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مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقممـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم  12 -  - 240 مــؤر مــؤرّخ في خ في 8 رجب عــام رجب عــام
1433 اHــــوافق  اHــــوافق 29 مـــايــــو ســـنـــة  مـــايــــو ســـنـــة p2012 يــــعــــدp يــــعــــدّل ويـــتــــمل ويـــتــــمّم

اHــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيـــذي رقم اHــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيـــذي رقم 08 -  - 315 اHــــؤر اHــــؤرّخ في خ في 11
شـــــوال عــــام شـــــوال عــــام 1429 اHـــــوافق  اHـــــوافق 11 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة  أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2008
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاHواWــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاHوا

اHنتمW لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية.اHنتمW لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير التربية الوطنية -

- بـنـاء على الـدسـتـور ال سيـمـا اHـادتان 85 - 3 و125
 p( الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن
الــقــانـون األســاسي الــعــام لـلــوظــيــفـة الــعــمــومـيــة ال ســيــمـا

pادتان 3 و11 منهHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-04 اHــــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اHـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واHـتـضمن

pالقانون التوجيهي للتربية الوطنية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-304 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يحدد الشبـكة االستداللـية Hرتبات اHـوظفW ونظام

pدفع مرتباتهم

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

pؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10- 149 اHؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

-  و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02- 319
اHـؤرخ في 7 شـعــبــان عـام 1423 اHـوافق 14 أكــتـوبــر ســنـة
2002 واHــتــضـمـن إنــشــاء شـهــادة مــعــلم الــتــعــلــيم األســاسي

وشهـادة أسـتـاذ الـتعـلـيم األسـاسي وشـهـادة أستـاذ الـتـعـليم
 pالثانوي

-  و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 08-04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
pؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

-  و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2008 وا

pلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية WنتمHا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــعـــدل ويــــتــــمم هــــذا اHــــرســـوم بــــعض
أحـــكـــام اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 08-315 اHــؤرخ في 11
شـوال عام 1429 اHوافق 11 أكتـوبر سـنة 2008 واHـتضمن
الـقــانـون األســاسي اخلــاص بـاHــوظـفــW اHـنــتــمـW لألسالك

اخلاصة بالتربية الوطنية .

اHاداHادّة ة 2 : : تـتمـم اHـادة 2 من اHـرســوم التـنفـيذي رقم
08-315 اHؤرخ في 11 شوال عام 1429 اHوافق 11 أكـتوبر

سنة 2008 واHذكور أعالهp كما يأتي:
"اHــادة 2 : يـــخـــضع ألحـــكـــام هـــذا الـــقـــانـــون األســـاسي

اخلاص :
p.........(بدون تغيير ) ............... -
p.........(بدون تغيير ) ............... -
p.........(بدون تغيير )............... -
p.........(بدون تغيير )............... -
p.........(بدون تغيير ) ............... -
p.........(بدون تغيير ) ............... -
pموظفو إدارة مؤسسات التعليم -

- موظفو التفتيش".

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تــعـــدل اHـــادة 14 من اHـــرســوم الــتــنــفــيـــذي
رقم 08-315 اHـــــؤرخ في 11 شـــــوال عــــام 1429 اHـــــوافق 11

أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :
"اHادة 14 : يتم االلتحـاق بالتكوين اHتخصص قصد
التوظـيف في رتبـتي نائب مـقتـصد ومـقتـصد عن طريق

اHسابقة على أساس االختبارات. 
ويـــــتم االلــــتـــــحــــاق بــــالـــــتــــكــــويـن اHــــتــــخــــصـص قــــصــــد
الـتــوظـيف فـي رتب أسـتــاذ اHــدرسـة االبــتـدائــيـة وأســتـاذ
الـــتـــعـــلــــيم اHـــتـــوسط وأســــتـــاذ الـــتـــعـــلـــيـم الـــثـــانـــوي حـــسب
الشـروط والـكيـفيـات احملـددة عن طريق الـتنـظـيم اHعـمول

به".
4 : : يـــتـــمم اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيــــذي رقم 315-08 اHــاداHــادّة ة 
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 31 مكرر حترر كما يأتي :
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"اHـادة 31 مــكــرر: يــجـمـعp انـتــقــالــيــا وHــدة خـمس (5)
سـنـوات ابتـداء من تـاريخ نشـر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة
الرسـميـةp بـW الرتـبة األصـليـة ورتـبة اإلدمـاج في تقـدير
األقـدمـية اHـطـلـوبـة لـلـترقـيـة في رتـبـة مـا أو الـتـعـيW في
مـنــصب عـالp بـالـنـسـبـة لـلــمـــوظـفـW الـذين أدمـجـــوا فــي
رتـب غـيـــر تــلك اHــطـابـقــــة لـلـرتـب الـتي سـبـق إحــــداثـهـا
�ــوجـــب اHــرســــوم الـــتــنـــفــيـــذي رقم 90-49 اHــؤرخ في 6
فـبـرايـر سـنة 1990  واHتـضـمن الـقـانـون األسـاسي اخلاص

بعمال قطاع التربيةp اHعدل واHتمم".

اHـاداHـادّة ة 5 : : تـتـمم اHادة 32 من اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم
08-315 اHؤرخ في 11 شوال عام 1429 اHوافق 11 أكـتوبر

سنة 2008 واHذكور أعالهp كما يأتي :
"اHـادة 32 : تـضم مـدونــة األسالك اخلـاصــة بـالـتــربـيـة

الوطنية :

1 -  موظفي التعليم :-  موظفي التعليم :
p.........(بدون تغيير ) ............... -

2 -  موظفي التربية :  -  موظفي التربية : 
p.........(بدون تغيير )............... -

pسلك مشرفي التربية -
p.........(بدون تغيير )............... -
p.........(بدون تغيير ) ............... -

3 -  موظفي التوجيه واإلرشاد اHدرسي واHهني : -  موظفي التوجيه واإلرشاد اHدرسي واHهني :
p.........(بدون تغيير )............... -

4 -  موظفي اخملابر: -  موظفي اخملابر:
pللمخابر Wساعدين التقنيHسلك ا -

pللمخابر Wسلك األعوان التقني -
pللمخابر Wالتقني WعاونHسلك ا -

  p.........(بدون تغيير ) ............... -

5 -  موظفي التغذية اHدرسية : -  موظفي التغذية اHدرسية :
  p.........(بدون تغيير ) ............... -

6 -  موظفي اHصالح االقتصادية : -  موظفي اHصالح االقتصادية :
p.........(بدون تغيير )............... -

7 -  موظفي إدارة مؤسسات التعليم : -  موظفي إدارة مؤسسات التعليم :
pدارس االبتدائيةHسلك مديري ا -

pتوسطاتHسلك مديري ا -
- سلك مديري الثانويات.

8 -  موظفي التفتيش : -  موظفي التفتيش :

pسلك مفتشي التعليم االبتدائي -

- ســـــلـك مـــــفـــــتـــــشي الـــــتـــــوجـــــيـه واإلرشـــــاد اHـــــدرسي
pهنيHوا

pتوسطHسلك مفتشي التعليم ا -

- سلك مفتشي التربية الوطنية".

اHاداHادّة ة 6 :  : تعـدل اHـادة 36 من اHرسـوم التنفيذي رقم
08-315 اHؤرخ في 11 شوال عام 1429 اHوافق 11 أكـتوبر

سنة 2008 واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHـادة 36 : يــرقى بــصـفـة مــعـلـم اHـدرســة االبـتــدائـيـة
اHـعــلــمــون اHـســاعــدون اHـرســمــون الــنـاجــحــون في شــهـادة

الكفاءة العليا".

اHـاداHـادّة ة 7 :: تـتـمم اHادة 40 من اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم
08-315 اHؤرخ في 11 شوال عام 1429 اHوافق 11 أكـتوبر

سنة 2008  واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHـادة 40 : يـضـم سـلك أســاتــذة اHـدرســة االبــتـدائــيـة
ثالث (3) رتب :

p.........(بدون تغيير )............... -

p.........(بدون تغيير )............... -

- رتبة األستاذ اHكون في اHدرسة االبتدائية".

8 : : يـــتـــمـم اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 315-08 اHــاداHــادّة ة 
اHـؤرخ في 11 شــوال عـام 1429 اHـوافـق 11 أكـتـوبــر سـنـة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 42 مكرر حترر كما يأتي:

"اHــــادة 42 مـــكـــرر : زيــــادة عـــلـى اHـــهــــام اHــــوكـــلــــة إلى
األســاتــذة الـــرئــيــســيـــW في اHــدرســـة االبــتــدائــيـــةp يــكــلف
األساتذة اHكونون في اHدرسة االبتدائية بتأطير الطلبة
األســاتــذة الــذين يــزاولـون تــكــويــنـهـم في اHـدارس الــعــلــيـا
لألسـاتذة »ـط : "أستـاذ اHـدرسـة االبـتـدائـيـة"p ومـتـابـعتـهم
في الـــتــربـــصــات الـــتــطـــبــيـــقــيــة فـي الــوسط اHـــهــنـيp كــمــا
يشاركون في تأطيـر عمليات التكوين أثناء اخلدمة التي
تـــنـــظم في إطـــار حتـــســـW اHـــســـتـــوى وجتـــديـــد مـــعـــلـــومــات
موظـفي قـطـاع الـتـربيـة الـوطـنـية. ويـشـاركـون في أعـمال
pوإعــداد وتــقـــيــيم بــرامـج الــتــكــوين pالــبــحث والـــدراســات

وتقييم أثر التكوين. 
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كـــــمـــــا يــــــكـــــلـف األســـــاتـــــذة اHــــــكـــــونـــــون فـي اHـــــدرســـــة
االبــتــدائــيــة حــسب الــتــخــصصp بــالــتــنــســيق مع مــفــتــشي
اHـــواد  بــاHـــســـاهــمـــة في حتـــضــيـــر اHـــلــتـــقــيـــات الـــتــربـــويــة
الــتـكــويـنــيـة واHـشــاركـة في مــتـابــعـة جتــسـيــد الـتــوصـيـات
اHــــنـــبـــثــــقـــة عـــنــــهـــا وكـــذا بــــضـــمـــان إجنــــاز أنـــشـــطــــة الـــدعم
واالســــتــــدراك لـــــصــــالح الــــتـالمــــيــــذ ال ســــيـــــمــــا في أقــــســــام

االمتحان.

و�ـــارســــون أنــــشــــطـــتــــهم فـي اHــــدارس االبـــتــــدائــــيـــة
واHــدارس الـتـحـضــيـريـة واألقــسـام الـتــحـضـيــريـة وأقـسـام
الــتــعـلــيـم اHـكــيـفp السـيــمــا في أقــســام االمــتــحــان ويــحـدد
نـصـاب عـمـلـهم بـسـبع وعـشـرين (27) سـاعـة من الـتـدريس

في األسبوع".

اHــــــاداHــــــادّة ة 9 : : تـــــــعــــــدل وتــــــتـــــــمم اHــــــادة 43 من اHـــــــرســــــوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 08-315 اHــؤرخ في 11 شـــوال عــام 1429
اHــوافق 11 أكــتـــوبــر ســـنــة 2008 واHـــذكــور أعـالهp وحتــرر

كما يأتي :

pدرسة االبتدائيةHادة 43 : يوظف بصفـة أستاذ اHا"
اHـتـخـرجون من اHـدارس الـعـليـا لألسـاتـذة احلاصـلـون على
شــهــادة أسـتــاذ اHــدرسـة االبــتــدائـيــة الــتي تــتـوج ثالث (3)

سنوات من التكوين".

