم  بمقتضى
والمتضمن القانون األساسي العام  2006يوليو سنة  15الموافق 

  منه، 11و 3للوظيفة العمومية السيما المادتان 
  

 1429محرم عام  15المؤرخ في  08-04القانون رقم  وبمقتضى
والمتضمن القانون التوجيهي للتربية  2008يناير سنة  23الموافق 
  الوطنية،

  
رمضان  17المؤرخ في  304-07المرسوم الرئاسي رقم    وبمقتضى

الذي يحدد الشبكة  2007سبتمبر سنة  29الموافق  1428عام 
  موظفين ونظام دفع مرتباتهم،االستداللية لمرتبات ال

  
رمضان  17المؤرخ في  307-07المرسوم الرئاسي رقم    وبمقتضى

الذي يحدد كيفيات منح  2007سبتمبر سنة  29الموافق  1428عام 
الزيادة االستداللية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات واإلدارات 

 العمومية،
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جمادى  14مؤرخ في ال 149 -10المرسوم الرئاسي رقم    وبمقتضى
والمتضمن تعيين  2010مايو سنة  28الموافق  1431الثانية عام 

  أعضاء الحكومة،
  

شعبان  7المؤرخ في  319 -02المرسوم التنفيذي رقم    وبمقتضى
والمتضمن إنشاء شهادة  2002أكتوبر سنة  14الموافق  1423عام 

شهادة أستاذ  معلم التعليم األساسي و شهادة أستاذ التعليم األساسي و
  ، التعليم الثانوي

 
محرم عام  11المؤرخ في  04- 08المرسوم التنفيذي رقم    وبمقتضى

والمتضمن القانون األساسي  2008يناير سنة  19الموافق  1429
الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات 

  واإلدارات العمومية،
 

شوال عام  11المؤرخ في  315-08المرسوم التنفيذي رقم   تضىوبمق
والمتضمن القانون األساسي  2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429

  الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالتربية الوطنية،
 

  موافقة رئيس الجمهورية، وبعد
  

  يرسم ما يأتي
  

المرسوم أحكام  بعضيعدل و يتمم هذا المرسوم  :المادة األولى
 11الموافق  1429شوال عام  11المؤرخ في  315-08التنفيذي رقم 
والمتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين  2008أكتوبر سنة 

  .المنتمين لألسالك الخاصة بالتربية الوطنية
  

المؤرخ  315-08من المرسوم التنفيذي رقم  2تتمم المادة  :2 المادة
والمذكور  2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429شوال عام  11في 

 :أعاله، كما يأتي
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 : يخضع ألحكام هذا القانون األساسي الخاص:  2المادة "
 ،)......بدون تغيير.......... ( -
 ،)......بدون تغيير.......... ( -
 ،)......بدون تغيير.......... ( -
 ،)......بدون تغيير.......... ( -
  ،..)....بدون تغيير.......... ( -
 ،)......بدون تغيير.......... ( -
 موظفو إدارة مؤسسات التعليم، -
  ".موظفو التفتيش -

 
 315-08من المرسوم التنفيذي رقم  14تعدل المادة  :3 المادة

 2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429شوال عام  11المؤرخ في 
 :والمذكور أعاله، وتحرر كما يأتي 

 
في  لمتخصص قصد التوظيفيتم االلتحاق بالتكوين ا:  14المادة "

ومقتصد عن طريق المسابقة على أساس  رتبتي نائب مقتصد
ويتم االلتحاق بالتكوين المتخصص قصد التوظيف في . االختبارات

رتب أستاذ المدرسة االبتدائية وأستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم 
معمول المحددة عن طريق التنظيم الالثانوي حسب الشروط والكيفيات 

  ".به
  

شوال  11المؤرخ في  315-08المرسوم التنفيذي رقم  يتمم :4 المادة
 31والمذكور أعاله، بمادة  2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429عام 

 :مكرر وتحرر كما يأتي 
 
سنوات ابتداء من ) 5(يجمع، انتقاليا ولمدة خمس : مكرر 31المادة "

في الجريدة الرسمية، بين الرتبة األصلية  هذا المرسوم نشرتاريخ 
ورتبة اإلدماج في تقدير األقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو 
التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير 
 تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم

و المتضمن القانون  1990ة فبراير سن 06المؤرخ في  90-49
  ".األساسي الخاص بعمال قطاع التربية، المعدل والمتمم
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المؤرخ  315-08من المرسوم التنفيذي رقم  32المادة  تتمم :5 المادة
والمذكور  2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429شوال عام  11في 

 :أعاله كما يأتي 
 
  :ةتضم مدونة األسالك الخاصة بالتربية الوطني:  32المادة "
  
 :موظفي التعليم  -1
  ،)......بدون تغيير.......... ( -
  
 :موظفي التربية  -2
 ،)......بدون تغيير.......... ( -
 سلك مشرفي التربية، -
  ،)......بدون تغيير.......... ( -
  ،)......بدون تغيير.......... ( -
 
 :موظفي التوجيه و اإلرشاد المدرسي و المهني   -3
  ،.....)بدون تغيير......... ( -
 
 :موظفي المخابر  -4
 سلك المساعدين التقنيين للمخابر، -
 سلك األعوان التقنيين للمخابر، -
 سلك المعاونين التقنيين للمخابر، -
  ، ).......بدون تغيير......... ( -
 
 :موظفي التغذية المدرسية  -5
  ، ).......بدون تغيير......... ( -
 
 :موظفي المصالح االقتصادية  -6
  ،)......بدون تغيير(..........  -
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 :إدارة مؤسسات التعليمموظفي   -7
 بتدائية،االرس امدال يمديرسلك  -
 ،اتمتوسطال يمديرسلك  -
  .اتثانويال يمديرسلك  -
 
 : موظفي التفتيش  -8
 ،التعليم االبتدائي يمفتشسلك  -
 سلك مفتشي التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني، -
 التعليم المتوسط، يمفتشسلك  -
  ".التربية الوطنية يمفتش سلك -

 
 315-08من المرسوم التنفيذي رقم  36تعدل المادة  :6 المادة

 2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429شوال عام  11المؤرخ في 
 :والمذكور أعاله، تحرر كما يأتي 

  
المعلمون المساعدون بصفة معلم المدرسة االبتدائية  يرقى : 36المادة "

  ".اءة العلياالمرسمون الناجحون في شهادة الكف
 

المؤرخ  315-08من المرسوم التنفيذي رقم  40تتمم المادة  :7 المادة
والمذكور  2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429شوال عام  11في 

 :أعاله كما يأتي 
 
  :رتب) 3(يضم سلك أساتذة المدرسة االبتدائية ثالث :  40المادة "
 ،).......بدون تغيير......... ( -
 ،).......يربدون تغي......... ( -
 ".رتبة األستاذ المكون في المدرسة االبتدائية -

 
ي ـؤرخ فــالم 315-08م ـيتمم المرسوم التنفيذي رق :8 المادة

والمذكور  2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429شـوال عام  11
 :مكرر تحرر كما يأتي 42أعاله، بمادة 
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سيين زيادة على المهام الموكلة إلى األساتذة الرئي:  مكرر 42المادة "
في المدرسة االبتدائية ، يكلف األساتذة المكونون في المدرسة االبتدائية

الذين يزاولون تكوينهم في المدارس العليا بتأطير الطلبة األساتذة 
، ومتابعتهم في التربصات "أستاذ المدرسة االبتدائية: "لألساتذة نمط

لتكوين التطبيقية في الوسط المهني، كما يشاركون في تأطير عمليات ا
أثناء الخدمة التي تنظم في إطار تحسين المستوى وتجديد معلومات 

ويشاركون في أعمال البحث . موظفي قطاع التربية الوطنية
  . والدراسات، وإعداد وتقييم برامج التكوين، وتقييم أثر التكوين

  
كما يكلف األساتذة المكونون في المدرسة االبتدائية حسب التخصص، 

تشي المواد بالمساهمة في تحضير الملتقيات التربوية بالتنسيق مع مف
التكوينية والمشاركة في متابعة تجسيد التوصيات المنبثقة عنها وكذا 
بضمان إنجاز أنشطة الدعم واالستدراك لصالح التالميذ السيما في 

ويمارسون أنشطتهم في المدارس االبتدائية والمدارس  .أقسام االمتحان
التحضيرية وأقسام التعليم المكيف، ال سيما في التحضيرية واألقسام 

ساعة من ) 27(أقسام االمتحان و يحدد نصاب عملهم بسبع وعشرين 
  ".التدريس في األسبوع

  
 315-08من المرسوم التنفيذي رقم  43تعدل وتتمم المادة   :9 المادة

 2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429شوال عام  11المؤرخ في 
 :يأتي  والمذكور أعاله، وتحرر كما

المدرسة االبتدائية، المتخرجون من بصفة أستاذ يوظف  : 43المادة "
المدارس العليا لألساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ المدرسة االبتدائية 

  ".سنوات من التكوين) 3(التي تتوج ثالث 
  

 315-08من المرسوم التنفيذي رقم  45تعدل وتتمم المادة   :10 المادة
 2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429شوال عام  11المؤرخ في 

 :والمذكور أعاله، وتحرر كما يأتي 
المدرسة بصفة استثنائية، بصفة أستاذ يمكن أن يوظف  : 45المادة "

عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون ، االبتدائية
الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف 

  ".بمعادلتها
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ي ـؤرخ فـالم 315-08م ـيذي رقـم المرسوم التنفيتم  :11 المادة
والمذكور  2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429شوال عام  11

 :مكرر وتحرر كما يأتي 46أعاله، بمادة 
 
  : أستاذ مكون في المدرسة االبتدائيةبصفة يرقى : مكرر 46المادة "
من المناصب  % 80عن طريق االمتحان المهني في حدود  -

ها، األساتذة الرئيسيون في المدرسة االبتدائية الذين المطلوب شغل
 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،) 5(يثبتون خمس 

على سبيل االختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في  -
من المناصب المطلوب شغلها، األساتذة الرئيسيون في  % 20حدود 

سنوات من الخدمة الفعلية ) 10(المدرسة االبتدائية الذين يثبتون عشر 
 ".بهذه الصفة

 
 315-08من المرسوم التنفيذي رقم  47تتمم المادة   :12 المادة

 2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429شوال عام  11المؤرخ في 
 :والمذكور أعاله كما يأتي 

  
  :يدمج في رتبة أستاذ المدرسة االبتدائية :  47المادة "
 ،)......بدون تغيير.......... ( -
 ،)......بدون تغيير.... (...... -
 ،)......بدون تغيير.......... ( -
الحاصلون على معلمو المدرسة االبتدائية المرسمون والمتربصون،  -

سنوات من ) 3(شهادة معلم المدرسة االبتدائية التي تتوج ثالث 
 أو شهادة ليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها، التكوين المتخصص

تابعوا بنجاح تكوينا مؤهال وفقا علمو المدرسة االبتدائية الذين م -
لالتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي 

 ".والبحث العلمي
  

ي ـؤرخ فـالم 315-08م ـذي رقـيتمم المرسوم التنفي :13 المادة
والمذكور  2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429شوال عام  11

 :مكرر وتحرر كما يأتي  48 أعاله، بمادة
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قصد التكوين األولي للرتبة، يدمج بصفة األستاذ : مكرر 48المادة "
المكون في المدرسة االبتدائية، األساتذة الرئيسيون في المدرسة 

، سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة) 10(االبتدائية الذين يثبتون 
   ".2011ديسمبر  31عند تاريخ 

 
 315-08من المرسوم التنفيذي رقم  53تتمم المادة   :14 المادة

 2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429شوال عام  11المؤرخ في 
 :والمذكور أعاله كما يأتي 

  :رتب) 3(ثالث  يضم سلك أساتذة التعليم المتوسط:  53المادة "
 ،)......بدون تغيير.......... ( -
 ،)......بدون تغيير.... (...... -
  ".رتبة األستاذ المكون في التعليم المتوسط -

 
ي ـؤرخ فـالم 315-08يتمم المرسـوم التنفيـذي رقم  :15 المادة

والمـذكور   2008أكتوبـر سـنة   11الموافق  1429شوال عام  11
 :مكرر وتحرر كما يأتي  55أعاله، بمادة 

ساتذة الرئيسيين زيادة على المهام الموكلة إلى األ: مكرر 55المادة "
في التعليم المتوسط، يكلف األساتذة المكونون في التعليم المتوسط 

الذين يزاولون تكوينهم في حسب التخصص، بتأطير الطلبة األساتذة 
، ومتابعتهم في "أستاذ التعليم المتوسط: "المدارس العليا لألساتذة نمط

ون في تأطير إطار التربصات التطبيقية في الوسط المهني، كما يشارك
عمليات التكوين أثناء الخدمة التي تنظم في إطار تحسين المستوى 

ويشاركون في أعمال . وتجديد معلومات موظفي قطاع التربية الوطنية
  . الدراسات والبحث، وإعداد وتقييم برامج التكوين، وتقييم أثر التكوين

  
ص، كما يكلف األساتذة المكونون في التعليم المتوسط حسب التخص

بالتنسيق مع مفتشي المواد والمساهمة في تحضير الملتقيات التربوية 
وكذا . التكوينية والمشاركة في متابعة تجسيد التوصيات المنبثقة عنها

بضمان إنجاز أنشطة الدعم واالستدراك لصالح التالميذ ال سيما في 
ال سيما في ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات،  .أقسام االمتحان
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ساعة من ) 22(ويحدد نصاب عملهم باثنتين وعشرين  االمتحان،أقسام 
  ".التدريس في األسبوع

 
ي ـؤرخ فـالم 315-08م ـيذي رقـيتمم المرسوم التنف :16 المادة

والمذكور  2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429شوال عام  11
 :مكرر وتحرر كما يأتي  58أعاله، بمادة 

  : التعليم المتوسط يرقى بصفة أستاذ مكون في:  مكرر 58المادة "
من المناصب  %80عن طريق االمتحان المهني في حدود  -

الذين يثبتون ، المطلوب شغلها، األساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط
 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،) 5(خمس 

على سبيل االختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في  -
طلوب شغلها، األساتذة الرئيسيون في من المناصب الم % 20د حدو

سنوات من الخدمة الفعلية ) 10(التعليم المتوسط، الذين يثبتون عشر 
 ".بهذه الصفة

 
 315-08من المرسوم التنفيذي رقم  59تتمم المادة   :17 المادة

 2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429شوال عام  11المؤرخ في 
 :كما يأتي والمذكور أعاله 

  :التعليم المتوسط في رتبة أستاذ يدمج  : 59المادة "
 ،)......بدون تغيير.......... ( -
  ،)......بدون تغيير.......... ( -
  ،)......بدون تغيير.......... ( -
 ،)......بدون تغيير.......... ( -
تابعوا بنجاح تكوينا مؤهال وفقا أساتذة التعليم األساسي الذين  -

بية الوطنية ووزارة التعليم العالي لالتفاقية المبرمة بين وزارة التر
 ".والبحث العلمي

  
 315-08من المرسوم التنفيذي رقم  60تتمم المادة   :18 المادة

 2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429شوال عام  11المؤرخ في 
 :كما يأتي والمذكور أعاله 
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  :التعليم المتوسط يدمج في رتبة أستاذ رئيسي في  : 60المادة "
 ،).....ن تغييربدو........... ( -
 ،).....بدون تغيير........... ( -
 ،).....بدون تغيير........... ( -
سنوات ) 10(المرسمون، الذين يثبتون عشر  أساتذة التعليم المتوسط -

  ".2011ديسمبر  31، عند تاريخ من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
 

ي ـؤرخ فـالم 315-08سوم التنفيـذي رقم يتمـم المر :19 المادة
والمـذكور   2008أكتوبر سنــة   11الموافق  1429شوال عام  11

 :مكرر وتحرر كما يأتي  60أعاله، بمادة 
قصد التكوين األولي للرتبة، يدمج بصفة أستاذ  :مكرر 60المادة "

المرسمون، الذين  التعليم المتوسط التعليم المتوسط، أساتذةمكون في 
، عند تاريخ سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة) 20( ون يثبتون عشر

 ".2011ديسمبر  31
 

 315-08من المرسوم التنفيذي رقم  68تتمم المادة   :20 المادة
 2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429شوال عام  11المؤرخ في 

 :والمذكور أعاله كما يأتي 
  :رتب) 3(ثالث  يضم سلك أساتذة التعليم الثانوي:  68 المادة"
 ،).....بدون تغيير........... ( -
 ،).....بدون تغيير........... ( -
 ".رتبة األستاذ المكون في التعليم الثانوي -

 
ي ـؤرخ فـالم 315-08م ـيذي رقـيتمم المرسوم التنف :21 المادة

والمذكور  2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429وال عام ش 11
 :مكرر وتحرر كما يأتي  70أعاله، بمادة 

زيادة على المهام الموكلة إلى األساتذة الرئيسيين : مكرر 70المادة "
حسب في التعليم الثانوي، يكلف األساتذة المكونون في التعليم الثانوي 

اولون تكوينهم في المدارس األساتذة الذين يز الطلبة التخصص بتأطير
و متابعتهم في إطار " أستاذ التعليم الثانوي"العليا لألساتذة نمط 

التربصات التطبيقية في الوسط المهني، و يشاركون في تأطير عمليات 
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التكوين أثناء الخدمة التي تنظم في إطار تحسين المستوى وتجديد 
يشاركون في أعمال كما . اع التربية الوطنيةمعلومات موظفي قط

 .الدراسات والبحث وإعداد وتقييم برامج التكوين وتقييم أثر التكوين
  

يكلف األساتذة المكونون في التعليم الثانوي حسب التخصص، كما 
بالتنسيق مع مفتشي المواد، بالمساهمة في تحضير الملتقيات التربوية 

ة تجسيد التوصيات المنبثقة عنها، وكذا التكوينية والمشاركة في متابع
بضمان إنجاز أنشطة الدعم واالستدراك لصالح التالميذ ال سيما في 

  .أقسام االمتحان
  

ويحدد  ويمارسون أنشطتهم في الثانويات، ال سيما في أقسام االمتحان،
  ".ساعة من التدريس في األسبوع) 18(نصاب عملهم بثماني عشرة 

 
 315-08من المرسوم التنفيذي رقم  71تعدل وتتمم المادة   :22 المادة

 2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429شوال عام  11المؤرخ في 
 :والمذكور أعاله، وتحرر كما يأتي 

 
  : أستاذ التعليم الثانوي يوظف أو يرقى بصفة:  71المادة "
  
على شهادة  المتخرجون من المدارس العليا لألساتذة الحاصلون. 1

  سنوات من التكوين،) 5(التي تتوج خمس  أستاذ التعليم الثانوي
عن طريق المسابقة على أساس االختبارات من  بصفة استثنائية. 2

   :بين
المترشحين الحاصلين على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة،  -أ

 تهما،في التخصص، أو شهادة معترف بمعادل
المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس من التعليم العالي أو  -ب

 شهادة معترف بمعادلتها،
من المناصب  %30عن طريق االمتحان المهني في حدود . 3

 :المطلوب شغلها
الذين يثبتون خمس ااألساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال،  -أ
 صفة،سنوات من الخدمة الفعلية بهذه ال) 5(
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األساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات، الذين يثبتون  -ب
 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،) 10(عشر 

على سبيل االختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في . 4
 :من المناصب المطلوب شغلها  %10 حدود

ين يثبتون عشر الذااألساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال،  -أ 
 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،) 10(

األساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات، الذين يثبتون  -ب 
 .سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة) 15(خمس عشرة 

  
أعاله، 4و 3و ب- 2قطة نيخضع المترشحون المقبولون طبقا للحاالت 

مدته سنة يحدد محتواه وكيفيات  قبل تعيينهم، لمتابعة بنجاح تكوين
ن الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة بيتنظيمه بقرار مشترك 

  ". المكلفة بالوظيفة العمومية
 

ي ـؤرخ فـالم 315-08م ـذي رقـيتمم المرسوم التنفي :23 المادة
والمذكور  2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429شوال عام  11

 :أتي مكرر وتحرر كما ي 72أعاله، بالمادة 
  
  : يرقى بصفة أستاذ مكون في التعليم الثانوي:  مكرر 72المادة "
من المناصب  %80عن طريق االمتحان المهني في حدود  -

الذين يثبتون ، المطلوب شغلها، األساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي
 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،) 5(خمس 

يل على قائمة التأهيل في حدود على سبيل االختيار عن طريق التسج -
من المناصب المطلوب شغلها، األساتذة الرئيسيون في التعليم  % 20

سنوات من الخدمة الفعلية بهذه ) 10(الثانوي، الذين يثبتون عشر 
 ".الصفة
 
 315- 08من المرسوم التنفيذي رقم  74تتمم المادة   :24 المادة

 2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429شوال عام  11المؤرخ في 
  :والمذكور أعاله كما يأتي 

  :ستاذ الرئيسي في التعليم الثانوييدمج في رتبة األ : 74المادة " 
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 ،)......بدون تغيير.......... ( -
 ،)......بدون تغيير.......... ( -
سنوات ) 10(المرسمون الذين يثبتون عشر  أساتذة التعليم الثانوي -

  ".2011ديسمبر  31، عند تاريخ من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
 

ي ـؤرخ فـالم 315-08م ـيذي رقـيتمم المرسوم التنف :25 المادة
والمذكور  2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429شوال عام  11

 :مكرر تحرر كما يأتي  74أعاله، بمادة 
  
صفة أستاذ قصد التكوين األولي للرتبة، يدمج ب : مكرر 74المادة "

  : مكون في التعليم الثانوي 
، المنحدرون من رتبة أستاذ مهندس، الذين ـ أساتذة التعليم الثانوي

، عند سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة) 18(يثبتون ثمانية عشرة 
 ، 2011ديسمبر  31تاريخ 

سنة من الخدمة ) 20(، الذين يثبتون عشرين ـ أساتذة التعليم الثانوي
  ".2011ديسمبر  31، عند تاريخ الفعلية بهذه الصفة

  
 315-08من المرسوم التنفيذي رقم  80تعدل وتتمم المادة   :26 المادة

 2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429شوال عام  11المؤرخ في 
 :ر كما يأتي والمذكور أعاله، وتحر

 
بتأطير التالميذ أثناء الحركة  يكلف مساعدو التربية : 80المادة "

وخالل المذاكرة المحروسة، والسهر على احترام قواعد النظام 
واالنضباط داخل المؤسسة التعليمية والحرص على تطبيق نظامها 

قبة حضور التالميذ الداخلي و إنجاز مختلف العمليات المتعلقة بمرا
وغيابهم وتثبيتها في السجالت والوثائق اإلدارية المتعلقة بها و متابعة 
التالميذ في النظامين الداخلي ونصف الداخلي من حيث المداومة 