اHـــــاداHـــــادّة ة 10 : : تـــــعــــــدل وتـــــتـــــمـم اHـــــادة 45 مـن اHـــــرســـــوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 08-315 اHــــؤرخ في 11 شـــوال عـــام 1429
اHــوافق 11 أكــتـــوبــر ســـنــة 2008 واHـــذكــور أعـالهp وحتــرر

كما يأتي :

pــادة 45 : �ـــكـن أن يــوظـف بـــصــفـــة اســـتـــثـــنـــائـــيــةHا"
بصفة أستـاذ اHدرسة االبتدائيةp عن طريق اHسابقة على
أســـاس الـــشـــهـــادةp اHــتـــرشـــحـــون احلـــاصـــلـــون عــلـى شـــهــادة
الــــلـــيــــســـانـس في الــــتـــعــــلـــيم الــــعــــالي أو شـــهــــادة مـــعــــتـــرف

�عادلتها".

اHــاداHــادّة ة 11 : : يـــتـــمم اHـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 46 مكرر حترر كما يأتي:

"اHــادة 46 مـــكــرر : يــرقى بـــصـــفــة أســـتــاذ مـــكــون في
اHدرسة االبتدائية : 

- عـن طــريق االمـــتــحـــان اHــهـــني في حــدود 80 % من
اHــنـــاصب اHــطــلـــوب شــغــلـــهــاp األســاتـــذة الــرئــيـــســيــون في
اHـدرسة االبتـدائية الـذين يثبـتون خمس (5) سنوات من

pاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- عـلى ســبــيل االخــتـيــار عن طــريق الــتـســجــيل عـلى
قــائــمـــة الــتــأهـــيل في حــدود 20 % مـن اHــنــاصب اHــطــلــوب
شــغـلــهــاp األســاتــذة الـرئــيــســيــون في اHــدرسـة االبــتــدائــيـة
الــذين يــثـبــتـون عــشـر (10) ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة

بهذه الصفة".

اHاداHادّة ة 12 :  : تتمم اHادة 47 من اHرسـوم التنفيذي رقم
08-315 اHؤرخ في 11 شوال عام 1429 اHوافق 11 أكـتوبر

سنة 2008 واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHــــــادة 47 : يـــــــدمـج في رتــــــــبـــــــة أســـــــتــــــــاذ اHـــــــدرســـــــة
االبتدائية :

p.........(بدون تغيير ) ............... -
p..........(بدون تغيير ) .............. -
p.........(بدون تغيير ) ............... -

- مــــــعــــــلــــــمـــــو اHــــــدرســــــة االبــــــتــــــدائـــــيــــــة اHــــــرســــــمـــــون
واHـــتـــربـــصـــونp احلــــاصـــلـــون عـــلى شـــهــــادة مـــعـــلم اHـــدرســـة
االبــتــدائـــيــة الــتي تــتــوج ثالث (3) ســنـــوات من الــتــكــوين
اHـتخـصص أو شـهـادة لـيسـانس الـتـعـليم الـعـالي أو شـهادة

pمعترف �عادلتها
- مـعـلـمـو اHـدرسـة االبتـدائـيـة الـذين تـابـعـوا بـنـجاح
تكوينا مؤهال وفـقا لالتفاقية اHبـرمة بW وزارة التربية

الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

اHــاداHــادّة ة 13 : : يـــتـــمم اHـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 48 مكرر وحترر كما يأتي :

pــادة 48 مــكــرر : قــصــد الــتـــكــوين األولي لـــلــرتــبــةHا"
pــدرســـة االبــتـــدائــيــةHــكـــون في اHيــدمج بـــصــفـــة األســتـــاذ ا
األســـاتــذة الـــرئــيـــســـيــون في اHـــدرســة االبـــتـــدائــيـــة الــذين
يــثــبــتــون عــشــر(10) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفةp عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2011". 

اHــاداHــادّة ة 14 : :  تــتــمم اHــادة 53 من اHـــرســوم الــتــنــفــيــذي
رقم 08-315 اHـــــؤرخ في 11 شـــــوال عــــام 1429 اHـــــوافق 11

أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHــادة 53 : يـــضم ســلـك أســاتـــذة الــتـــعــلـــيم اHـــتــوسط
ثالث (3) رتب:

p.........(بدون تغيير ) ............... -
p.........(بدون تغيير ) ............... -

- رتبة األستاذ اHكون في التعليم اHتوسط".
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15 : : يــتــمم اHـــرســـوم الــتــنــفــيـــذي رقم 315-08 اHـاداHـادّة ة 
اHـؤرخ في 11 شـوال عـام 1429 اHـوافق 11 أكــتـوبـــر ســنـة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 55 مكرر وحترر كما يأتي :

"اHــــادة 55 مـــكـــرر : زيــــادة عـــلـى اHـــهــــام اHــــوكـــلــــة إلى
األســـاتـــذة الـــرئـــيــــســـيـــW في الـــتـــعـــلـــيـم اHـــتـــوسطp يـــكـــلف
األســــــاتـــــذة اHـــــكـــــونـــــون فـي الـــــتـــــعـــــلـــــيـم اHـــــتـــــوسـط حـــــسب
الــتــخــصصp بــتـأطــيــر الــطــلـبــة األســاتــذة الــذين يــزاولـون
تـــكــويـــنـــهم فـي اHــدارس الـــعـــلـــيـــا لألســـاتـــذة »ط : "أســـتــاذ
الــتــعــلــيم اHـــتــوسط"p ومــتــابــعــتــهـم في إطــار الــتــربــصــات
الـتطـبيقـية في الـوسط اHهـنيp كمـا يشـاركون في تـأطير
عــمــلـــيــات الــتــكــوين أثـــنــاء اخلــدمــة الــتـي تــنــظم في إطــار
حتـــســـW اHــــســـتـــوى وجتـــديـــد مـــعـــلــــومـــات مـــوظـــفي قـــطـــاع
الــتــربـــيــة الــوطــنـــيــة. ويــشــاركــون فـي أعــمــال الــدراســات
والــبـحث p وإعـداد وتــقـيـيم بـرامـج الـتـكـوينp وتــقـيـيم أثـر

التكوين. 

كمـا يـكلف األسـاتـذة اHكـونـون في التـعلـيم اHـتوسط
حــــسب الـــــتــــخـــــصصp بـــــالــــتـــــنــــســــيـق مع مـــــفــــتـــــشي اHــــواد
بـاHسـاهـمـة في حتـضـيـر اHـلـتـقـيات الـتـربـويـة الـتـكـويـنـية
واHـشاركة في مـتابعـة جتسـيد التـوصيات اHـنبـثقة عـنها.
وكـذا  بـضــمـان إجنـاز أنـشــطـة الـدعم واالســتـدراك لـصـالح

التالميذ ال سيما في أقسام االمتحان.

و�ـارسـون أنـشـطـتهم فـي اHتـوسـطـاتp ال سـيـما في
أقسام االمتحانp ويـحدد نصاب عملـهم باثنتW وعشرين

(22) ساعة من التدريس في األسبوع".

اHــاداHــادّة ة 16 : : يــتـــمم اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 58 مكرر حترر كما يأتي :

"اHــادة 58 مـــكــرر : يــرقى بـــصـــفــة أســـتــاذ مـــكــون في
التعليم اHتوسط :

- عن طــريق االمــتــحـان اHــهــني فـي حـدود 80  % من
اHــنـــاصب اHــطــلـــوب شــغــلـــهــاp األســاتـــذة الــرئــيـــســيــون في
الـتعـلـيم اHـتـوسطp الذين يـثـبـتـون خمس (5) سـنوات من

pاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- عـلى ســبــيل االخــتـيــار عن طــريق الــتـســجــيل عـلى
قــائــمـــة الــتــأهـــيل في حــدود 20 % مـن اHــنــاصب اHــطــلــوب
شغلهاp األساتـذة الرئيسيون في التعليم اHتوسطp الذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة".

اHاداHادّة ة 17 : : تتمم اHادة 59 من اHرسـوم التنفيذي رقم
08-315 اHؤرخ في 11 شوال عام 1429 اHوافق 11 أكـتوبر

سنة 2008 واHذكور أعالهp كما يأتي :
"اHادة 59 : يدمج في رتبة أستاذ التعليم اHتوسط :

p.........(بدون تغيير )............... -
p.........(بدون تغيير ) ............... -
p.........(بدون تغيير )............... -
p........(بدون تغيير ) ............... -

- أسـاتــذة الـتـعــلـيـم األسـاسي الــذين تـابــعـوا بــنـجـاح
تكوينا مؤهال وفـقا لالتفاقية اHبـرمة بW وزارة التربية

الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

اHاداHادّة ة 18 : : تتمم اHادة 60 من اHرسـوم التنفيذي رقم
08-315 اHؤرخ في 11 شوال عام 1429 اHوافق 11 أكـتوبر

سنة 2008 واHذكور أعالهp كما يأتي :
"اHــــادة 60 : يــــدمـج في رتـــــبـــــة أســــتـــــاذ رئـــــيـــــسي في

التعليم اHتوسط :
p.........(بدون تغيير ) ............... -
p.........(بدون تغيير ) ............... -
p.........(بدون تغيير ) ............... -

- أســـاتــــذة الـــتـــعــــلـــيم اHــــتـــوسـط اHـــرســـمــــونp الـــذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفةp عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2011".

19 : : يــتــمـم اHـــرســوم الــتــنــفــيـــذي رقم 315-08 اHـاداHـادّة ة 
اHـؤرخ في 11 شـوال عـام 1429 اHـوافق 11 أكــتـوبــر ســنــة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 60 مكرر وحترر كما يأتي :

pــادة 60 مــكــرر : قــصــد الــتـــكــوين األولي لـــلــرتــبــةHا"
يدمـج بصـفـة أسـتـاذ مـكون فـي التـعـلـيم اHـتـوسطp أسـاتذة
الـتعليم اHـتوسط اHرسمـونp الذين يثبـتون عشرين (20)
ســنــة من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه الــصــفـةp عــنــد تــاريخ 31

ديسمبر سنة 2011".

اHــاداHــادّة ة 20 : :  تــتــمم اHــادة 68 من اHـــرســوم الــتــنــفــيــذي
رقم 08-315 اHـــــؤرخ في 11 شـــــوال عــــام 1429 اHـــــوافق 11

أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHــادة 68 : يـــضم ســـلك أســـاتــذة الـــتــعـــلــيـم الــثـــانــوي
ثالث (3) رتب :

p.........(بدون تغيير ) ............... -
p.........(بدون تغيير ) ............... -

- رتبة األستاذ اHكون في التعليم الثانوي".
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اHــاداHــادّة ة 21 : : يــتـــمم اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 70 مكرر حترر كما يأتي :

"اHــــادة 70 مــــكــــرر: زيــــادة عــــلـى اHــــهــــام اHــــوكــــلــــة إلى
األســـاتـــذة الــــرئـــيـــســـيـــW في الـــتـــعـــلـــيـم الـــثـــانـــويp يـــكـــلف
األسـاتذة اHكونـون في التعلـيم الثانوي حـسب التخصص
بـتــأطـيـر الــطـلـبــة األسـاتــذة الـذين يـزاولــون تـكـويــنـهم في
اHــــــدارس الـــــعـــــلــــــيـــــا لـألســـــاتــــــذة »ط "أســــــتـــــاذ الــــــتـــــعــــــلـــــيم
الثـانوي"ومـتابـعتـهم في إطارالـتربـصات الـتطـبيقـية في

الوسط اHهني.
ويــشــاركـــون في تــأطــيـــر عــمــلـــيــات الــتــكـــوين أثــنــاء
اخلــدمــة الــتي تــنــظم في إطــار حتــســW اHــســتــوى وجتــديـد
مـــعـــلــــومـــات مـــوظـــفـي قـــطـــاع الــــتـــربـــيــــة الـــوطـــنــــيـــة. كـــمـــا
يـشاركـون في أعـمال الـدراسـات والبـحث وإعـداد وتقـييم

برامج التكوين وتقييم أثر التكوين.