  . والمطعم والمرقد وكذا مسك السجالت المتعلقة بذلك
  

ويقومون بالخدمة في النظام نصف الداخلي وفي النظام الداخلي وفق 
ويمارسون  .ظام المؤسسة ويساهمون في المهام ذات الطابع اإلدارين

  ".أنشطتهم في الداخليات االبتدائية والمتوسطات والثانويات
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 315-08من المرسوم التنفيذي رقم  81تعدل وتتمم المادة   :27 المادة
 2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429شوال عام  11المؤرخ في 

 :والمذكور أعاله، وتحرر كما يأتي 
  
زيادة على المهام الموكلة لمسـاعدي التربيـة، يكلـف     : 81المادة "

المساعدون الرئيسيون للتربية بالمشاركة في تأطير مختلف األنشـطة  
الثقافية والرياضية التي تنظمها المؤسسات التعليمية من اجل التالميـذ  

وكذا إعداد الشـهادات المدرسـية   . داخل وخارج المؤسسة التعليمية
  .ت واالستدعاءات للتالميذوالمراسال

  
و يقومون بضمان المداومة اإلدارية خالل العطل المدرسية و توجيـه  
عمل التالميذ أثناء المذاكرة المحروسة وتنشيط أعمالهم ويحرصـون  

ويشاركون في التكوين . على اعتناء التالميذ بحسن السلوك والمعاملة
  .التحضيري والتطبيقي لمساعدي التربية

  
  ".أنشطتهم في المتوسطات والثانوياتويمارسون 

 
ي ـؤرخ فـالم 315-08م ـيذي رقـيتمم المرسوم التنف  :28 المادة

والمذكور  2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429شوال عام  11
 :وتحرران كما يأتي  1مكرر 84مكرر و  84أعاله، بمادتين 

  
قصد التكوين األولي للرتبة، يدمج بصفة مساعد  : مكرر 84المادة "

سنوات  10المرسمون، الذين يثبتون  للتربية، مساعدو التربية رئيسي
  ".2011ديسمبر  31، عند تاريخ من الخدمة الفعلية بهذه الصفة

  
  ".توضع رتبة مساعد التربية في طريق الزوال :1مكرر 84المادة "
  

ي ـؤرخ فـالم 315-08م ـيذي رقـيتمم المرسوم التنف :29 المادة
والمذكور  2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429 شوال عام 11

 84و 3مكرر 84و 2مكرر 84أعاله، بفرع أول مكرر يضم المواد 
وتحرر  8مكرر 84و 7مكرر 84و 6مكرر 84و 5مكرر 84و 4مكرر

 :كما يأتي 
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  الفرع األول مكرر"
  سلك مشرفي التربية

  
  : اثنتين) 02(يضم سلك مشرفي التربية رتبتين  : 2مكرر  84المادة 

  ،التربية رتبة مشرف -
  .رئيسي للتربية رتبة مشرف -
  

  1الفقرة 
  تحديـد المهـام

  
يكلف مشرفو التربية بضمان مراقبة النظام  : 3مكرر 84المادة 

واالنضباط في المؤسسات التعليمية وكذا تنسيق نشاطات المساعدين 
الرئيسين للتربية ومساعدي التربية ومتابعتهم و مراقبتهم وتوجيههم، 

ى جانب مسك ومتابعة السجالت والدفاتر المتداولة بالتنسيق مع إل
، وضمان المداومة التربوية استثنائيا أثناء غياب مستشار التربية

  . األساتذة وتسجيلها في السجالت والوثائق اإلدارية المتعلقة بها
  

لتعليمية خالل ويكلفون بمراقبة التالميذ عند تنقلهم خارج المؤسسات ا
والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية  التظاهرات

والمساهمة في تقوية العالقات اإلنسانية وتنمية . وانفتاحها على المحيط
  . النشاطات االجتماعية والتربوية واستقبال أولياء التالميذ وتوجيههم

  
  .ات والثانوياتويمارسون أنشطتهم في المتوسط

  
زيادة على المهام الموكلة لمشرفي التربية، يكلف  : 4مكرر  84المادة 

المشرفون الرئيسيون للتربية بمساعدة المستشار الرئيسي للتربية 
ومستشار التربية في إعداد التقارير اليومية وتحضير مختلف مجالس 

لى معالجة التعليم ومجالس األقسام وتسوية غيابات التالميذ والعمل ع
ظاهرة الغيابات بالطرق التربوية ومساعدة التالميذ على االستعمال 
األفضل لقدراتهم وامكاناتهم، وكذا المساهمة في إنجاز أعمال بداية 
ونهاية السنة الدراسية وضبط جداول توقيت التالميذ وجداول خدمات 

  .األساتذة
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باإلتصال بين باإلضافة إلى تعزيز العالقات ضمن المجموعة التربوية 
مندوبي األقسام واألساتذة واألولياء والمشاركة في تأطير النشاطات 

  .واالجتماعية التربوية
  

  .ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات
  

  2الفقرة 
  والترقية شروط التوظيف

  
  :ف التربية يوظف أو يرقى بصفة مشر:  5مكرر  84المادة 

عن طريق المسابقة على أساس االختبارات، المترشحون  - 1
الحاصلون على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معترف 

 بمعادلتها،
من المناصب  %30عن طريق االمتحان المهني في حدود  -2

المطلوب شغلها، المساعدون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون خمس 
 من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، سنوات) 5(
على سبيل االختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود  -3

من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الرئيسيون للتربية  10%
  .سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة) 10(الذين يثبتون عشر 

 
، قبل ترقيتهم، أعاله 3و 2يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 

لمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار 
مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة 

  .العمومية
 

يرقى بصفة مشرف التربية، المساعدون  : 6مكرر  84المادة 
الدراسات  الرئيسيون للتربية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة

  .التطبيقية الجامعية أو شهادة معترف بمعادلتها
  :يرقى بصفة مشرف رئيسي للتربية :  7مكرر  84المادة 
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من المناصب  80%عن طريق االمتحان المهني في حدود  -
سنوات من ) 5(المطلوب شغلها، مشرفو التربية الذين يثبتون خمس 

 الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
 %20بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود على سبيل االختيار  -

من المناصب المطلوب شغلها، مشرفو التربية الذين يثبتون عشر 
 .سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة) 10(
 

يخضع المترشحون المقبولون قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوين تحدد 
مكلف مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير ال

  .بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
  

  3الفقرة 
  أحكـام انتقاليـة

  
قصد التكوين األولي للرتبة، يدمج في رتبة :  8مكرر  84المادة 

مشرف التربية، المساعدون الرئيسيون للتربية الحاملون شهادة 
  ". الدراسات التطبيقية الجامعية أو شهادة معترف بمعادلتها

  
 315-08من المرسوم التنفيذي رقم  85تتمم المادة   :30 المادة

 2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429شوال عام  11المؤرخ في 
 :والمذكور أعاله كما يأتي 

  
  :رتب ) 3(يضم سلك مستشاري التربية ثالث :  85المادة "
 ،).....بدون تغيير........... ( -
 ،).....بدون تغيير........... ( -
  ".ستشار رئيس للتربيةرتبة م -

 
 يـف ؤرخـالم 08-315 رقم ذيـالتنفي المرسوم يتمم 31 : المادة

أعاله،  والمذكور 2008 سنة أكتوبر 11 الموافق 1429 عام شوال 11
   : يأتي كما تحرر مكرر 87 بمادة
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 بـالتنظيم  الرؤسـاء للتربيـة   المستشارون يكلف : مكرر 87 المادة"
 .ومتابعتـه  األسـاتذة  عمـل  وي وتنسـيق الترب والتنشيط البيداغوجي
 والمواقيت البرامج تطبيق على المؤسسة سلطة مدير تحت ويسهرون

 ويساعدون مـدير  .والورشات ابرلمخا سير وحسن والطرق التعليمية
 باسـتثناء ، عند االقتضـاء  عنه وينوبون اإلدارية المهام في المؤسسة

  ".المتوسطات في رسون أنشطتهمويما، بالصرف اآلمر وظيفة
 

 مـرق ذيـالمرسوم التنفي من 88 المادة وتتمم تعدل 32 :المادة 
 سنة أكتوبر 11 الموافق 1429عام  شوال 11 في المؤرخ 315-08

   : يأتي وتحرر كما، أعاله والمذكور 2008
 
 : التربية مستشار بصفة يرقى 88 : المادة"

 من المناصب 80% حدود في المهني االمتحان يقطر عن - 
  : شغلها المطلوب

 الخدمة من سنوات (5) خمس يثبتون الذين المتوسط التعليم أساتذة *
 الصفة، بهذه الفعلية

 من سنوات (7) يثبتون سبع الذين للتربية الرئيسيون المشرفون *
 ، الصفة بهذه يةالفعل الخدمة

 الخدمة من سنوات (7) سبع يثبتون الذين األساسي التعليم أساتذة *
 الصفة، بهذه الفعلية

 في التأهيل على قائمة التسجيل طريق عن االختيار سبيل على - 
  : المطلوب شغلها المناصب من % 20 حدود

 الخدمة من سنوات (10) عشر يثبتون الذين المتوسط التعليم أساتذة *
 ، الصفة بهذه الفعلية

 سنة (12) عشرة يثبتون اثنتي الذين للتربية الرئيسيون المشرفون *
 ، الصفة بهذه الفعلية الخدمة من
 من سنة (12) اثنتي عشرة يثبتون الذين األساسي التعليم أساتذة *

 ". الصفة بهذه الفعلية الخدمة
 يـف ؤرخـالم 08-315 مـرق التنفيذي المرسوم يتمم 33 : المادة

 والمذكور 2008سنة  أكتوبر 11 الموافق 1429 عام شوال 11
   : يأتي كما تحرر مكرر 88 أعاله، بمادة
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 : رئيس للتربية مستشار بصفة يرقى : مكرر 88 المادة"
 المطلوب من المناصب 80% حدود في المهني االمتحان طريق عن- 

  : شغلها
 من سنوات (5) يثبتون خمس الذين للتربية الرئيسيون المستشارون *

 ، التعليم أسالك من الصفة والمنحدرون بهذه الفعلية الخدمة
 من سنوات (5) يثبتون خمس الذين المرسمون التربية مستشارو *

 ، التعليم أسالك من الصفة والمنحدرون بهذه الفعلية الخدمة
 (5) خمس الذين يثبتون المتوسط التعليم في الرئيسيون األساتذة *

 . بهذه الصفة الفعلية الخدمة من سنوات
 حدود في التأهيل على قائمة التسجيل طريق عن االختيار سبيل على- 

  : المطلوب شغلها المناصب من % 20
 من سنوات (10) يثبتون عشر الذين للتربية الرئيسيون المستشارون *

 ، التعليم أسالك من ة والمنحدرونالصف بهذه الفعلية الخدمة
 من سنوات (10) يثبتون عشر الذين المرسمون التربية مستشارو *

 ، التعليم أسالك من الصفة والمنحدرون بهذه الفعلية الخدمة
 (10) عشر الذين يثبتون المتوسط التعليم في الرئيسيون األساتذة *

  ". بهذه الصفة الفعلية الخدمة من سنوات
 

 يـف ؤرخـالم 08-315م ـرق يذيـالتنف المرسوم يتمم 34 : المادة
 والمذكور 2008سنة  أكتوبر 11 الموافق 1429 عام شوال 11

   : يأتي كما تحرر مكرر 90 أعاله، بمادة
 
 مستشار بصفة يدمج، للرتبة األولي التكوين قصد :مكرر  90 المادة"

 التربية ومستشارو للتربية المستشارون الرئيسيون، للتربية رئيس
 الفعلية بهذه الخدمة من سنوات (10) عشر يثبتون المرسمون الذين