كـما يـكـلف األسـاتـذة اHكـونـون في الـتـعلـيم الـثـانوي
حــــسب الـــــتــــخـــــصصp بـــــالــــتـــــنــــســــيـق مع مـــــفــــتـــــشي اHــــواد
بـاHسـاهـمـة في حتـضـيـر اHـلـتـقـيات الـتـربـويـة الـتـكـويـنـية
pـنبـثقة عـنهاHـشاركة في مـتابعـة جتسـيد التـوصيات اHوا
وكـذا  بـضــمـان إجنـاز أنـشــطـة الـدعم واالســتـدراك لـصـالح

التالميذ ال سيما في أقسام االمتحان.

و�ـارسـون أنــشـطـتـهم فـي الـثـانـويــاتp ال سـيـمـا في
أقــسـام االمـتـحــانp ويـحـدد نــصـاب عـمـلــهم بـثـمــاني عـشـرة

(18) ساعة من التدريس في األسبوع".

اHـــــاداHـــــادّة ة 22 : :  تـــــعـــــدل وتـــــتـــــمـم اHــــادة 71 من اHـــــرســــوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 08-315 اHــؤرخ في 11 شـــوال عــام 1429
اHــوافق 11 أكــتـــوبـــر ســـنـــة 2008 واHــذكــور أعالهp وحتــرر

كما يأتي :

"اHـادة 71 : يــوظف أو يـرقى بــصـفـة أســتـاذ الـتــعـلـيم
الثانوي :

1 - اHـــتـــخـــرجــــون من اHـــــدارس الـــعـــلـــيـــا لألســـاتــــذة
احلـاصلون على شهـادة أستاذ التـعليم الثـانوي التي تتوج

pخمس (5) سنوات من التكوين
2 -  بــصــفــة اســتــثــنــائــيـة عـن طــريق اHــســابـقــة عــلى

  : Wأساس االختبارات من ب
أ - اHــتــرشــحــW احلــاصــلــW عــلى شــهــادة اHــاســتــر أو
شـهـادة مـهـنــدس دولـةp في الـتـخـصصp أو شـهـادة مـعـتـرف

pعادلتهما�
ب - اHـتـرشـحـW احلــاصـلـW عـلى شـهــادة الـلـيـسـانس

pمن التعليم العالي أو شهادة معترف �عادلتها

3 - عن طـريق االمـتـحان اHـهـني فـي حدود 30 % من
اHناصب اHطلوب شغلها :

أ  ـ  األســـاتــذة الـــتـــقـــنـــيـــون في الـــثـــانـــويـــات رؤســاء
أشــغـــالp الــذين يـــثــبـــتــون خــمس (5) ســنـــوات من اخلــدمــة

pالفعلية بهذه الصفة
ب ـ  األســاتـــذة الــتـــقـــنــيـــون في الــثـــانــويـــات رؤســاء
ورشــاتp الـذين يــثـبــتـون عــشـر (10) سـنــوات من اخلــدمـة

pالفعلية بهذه الصفة
4 - عـلى سبـيل االخـتـيـار عن طريق الـتـسـجـيل على
قــائــمـــة الــتــأهـــيل في حــدود 10 % مـن اHــنــاصب اHــطــلــوب

شغلها :
أ  ـ األســـاتــذة الـــتـــقـــنـــيـــو ن في الـــثـــانـــويـــات رؤســاء
أشــغــالp الــذيـن يــثــبــتــون عــشــر (10) ســنــوات من اخلــدمــة

pالفعلية بهذه الصفة
ب ـ األســـاتــذة الـــتـــقـــنـــيـــون في الـــثـــانـــويـــات رؤســاء
ورشـــاتp الــــذين يـــثـــبـــتــــون خـــمس عـــشـــرة (15) ســـنـــة من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
يـخضع اHتـرشحـون اHقـبولـون طبقـا للـحاالت نـقطة
2-ب  و3 و4 أعالهp قـبل تـعـييـنـهمH pـتابـعـة بـنجـاح تـكوين

مـــدته ســنــة يــحــدد مـــحــتــواه وكــيــفــيــات تـــنــظــيــمه بــقــرار
مـشترك بW الوزيـر اHكلف بالتـربية الوطنـية والسلطة

اHكلفة بالوظيفة العمومية". 

اHــاداHــادّة ة 23 : : يــتـــمم اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 72 مكرر حترر كما يأتي :

"اHــادة 72 مـــكــرر : يــرقى بـــصـــفــة أســـتــاذ مـــكــون في
التعليم الثانوي :

- عـن طــريق االمـــتــحـــان اHــهـــني في حــدود 80 % من
اHــنـــاصب اHــطــلـــوب شــغــلـــهــاp األســاتـــذة الــرئــيـــســيــون في
الـتـعـلـيم الـثـانـويp الـذين يـثـبـتون خـمس (5) سـنوات من

pاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- عـلى ســبــيل االخــتـيــار عن طــريق الــتـســجــيل عـلى
قــائــمـــة الــتــأهـــيل في حــدود 20 % مـن اHــنــاصب اHــطــلــوب
شـغلهاp األساتـذة الرئيسيـون في التعلـيم الثانويp الذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة".

اHاداHادّة ة 24 :  : تتمم اHادة 74 من اHرسـوم التنفيذي رقم
08-315 اHؤرخ في 11 شوال عام 1429 اHوافق 11 أكـتوبر

سنة 2008 واHذكور أعالهp كما يأتي :
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" اHـادة 74 : يــدمج في رتــبــة األســتــاذ الـرئــيــسي في
التعليم الثانوي:

p.........(بدون تغيير )............... -
p.........(بدون تغيير )............... -

- أســـاتــــذة الــــتــــعـــلــــيم الــــثــــانـــوي اHــــرســــمـــون الــــذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفةp عند تاريخ 31 ديسمبر  سنة  2011" .

اHــاداHــادّة ة 25 : : يــتـــمم اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 74 مكرر حترر كما يأتي :

pــادة 74 مــكــرر : قــصــد الــتـــكــوين األولي لـــلــرتــبــةHا"
يدمج بصفة أستاذ مكون في التعليم الثانوي : 

- أســاتـذة الــتـعــلــيم الـثــانـويp اHــنــحـدرون من رتــبـة
أسـتـاذ مـهـنــدسp الـذين يـثـبـتـون ثـمـاني عـشـرة (18) سـنـة
من اخلـدمة الـفعـليـة بـهذه الـصفـةp عنـد تاريخ 31 ديسـمـبر

 p2011 سنة
- أسـاتذة الـتعـليم الـثانـويp الذين يـثبـتون عـشرين
(20) سـنة من اخلدمة الـفعليـة بهذه الصـفةp عند تاريخ 31

ديسمبر  سنة 2011".

اHـــــاداHـــــادّة ة 26 : :  تـــــعـــــدل وتـــــتـــــمـم اHــــادة 80 من اHـــــرســــوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 08-315 اHــؤرخ في 11 شـــوال عــام 1429
اHــوافق 11 أكــتـــوبــر ســـنــة 2008 واHــذكـــور أعـالهp وحتــرر

كما يأتي :

"اHــادة 80 : يــــكـــلف مــــســـاعـــدو  الـــتــــربـــيـــة بــــتـــأطـــيـــر
التالمـيذ أثـناء احلـركة وخالل اHـذاكرة احملـروسةp والـسهر
عــلى احــتـرام قــواعـد الــنـظــام واالنـضــبــاط داخل اHـؤســسـة
الـتعليمـية واحلرص على تـطبيق نظامـها الداخلي وإجناز
مــخـتـلـف الـعـمــلـيـات اHــتـعــلـقـة �ــراقـبـة حــضـور الــتالمـيـذ
وغـــيــابــهم  وتـــثــبــيــتــهـــا في الــســجـالت والــوثــائق اإلداريــة
اHـتــعـلـقــة بـهـا ومـتــابـعـة الــتالمـيـذ فـي الـنـظـامــW الـداخـلي
ونـصف الداخلي مـن حيث اHداومـة واHطعم واHـرقد وكذا

مسك السجالت اHتعلقة بذلك. 

ويــقـــومــون بــاخلــدمــة في الـــنــظـــام نــصـف الـــداخــلي
وفـي الــــــنــــــظـــــــام الـــــــداخـــــــلـي وفـق نــــــظــــــام الـــــــمــــــؤســـــــســــــة

ويـساهـمـون في الـمـهام ذات الطابـع اإلداري.

و�ــارســون أنــشــطـــتــهم في الــداخــلــيــات االبــتــدائــيــة
واHتوسطات والثانويات".

اHـــــاداHـــــادّة ة 27 : : تـــــعــــــدل وتـــــتـــــمـم اHـــــادة 81 مـن اHـــــرســـــوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 08-315 اHــؤرخ في 11 شـــوال عــام 1429
اHــوافق 11 أكــتـــوبــر ســـنــة 2008 واHــذكـــور أعـالهp وحتــرر

كما يأتي :
"اHــــادة 81 : زيــــادة عــــلى اHـــــهــــام اHــــوكــــلــــة Hــــســــاعــــدي
الـــتـــربـــيــةp يـــكـــلـف اHــســـاعـــدون الـــرئـــيـــســـيـــون لـــلـــتـــربـــيــة
بــاHـــشـــاركـــة في تـــأطـــيـــر مـــخـــتـــلف األنـــشـــطـــة الـــثـــقـــافـــيــة
والـرياضيـة التي تـنظمـها اHـؤسسـات التعـليـمية من أجل
الـتالمـيـذ داخل وخـارج اHـؤسـسـة الـتـعـلـيـمـيـة. وكـذا إعـداد
الــــــشـــــهـــــادات اHــــــدرســـــيـــــة  واHــــــراسالت واالســــــتـــــدعـــــاءات

للتالميذ.
ويــقــومــون بــضــمــان اHــداومــة اإلداريــة خالل الــعــطل
اHدرسـية وتوجـيه عمل الـتالميذ أثـناء اHذاكـرة احملروسة
وتــنــشـــيط أعــمـــالــهم ويــحـــرصــون عــلـى اعــتــنــاء الـــتالمــيــذ
بـــحـــسن الــســـلــوك واHـــعـــامــلـــة. ويــشـــاركــون فـي الــتـــكــوين

التحضيري والتطبيقي Hساعدي التربية.
و�ارسون أنشطتهم في اHتوسطات والثانويات".

اHــاداHــادّة ة 28 : : يـــتـــمم اHـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة
2008 واHـــــذكــــور أعـالهp �ــــادتــــW 84 مــــــكـــــرر و84 مــــــكـــــرر1

حترران كما يأتي :

pــادة 84 مــكــرر : قــصــد الــتـــكــوين األولي لـــلــرتــبــةHا"
يـدمج بصـفة مـسـاعد رئـيسي لـلـتربـيةp مـسـاعدو الـتربـية
اHـرسـمـون الذيـن يثـبـتـون عـشر (10) سنـوات من اخلـدمة
الفعلية بهذه الصفةp عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2011".

"اHادة 84 مـكرر1 : توضـع رتبـة مسـاعد الـتربـية في
طريق الزوال".

اHــاداHــادّة ة 29 : : يـــتـــمم اHـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة
2008 واHــــذكـــور أعـالهp بـــفــــرع أول مــــكــــرر يـــضـم اHـــواد 84

مـكـرر2 و84 مـكـرر3 و84 مـكـرر4 و84 مـكـرر5 و84 مـكـرر6
و84 مكرر7 و84 مكرر8 وحترر كما يأتي :

"الفرع األول مكرر"الفرع األول مكرر
سلك مشرفي التربيةسلك مشرفي التربية

اHــادة 84 مـــكـــرر2 : يـــضـم ســـلك مـــشـــرفـي الـــتـــربـــيـــة
: W(2) اثنت Wرتبت

pرتبة مشرف التربية -
- رتبة مشرف رئيسي للتربية.
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الفقرة الفقرة 1
حتديـد اHهـامحتديـد اHهـام

اHـادة 84 مـكرر3 : يـكـلف مـشـرفـو الـتـربـية  بـضـمان
مــراقـبـة الــنـظـام واالنــضـبـاط في اHــؤسـسـات الــتـعـلــيـمـيـة
وكـذا تـنـسـيق نـشـاطـات اHـسـاعـدين الـرئـيـسـيـW لـلـتـربـية
pومـسـاعـدي الـتـربـيـة ومـتـابـعـتـهم ومـراقـبـتـهم وتـوجـيـهـهم
إلى جـانب مـسك ومـتـابـعـة الـسـجالت والـدفـاتـر اHـتـداولة
بــالـــتــنــســـيق مع مـــســتـــشــار الــتـــربــيـــةp وضــمـــان اHــداومــة
التربوية استثـنائيا أثناء غياب األسـاتذة وتسجيلها في

السجالت والوثائق اإلدارية اHتعلقة بها. 
ويــكـــلــفــون �ـــرافــقـــة الــتالمــيـــذ عــنـــد تــنــقـــلــهم خــارج
اHــؤسـســات الــتـعــلــيـمــيـة خـالل الـتــظـاهــرات والــنـشــاطـات
الـــتـــربــــويـــة اHـــرتــــبـــطـــة بــــأهـــداف اHـــنــــظـــومـــة الــــتـــربـــويـــة
وانـفـتـاحــهـا عـلى احملــيط. واHـسـاهــمـة في تـقــويـة الـعالقـات
اإلنـســانـيـة وتـنــمـيـة الـنــشـاطـات االجـتــمـاعـيـة والــتـربـويـة

واستقبال أولياء التالميذ وتوجيههم. 
و�ارسون أنشطتهم في اHتوسطات والثانويات.

اHادة 84 مـكرر 4 : زيـادة على اHـهام اHـوكـلة Hـشرفي
التربيـةp يكلف اHـشرفون الـرئيسـيون للـتربيـة �ساعدة
اHـســتـشــار الـرئــيـسـي لـلــتـربــيـة ومــسـتــشـار الــتـربــيـة في
إعــداد الــتـــقــاريــر الــيــومــيــة وحتــضــيـــر مــخــتــلف مــجــالس
الــتــعـلــيم ومــجــالس األقـســام وتــسـويــة غــيــابـات الــتالمــيـذ
والعـمل على مـعاجلـة ظاهـرة الغـيابـات بالـطرق الـتربـوية
ومــسـاعــدة الــتالمــيــذ عـلى االســتــعــمـال األفــضل لــقــدراتـهم
وامـــكـــانـــاتــهـمp وكـــذا اHـــســـاهـــمــة فـي إجنـــاز أعـــمـــال بـــدايــة
ونهايـة السـنة الـدراسية وضـبط جداول تـوقيت الـتالميذ

وجداول خدمات األساتذة.
بـــاإلضـــافـــة إلى تـــعـــزيــــز الـــعالقـــات ضـــمن اجملـــمـــوعـــة
الــتـــربــويـــة بــاالتــصـــال بــW مــنـــدوبي األقــســـام واألســاتــذة
واألولــيــاء واHــشـاركــة فـي تـأطــيــر الــنــشــاطــات الــتــربــويـة

واالجتماعية.
و�ارسون أنشطتهم في اHتوسطات والثانويات.

الفقرة الفقرة 2
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اHـادة 84 مــكــرر5 : يــوظف أو يــرقى بــصـفــة مــشـرف
التربية :

pـــســابـــقــة عـــلى أســاس االخـــتــبــاراتH1 - عـن طــريق ا
اHــتـرشـحـون احلـاصـلـون عـلـى شـهـادة الـدراسـات اجلـامـعـيـة

pالتطبيقية أو شهادة معترف �عادلتها

2 - عن طـريق االمــتـحـان اHــهـني في حـدود 30 % من
اHـــنــاصـب اHـــطــلـــوب شـــغـــلـــهـــاp اHـــســاعـــدون الـــرئـــيـــســـيــون
لــلــتـربــيـة الــذين يــثـبــتــون خـمس (5) سـنــوات من اخلــدمـة

pالفعلية بهذه الصفة

3 - عـلى سـبيـل االختـيـار بعـد الـتسـجـيل على قـائـمة
pــطـلــوب شــغـلــهـاHــنــاصب اHالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
اHـسـاعــدون الـرئــيـسـيــون لـلـتــربـيــة الـذين يــثـبـتــون عـشـر

(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يخضع اHـترشحـون اHقـبولون طـبقـا للحـالتW 2 و3
أعالهp قـبل تــرقـيـتـهمH pـتــابـعـة بـنـجــاح تـكـوين حتـدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـW الوزير
اHـكــلف بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة والـسـلـطـة اHـكـلـفـة بـالـوظـيـفـة

العمومية.

pـادة 84 مــكــرر6 : يــرقى بــصــفــة مــشــرف الــتــربــيـةHا
اHـســاعــدون الــرئــيــسـيــون لــلــتــربــيـة الــذين حتــصــلــوا بــعـد
تـوظــيـفـهم عــلى شـهـادة الــدراسـات الـتــطـبـيــقـيـة اجلــامـعـيـة

أوشهادة معترف �عادلتها.

اHــادة 84 مـــكــرر7 : يـــرقى بـــصـــفــة مـــشـــرف رئـــيــسي
للتربية :

- عـن طــريق االمـــتــحـــان اHــهـــني في حــدود 80 % من
اHناصب اHطلوب شـغلهاp مشرفو التربية الذين يثبتون

pخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- عـلى سـبــيل االخـتـيـار بــعـد الـتـسـجــيل عـلى قـائـمـة
pــطـلــوب شــغـلــهـاHــنــاصب اHالـتــأهــيل في حـدود 20 % من ا
مـشـرفـو الــتـربـيـة الـذين يـثـبـتـون عـشـر (10) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يخضع اHترشحـون اHقبولون قبل ترقـيتهم Hتابعة
بـنـجـاح تـكـوين حتـدد مـدتـه ومـحتـواه وكـيـفـيـات تـنـظـيـمه
بـقـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكــلف بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

الفقرة الفقرة 3
أحكـام انتقاليـةأحكـام انتقاليـة

pــادة 84 مــكــرر8 : قــصــد الــتــكـــوين األولي لــلــرتــبــةHا
يدمج في رتبـة مشـرف التربـيةp اHـساعدون الـرئيـسيون
لـلتربية احلامـلون شهادة الدراسـات التطبيقـية اجلامعية

أو شهادة معترف �عادلتها".
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30 :  : تــتــمـم اHــادة 85 من اHــرســوم الــتــنــفــيـذي اHـاداHـادّة ة 
رقم 08-315 اHـــــؤرخ في 11 شـــــوال عــــام 1429 اHـــــوافق 11

أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHادة 85 : يـضم سلك مـستشـاري التـربية ثالث (3)
رتب :

p.........(بدون تغيير ) ............... -
p.........(بدون تغيير )............... -
- رتبة مستشار رئيس للتربية".

اHـاداHـادّة ة 31 : :  يــتــمم اHـرســـوم الــتـنــفــيــذي رقم 315-08
اHـؤرخ في 11 شـوال عـام 1429 اHـوافق 11 أكــتـوبـــر ســنـة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 87 مكرر حترر كما يأتي :

"اHــادة 87 مـــكــرر : يــــكـــلف اHـــســـتـــشـــارون الـــرؤســـاء
لـلـتــربـيـة بـالــتـنـظــيم الـبـيــداغـوجي والــتـنـشـيـط الـتـربـوي
وتنسيق عمل األساتذة ومتابعته. ويسهرون حتت سلطة
مدير اHـؤسسـة على تـطبـيق البـرامج واHواقـيت والطرق
الـتـعـلـيـمـيـة وحـسن سـيـر اخملـابـر والـورشـات. ويـسـاعدون
مــديــر اHــؤســســـة في اHــهــام اإلداريــة ويــنـــوبــون عــنه عــنــد
االقـتـضاءp بـاسـتثـنـاء وظيـفـة اآلمر بـالـصرفp و�ـارسون

أنشطتهم في اHتوسطات".

اHـــــاداHـــــادّة ة 32 : : تـــــعــــــدل وتـــــتـــــمـم اHـــــادة 88 مـن اHـــــرســـــوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 08-315 اHــؤرخ في 11 شـــوال عــام 1429
اHــوافق 11 أكــتـــوبــر ســـنــة 2008 واHــذكــور أعـالهp وحتـــرر

كما يأتي :

"اHادة 88 : يرقى بصفة مستشار التربية:
- عـن طــريق االمـــتــحـــان اHــهـــني في حــدود 80 % من

اHناصب اHطلوب شغلها :
* أسـاتــذة الـتـعــلـيم اHــتـوسـط الـذين يــثـبـتــون خـمس

p(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
* اHـشـرفـون الـرئـيــسـيـون لـلـتـربـيــة الـذين يـثـبـتـون

pسبع (7) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
* أسـاتذة التـعليم األسـاسي الذين يثـبتون سبع (7)

pسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- عـلى ســبــيل االخــتـيــار عن طــريق الــتـســجــيل عـلى
قــائــمـــة الــتــأهـــيل في حــدود 20 % مـن اHــنــاصب اHــطــلــوب

شغلها : 
* أســاتـذة الــتــعــلـيـم اHـتــوسط الــذين يــثــبـتــون عــشـر

p(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

* اHـشـرفـون الـرئـيــسـيـون لـلـتـربـيــة الـذين يـثـبـتـون
pاثنتي عشرة (12) سنة من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

* أسـاتـذة الـتـعــلـيم األسـاسي الـذين يــثـبـتـون اثـنـتي
عشرة (12) سنة من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".

اHــاداHــادّة ة 33 : : يـــتــمـم اHـــرســوم الـــتــنــفـــيــذي رقم 315-08
اHـؤرخ في 11 شـوال عـام 1429 اHـوافـق 11 أكـتـوبـــر سـنـة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 88 مكرر  حترر كما يأتي :

"اHــادة 88 مــكــرر : يــرقى بــصـــفــة مــســتـــشــار رئــيس
للتربية:

- عـن طــريق االمـــتــحـــان اHــهـــني في حــدود 80 % من
اHناصب اHطلوب شغلها :

* اHـستشارون الرئـيسيون لـلتربية الـذين يثبتون
خــمس (5) ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفــعـــلـــيـــة بــهـــذه الـــصـــفــة

pنحدرون من أسالك التعليمHوا
* مـســتــشــارو الـتــربــيـة اHــرســمــون الـذيـن يـثــبــتـون
خــمس (5) ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفــعـــلـــيـــة بــهـــذه الـــصـــفــة

pنحدرون من أسالك التعليمHوا
* األساتـذة الرئيـسيـون في التعـليم اHـتوسط الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
- عـلى ســبــيل االخــتـيــار عن طــريق الــتـســجــيل عـلى
قــائــمـــة الــتــأهـــيل في حــدود 20 % مـن اHــنــاصب اHــطــلــوب

شغلها :
* اHـستشارون الرئـيسيون لـلتربية الـذين يثبتون
عـــشــر (10) ســـنــوات مـن اخلــدمـــة الــفـــعـــلــيـــة بــهـــذه الــصـــفــة

pنحدرون من أسالك التعليمHوا
* مـســتــشــارو الـتــربــيـة اHــرســمــون الـذيـن يـثــبــتـون
عـــشــر (10) ســـنــوات مـن اخلــدمـــة الــفـــعـــلــيـــة بــهـــذه الــصـــفــة

pنحدرون من أسالك التعليمHوا
* األساتـذة الرئيـسيـون في التعـليم اHـتوسط الذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة".