 أسالك من والمنحدرون ،2011 سنة ديسمبر 31 تاريخ عند، الصفة
  . التعليم

  
 08-315 التنفيذي رقم المرسوم من 107 المادة تتمم 35 : المادة

 2008 سنة أكتوبر  11الموافق 1429 عام شوال 11 في المؤرخ
   : يأتي كما أعاله كوروالمذ
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 واإلرشاد رئيسي للتوجيه مستشار رتبة في يدمج 107 : المادة"
 : والمهني المدرسي

 ،).......تغيير بدون- ........... (
 ،).........تغيير بدون- ..........(

 الذين مونوالمهني المرس المدرسي واإلرشاد التوجيه مستشارو- 
 تاريخ عند، الصفة بهذه الخدمة الفعلية من سنوات (10) عشر يثبتون

   2011". سنة ديسمبر 31
 

رقم  المرسوم التنفيذي من الرابع الفصل ويتمم يعدل 36 : المادة
 سنة أكتوبر 11 الموافق1429عام  شوال 11 في المؤرخ 315-08

 107و 1رر مك 107و مكرر 107بالمواد ، أعاله والمذكور 2008
 107و 5مكرر  107و 4مكرر  107و 3مكرر  107و 2 مكرر

 107و 9مكرر  107و 8 مكرر107 و 7مكرر  107و 6مكرر 
   :يأتي ويحرر كما 11مكرر  107و 10مكرر 

 
    الرابع الفصل"

  ابرلمخا موظفو
  
 األول الفرع

  للمخابرين التقني المساعدين سلك
 
 (1) رتبـة  للمخابرين التقني المساعدين سلك يضم : مكرر 107 مادةال

  : وحيدة
 . للمخابر تقني مساعد رتبة- 

  
 1 الفقرة 

  المهام تحديد
 

 علـى  التقنيـون للمخـابر   المساعدون يكلف 1 : مكرر 107 المادة
 : يأتي ابم ،الخصوص

 ، برلمخا لعمل الالزمة والمواد العتاد استعمال- 
 ، للعتاد االعتيادية الصيانة القيام بمهام- 
 . بحاجيات المصلحة المتصلة المتعددة باألعمال القيام- 
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 2 الفقرة 
  انتقالية أحكام

 
 بناء، للمخابرين المساعدين التقني رتبة في يدمج 2 :مكرر  107 المادة
 الذين، والمتربصون المرسمون، بر والصيانةلمخا أعوان، طلبهم على

عام  محرم 11في  المؤرخ 08-04 رقم التنفيذي يخضعون للمرسوم
 في العاملون، أعاله والمذكور، 2008سنة  يناير 19 الموافق 1429

  . التربية قطاع
 

 فـي  التقنيين للمخابر المساعدين رتبة عـتوض 3 :مكرر  107 المادة
  .الزوال طريق

  
 الثاني الفرع

  للمخابرين التقني األعوان سلك
 
 (1) رتبة التقنيين للمخابر األعوان سلك مـيض 4 : مكرر 107 لمادةا

 : وحيدة
  . للمخابر تقني عون رتبة - 
 

 1 لفقرة ا
  المهام تحديد

 
 علـى  التقنيـون للمخـابر   وانـاألع لفـيك 5 :مكرر  107 المادة

 : يأتي الخصوص بما
 المواضيع بسيطة وتحضير أجهزة على متسلسلة عمليات تنفيذ- 

 ، التجريبية
 الموضوعة زاتللعتاد والتجهي االعتيادية الصيانة بعمليات القيام- 

  . تصرفهم تحت
 

 2 الفقرة
  الترقية شروط

 
 : تقني للمخابر عون بصفة يرقى 6 :مكرر  107 المادة

 المطلوب من المناصب 80% حدود في المهني االمتحان طريق عن- 
 سنوات (5) خمس يثبتون للمخابر الذين التقنيون المساعدون، شغلها

 ، الصفة الفعلية بهذه الخدمة من
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 في التأهيل على قائمة التسجيل طريق عن االختيار سبيل على - 
 التقنيون المساعدون، المطلوب شغلها المناصب من % 20 حدود

 بهذه الفعلية الخدمة من سنوات (10) يثبتون عشر الذين للمخابر
  . الصفة

 
 3 الفقرة

  انتقالية أحكام
 
ـ  ةـرتب في جـيدم  7 : مكرر 107 مادةـال ـ وان التقنيـاألع ن ـي

، والصـيانة  التقنيـون للمخبـر   األعـوان ، طلبهم على بناء ،للمخابر
 08-04 رقم التنفيذي المرسوم الذين يحكمهم والمتربصون المرسمون

 2008 سـنة  ينـاير  19 الموافـق  1429 عام محرم 11 في المؤرخ
 . التربية قطاع في العاملون، والمذكور أعاله

  
 الثالث الفرع

  للمخابرين التقني ينالمعاون سلك
 

 رتبة التقنيين للمخابرين المعاون سلك مـيض 8 : مكرر 107 المادة
  : وحيدة (1)
 . للمخابر تقني معاون رتبة - 

  
 1 الفقرة 

  المهام تحديد
 

 على، التقنيون للمخابر المعاونون يكلف 9 :مكرر  107 المادة
  : الخصوص بما يأتي

 السلطة من التوجيهات المفصلة ضوء على القياس بعمليات القيام - 
 ، السلمية

 فـي  للمخـابر ين لألعوان التقني المسندة المهام على زيادة، ضمان - 
  . سلطتهم تحتين الموضوعين تأطير المستخدم الصيانة مجال
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 2 الفقرة 
  الترقية شروط

 
 : تقني للمخابر معاون بصفة يرقى : 10مكرر  107 المادة

 من المناصب%  80 حدود في المهني االمتحان طريق عن - 1
 (5) خمس يثبتون للمخابر الذين التقنيون األعوان، شغلها المطلوب
 ، الصفة الفعلية بهذه الخدمة من سنوات

 في التأهيل على قائمة التسجيل طريق عن االختيار سبيل على - 2
 رللمخاب التقنيون األعوان، المطلوب شغلها المناصب من % 20حدود 
، الصفة بهذه الفعلية الخدمة من سنوات (10) عشر  يثبتون الذين

 ،ترقيتهم قبل، أعاله2 و 1 ينللحالت طبقا المقبولون المترشحون يخضع
 بقرار تنظيمه وكيفيات مدته ومحتواه تحدد تكوين بنجاح تابعةلم

بالوظيفة  المكلفة والسلطة الوطنية بالتربية الوزير المكلفين ب مشترك
 . يةالعموم

  
 3 الفقرة 

  انتقالية أحكام
 

 على بناء، تقني للمخابر معاون رتبة في يدمج 11 : مكرر 107 المادة
، والمتربصون المرسمون، للمخبر والصيانة التقنيون المعاونون، طلبهم
 محرم 11 في المؤرخ 08-04 رقم التنفيذي يحكمهم المرسوم الذين
 العاملون، أعاله مذكوروال 2008، سنة يناير 19 الموافق 1429عام 
 ". التربية قطاع في
  

 الرابع الفرع
  ابرلمخباين الملحق سلك

 
 ) .. تغيير بدون108 :....(المادة 
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 1 الفقرة 
  المهام تحديد

 
 ) .. تغيير بدون109 : ....( المادة
  ) ... تغيير بدون110 :....( المادة

 
 2 الفقرة

  والترقية التوظيف شروط
 
 08-315 التنفيذي رقم المرسوم من 111 المادة تعدل 37 : مادةال

 2008 سنة أكتوبر 11 الموافق 1429 عام شوال 11 في المؤرخ
   : يأتي كما وتحرر أعاله والمذكور

 
  : برلمخبا ملحق بصفة يرقى أو يوظف 111 : المادة"
 الحاصلون المترشحون، االختبارات أساس على المسابقة طريق عن- 

 ، معترف بمعادلتها شهادة االختصاص أو في تقني شهادة على
 المطلوب من المناصب %  30حدود في المهني االمتحان طريق عن- 

 من سنوات (5) خمس يثبتون للمخابر الذين التقنيون المعاونون، شغلها
 ، الصفة الفعلية بهذه الخدمة

 حدود يف التأهيل على قائمة التسجيل طريق عن االختيار سبيل على- 
، للمخابر التقنيون المعاونون، المطلوب شغلها المناصب من % 10

  ". الصفة بهذه الفعلية الخدمة من سنوات (10) يثبتون عشر الذين
 يـف ؤرخـالم 08-315 مـرق التنفيذي المرسوم يتمم 38 : المادة

 والمذكور 2008سنة  أكتوبر 11 الموافق 1429 عام شوال 11
   : يأتي كما تحرر كررم 111 ادةبم ،أعاله

 
ين الملحق بصفة، الشهادة أساس على يرقى : مكرر 111 المادة"
 بعد تحصلوا الذين للمخابر المرسمون التقنيون المعاونون، ابرلمخبا

 .امعترف بمعادلته شهادة أو االختصاص تقني في شهادة على توظيفهم
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 11 في المؤرخ 08-315 رقم التنفيذي المرسوم يتمم 39 : المادة
، أعاله والمذكور 2008سنة  أكتوبر 11 الموافق 1429 عام شوال
 2 مكرر 140و 1 مكرر 140مكرر و 140 المواد يضم سابع بفصل

 6 مكرر 140و 5 مكرر 140و 4 مكرر 140و 3 مكرر 140و
 10 مكرر 140و 9 مكرر 140و 8  مكرر 140و 7 مكرر 140و
 مكرر 140و 13 مكرر 140و 12مكرر  140و 11 مكرر 140و

   : يأتي كما وتحرر 14
 

 السابع الفصل"
 التعليم مؤسسات إدارة موظفو

  
 األول الفرع

  االبتدائية المدارس مديري سلك
 

  :(2) رتبتين المدارس االبتدائية مديري سلك يضم : مكرر 140 المادة
 ، االبتدائية المدرسة مدير مساعد رتبة- 
  . االبتدائية المدرسة مدير رتبة- 
 

 1 ة الفقر
  المهام تحديد

 
المدارس االبتدائية  مديري مساعدو يكلف 1 : مكرر 140 المادة

 وكذا للمؤسسة التربوي اإلداري والتنشيط التسيير في المدير بمساعدة
 التدريس يقوموا بمهام أن ويمكن، المطاعم المدرسية تسيير في

  . المانع حالة في المدير عن وينوبون لتعويض الغياب
 

 بالتأطير المدارس االبتدائية مديرو يكلف 2 : مكرر 140 المادة
 المطاعم وتسيير التربوي اإلداري والتنشيط والتسيير البيداغوجي

 . به المعمول للتنظيم طبقا، االبتدائية في المدارس المدرسية
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 جميع على سلطتهم، الدولة منين موكلين موظف بصفتهم، ويمارسون
 حفظ على مسؤولون وهم، المؤسسةفي ين العامل واألعوانين الموظف
  . الممتلكات على والحفاظ وأمن األشخاص النظام

 
 حسن لضمان التدابير الضرورية جميع التخاذ، الصفة بهذه، ويؤهلون

  . المؤسسة سير
 

 2 الفقرة
  الترقية شروط

 
   : االبتدائية مدير المدرسة مساعد بصفة يرقى 3 :مكرر  140 المادة

 
 من المناصب 80% حدود في المهني االمتحان طريق عن1) 

  : شغلها المطلوب
 من سنوات (5) يثبتون خمس الذين االبتدائية المدرسة أساتذة - أ

 ، الصفة بهذه الفعلية الخدمة
 من سنوات (5) يثبتون خمس الذين المدرسية التغذية مستشارو - ب