اHــاداHــادّة ة 34 :  : يــتـــمم اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 90 مكرر حترر كما يأتي :

pــادة 90 مــكــرر:  قــصــد الــتـــكــوين األولي لـــلــرتــبــةHا"
يــدمج بــصــفــة مـســتــشــار رئـيـس لـلــتــربــيـةp اHــســتــشـارون
الـرئـيــسـيـون لــلـتـربــيـة ومـســتـشـارو الــتـربـيــة اHـرسـمـون
الــذين يــثـبــتـون عــشـر (10) ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة
p 2011 عــــنــــد تـــاريخ 31 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة pبــــهـــذه الــــصــــفـــة

واHنحدرون من أسالك التعليم".
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اHـاداHـادّة ة 35 : :  تــتـمم اHـادة 107 مـن اHـرســوم الـتــنـفــيـذي
رقم 08-315 اHـــــؤرخ في 11 شـــــوال عــــام 1429 اHـــــوافق 11

أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعاله كما يأتي :

"اHــــادة 107 : يــــدمج فـي رتـــبـــة مــــســـتــــشـــار رئــــيـــسي
للتوجيه واإلرشاد اHدرسي واHهني:

p.........(بدون تغيير ) ............... -
p.........(بدون تغيير )............... -

- مــسـتـشــارو الـتـوجــيه واإلرشـاد اHــدرسي واHـهـني
اHـرسـمـون الذيـن يثـبـتـون عـشر (10) سنـوات من اخلـدمة
الفعلية بهذه الصفةp عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2011".

اHـاداHـادّة ة 36 : : يـعـدل ويـتـمم الـفـصل الـرابع من اHـرسـوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 08-315 اHــــؤرخ في 11 شـــوال عـــام 1429
اHوافق 11 أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعالهp  باHواد 107
مــــكــــرر و107 مــــكــــرر1 و107 مــــكــــرر2 و107 مــــكــــرر3 و107
مـــكـــرر4 و107 مـــكـــرر5 و107 مـــكـــرر6 و107 مـــكـــرر7 و107
مكرر8 و107 مكرر9 و107 مكرر10 و107 مكرر11 ويحرر

كما يأتي :
"الفصل الرابع"الفصل الرابع
موظفـو اخملابـرموظفـو اخملابـر
الفرع األولالفرع األول

سلك اHساعدين التقنيW للمخابرسلك اHساعدين التقنيW للمخابر

Wـسـاعـدين الــتـقـنـيـHـادة 107 مـكـرر : يـضم ســلك اHا
للمخابر رتبة (1) وحيدة :

- رتبة مساعد تقني للمخابر.
الفقرة الفقرة 1

حتديـد اHهـامحتديـد اHهـام
اHــادة 107 مــكــرر1 : يــكـــلف اHــســاعـــدون الــتــقـــنــيــون

للمخابر على اخلصوصp �ا يأتي:
pواد الالزمة لعمل اخملبرHاستعمال العتاد وا -

pالقيام �هام الصيانة االعتيادية للعتاد -
- الـــقــيــام بـــاألعــمــال اHـــتــعــددة اHــتـــصــلــة بـــحــاجــيــات

اHصلحة.
الفقرة الفقرة 2

أحكـام انتقاليـةأحكـام انتقاليـة
اHــــادة 107 مــــكــــرر2 : يــــدمـج في رتــــبــــة اHـــــســــاعــــدين
الــتـــقــنــيـــW لــلــمــخـــابــرp بــنـــاء عــلى طـــلــبــهـمp أعــوان اخملــبــر
والــصـيــانــةp اHـرســمــون واHـتــربـصــونp الــذين يــخـضــعـون
للـمـرسـوم التـنـفـيذي رقم 08-04 اHـؤرخ في 11مـحـرم عام
pــــــذكـــــور أعالهHوا p2008 ـــــوافق 19 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــةH1429 ا

العاملون في قطاع التربية.

Wساعدين التقنيHادة 107 مكرر3 : توضع رتبة اHا
للمخابر في طريق الزوال.

الفرع الثانيالفرع الثاني
سلك األعوان التقنيW للمخابرسلك األعوان التقنيW للمخابر

Wــادة 107 مـــكــرر4 : يـــضم ســلك األعــوان الـــتــقــنــيــHا
للمخابر رتبة (1) وحيدة:

- رتبة عون تقني للمخابر.

الفقرة الفقرة 1
حتديـد اHهـامحتديـد اHهـام

اHــــادة 107 مــــكــــرر5 : يــــكــــلـف األعــــوان الــــتـــــقــــنــــيــــون
للمخابر على اخلصوص �ا يأتي:

- تـنـفــيـذ عـمــلـيـات مــتـسـلـســلـة عـلـى أجـهـزة بــسـيـطـة
pواضيع التجريبيةHوحتضير ا

- الــقــيــام بــعــمــلــيــات الــصــيــانــة االعــتــيــاديــة لــلــعــتـاد
والتجهيزات اHوضوعة حتت تصرفهم.

الفقرة الفقرة 2    
شـروط الترقيـةشـروط الترقيـة

اHـــــادة 107 مـــــكــــرر6 : يـــــرقـى بـــــصـــــفـــــة عــــــون تـــــقـــــني
للمخابر:

- عـن طــريق االمـــتــحـــان اHــهـــني في حــدود 80 % من
اHـناصب اHطـلوب شغـلهـاp اHساعـدون التقـنيـون للمـخابر
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

 pبهذه الصفة
- عـلى ســبــيل االخــتـيــار عن طــريق الــتـســجــيل عـلى
قــائــمـــة الــتــأهـــيل في حــدود 20 % مـن اHــنــاصب اHــطــلــوب
شـغـلــهـاp اHـسـاعـدون الــتـقـنـيـون لــلـمـخـابـر الــذين يـثـبـتـون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفقرة الفقرة 3    
أحكـام انتقاليـةأحكـام انتقاليـة

اHــــــادة 107 مـــــــكــــــرر7 : يـــــــدمـج فـي رتـــــــبـــــــة  األعــــــوان
الـتقـنيـW للـمخـابـرp بنـاء على طـلبـهمp األعـوان التـقنـيون
لـــلــمـــخــبـــر والــصـــيـــانــةp اHـــرســمـــون واHــتـــربــصـــون الــذين
يــحــكــمــهم اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 08-04 اHــؤرخ في 11
مــحــرم عـام 1429 اHــوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واHــذكــور

أعالهp العاملون في قطاع التربية.
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الفرع الثالث  الفرع الثالث  
سلك اHعاونW التقنيW للمخابرسلك اHعاونW التقنيW للمخابر

Wالــتـقـنـيـ WـعـاونـHـادة 107 مـكـرر8 : يـضم ســلك اHا
للمخابر رتبة (1) وحيدة :

- رتبة معاون تقني للمخابر.
الفقرة الفقرة 1

حتديـد اHهـامحتديـد اHهـام
اHــادة 107 مـــكــرر9 : يـــكــلــف اHــعـــاونــون الـــتــقـــنــيــون

للمخابرp على اخلصـوص �ا يأتي : 
- الـقـيـام بعـمـلـيـات الـقـيـاس عـلى ضـوء الـتـوجـيـهات

pفصلة من السلطة السلميةHا
- ضـــــمـــــانp زيـــــادة عـــــلـى اHـــــهـــــام اHـــــســـــنـــــدة لألعـــــوان
الــــتــــقــــنـــيــــW لــــلـــمــــخــــابــــر في مــــجـــال الــــصــــيــــانـــة تــــأطــــيـــر

اHستخدمW اHوضوعW حتت سلطتهم.
الفقرة الفقرة 2

شـروط الترقيـةشـروط الترقيـة
اHــادة 107 مـــكــرر10 : يـــرقـى بـــصـــفـــة مـــعـــاون تـــقـــني

للمخابر:
1 ـ عـن طـريق االمــتـحــان اHـهــني في حـدود 80 % من
اHــنـاصب اHـطــلـوب شـغـلــهـاp األعـوان الـتــقـنـيـون لــلـمـخـابـر
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

 pبهذه الصفة
2 ـ عـلـى سـبـيل االخـتـيــار عن طـريق الـتــسـجـيل عـلى
قــائــمـــة الــتــأهـــيل في حــدود 20 % مـن اHــنــاصب اHــطــلــوب
شـغلـهاp األعـوان التـقنـيون لـلمـخابـر الذين يـثبـتون عـشر

p(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
يخضع اHـترشحـون اHقـبولون طـبقـا للحـالتW 1 و2
أعالهp قـبل تـرقـيـتـهمH pـتـابـعـة بـنـجـاح تـكويـن حتدد  مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـW الوزير
اHـكــلف بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة والـسـلـطـة اHـكـلـفـة بـالـوظـيـفـة

العمومية. 

الفقرة الفقرة 3
أحكـام انتقاليـةأحكـام انتقاليـة

اHـادة 107 مــكــرر11 : يـدمـج في رتــبــة مــعـاون تــقــني
للـمخـابرp بنـاء على طلـبهمp اHعـاونون التـقنيـون للمـخبر
والــصـــيــانــةp اHــرســـمــون واHــتـــربــصــونp الـــذين يــحـــكــمــهم
اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ في 11 مـحـرم عام
pــــــذكـــــور أعالهHوا p2008 ـــــوافق 19 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــةH1429 ا

العاملون في قطاع التربية".

الفرع الرابعالفرع الرابع

سلك اHلحقW باخملابرسلك اHلحقW باخملابر

اHادة اHادة 108 :: ..............( بدون تغيير) ..........

الفقرة الفقرة 1
حتديـد اHهـامحتديـد اHهـام

اHادة اHادة 109 :: ..............( بدون تغيير) ..........

اHادة اHادة 110 : : ..............( بدون تغيير) ..........

الفقرة الفقرة 2 
شـروط التوظيف والترقيـةشـروط التوظيف والترقيـة

اHـاداHـادّة ة 37 :  :  تـعــدل اHادة 111 من اHـرســوم الـتـنـفـيـذي
رقم 08-315 اHـــــؤرخ في 11 شـــــوال عــــام 1429 اHـــــوافق 11

أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعاله وحترر كما يأتي :

"اHادة 111 : يوظف أو يرقى بصفة ملحق باخملبر :

pـــســـابـــقـــة عـــلـى أســـاس االخـــتـــبــاراتHعن طـــريـق ا -
اHـترشحون احلـاصلون عـلى شهادة تقـني  في االختصاص

pأو شهادة معترف �عادلتها

- عـن طــريق االمـــتــحـــان اHــهـــني في حــدود 30 % من
اHـناصب اHـطلـوب شغـلـهاp اHـعاونـون التـقـنيـون للـمخـابر
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

 pبهذه الصفة

- عـلى ســبــيل االخــتـيــار عن طــريق الــتـســجــيل عـلى
قــائــمـــة الــتــأهـــيل في حــدود 10 % مـن اHــنــاصب اHــطــلــوب
شـغـلــهـاp اHـعـاونـون الــتـقـنـيـون لــلـمـخـابـرp الــذين يـثـبـتـون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".

اHــاداHــادّة ة 38 : :  يــتــمم اHـــرســوم الــتــنـــفــيــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 111 مكرر حترر كما يأتي :

pــــادة 111 مــــكــــرر : يــــرقى عــــلى أســــاس الــــشــــهـــادةHا"
بـصـفـة اHلـحـقـW بـاخملـابرp اHـعـاونـون الـتـقـنيـون لـلـمـخـابر
اHرسمون الذين حتصـلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني

في االختصاص أو شهادة معترف �عادلتها".
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اHــاداHــادّة ة 39 : :  يــتــمم اHـــرســوم الــتــنـــفــيــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة
2008 واHذكـور أعـالهp بفـصل سـابـع يضـم اHواد 140 مـكرر

و140 مـكـرر 1 و140 مـكـرر 2 و140 مـكـرر 3 و140 مـكـرر 4
و140 مـكـرر 5 و140 مـكـرر 6 و140 مـكـرر 7 و140 مـكـرر 8
و140 مـكـرر 9 و140 مـكـرر 10 و140 مـكـرر 11 و140 مـكـرر

12 و140 مكرر 13 و140 مكرر 14 وحترر كما يأتي :

"الفصل السابع  "الفصل السابع  

موموظفو إدارة مؤسسات التعليم ظفو إدارة مؤسسات التعليم 

الفرع األول  الفرع األول  

سلك مديري اHدارس االبتدائيةسلك مديري اHدارس االبتدائية

اHـــــادة 140 مـــــكــــرر : يـــــضـم ســـــلك مـــــديـــــري اHـــــدارس
: (2) Wاالبتدائية رتبت

pدرسة االبتدائيةHرتبة مساعد مدير ا -

- رتبة مدير اHدرسة االبتدائية.  

الفقرة الفقرة 1

حتديـد اHهـامحتديـد اHهـام

اHادة 140 مكرر 1 : يكلف مـساعدو مـديري اHدارس
االبــــتــــدائـــــيــــة �ــــســــاعــــدة اHــــديــــر في الــــتــــســــيــــيــــر اإلداري
والتـنشـيط التـربوي لـلمـؤسسـة وكذا في تـسيـير اHـطاعم
اHـدرســيـةp و�ـكـن أن يـقــومـوا �ـهــام الـتــدريس لـتــعـويض

الغياب وينوبون عن اHدير في حالة اHانع.

اHــــــادة 140 مـــــــكــــــرر 2 : يـــــــكـــــــلـف مـــــــديـــــــرو اHـــــــدارس
االبـتــدائـيــة بـالــتـأطــيـر الــبــيـداغــوجي والـتــسـيــيـر اإلداري
والــتـــنــشــيط الـــتــربــوي وتــســيـــيــر اHــطــاعـم اHــدرســيــة في

اHدارس االبتدائيةp طبقا للتنظيم اHعمول به. 

pمـن الـدولة Wمـوكـلـ Wبـصفـتـهـم مـوظـف pو�ـارسـون
ســـلــطــتــهم عــلى جــمــيـع اHــوظــفــW واألعــوان الــعــامــلــW في
اHــــؤســــســـــةp وهم مــــســــؤولــــون عـــــلى حــــفـظ الــــنــــظــــام وأمن

األشخاص واحلفاظ على اHمتلكات.

ويــؤهــلــونp بـهــذه الــصــفــةp التــخــاذ جــمــيع الــتــدابــيـر
الضرورية لضمان حسن سير اHؤسسة.

الفقرة الفقرة 2    
شـروط الترقيـةشـروط الترقيـة

اHــادة 140 مـــكـــرر3 : يـــرقـى بـــصـــفـــة مــــســـاعـــد مـــديـــر
اHدرسة االبتدائية :

1) عن طــريق االمــتــحـان اHــهــني فـي حـدود 80 % من
اHناصب اHطلوب شغلها :

أ - أســـاتـــذة اHــدرســـة االبـــتـــدائـــيـــة الـــذين يـــثـــبـــتــون
pخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

ب - مـسـتـشـارو الـتـغـذيـة اHـدرسـيـة الـذين يـثـبـتـون
pخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

ج - معـلمو اHـدرسة االبتـدائية الـذين يثبـتون سبع
(7) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

2)  عـلى سـبـيل االخـتـيـار عن طـريق الـتـسـجـيل عـلى
قــائــمـــة الــتــأهـــيل في حــدود 20 % مـن اHــنــاصب اHــطــلــوب

شغلها: 

أ- أساتـذة اHـدرسة االبـتـدائيـة الـذين يثـبـتون عـشر
p(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

ب - مـسـتـشـارو الـتـغـذيـة اHـدرسـيـة الـذين يـثـبـتـون
pعشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

ج - مـــعــلــمـــو اHــدرســـة االبــتــدائـــيــة الـــذين يــثـــبــتــون
pاثنتي عشرة (12) سنة من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

1 Wـقــبـولـون طــبـقــا لـلـحــالـتـHــتـرشـحــون اHيــخـضع ا
(ت) و2 (ت) أعالهp قـبل تـرقـيـتهمH pـتـابـعـة بنـجـاح تـكوين
حتدد مـدته ومـحـتواه وكـيـفـيـات تنـظـيـمه بقـرار مـشـترك
بW الـوزير اHـكـلف بالـتـربيـة الـوطنـية والـسـلطـة اHـكلـفة

بالوظيفة العمومية.
اHــادة 140 مـــكــرر4 : يــــرقى بـــصـــفـــة مـــديـــر اHـــدرســـة
االبتدائيةp في حـدود اHناصب اHطلوب شغلهاp عن طريق
االمـتـحان اHـهني وبـعد مـتـابعـة بنـجاح تـكـوين متـخصص

: Wمن ب pتد سنة دراسية واحدة�
- مـــســــاعـــدي مــــديـــري اHـــدرســــة االبـــتــــدائـــيــــة الـــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

pالصفة
- األســـاتــذة الـــرئــيـــســيـــW في اHـــدرســة االبـــتــدائـــيــة
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

بهذه الصفة.
حتـدد كيـفيات تـنظـيم هذا الـتكـوين وتقـييـمه بقرار
مـشترك بW الوزيـر اHكلف بالتـربية الوطنـية والسلطة

اHكلفة بالوظيفة العمومية.
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الفقرة الفقرة 3
أحكـام انتقاليـةأحكـام انتقاليـة

اHـادة 140 مــكــرر 5 : يــدمج في رتــبــة مــســاعــد مــديـر
اHـــدرســة االبــتــدائــيــةp اHــوظــفــون اHـــعــيــنــون في اHــنــصب
العالي مـساعـد مدير اHـدرسة االبـتدائيـةp في اخلدمـة عند

بداية سريان مفعول هذا اHرسوم.
اHـادة 140 مـكـرر 6 : يــدمج في رتــبـة مــديـر اHــدرسـة
االبتـدائيةp اHـوظفون اHـعينون فـي اHنصب الـعالي مدير
اHـــدرســـة االبــتـــدائـــيـــةp قــيـــد اخلـــدمــة عـــنـــد بــدايـــة ســـريــان

مفعول هذا اHرسوم.
الفرع الثانيالفرع الثاني

سلك مديري اHتوسطاتسلك مديري اHتوسطات
اHـادة 140 مـكرر 7 : يـضم سـلك مـديـري اHـتـوسـطـات

رتبة (1) وحيدة :
- رتبة مدير متوسطة.

الفقرة الفقرة 1
حتديـد اHهـامحتديـد اHهـام

اHــادة 140 مـــكـــرر 8 : يـــكــــلف مـــديــــرو اHـــتــــوســـطـــات
بـالـتــأطـيـر الــبـيـداغــوجي والـتـســيـيـر اإلداري والـتــنـشـيط
pـؤسـسـةHويـكـونـون آمـرين بــصـرف مـيـزانـيـة ا pالــتـربـوي

طبقا للتنظيم اHعمول به.   

pمـن الـدولة Wمـوكـلـ Wبـصفـتـهـم مـوظـف pو�ـارسـون
ســـلــطــتــهم عــلى جــمــيـع اHــوظــفــW واألعــوان الــعــامــلــW في
اHــــؤســــســـــة. وهم مــــســــؤولــــون عـــــلى حــــفـظ الــــنــــظــــام وأمن

األشخاص واحلفاظ على اHمتلكات.

ويــؤهــلــونp بـهــذه الــصــفــةp التــخــاذ جــمــيع الــتــدابــيـر
الضرورية لضمان حسن سير اHؤسسة.

الفقرة الفقرة 2
شـروط الترقيـةشـروط الترقيـة

pـتـوسـطـةHـادة 140 مـكـرر 9 : يـرقـى بـصـفـة مـديـر اHا
في حدود اHـنـاصب اHـطلـوب شـغلـهـاp عن طريق االمـتـحان
اHـهنـي وبعـد متـابعـة بنـجاح تـكـوين متـخصص �ـتد سـنة

: Wمن ب pدراسية واحدة

- اHــســتـشــارين الـرؤســاء لـلــتــربـيــة الـذين يــثـبــتـون
pخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- اHـستشـارين الرئـيسـيW لـلتربـية الـذين يثـبتون
ســــبع (7) ســـنـــوات من اخلــــدمـــة الـــفـــعــــلـــيـــة بـــهــــذه الـــصـــفـــة

 pنحدرين من أسالك التعليمHوا

- مــســـتــشــاري الـــتــربـــيــة الـــذين يــثـــبــتـــون ســبع (7)
سنوات من اخلـدمة الـفعلـية بـهذه الصـفة واHـنحدرين من

 pأسالك التعليم
- األسـاتذة الـرئيـسـيW في الـتعـلـيم اHتـوسط الذين
يــثـــبــتـــون ســبع (7) ســنـــوات من اخلــدمـــة الــفـــعــلـــيــة بـــهــذه

الصفة.
حتدد كـيفيات تـنظيم الـتكوين اHـتخصص وتـقييمه
بـقـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكــلف بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الفقرة 3

أحكـام انتقاليـةأحكـام انتقاليـة
اHــــــادة 140 مـــــــكــــــرر 10 : يـــــــدمـج فـي رتـــــــبـــــــة مـــــــديــــــر
اHـتوسـطةp اHـوظفـون اHعيـنون فـي اHنصـب العالـي مدير
مــتـــوســطــة قي اخلـــدمــة عــنـــد بــدايــة ســـريــان مــفـــعــول هــذا

اHرسوم.
الفرع الثالث الفرع الثالث 

سلك مديري الثانوياتسلك مديري الثانويات
اHـادة 140 مـكرر 11 : يضم سـلك مـديـري الـثـانـويات

رتبة (1) وحيدة:
- رتبة مدير ثانوية.      

الفقرة الفقرة 1
حتديـد اHهـامحتديـد اHهـام

اHــادة 140 مـــكـــرر 12 : يـــكــــلف مـــديــــرو الـــثــــانـــويـــات
بـالـتــأطـيـر الــبـيـداغــوجي والـتـســيـيـر اإلداري والـتــنـشـيط
pـؤسـسـةHويـكـونـون آمـرين بــصـرف مـيـزانـيـة ا pالــتـربـوي

طبقا للتنظيم اHعمول به.   
pمـن الـدولة Wمـوكـلـ Wبـصفـتـهـم مـوظـف pو�ـارسـون
ســـلــطــتــهم عــلى جــمــيـع اHــوظــفــW واألعــوان الــعــامــلــW في
اHــــؤســــســـــةp وهم مــــســــؤولــــون عـــــلى حــــفـظ الــــنــــظــــام وأمن

األشخاص واحلفاظ على اHمتلكات.
ويــؤهــلــونp بـهــذه الــصــفــةp التــخــاذ جــمــيع الــتــدابــيـر

الضرورية لضمان حسن سير اHؤسسة.

الفقرة الفقرة 2
شـروط الترقيـةشـروط الترقيـة

pـادة 140 مـكـرر 13 : يـرقـى بـصـفـة مـديـر الـثـانـويـةHا
في حدود اHـنـاصب اHـطلـوب شـغلـهـاp عن طريق االمـتـحان
اHـهنـي وبعـد متـابعـة بنـجاح تـكـوين متـخصص �ـتد سـنة

: Wمن ب pدراسية واحدة
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- نــــظـــار الــــثــــانـــويــــات الـــذيـن يــــثـــبــــتـــون خــــمس (5)
سنوات من اخلـدمة الـفعلـية بـهذه الصـفة واHـنحدرين من

رتبة أستاذ التعليم الثانوي.
حتدد كـيفيات تـنظيم الـتكوين اHـتخصص وتـقييمه
بـقـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكــلف بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

الفقرة الفقرة 3
أحكـام انتقاليـةأحكـام انتقاليـة

اHــــــادة 140 مـــــــكــــــرر 14 : يـــــــدمـج فـي رتـــــــبـــــــة مـــــــديــــــر
الثـانـويـةp اHـوظفـون اHـعـيـنون فـي اHنـصب الـعـالي مـدير
ثـــانــويـــة قـــيـــد اخلـــدمـــة عـــنـــد بــدايـــة ســـريـــان مـــفـــعـــول هــذا

اHرسوم".