 ، الصفة بهذه الفعلية الخدمة
 من سنوات  (7)سبع  يثبتون الذين االبتدائية المدرسة معلمو - ج

  . الصفة بهذه الفعلية الخدمة
 

 في التأهيل على قائمة التسجيل طريق عن االختيار سبيل على 2)
 : المطلوب شغلها المناصب من % 20 حدود

 من سنوات  (10)عشر  يثبتون الذين االبتدائية المدرسة أساتذة  - أ
  ،الصفة بهذه الفعلية الخدمة

 من سنوات (10) يثبتون عشر الذين المدرسية التغذية مستشارو - ب
 ، الصفة بهذه الفعلية الخدمة

 من سنة (12) عشرة يثبتون اثنتي الذين االبتدائية المدرسة معلمو - ج
  ، الصفة بهذه الفعلية الخدمة
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، أعاله )ت 2 (و )ت( 1للحالتين  طبقا المقبولون المترشحون يخضع
 تنظيمه وكيفيات ومحتواه مدته تكوين تحدد بنجاح تابعةبم ،ترقيتهم قبل

المكلفة  والسلطة الوطنية بالتربية المكلف الوزيرين مشترك ب بقرار
  . العمومية بالوظيفة

  
 حدود في، المدرسة االبتدائية مدير بصفة يرقى : 4مكرر  140 المادة

 عةمتاب وبعد المهني طريق االمتحان عن، شغلها المطلوب المناصب
 :بين من، واحدة دراسية سنة متخصص يمتد تكوين بنجاح

 سنوات (5) خمس الذين يثبتون االبتدائية المدرسة مديري مساعدي- 
 ، بهذه الصفة الفعلية الخدمة من
 (5) خمس يثبتون االبتدائية الذين المدرسة فيين الرئيسي األساتذة- 

 . الصفة الفعلية بهذه الخدمة من سنوات
  

 الوزيرين ب بقرار مشترك وتقييمه التكوين هذا تنظيم تكيفيا تحدد
 . العمومية بالوظيفة والسلطة المكلفة الوطنية بالتربية المكلف

 
 3 الفقرة 

  انتقالية أحكام
 

، االبتدائية مدير المدرسة مساعد رتبة في يدمج : 5مكرر  140 المادة
 المدرسة مدير مساعد المنصب العالي في المعينون الموظفون
  . المرسوم هذا مفعول سريان عند بداية الخدمة في، االبتدائية

، المدرسة االبتدائية مدير رتبة في يدمج :  6مكرر 140 المادة
 قيد، االبتدائية مدير المدرسة العالي المنصب في المعينون الموظفون

  . المرسوم هذا سريان مفعول بداية عند الخدمة
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 الثاني الفرع
  تالمتوسطا مديري سلك

 
 (1) المتوسطات رتبة مديري سلك يضم :  7مكرر 140 المادة
  :وحيدة

  . متوسطة مدير رتبة- 
 

 1 الفقرة 
  المهام تحديد

 
 البيداغوجي المتوسطات بالتأطير مديرو يكلف:  8مكرر  140 المادة

 ميزانية بصرف آمرين ويكونون، والتنشيط التربوي اإلداري والتسيير
ين موظف بصفتهم، ويمارسون .به لمعمولا للتنظيم طبقا، المؤسسة

ين العامل واألعوانين الموظف جميع على سلطتهم، الدولة منين موكل
 وأمن األشخاص النظام حفظ على مسؤولون وهم. في المؤسسة

التدابير  جميع التخاذ، الصفة بهذه، ويؤهلون. الممتلكات على والحفاظ
 . المؤسسة سير حسن لضمان الضرورية

  
 2 الفقرة 

  الترقية شروط
 

 حدود في، المتوسطة مدير بصفة يرقى 9 : مكرر 140 المادة
 متابعة وبعد االمتحان المهني طريق عن، شغلها المطلوب المناصب

  :بين من، واحدة سنة دراسية متخصص يمتد تكوين بنجاح
 من سنوات (5) يثبتون خمس الذين للتربية الرؤساء المستشارين - 
 ، الصفة بهذه الفعلية دمةالخ
 من سنوات (7) يثبتون سبع الذين للتربيةين الرئيسي المستشارين - 

 ، التعليم أسالك من الصفة والمنحدرين بهذه الفعلية الخدمة
 الفعلية الخدمة من سنوات (7) سبع يثبتون الذين التربية مستشاري - 

 ، التعليم من أسالك والمنحدرين الصفة بهذه
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 (7) سبع الذين يثبتون المتوسط التعليم فيين الرئيسي تذةاألسا - 
  . بهذه الصفة الفعلية الخدمة من سنوات

 
ين ب مشترك وتقييمه بقرار المتخصص التكوين تنظيم كيفيات تحدد

  .العمومية بالوظيفة المكلفة الوطنية والسلطة بالتربية المكلف الوزير
 

  3 الفقرة 
  انتقالية مأحكا

 
 الموظفون، مدير المتوسطة رتبة في يدمج 10 : مكرر 140 المادة

 بداية عند الخدمة قي مدير متوسطة العالي المنصب في المعينون
  . هذا المرسوم مفعول سريان

 
 الثالث الفرع

  الثانويات مديري سلك
 

 :وحيدة (1) الثانويات رتبة مديري سلك يضم 11 : مكرر 140 المادة
  .ثانوية مدير ةرتب - 
 

 1 الفقرة 
  المهام تحديد

 
 البيـداغوجي  الثانويات بالتأطير مديرو يكلف 12 : مكرر 140 المادة

 ميزانية بصرف آمرين ويكونون، والتنشيط التربوي اإلداري والتسيير
ين مـوظف  بصـفتهم ، ويمارسون .به المعمول للتنظيم طبقا، المؤسسة

ين العـامل  واألعوانين الموظف جميع على سلطتهم، الدولة منين موكل
 وأمـن األشـخاص   النظـام  حفظ على مسؤولون وهم، في المؤسسة

التدابير  جميع التخاذ، الصفة بهذه، ويؤهلون. الممتلكات على والحفاظ
  . المؤسسة سير حسن لضمان الضرورية
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 2 الفقرة 
  الترقية شروط

 
 حدود في، لثانويةا مدير بصفة يرقى 13 : مكرر 140 المادة

 متابعة وبعد االمتحان المهني طريق عن، شغلها المطلوب المناصب
 : بين من، واحدة سنة دراسية متخصص يمتد تكوين بنجاح

 
 الفعلية الخدمة من سنوات (5) خمس يثبتون الذين الثانويات نظار -

  . الثانوي التعليم أستاذ من رتبة والمنحدرين الصفة بهذه
 

ين ب مشترك وتقييمه بقرار المتخصص التكوين تنظيم كيفيات تحدد
  .العمومية بالوظيفة المكلفة الوطنية والسلطة بالتربية المكلف الوزير

 
      3 الفقرة 

  انتقالية أحكام
 

 الموظفون، مدير الثانوية رتبة في يدمج 14 : مكرر 140 المادة
 سريان بداية عند الخدمة قيد مدير ثانوية العالي المنصب في المعينون

  ". هذا المرسوم مفعول
 

 يـف ؤرخـالم 08-315 مـرق التنفيذي المرسوم يتمم 40 : المادة
 والمذكور 2008سنة  أكتوبر 11 الموافق 1429 عام شوال 11

 16 مكرر 140 و 15 مكرر 140 المواد يضم ثامن بفصل، أعاله
 مكرر 140 و 19 مكرر140 و 18 مكرر 140 و 17 مكرر 140و

 140و 23 مكرر 140 و 22 مكرر 140 و 21 مكرر 140و 20
 27 مكرر 140 و 26مكرر  140 و 25 مكرر 140 و 24 مكرر

 كما تحرر 30 مكرر 140  و 29 مكرر 140 و 28 مكرر 140و
   : يأتي
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 الثامن الفصل"
 التفتيش موظفو

  
 األول الفرع

  االبتدائي التعليم تشيمف سلك
 

 (1) رتبة التعليم االبتدائي مفتشي سلك يضم 15 : مكرر 140 المادة
 : وحيدة

  . االبتدائي التعليم مفتش رتبة - 
 

 1 الفقرة 
  المهام تحديد

 
 في مهامهم التعليم االبتدائي مفتشو ارسيم 16 :مكرر  140 المادة
  : اآلتية التخصصات أحد
 ، المواد - 
 ، االبتدائية المدارس إدارة - 
  . المدرسية التغذية - 
 

 سير حسن بالسهر على، التخصص حسب، الصفة بهذه ويكلفون
، التربوي طابعها المدرسية وترقية والمطاعم التعليمية المؤسسات

 تكنولوجيات واستعمال الرسمية والبرامج والمواقيت التعليمات وتطبيق
 تحكم والتنظيمية التي يةالتشريع للنصوص طبقا، اإلعالم واالتصال

واإلدارة  التعليم موظفي بتكوين يقومون كما. التربوية المنظومة
 وكذا، وتقييمها أنشطتهم ومراقبتها ومتابعة وتفتيشهم المدرسية والتغذية
 مجال في والتسيير االبتدائية في المدارس اإلداري التسيير مراقبة

، تخصصهم مجال في البحث أعمال في ويشاركون .التغذية المدرسية
 في أنشطتهم ويمارسون .التحقيق بمهام . تكليفهم يتم أن ويمكن

 المكيف التعليم وأقسام التحضيرية االبتدائية والمدارس المدارس
، المطاعم المدرسية وهياكل األمية محو وأقسام والتربية التحضيرية

  . إليهم المسندة للمقاطعة التابعة
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 2 الفقرة 
  الترقية شروط

 
 حدود في، التعليم االبتدائي مفتش بصفة يرقى 17 : مكرر 140 دةالما

 متابعة وبعد المهني طريق االمتحان عن، شغلها المطلوب المناصب
   :بين  من واحدة دراسية سنة متخصص يمتد تكوين بنجاح

 
 ": المواد"تخصص بعنوان - أ

 (5) خمس ذين يثبتونال االبتدائية المدرسة فيين المكون األساتذة- 
  ، بهذه الصفة الفعلية الخدمة من سنوات

 
  ": االبتدائية المدارس إدارة"تخصص بعنوان - ب
  
 من سنوات  (5)خمس  يثبتون الذين االبتدائية المدارس مديري- 

  ، الصفة بهذه الفعلية الخدمة
 
 ": المدرسية التغذية"تخصص بعنوان - ج
 من سنوات  (5)خمس  يثبتون نالذي االبتدائية المدارس مديري- 

 . الصفة بهذه الفعلية الخدمة
ين ب مشترك وتقييمه بقرار المتخصص التكوين تنظيم كيفيات تحدد

  .العمومية بالوظيفة المكلفة الوطنية والسلطة بالتربية المكلف الوزير
 

    3 الفقرة 
  انتقالية أحكام

 
 : التعليم االبتدائي مفتش رتبة في مجيد 18 : مكرر 140 المادة

 في االبتدائي مفتش التعليم العالي المنصب في المعينون الموظفون- 
 ، المرسوم هذا مفعول سريان بداية عند الخدمة

 قيد المدرسية مفتش التغذية العالي المنصب في المعينون الموظفون- 
 . المرسوم هذا مفعول سريان بداية عند الخدمة
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 لثانيا الفرع
  والمهني المدرسي واإلرشاد التوجيه مفتشي سلك

 
 درسيلما التوجيه واإلرشاد مفتشي سلك يضم 19 :مكرر  140 ادةلما

 : وحيدة (1) رتبة هنيلموا
 . هنيلموا درسيلما واإلرشاد التوجيه مفتش رتبة- 
  

 1 الفقرة
  هاملما تحديد

 
 واإلرشاد هالصفة، مفتشو التوجي بهذه يكلف 20 :مكرر  140 ادةلما
 واإلرشاد التوجيه أنشطة مستشاري بتنسيق، هنيلموا درسيلما
درسي لما واإلرشاد الرئيسيين للتوجيه ستشارينلمهني والموا درسيلما

 توسطات والثانوياتلمبين ا العالقة بربط يقومون كما .هنيلموا
 إليهم سندةلما للمقاطعة ستعملة، التابعةلما والقطاعات التكوين ومراكز

 الدراسية ساراتلما حول واإلرشاد التوثيق واإلعالم مجال في
، طبقا واالتصال اإلعالم تكنولوجيات هنية، باستعماللما سالكلموا

 نظومة التربويةلما تحكم التي والتنظيمية التشريعية للنصوص
 والتحليل تخصصهم، بأعمال الدراسات ميدان في ويشاركون.

 . التكوين عمليات تأطير وكذا درسيةلمالنتائج ا وتقييم والتلخيص
  

 2 الفقرة
  الترقية شروط

 
 التوجيه واإلرشاد مفتش بصفة يرقى 21 : مكرر 140 ادةلما
 طريق طلوب شغلها، عنلما ناصبلما حدود هني، فيلموا درسيلما

 سنة متخصص يمتد بنجاح تكوين متابعة وبعد هنيلما االمتحان
 درسيلما واإلرشاد للتوجيه الرئيسيون ستشارونلما، واحدة دراسية

بهذه  الفعلية الخدمة من سنوات (5) خمس الذين يثبتون، هنيلموا
 مشترك وتقييمه بقرار تخصصلما التكوين تنظيم كيفيات تحدد .الصفة

 بالوظيفة كلفةلما الوطنية والسلطة بالتربية كلفلما بين الوزير
 .العمومية
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 3  الفقرة
  انتقالية أحكام

 
 واإلرشاد مفتش التوجيه رتبة في يدمج 22 : مكرر 140 ادةلما
 ديرلمالعالي  نصبلما في عينونلما وظفونلما، هنيلموا درسيلما

 مفعول سريان بداية عند الخدمة في هنيلمدرسي والما التوجيه مركز
  . رسوملما هذا

 
 الثالث الفرع

  توسطلما التعليم مفتشي سلك
 
 (1) رتبة توسطلمالتعليم ا مفتشي سلك يضم 23 : مكرر 140 دةالما

 : وحيدة
  . توسطلما التعليم مفتش رتبة - 
 

   1 الفقرة 
  هاملما تحديد

 
 في مهامهم توسطلمالتعليم ا مفتشو ارسيم24 : مكرر  140 ادةلما

  : اآلتية التخصصات أحد
 ، وادلما - 
 ، توسطاتلما إدارة - 
 .توسطاتلما في اديملوا اليلما التسيير - 
  

 سير حسن بالسهر على، التخصص وحسب، الصفة بهذه ويكلفون
 الرسمية واقيتلموا والبرامج وتطبيق التعليمات التعليمية ؤسساتلما

 التشريعية للنصوص طبقا، واالتصال اإلعالم واستعمال تكنولوجيات
 فيموظ بتكوين يقومون كما. التربوية نظومةلما تحكم التي والتنظيمية

ومتابعة  وتفتيشهم االقتصادية صالحلموا واإلدارة والتربية التعليم
 والتسيير التسيير اإلداري مراقبة وكذا، وتقييمها ومراقبتها أنشطتهم

 في البحث أعمال في ويشاركون. توسطاتلما في اديلموا اليلما
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 ويمارسون. التحقيق تكليفهم بمهام يتم أن ويمكن، تخصصهم مجال
  . إليهم سندةلما التابعة للمقاطعة توسطاتلما في أنشطتهم

 
 2 الفقرة 

  الترقية شروط
 
 حدود في، توسطلمالتعليم ا مفتش بصفة يرقى 25 : مكرر 140 ادةلما
 متابعة وبعد هنيلما طريق االمتحان عن، شغلها طلوبلما ناصبلما

   :بين  من واحدة دراسية سنة متخصص مدته تكوين بنجاح
 
 " : وادلما"تخصص بعنوان - أ

 (5) خمس الذين يثبتون توسطلما التعليم كونين فيلما األساتذة- 
 ، بهذه الصفة الفعلية الخدمة من سنوات

 ": توسطاتلما إدارة"تخصص بعنوان - ب
 الخدمة من سنوات (5) خمس يثبتون الذين توسطاتلما مديري - 

  ، الصفة بهذه الفعلية
 ": في المتوسطات والمادي المالي يرالتسي"تخصص بعنوان - ج
 الخدمة من سنوات (7) سبع يثبتون الذينين الرئيسي المقتصدين- 

  . الصفة بهذه الفعلية
 

ين ب مشترك وتقييمه بقرار المتخصص التكوين تنظيم كيفيات تحدد
 .العمومية بالوظيفة المكلفة والسلطة الوطنية يةبالترب المكلف الوزير

  
 3 الفقرة 

  انتقالية أحكام
 

، التعليم المتوسط مفتش رتبة في يدمج 26 : مكرر 140 المادة
 في المتوسط مفتش التعليم العالي المنصب في المعينون الموظفون

  .المرسوم مفعول هذا سريان بداية عند الخدمة
 



 109 

 الرابع الفرع
  الوطنية لتربيةا مفتشي سلك

 
 (1) رتبة التربية الوطنية مفتشي سلك يضم 27 : مكرر 140 المادة

 :وحيدة 
 .الوطنية التربية مفتش رتبة - 
  

 1 الفقرة 
  المهام تحديد

 
 أحد في مهامهم التربية الوطنية مفتشو ارسيم 28 :مكرر  140 المادة

  : اآلتية التخصصات
 ، المواد- 
 ، الثانويات إدارة- 
 ، والمهني المدرسي واإلرشاد توجيهال- 
 . الثانويات في والمادي المالي التسيير- 
  

 سير حسن بالسهر على، التخصص وحسب، الصفة بهذه، ويكلفون
 الرسمية والمواقيت والبرامج وتطبيق التعليمات التعليمية المؤسسات

 التشريعية للنصوص طبقا، واالتصال اإلعالم واستعمال تكنولوجيات
 موظفي بتكوين يقومون كما .التربوية المنظومة تحكم التي يميةوالتنظ
واإلرشاد  والتوجيه االقتصادية والمصالح واإلدارة والتربية التعليم

 مراقبة وكذا، أنشطتهم وتقييمها ومتابعة وتفتيشهم والمهني المدرسي
 في ويشاركون .الثانويات والمادي في والمالي اإلداري التسيير

، اختصاصهم مجال في البحث وفي أعمال تشرافيةاالس الدراسات
 الثانويات في أنشطتهم ويمارسون .التحقيق تكليفهم بمهام يتم أن ويمكن

  . إليهم المسندة التابعة للمقاطعة
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 2 الفقرة
  الترقية شروط

 
 حدود في، التربية الوطنية مفتش بصفة يرقى 29 : مكرر 140 دةالما

 متابعة وبعد المهني طريق االمتحان عن، شغلها وبالمطل المناصب
   :بين  من واحدة دراسية سنة متخصص يمتد تكوين بنجاح

  
 " : المواد"تخصص بعنوان - أ

 الفعلية الخدمة من سنوات (5) خمس يثبتون الذين المبرزين األساتذة- 
 ، الصفة بهذه

 سنوات (5) خمس الذين يثبتون الثانوي التعليم يفين المكون األساتذة- 
   .الصفة بهذه الفعلية الخدمة من
  
 ": الثانويات إدارة " تخصص بعنوان - ب
 الفعلية الخدمة من سنوات (5) خمس يثبتون الذين الثانويات مديري- 

  . الصفة بهذه
 
 ": المدرسي والمهني واإلرشاد التوجيه" تخصص بعنوان - ج
 (7) سبع يثبتون الذين، والمهني المدرسي واإلرشاد جيهالتو مفتشي- 

  .الصفة بهذه الفعلية الخدمة من سنوات
 
 ": في الثانويات والمادي المالي التسيير"تخصص  بعنوان - د
 من سنة (12) اثنتي عشرة يثبتون الذينين الرئيسي المقتصدين- 

  . الصفة بهذه الفعلية الخدمة
 

ين ب مشترك وتقييمه بقرار المتخصص التكوين تنظيم كيفيات تحدد
  .العمومية بالوظيفة المكلفة والسلطة الوطنية بالتربية المكلف الوزير
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 3 الفقرة
  انتقالية أحكام

 
، التربية الوطنية مفتش رتبة في يدمج 30 : مكرر 140 دةالما

 في الوطنية مفتش التربية العالي المنصب في معينونال الموظفون
  ".المرسوم مفعول هذا سريان بداية عند الخدمة

 
 08-315 التنفيذي رقم المرسوم من 141 المادة تعدل 41 : المادة

 2008 سنة أكتوبر 11الموافق  1429 عام شوال 11 في المؤرخ
   : يأتي كما وتحرر، أعاله والمذكور

 
 رقم األمر من )األولى الفقرة11 (المادة  ألحكام طبيقات : 141المادة "

 يوليو 15 الموافق 1427عام  الثانية جمادى 19 في المؤرخ 03-06
 بعنوان العليا المناصب تحدد قائمة، أعاله والمذكور 2006 سنة

  : يأتي كما، بالتربية الوطنية الخاصة األسالك
  : التعليم تنسيق مناصب- 

  ،)...تغيير نبدو- .......... (
  " ،).....تغيير بدون- .......... (

  
 من والمواد 144و 143و 82و 64 المواد أحكام تلغى 42 : المادة
 يـف ؤرخـالم 08-315رقم  التنفيذي المرسوم من 176 إلى 150
 أعاله والمذكور 2008 سنة أكتوبر 11الموافق  1429 عام شوال 11

.  
 