اHــاداHــادّة ة 40 : :  يــتــمم اHـــرســوم الــتــنـــفــيــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة
2008 واHـذكـور أعـالهp بـفـصل ثـامن يـضم اHـواد 140 مـكـرر

15 و140 مـــكـــرر 16 و140 مـــكـــرر 17 و140 مـــكـــرر 18 و140

مــكــرر 19 و140 مــكــرر 20 و140 مــكــرر 21 و140 مــكــرر 22
و140 مكرر 23 و140 مكرر 24 و140 مكرر 25 و140 مكرر
26 و140 مـــكـــرر 27 و140 مـــكـــرر 28 و140 مـــكـــرر 29 و140

مكرر 30 وحترر كما يأتي :

"الفصل الثامن"الفصل الثامن
موظفـو التفتيـشموظفـو التفتيـش

الفرع األولالفرع األول
سلك مفتشي التعليم االبتدائيسلك مفتشي التعليم االبتدائي

اHـادة 140 مــكــرر 15 : يــضم ســلك مـفــتــشي الــتــعــلـيم
االبتدائي رتبة (1) وحيدة:

- رتبة مفتش التعليم االبتدائي.
الفقرة الفقرة 1

حتديـد اHهـامحتديـد اHهـام
اHــــادة 140 مــــكــــرر16 : �ــــارس مــــفــــتــــشــــو الــــتــــعــــلــــيم

االبتدائي مهامهم في أحد التخصصات اآلتية :
pـوادHا -

pدارس االبتدائيةHإدارة ا -
- التغذية اHدرسية.

ويـكـلـفـون بـهـذه الـصـفـةp حـسب الـتـخـصصp بـالـسـهر
على حسن سير اHؤسـسات التعليمـية واHطاعم اHدرسية
وترقيـة طابعـها التربـويp وتطبيق الـتعليـمات والبرامج
واHــواقـيت الــرســمـيــة واســتـعــمــال تـكــنـولــوجــيـات اإلعالم
واالتـصــالp طـبـقــا لـلــنـصـوص الــتـشــريـعـيــة والـتــنـظـيــمـيـة

التي حتكم اHنظومة التربوية.

كـــمــا يــقــومـــون بــتــكــويـن مــوظــفي الـــتــعــلــيم واإلدارة
والــتــغـــذيــة اHــدرســيــة وتـــفــتــيــشــهـم ومــتــابــعــة أنـــشــطــتــهم
ومـراقبتها وتـقييمهـاp وكذا مراقبة الـتسيير اإلداري في
اHـــدارس االبـــتـــدائـــيـــة والـــتـــســـيـــيـــر في مـــجـــال الـــتـــغـــذيـــة

اHدرسية. 
pويشاركون في أعمال البحث في مجال تخصصهم

و�كن أن يتم تكليفهم �هام التحقيق. 
و�ـــارســــون أنــــشــــطـــتــــهم فـي اHــــدارس االبـــتــــدائــــيـــة
واHدارس التحضيـرية وأقسام التعلـيم اHكيف والتربية
الــتـــحـــضـــيـــريـــة وأقــســـام مـــحـــو األمـــيـــة وهــيـــاكـل اHــطـــاعم

اHدرسيةp التابعة للمقاطعة اHسندة إليهم.
الفقرة الفقرة 2

شـروط الترقيـةشـروط الترقيـة
اHـادة 140 مـكـرر17 : يـرقـى بـصــفـة مــفــتش الـتــعــلـيم
االبـتدائيp في حدود اHـناصب اHطـلوب شغـلهاp عن طريق
االمـتـحان اHـهني وبـعد مـتـابعـة بنـجاح تـكـوين متـخصص

: Wتد سنة دراسية واحدة من ب�
أ -  بعنوان تخصص "اHواد":

- األسـاتـذة اHـكـونـW في اHــدرسـة االبـتـدائـيـة الـذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

pالصفة
ب - بعنوان تخصص "إدارة اHدارس االبتدائية":

- مديـري اHدارس االبـتدائـية الـذين يثـبتـون خمس
p(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

ج -  بعنوان تخصص "التغذية اHدرسية":
- مديـري اHدارس االبـتدائـية الـذين يثـبتـون خمس

(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
حتدد كـيفيات تـنظيم الـتكوين اHـتخصص وتـقييمه
بـقـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكــلف بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الفقرة 3

أحكـام انتقاليـةأحكـام انتقاليـة
اHادة 140 مـكرر18 : يـدمج في رتبـة مفـتش الـتعـليم

االبتدائي:
- اHـوظــفـون اHــعـيــنــون في اHـنــصب الــعـالي مــفـتش
الـتعـلـيم االبـتدائي فـي اخلدمـة عـند بـدايـة سـريان مـفـعول

pرسومHهذا ا
- اHـوظــفـون اHــعـيــنــون في اHـنــصب الــعـالي مــفـتش
الـتغـذيـة اHدرسـية قـيد اخلـدمة عـنـد بدايـة سريـان مفـعول

هذا اHرسوم.
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الفرع الثاني  الفرع الثاني  
سلك مفتشي التوجيه واإلرشاد اHدرسي واHهنيسلك مفتشي التوجيه واإلرشاد اHدرسي واHهني

اHـادة 140 مــكــرر19 : يــضم ســلك مــفــتــشي الــتـوجــيه
واإلرشاد اHدرسي واHهني رتبة (1) وحيدة:

- رتبة مفتش التوجيه واإلرشاد اHدرسي واHهني.

الفقرة الفقرة 1
حتديـد اHهـامحتديـد اHهـام

اHـادة 140 مــكــرر20 : يــكــلف بـهــذه الــصــفـةp مــفــتــشـو
الـتــوجـيه واإلرشــاد اHـدرسي واHــهـنيp بــتـنــسـيق أنــشـطـة
مـــــســـــتــــــشـــــاري الـــــتـــــوجـــــيه واإلرشـــــاد اHـــــدرسـي واHـــــهـــــني
واHـســتـشـارين الـرئــيـسـيــW لـلـتـوجــيه واإلرشـاد اHـدرسي

واHهني. 
كـــمــــا يــــقــــومـــون بــــربط الــــعالقــــة بــــW اHـــتــــوســــطـــات
pـسـتــعـمـلـةHوالــثـانـويــات ومـراكـز الــتـكـوين والــقـطـاعــات ا
الـتــابــعــة لـلــمــقـاطــعــة اHــسـنــدة إلــيـهـم في مـجــال الــتــوثـيق
واإلعالم واإلرشـــاد حــول اHـــســارات الـــدراســـيــة واHـــســالك
اHـهنيةp باسـتعمال تكـنولوجيات اإلعالم واالتـصالp طبقا
للنصـوص التشـريعيـة والتنظـيميـة التي حتكم اHـنظومة

التربوية.
ويـــــشـــــاركــــون فـي مـــــيــــدان تـــــخـــــصــــصـــــهمp بـــــأعـــــمــــال
الــدراســـات والـــتـــحـــلــيـل والــتـــلـــخـــيص وتـــقـــيـــيم الـــنــتـــائج

اHدرسية وكذا تأطير عمليات التكوين.
الفقرة الفقرة 2    

شـروط الترقيـةشـروط الترقيـة
اHـادة 140 مـكـرر21 : يـرقى بــصـفـة مــفـتش الــتـوجـيه
واإلرشاد اHـدرسي واHـهني p في حـدود اHـناصب اHـطـلوب
شـغـلهـاp عن طريق االمـتـحان اHـهني وبـعد مـتـابعـة بنـجاح
تكوين متخـصص �تد سنة دراسية واحدةp اHستشارون
الرئـيـسيـون لـلتـوجـيه واإلرشـاد اHدرسي واHـهـنيp الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

pالصفة
حتدد كـيفيات تـنظيم الـتكوين اHـتخصص وتـقييمه
بـقـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكــلف بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الفقرة 3

أحكـام انتقاليـةأحكـام انتقاليـة
اHـــــادة 140 مــــــكــــــرر 22 : يـــــــدمج فـي رتــــــبــــــة مــــــفــــــتش
التـوجيه واإلرشـاد اHدرسي واHهـنيp اHوظـفون اHعـينون
في اHــــنـــصب الـــعــــالي  Hـــديـــر مــــركـــز الـــتـــوجــــيه اHـــدرسي
واHـــهـــني فـي اخلـــدمـــة عـــنــــد بـــدايـــة ســـريــــان مـــفـــعـــول هـــذا

اHرسوم.

الفرع الثالث الفرع الثالث 
سلك مفتشي التعليم اHتوسطسلك مفتشي التعليم اHتوسط

اHـادة 140 مــكــرر 23 : يــضم ســلك مـفــتــشي الــتــعــلـيم
اHتوسط رتبة (1) وحيدة:

- رتبة مفتش التعليم اHتوسط.      
الفقرة الفقرة 1

حتديـد اHهـامحتديـد اHهـام
اHــــادة 140 مـــكـــرر 24 : �ــــارس مـــفــــتــــشـــو الــــتــــعـــلــــيم

اHتوسط مهامهم في أحد التخصصات اآلتية :
pـوادHا -

pتوسطاتHإدارة ا -
- التسيير اHالي واHادي في اHتوسطات.

ويكـلفـون بـهذه الـصفـةp وحسب الـتـخصصp بـالسـهر
عـــلـى حـــسن ســــيـــر اHــــؤســـســـات الــــتـــعـــلــــيـــمــــيـــة وتـــطــــبـــيق
الـتـعــلـيـمــات والـبـرامج واHــواقـيت الـرســمـيـة واســتـعـمـال
تــــكـــنــــولــــوجـــيــــات اإلعالم واالتــــصـــالp طــــبــــقـــا لــــلـــنــــصـــوص
التشريعية والتنظيمية التي حتكم اHنظومة التربوية.
كـــمــا يــقــومـــون بــتــكــويـن مــوظــفي الـــتــعــلــيم واإلدارة
والــتــربـيــة واHــصــالح االقـتــصــاديــة وتـفــتــيــشـهـم ومـتــابــعـة
أنشـطتـهم ومـراقبـتهـا وتقـيـيمـهاp وكـذا مراقـبـة التـسيـير

اإلداري والتسيير اHالي واHادي في اHتوسطات.
pويشاركون في أعمال البحث في مجال تخصصهم

و�كن أن يتم تكليفهم �هام التحقيق.  
و�ـــارســـون أنـــشــطـــتـــهم فـي اHــتـــوســـطـــات الــتـــابـــعــة

للمقاطعة اHسندة إليهم.
الفقرة الفقرة 2

شـروط الترقيـةشـروط الترقيـة
اHـادة 140 مـكـرر 25 : يـرقى بـصــفـة مـفــتش الـتــعـلـيم
اHتـوسطp في حـدود اHـنـاصب اHطـلـوب شغـلـهـاp عن طريق
االمـتـحان اHـهني وبـعد مـتـابعـة بنـجاح تـكـوين متـخصص

: Wمدته سنة دراسية واحدة من ب
أ - بعنوان تخصص "اHواد" :

- األســاتــذة اHــكـــونــW في الــتــعــلــيم اHــتــوسط الــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

pالصفة
ب - بعنوان تخصص "إدارة اHتوسطات":

- مـــديــري اHــتـــوســطـــات الــذين يـــثــبــتـــون خــمس (5)
pسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 34 13 رجب   عام  رجب   عام 1433 هـ هـ

3 يونيو   سنة  يونيو   سنة 2012  م م

ج - بـعـنـوان تـخـصص "الـتـسـيـيـر اHـالي واHـادي في
اHتوسطات":

- اHـقـتـصـدين الـرئـيـسـيـW الـذين يـثـبـتـون سـبع (7)
سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

حتدد كـيفيات تـنظيم الـتكوين اHـتخصص وتـقييمه
بـقـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكــلف بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

الفقرة الفقرة 3
أحكـام انتقاليـةأحكـام انتقاليـة

اHادة 140 مكرر 26 : يدمج في رتبـة مفتش الـتعليم
اHتوسطp اHـوظفـون اHعـينـون في اHنـصب العـالي مفتش
الـتـعــلـيم اHـتـوسط في اخلـدمـة عـنـد بـدايـة سـريـان مـفـعـول

هذا اHرسوم. 

الفرع الرابع الفرع الرابع 

سلك مفتشي التربية الوطنيةسلك مفتشي التربية الوطنية

اHـادة 140 مـكـرر 27 : يــضم ســلك مـفــتــشي الــتـربــيـة
الوطنية رتبة ( 1)  وحيدة:

- رتبة مفتش التربية الوطنية.      