 من 177 في المادة عليها المنصوص الجداول وتتمم تعدل 43 : المادة
 1429 عام شوال 11في  المؤرخ 08-315 رقم التنفيذي المرسوم
  : يأتي كما وتحرر، أعاله والمذكور 2008 سنة أكتوبر 11 الموافق
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  موظفو التعليم ـ 1
 

  الرتب  األسالك
  التصنيف

الرقم االستداليل   الصنف
  األدىن

سة معلمو املدر
  االبتدائية

  معلم مساعد  -
 معلم مدرسة ابتدائية  -

7  
10 

348  
453 

أساتذة املدرسة 
  االبتدائية

  أستاذ املدرسة االبتدائية -
 أستاذ رئيسي للمدرسة االبتدائية  -
  األستاذ املكون يف املدرسة االبتدائية  -

11  
12  
14  

498  
537  
621  

أساتذة التعليم 
  498  11  أستاذ التعليم األساسي -  األساسي

أساتذة التعليم 
  املتوسط

  أستاذ التعليم املتوسط  -
 أستاذ رئيسي للتعليم املتوسط  -
  األستاذ املكون يف التعليم املتوسط  -

12  
13  
15  

537  
578  
666  

األساتذة التقنيون يف 
  الثانويات

  يف الثانوية رئيس ورشة أستاذ تقين  -
  أستاذ تقين يف الثانوية رئيس أشغال  -

11  
12  

498  
537  

أساتذة التعليم 
  الثانوي

  أستاذ التعليم الثانوي -
 أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي -
  األستاذ املكون يف التعليم الثانوي -

13  
14  
16  

578  
621  
713  

  713  16  أستاذ مربز -  األساتذة املربزون
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  التربية موظفو ـ 2
 

  الرتب  األسالك

  التصنيف

  الصنف
الرقم 

االستداللي 
  األدنى

  مساعد التربية  -  مساعدو التربية
  مساعد رئيسي للتربية -

7  
8  

348  
379  

  مشرف التربية -  مشرفو التربية
  مشرف رئيسي للتربية -

10  
11  

453  
498  

  مستشارو التربية
  مستشار التربية -
 مستشار رئيسي للتربية -
  مستشار رئيس للتربية -

13  
13  
14  

578  
578  
621  

  621  14  ناظر ثانوية -  نظار الثانويات
 

  موظفو التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين ـ 3
 

  الرتب  األسالك

  التصنيف

  الصنف
الرقم 

االستداللي 
  األدنى

مستشارو التوجيه 
  المدرسي والمهني

مستشار التوجيه المدرسي  -
  453  10  والمهني

مستشارو التوجيه 
 واإلرشاد المدرسي

  والمهني

مستشار التوجيه واإلرشاد  -
  المدرسي والمهني

مستشار رئيسي للتوجيه  -
  رشاد المدرسي والمهنيواإل

12  
  
13  

537  
  

578  
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  موظفو املخابر ـ 4
 

  الرتب  األسالك 

  التصنيف

  الصنف
الرقم 

االستداللي 
  األدنى

المساعدون 
  263  4  مساعد تقني للمخابر  التقنيون للمخابر

األعوان التقنيون 
  288  5  عون تقني للمخابر  للمخابر

المعاونون التقنيون 
  348  7  للمخابرمعاون تقني   للمخابر

 ملحق بالمخابر -  الملحقون بالمخابر
  ملحق رئيسي بالمخابر -

8  

10  

379  

453  

 
  التغذية املدرسية موظفو ـ 5

 

  الرتب  األسالك

  التصنيف

  الصنف
الرقم 

االستداللي 
  األدنى

مستشارو التغذية 
  498  11  مستشار التغذية المدرسية -  المدرسية
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موظفو املصاحل االقتصادية ـ 6  
 الرتب األسالك

 التصنيف
الرقم االستداليل  الصنف

 األدىن

 مساعدو املصاحل االقتصادية
 مساعد املصاحل االقتصادية -
مساعد رئيسي للمصاحل  -

  االقتصادية 

7 
8 

348 
379 

   نائب مقتصد - نواب املقتصدون
  مسري نائب مقتصد -

10 
11 

453 
498 

   مقتصد - املقتصدون
  رئيسي مقتصد -

13 
14 

578 
621 

 
موظفو إدارة مؤسسات التعليم ـ 7  

  الرتب  األسالك
  التصنيف

الرقم االستداليل   الصنف
  األدىن

  مديرو املدرسة االبتدائية
  537  12  مساعد مدير املدرسة االبتدائية -
  621  14  مدير املدرسة االبتدائية -

  666  15  مدير املتوسطة  -  ت مديرو املتوسطا
  713  16  مدير الثانوية  -  مديرو الثانويات 

 
موظفو التفتيش ـ 8  

  الرتب  األسالك
  التصنيف

الرقم االستداليل   الصنف
  األدىن

  666  15  مفتش التعليم االبتدائي -  مفتشو التعليم االبتدائي
مفتشو التوجيه واإلرشاد املدرسي 

  واملهين
واإلرشاد مفتش التوجيه  -

 666 15  املدرسي واملهين

 713 16  مفتش التعليم املتوسط -  مفتشو التعليم املتوسط

  762  17  مفتش التربية الوطنية -  مفتشو التربية الوطنية
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م ـذي رقـمن المرسوم التنفي 178المادة  أحكامتعدل  : 44المادة 
أكتوبر سنة  11الموافق  1429شوال عام  11المؤرخ في  08-315

  :والمذكور أعاله، وتحرر كما يأتي  2008
 
من المرسوم الرئاسي رقم      3ألحكام المادة  تطبيقا : 178المادة "

 تحددوالمذكور أعاله،  2007سبتمبر سنة  29المؤرخ في  07-307
 طبقا الوطنية، بالتربية الخاصة العليا للمناصب االستداللية الزيادة
  :اآلتي للجدول

ممناصب تنسيق التعلي  
 

  املناصب العليا
  الزيادة االستداللية

  الزيادة  املستوى

  35  2  أستاذ منسق للتعليم املتوسط

  35  2  أستاذ منسق للتعليم الثانوي
 
  

ال يترتب عن أحكام هذا المرسوم أي أثر مالي قبل تاريخ  : 45المادة 
  .نشره في الجريدة الرسمية

 
في  من تاريخ نشره يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء : 46المادة 

  .الجريدة الرسمية
 

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية  : 47المادة 
  .الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  
   . 2012   سنةمايو  29الموافق  1433رجب عام  8   في حرر بالجزائر

  
  الوزير األول
 أحمد أويحـيى
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية تسيير الموارد البشرية
  

  إلى السيدات والسادة 
  

  )لإلعالم(األمين العام 
  رئيس الديوان
  المفتش العام

  المفتش العام للبيداغوجيا
  المديرين المركزيين

  )للتنفيذ(مديري التربية 
  مديري الدواوين الوطنية

مديري معاهد تكوين المعلمين وتحسين 
  مستواهم

  
يتعلق بتطبيق أحكام  2012أكتوبر  16 في مؤرخ 296 منشور رقم

المعدل  2012مايو  29المؤرخ في  240 -12المرسوم التنفيذي رقم 
، 11/10/2008المؤرخ في  315-08والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 

المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك 
  .الخاصة بالتربية الوطنية

  
اإلدماج و إعادة التصنيف و الترتيب لبعض األحكام الخاصة بإن تطبيق 

الموظفين المنتمين إلى أسالك و رتب قطاع التربية الوطنية المنصوص 
 2012ماي  29ي ـؤرخ فـالم 240-12يذي ـعليها في المرسوم التنف

أكتوبر  11 المؤرخ في 315-08المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 
بر نافذا فور صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ال سيما يعت 2008

و أنّه لم يحل هذا التطبيق على نصوص تنظيمية و لذا و اعتبارا لكون 
جويلية  14مديري التربية لهم سلطة التعيين وفقا للقرار المؤرخ في 

وأن مديري المؤسسات الوطنية تحت الوصاية يتمتعون باالستقالل  2011
و المالي فإن الشروع الفوري في تطبيقه ال يحتاج مبدئيا إلى  اإلداري

  ..إذن أية جهة 
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و مهما كان األمر و قصد ضمان التطبيق السليم والمنسجم للمرسوم 
  :يشرفني أن أوافيكم بما يلي السالف الذكر

  
  أوال 

  كيفيات اإلدماج وإعادة التصنيف
  

تصنيف الوإعادة ماج يجب اتخاذ التدابير الالزمة إلجراء عملية اإلد
  :من خالل  عنايةالمعنيين بكل مجموع الموظفين ل
  
هذا رات الفردية الجماعية لكل رتبة وإعداد القرا: إعداد القرارات  -1

 2007ديسمبر  29 المؤرخة في 07وفقا للنموذج الوارد في التعليمة رقم 
   .المتعلقة بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الموظفين و دفع رواتبهم

  
  :مالحظة 

  االنتداب، االستيداع، الخدمة ( البد من إدراج الوضعيات القانونية
هذه العملية ذلك ألنها ال تفقد الموظف حقه في  في...) الوطنية الخ

  .  اإلدماج و إعادة التصنيف
  يجب أن يرفق الجدول بالقرارات اإلدارية التي تبين الوضعية القانونية

 .هذه المالحظةة في دالوار
  
يجب أن تؤشر قرارات اإلدماج و إعادة :  تأشيرة القرارات -2

  .التصنيف من قبل المراقب المالي ثم توقع من قبل مديري التربية
  

  ثانيا 
  تحويل المناصب المالية 

  
فيما يخص تحويل المناصب المالية الناتج عن تغيير في تسمية  ـ1

كما نصت عليه  ائيةجديدة، فإنه يتم بطريقة تلقرتبة  الرتبة أو إنشاء
  .المذكورة أعاله 07التعليمة رقم 

تبلغ قائمة المناصب المالية التي تم تحويلها إلى رئيس مفتشية  ـ2
  .بعد إخضاعها لتأشيرة المراقب المالي الوظيفة العمومية
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  ثالثا 
  تبليغ القرارات

  
يجب أن تبلّغ القرارات المؤشرة و الموقعة إلى مصالح مفتشية الوظيفة 

أيام من تاريخ  10عمومية على المستوى المحلي في أجل أقصاه ال
ي ـالمؤرخ ف  126 - 95طبقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم توقيعها 

المؤرخ في  145 - 66المعدل والمتمم للمرسوم رقم  1995 أفريل 29
المتعلق بإعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع  1966جوان  02

  .تي تخص وضعيات الموظفينالتنظيمي أو الفردي ال
 

  ا ـرابع
  األسالك المعنية بالعملية

  
  التعليم الثانوي  ـ1

  
  الرتب املدجمة  الصنف  الرتب

ستاذ املكون يف األ
  16  التعليم الثانوي

ن من رتبة ياملنحدر أساتذة التعليم الثانوي
سنة من  18أستاذ مهندس الذين يثبتون 

   اخلدمة الفعلية ذه الصفة عند تاريخ
31 /12 /2011 

 20الذين يثبتون  أساتذة التعليم الثانوي
سنة من اخلدمة الفعلية ذه الصفة عند 

 2011/ 12/ 31تاريخ 
رئيسي يف الستاذ األ

  14  التعليم الثانوي
 الذين نياملرمس لثانويأساتذة التعليم ا

سنوات من اخلدمة الفعلية ذه  10يثبتون 
 2011/ 12/ 31الصفة عند تاريخ 
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  التعليم المتوسط  ـ2

  
  الرتب املدجمة  الصنف  الرتب

األستاذ املكون يف 
  15  التعليم املتوسط

الذين  املرمسني أساتذة التعليم املتوسط
سنة من اخلدمة الفعلية ذه  20يثبتون 

 2011/ 12/ 31الصفة عند تاريخ 
رئيسي للتعليم الستاذ األ

  13  املتوسط
 الذين نياملرمس أساتذة التعليم املتوسط

مة الفعلية ذه سنوات من اخلد 10يثبتون 
 2011/ 12/ 31الصفة عند تاريخ 

  12  أستاذ التعليم املتوسط
أساتذة التعليم األساسي الذين تابعوا 

بنجاح تكوينا مؤهال وفقا لالتفاقية بني 
 ووزارة التعليم العايل الوطنية وزارة التربية

  
  التعليم االبتدائي  ـ3

  
  الرتب املدجمة  الصنف  الرتب

األستاذ املكون 
يف املدرسة 

  االبتدائية
14  

 نياألساتذة الرئيسيون يف املدرسة االبتدائية املرمس
سنوات من اخلدمة الفعلية ذه  10الذين يثبتون 

 2011/ 12/ 31الصفة عند تاريخ 

أستاذ املدرسة 
  11  االبتدائية

 ني و املتربصنيمعلمو املدرسة االبتدائية املرمس
االبتدائية ن على شهادة معلم املدرسة لواحلاص

سنوات من التكوين  )3(اليت تتوج ثالث 
 املتخصص

املرمسني واملتربصني  معلمو املدرسة االبتدائية
احلاصلون على شهادة ليسانس التعليم العايل أو 

  شهادة معترف مبعادلتها
معلمو املدرسة االبتدائية الذين تابعو بنجاح 

لالتفاقية بني وزارة التربية  تكوينا مؤهال وفقا
 ووزارة التعليم العايلالوطنية 
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  مستشاري التربية  ـ 4
  

  الرتب املدجمة  الصنف  الرتب

مستشار رئيس 
  14  للتربية

 الذين نياملستشارون الرئيسيون للتربية املرمس
سنوات من اخلدمة الفعلية عند تاريخ  10يثبتون 

 التعليم ن من أسالكيو املنحدر  2011/ 12/ 31
 10 الذين يثبتون نيمستشارو التربية املرمس

  سنوات من اخلدمة الفعلية عند تاريخ 
 ن من أسالك التعليميو املنحدر2011/ 12/ 31

  
  مساعدي التربية  ـ 5

  
  الرتب املدجمة  الصنف  الرتب

مساعد رئيسي 
سنوات  10ثبتون  الذين ينياملرمس مساعدو التربية  08  للتربية

 2011/ 12/ 31من اخلدمة الفعلية عند تاريخ 
  

  مشرف التربية  ـ 6
  

  الرتب املدجمة  الصنف  الرتب

  10  مشرف التربية

املساعدون الرئيسيون للتربية احلاملون شهادة 
الدراسات التطبيقية اجلامعية أو شهادة معترف 

وذلك بعد إجراء اإلدماج يف رتبة  مبعادلتها
 سي للتربيةمساعد رئي
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  المخابـر موظفو  ـ 7
  

  الرتب املدجمة  الصنف  الرتب
مساعد تقين 

  04  برالمخل
 بطلب منهم، أعوان املخرب و الصيانة املرمسون

واملتربصون العاملون يف قطاع التربية الذين حيكمهم 
 04- 08املرسوم التنفيذي رقم 

عون تقين 
  برالمخل

05  
  
  

املخرب و الصيانة  بطلب منهم، األعوان التقنيون يف
املرمسون واملتربصون العاملون يف قطاع التربية الذين 

 04-08حيكمهم املرسوم التنفيذي رقم 
معاون تقين 

  07  برالمخل
املعاونون التقنيون يف املخرب والصيانة  بطلب منهم،

املرمسون واملتربصون العاملون يف قطاع التربية الذين 
 04-08حيكمهم املرسوم التنفيذي رقم 

ملحق 
  باملخرب
  
  

08  
  
  

   بطلب منهم، التقنيون يف املخرب و الصيانة املرمسون
و املتربصون العاملون يف قطاع التربية الذين حيكمهم 

 04- 08املرسوم التنفيذي رقم 
ملحق 
رئيسي 
  باملخرب

10  
بطلب منهم، التقنيون السامون يف املخرب و الصيانة 

قطاع التربية الذين املرمسون و املتربصون العاملون يف 
 04-08حيكمهم املرسوم التنفيذي رقم 

  
  والمهني المدرسيواإلرشاد  التوجيه ـ 8

  
  الرتب املدجمة  الصنف  الرتب

مستشار 
رئيسي 
للتوجيه 
واإلرشاد 
املدرسي 
  واملهين

13  
مستشارو التوجيه و اإلرشاد املدرسي و املهين 

 عليةسنوات من اخلدمة الف 10املرمسون الذين يثبتون 
 2011/ 12/ 31 عند تاريخ  ذه الصفة
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  : تحويـل المناصب العليا إلى رتـب ـ 9
  

  أسالك اإلدارة - 
  

التصنيف   الرتبة
  املوظفون املعنيون ذه العملية  اجلديد

مدير مدرسة 
نون يف املنصب العايل مدير املوظفون املعي  14  ابتدائيــة

  2012جوان  03مدرسة ابتدائية إىل غاية 
نون يف املنصب العايل مدير املوظفون املعي  15  مدير متوسطـة

  2012جوان  03متوسطة إىل غاية 
نون يف املنصب العايل مدير املوظفون املعي  16  مدير ثانوية

  2012جوان  03 ثانوية إىل غاية
  

  أســالك التفتيـش  - 
  

التصنيف   الرتبة
  املوظفون املعنيون ذه العملية  اجلديد

تعليم مفتش ال
  15  االبتدائـي

نون يف املنصب العايل مفتش املوظفون املعي
إىل ومفتش التغذية املدرسية التعليم االبتدائي 
   2012جوان  03غاية 

 مفتش التوجيه
 واإلرشاد املدرسي

  واملهين
15  

ملدير نون يف املنصب العايل املوظفون املعي
  إىل غاية واملهين التوجيه املدرسي مركز

  2012جوان  03 
مفتش التعليم 

نون يف املنصب العايل مفتش املوظفون املعي  16  املتوسـط
  2012جوان  03التعليم املتوسط إىل غاية 

مفتش التربية 
نون يف املنصب العايل مفتش املوظفون املعي  17  الوطنيـة

  2012جوان  03التربية الوطنية إىل غاية 
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  خامسا
  تاريخ سريان المرسوم

  
ي ـؤرخ فـالم 240-12م ـمن المرسوم التنفيذي رق 46 طبقا للمادة

جوان  03، يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ 2012مايو  29
2012.  

  
  سادسا

  بخصوص االمتحانات المهنية 
  2012لاللتحاق بالتكوين المتخصص دورة 

  
العملية ال يمكن إنجازها إال بعد إتمام عملية اإلدماج وإعادة  ذهإن ه
  .يف نظرا لتغير شروط االلتحاق في المرسوم المعدل والمتممالتصن

  
     

أؤكد على ضرورة إيالء العناية الكاملة لهذه العمليات و السهر على 
حتى يتمكن الموظفون المعنيون  2012نوفمبر  15إنجازها قبل تاريخ 

بهذه العمليات من تقاضي مرتباتهم لشهر ديسمبر وفق اإلجراءات 
  .  الجديدة

  
 يمكنكم االتصال بمديرية تسيير الموارد البشرية إذا اعترضتكم أي

  .صعوبة في تطبيق هذا المنشور
  

  2012أكتوبر  16 الجزائر في
  عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه

  مدير تسيير الموارد البشرية
  محمد بوخطة
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES  
FINANCIERES ET MATERIELLES 
SOUS DIRECTION DE L’EVALUATION BUDGETAIRE 
 
 Répartition des effectifs budgétaires 2012 suivant le nouveau statut particulier des fonctionnaires appartenant aux 

corps spécifiques de l’éducation nationale  
(cf décret éxécutif n° 12-240 du 29 mai 2012) 

 
 

Grades 
 

Cat. 
Indice 

minimal 
    Effectifs 

31.01 31.11 31.21 31.31 
 
1- personnels enseignants 
 
Instructeur 
Maitre de l’école primaire 
Professeur de l école primaire 
Professeur principal de l’école primaire 
Professeur  formateur de l’école primaire 
Professeur de l’enseignement fondamental 
Professeur de l’enseignement moyen 
Professeur principal de l’enseignement moyen 
Professeur formateur  de l’enseignement moyen 
Professeur  technique de lycée, chef d’atelier 
Professeur  technique de lycée, chef de travaux 
Professeur de l’enseignement secondaire  
Professeur principal de l’enseignement secondaire 
Professeur formateur  de l’enseignement secondaire 
Professeur agrégé  

 
 
 

7 
10 
11 
12 
14 
11 
12 
13 
15 
11 
12 
13 
14 
16 
16 

 
 
 

348 
453 
498 
537 
621 
498 
537 
578 
666 
498 
537 
578 
621 
713 
713 

    
76 1317 274 858 92 337 
 
 
2 
1 
 
 
 
 
1 
9 
 
 
 

39 
24 

 

 
 

1215 
 
 
 

37 
 
 
 
 
 

65 
 

 
218 

50 533 
97 961 
20 249 
  3 640 
14 342 
82 731 
  5 184 

 

 
 
 
 
 
 

1 351 
123 

 
 

690 
196 

42 369 
13 319 
34 137 

152 
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2- personnels d’éducation 
  
Adjoint de l’éducation 
Adjoint principal de l’éducation  
Superviseur de l’éducation  
Superviseur principal de l’éducation  
Conseiller de l’éducation 
Conseiller principal de l’éducation  
Conseiller de l’éducation en chef 
Censeur de lycée 
 
3- personnels de l’orientation et de la guidance  
      scolaire et professionnelle 
 
Conseiller de l’orientation scolaire et professionnelle   
Conseiller de l’orientation et de la guidance  
Scolaire et professionnelle  
Conseiller principal de l’orientation et de la guidance 
Scolaire et professionnelle 
 
4- personnels de laboratoire 
Aide technique de laboratoire 
Agent technique de laboratoire  
Adjoint technique de laboratoire 
Attaché de laboratoire 
Attaché principal de laboratoire 
 

 
 
 

7 
8 
10 
11 
13 
13 
14 
14 
 
 
 
 

10 
 

12 
 

13 
 
 
 

4 
5 
7 
8 
10 

 
 
 

348 
379 
453 
498 
578 
578 
621 
621 

 
 
 
 

453 
 

537 
 

578 
 
 
 

263 
288 
348 
379 
453 

    
16 10 28 595 16 964 
 
 
 
 
 
 

10 
6 
 
 

 
4 
 
 
 
6 

 
8  497 

14 331 
0 
0 

1 671 
0 

4 096 

 
4 443 
9 562  

0  
0 

1 129 
0 
 

1 830 

13 227 0 2 088 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 

  
 

42 
 

182 
 
3 
 

  
 

43 
 

996 
 

1049 

0 0 3 248 2 848 
  

 
 
 
 
 

 
297 
1756 
1195 

 
456 

1 219 
784 
380 
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5- personnels de l’alimentation scolaire 
 
Conseiller en alimentation scolaire 
 
6- personnels d’intendance 
 
Adjoint des services économiques 
Adjoint principal des services économique 
Sous-intendant 
Sous-intendant gestionnaire 
Intendant 
Intendant principal  
 
7- personnels de direction des établissements      
     d’enseignement    
 
Assistant de directeur de l’école primaire 
Directeur de l’école primaire 
Directeur de collège  
Directeur de lycée 
 
8- personnels d’inspection 
 
Inspecteur de l’enseignement primaire  
Inspecteur de l’orientation et de la guidance  
Scolaire et professionnelle 
Inspecteur de l’enseignement moyen 
Inspecteur de l’éducation nationale 

 
 
 

11 
 
 
 

7 
8 
10 
11 
13 
14 
 
 
 
 

12 
14 
15 
16 
 
 
 

15 
 

15 
16 
17 

 
 
 

498 
 
 
 

348 
379 
453 
498 
578 
621 

 
 
 
 

537 
621 
666 
713 

 
 
 

666 
 

666 
713 
762 

    
0 312 0 0 
 
 
 

 
312 

  

0 296 8 313 4 704 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
57 
3 

131 
23 
56 
26 
 

 
1 436 
404 

2 496 
1 660 
2 161 
156 

 
870 

 
1 582 

85 
1 612 
555 

0 98 22 834 2 157 
  

 
 

88 
10 

 
 
 

17 526 
  5 308 

 
 
 
 
 

2 157 
 

0 4 846 0 0 
 
 
 
 
 
 

 
2 181 

 
76 

1 339 
1 250 
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*Postes supérieurs 
 
Professeur coordinateurs de l’enseignement moyen 
Professeur coordinateurs de l’enseignement 
secondaire 
 

 
 
 

12 
 

13 
 

 
 
 

537 
 

578 

 
0 0 47 585 0 
 
 
 
 
 

  
47 585 

 

Total 105 7 106 385 433 121 098 
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