الفقرة الفقرة 1
حتديـد اHهـامحتديـد اHهـام

اHــــادة 140 مـــكـــرر 28 : �ــــارس مــــفـــتــــشـــو الــــتـــربــــيـــة
الوطنية مهامهم في أحد التخصصات اآلتية :

pـوادHا -

pإدارة الثانويات -

pهنيHدرسي واHالتوجيه واإلرشاد ا -

- التسيير اHالي واHادي في الثانويات.

ويكـلفونp بـهذه الصـفةp وحسب الـتخصصp بـالسهر
عـــلـى حـــسن ســــيـــر اHــــؤســـســـات الــــتـــعـــلــــيـــمــــيـــة وتـــطــــبـــيق
الـتـعــلـيـمــات والـبـرامج واHــواقـيت الـرســمـيـة واســتـعـمـال
تــــكـــنــــولــــوجـــيــــات اإلعالم واالتــــصـــالp طــــبــــقـــا لــــلـــنــــصـــوص
التشريعية والتنظيمية التي حتكم اHنظومة التربوية.

كـــمــا يــقــومـــون بــتــكــويـن مــوظــفي الـــتــعــلــيم واإلدارة
والــتـــربــيــة واHـــصــالح االقـــتــصــاديـــة والــتـــوجــيه واإلرشــاد
اHــــدرسي واHــــهـــنـي وتـــفـــتــــيـــشــــهم ومــــتـــابــــعـــة أنــــشـــطــــتـــهم
وتـقييمـهاp وكذا مراقـبة التسيـير اإلداري واHالي واHادي

في الثانويات .

ويــــشـــاركــــون في الــــدراســـات االســــتـــشــــرافــــيـــة وفي
أعـــمــال الـــبـــحث في مـــجـــال اخــتـــصـــاصــهـمp و�ــكـن أن يــتم

تكليفهم �هام التحقيق. 

و�ـــارســـون أنـــشـــطــــتـــهم فـي الـــثـــانـــويــــات الـــتـــابـــعـــة
للمقاطعة اHسندة إليهم.

الفقرة الفقرة 2    
شـروط الترقيـةشـروط الترقيـة

اHـادة 140 مـكـرر 29 : يـرقـى بـصـفـة مـفـتش الـتـربـيـة
الوطـنـيةp في حـدود اHـناصب اHـطـلوب شـغلـهـاp عن طريق
االمـتـحان اHـهني وبـعد مـتـابعـة بنـجاح تـكـوين متـخصص

: Wتد سنة دراسية واحدة من ب�

أ - بعنوان تخصص "اHواد" :
- األســـاتـــذة اHــــبـــرزيـن الـــذين يــــثـــبـــتــــون خـــمس (5)

pسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- األســاتـــذة اHــكــونــW في الـــتــعــلــيم الـــثــانــوي الــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

pالصفة

ب - بعنوان تخصص" إدارة الثانويات":

- مــــديـــري الـــثـــانـــويــــات الـــذين يـــثــــبـــتـــون خـــمس(5)
سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

ج - بـعـنـوان تخـصص "الـتـوجـيه واإلرشـاد اHدرسي
واHهني":

pـــهــنيHـــدرسي واHمـــفــتـــشي الــتـــوجـــيه واإلرشــاد ا -
الذين يـثبتون سبع (7) سنوات من اخلدمـة الفعلـية بهذه

الصفة. 

د - بـعــنـوان تـخــصص "الـتـســيـيــر اHـالي واHـادي في
الثانويات":

- اHـقــتــصـديـن الـرئــيــسـيــW الــذين يــثـبــتــون اثــنـتي
عشرة (12) سنة من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

حتدد كـيفيات تـنظيم الـتكوين اHـتخصص وتـقييمه
بـقـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكــلف بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الفقرة 3    

أحكـام انتقاليـةأحكـام انتقاليـة
اHادة 140 مـكرر30 : يدمج في رتبـة مفتش الـتربية
الوطنـيةp اHـوظفون اHـعيـنون في اHنـصب العـالي مفتش
الـتـربيـة الـوطـنـيـة في اخلـدمـة عنـد بـدايـة سـريـان مـفـعول

هذا اHرسوم". 



13 رجب   عام  رجب   عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3034

3 يونيو   سنة  يونيو   سنة 2012  م م

اHـاداHـادّة ة 41 : :  تــعـدل اHـادة 141 من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي
رقم 08-315 اHـــــؤرخ في 11 شـــــوال عــــام 1429 اHـــــوافق 11

أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHادة 141 : تطبيقا ألحكام اHادة 11 (الفقرة األولى)
من األمــر رقم 06-03 اHـؤرخ في 19 جــمــادى الـثــانــيــة عـام
1427 اHـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006 واHــذكـور أعالهp حتـدد

قـائمة اHـناصب الـعلـيا بـعنوان األسالك اخلـاصة بـالتـربية
الوطنيةp كما يأتي :

- مناصب تنسيق التعليم :

p.........(بدون تغيير ) ............... -
"p.........(بدون تغيير ) ............... -

اHــــاداHــــادّة ة 42 : : تــــلـــــغـى أحــــكـــــام اHــــواد 64 و82 و143 و144
واHـواد من 150 إلى 176 من الـــمــرســـوم الـــتـــنــفـيــذي رقم
08 -315 اHــــــــــؤرخ فـي 11 شــــــــــوال عــــــــــام 1429 اHــــــــــوافـق 11

أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 43 : : تعدل وتتمم اجلداول اHنصوص عليها في
اHـادة 177 من اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم 08-315 اHـؤرخ في
11 شــــــوال عــــــام 1429 اHــــــوافق 11 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنــــــة 2008

واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللي األدنىاالستداللي األدنى

الصنفالصنف
األسالكاألسالك

348

453

498

537

621

498

537

578

666

498

537

578

621

713

713

7

10

11

12

14

11

12

13

15

11

12

13

14

16

16

1 - موظفو التعليم - موظفو التعليم

الرتبالرتب

- معلم مساعد
- معلم مدرسة ابتدائية

- أستاذ اHدرسة االبتدائية
- أستاذ رئيسي للمدرسة االبتدائية

- األستاذ اHكون في اHدرسة االبتدائية

- أستاذ التعليم األساسي

- أستاذ التعليم اHتوسط
- أستاذ رئيسي للتعليم اHتوسط

- األستاذ اHكون في التعليم اHتوسط

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

- أستاذ التعليم الثانوي
- أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي

- األستاذ اHكون في التعليم الثانوي

- أستاذ مبرز

معلمو اHدرسة االبتدائية

أساتذة اHدرسة االبتدائية

أساتذة التعليم األساسي

أساتذة التعليم اHتوسط

األساتذة التقنيون في الثانويات

أساتذة التعليم الثانوي

األساتذة اHبرزون
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التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللي األدنىاالستداللي األدنى

الصنفالصنف
األسالكاألسالك

348

379

453

498

578

578

621

621

7

8

10

11

13

13

14

14

2 - موظفو التربية - موظفو التربية

الرتبالرتب

- مساعد التربية 
- مساعد رئيسي للتربية

- مشرف التربية
- مشرف رئيسي للتربية

- مستشار التربية
- مستشار رئيسي للتربية
- مستشار رئيس للتربية

- ناظر ثانوية

مساعدو التربية

مشرفو التربية

مستشارو التربية

نظار الثانويات

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللي األدنىاالستداللي األدنى

الصنفالصنف
األسالكاألسالك

263

288

348

379

453

4

5

7

8

10

4 - موظفو اخملابر - موظفو اخملابر

الرتبالرتب

- مساعد تقني للمخابر

- عون تقني للمخابر

- معاون تقني للمخابر

- ملحق باخملابر
- ملحق رئيسي  باخملابر

اHساعدون التقنيون للمخابر

األعوان التقنيون للمخابر

اHعاونون التقنيون للمخابر

اHلحقون باخملابر

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللي األدنىاالستداللي األدنى

الصنفالصنف
األسالكاألسالك

453

537

578

10

12

13

3 - موظفو التوجيه واإلرشاد اHدرسي واHهني - موظفو التوجيه واإلرشاد اHدرسي واHهني

الرتبالرتب

- مستشار التوجيه اHدرسي واHهني

- مــسـتــشــار الــتــوجــيه واإلرشــاد اHـدرسي
واHهني

- مـســتــشــار رئــيــسي لــلــتــوجـيـه واإلرشـاد
اHدرسي واHهني

مستشارو التوجيه اHدرسي واHهني

مـــــســــــتــــــشـــــارو الــــــتــــــوجـــــيـه واإلرشـــــاد
اHدرسي واHهني
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5 - موظفو التغذية اHدرسية - موظفو التغذية اHدرسية

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللي األدنىاالستداللي األدنى

الصنفالصنف
األسالكاألسالك

498 11

الرتبالرتب

- مستشار التغذية اHدرسية مستشارو التغذية اHدرسية

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللي األدنىاالستداللي األدنى

الصنفالصنف
األسالكاألسالك

348

379

453

498

578

621

7

8

10

11

13

14

6 - موظفو اHصالح االقتصادية - موظفو اHصالح االقتصادية

الرتبالرتب

- مساعد اHصالح االقتصادية

- مساعد رئيسي للمصالح االقتصادية

- نائب مقتصد 

- نائب مقتصد مسير

- مقتصد 

- مقتصد رئيسي

مساعدو اHصالح االقتصادية

نواب اHقتصدين

اHقتصدون

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللي األدنىاالستداللي األدنى

الصنفالصنف
األسالكاألسالك

537

621

666

713

12

14

15

16

7 - موظفو إدارة مؤسسات التعليم - موظفو إدارة مؤسسات التعليم

الرتبالرتب

- مساعد مدير اHدرسة االبتدائية

- مدير اHدرسة االبتدائية

- مدير اHتوسطة

- مدير الثانوية 

مديرو اHدارس االبتدائية

مديرو اHتوسطات

مديرو الثانويات 
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التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللي األدنىاالستداللي األدنى

الصنفالصنف
األسالكاألسالك

666

666

713

762

15

15

16

17

8 - موظفو التفتيش - موظفو التفتيش

الرتبالرتب

- مفتش التعليم االبتدائي

- مــــفــــتـش الــــتــــوجــــيـه واإلرشــــاد اHــــدرسي
واHهني

- مفتش التعليم اHتوسط

- مفتش التربية الوطنية

مفتشو التعليم االبتدائي

مـفـتـشـو الـتـوجـيه واإلرشـاد اHـدرسي
واHهني

مفتشو التعليم اHتوسط

مفتشو التربية الوطنية

44 :  : تــعــدل أحــكــام اHـادة 178 من اHــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم 08 - 315 اHـؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHـوافق 11 اHـاداHـادّة ة 
أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHادة 178 : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 3 من اHرسـوم الـرئاسي رقم 07 - 307 اHؤرخ في 17 رمـضان عام 1428 اHوافق 29
سـبـتمـبـر سـنة 2007 واHـذكـور أعالهp حتـدد  الـزيـادة  االستـداللـيـة  لـلمـنـاصب  الـعـليـا  اخلـاصـة  بـالتـربـيـة  الـوطنـيـةp طـبـقا

للجدول  اآلتي :

الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

الزيادةالزيادة اHستوىاHستوى
اHناصب العليااHناصب العليا

35

35

2

2

مناصب تنسيق التعليممناصب تنسيق التعليم

أستاذ منسق للتعليم اHتوسط

أستاذ منسق للتعليم الثانوي

اHاداHادّة 45 : :  ال يترتب عن أحكام هذا اHرسوم أي أثر مالي قبل تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية .

اHاداHادّة 46 : :  يسري مفعول هذا اHرسوم ابتداء من تاريخ نشره في اجلريدة الرّسميّة.

اHاداHادّة 47 : :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 8 رجب عام 1433 اHوافق 29 مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى




