
               
 الرقم الترتيبي : |__|__|__|  |__|__|__|

 

    

 
 

 

 
         

 

 : |__|الدرجة       |__| |__|              ...............:   اإلطار  : |__|__|__|__|__|__|__| التأجير رقم

 Nom et prénom:.     ...   ..........................: .......................................................... والنسب االسم
 

 |__|__| |_ _|  |__|__|__|  |__|__|        : :رمزها                                  .:...........................................المؤسسة
 |__|__|    |__|__|__|__|  |__|__|     :التوظيف تاريخ                           ( :|__|          F=   أنثى   M: ) ذكر =  الجنس

  |__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|      في المهمة الحالية: التعيين تاريخ                                          :  |__|__| الحالية المهمة
 |__|__|  __|__|__|__|  |__|__||    الحالي: بالمنصبالتعيين  تاريخ                                                                            

 |__|__|    |__|__|__|__|  |__|__|    تاريخ التعيين في اإلطار:          |__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|  :االزدياد تاريخ 
  
            : |__|   الجامعية الشهادة                               |                                                      : |__| كالسل   

 سلـم التنقيـط
األقدمية في المهمة 

 الحالية
 تمنح نقطة عن كل سنة

 الحراس العامين والنظارب خاص

 
|___|___| 

األقدمية في المنصب 
 يالحال

 تمنح نقطتان عن كل سنة في حدود خمس سنوات
 

|___|___| 

 األقدمية في اإلطار

تمنح نقطتان عن كل سنة بالنسبة للسنوات األربع األولى 
 ونقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الخامسة

خاص بالمستشارين في التوجيه 
 والتخطيط التربوي

 
|___|___| 

 نتين األوليينتمنح نقطتان عن كل سنة بالنسبة للس
 ونقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الثالثة  

خاص بالمفتشين التربويين 
 للتعليم الثانوي اإلعدادي

 
|___|___| 

 أهلية المترشح

 |___|___| 10إلى  0من  المواظبة

 |___| 6إلى  0من  السلوك |___|___| جميع المشاركين

 |___| 4إلى  0من  الهندام

مؤهالت المترشح للقيام 
 بالمهام المطلوبة

 |___| 5إلى  0من  القدرة على التنظيم

اإلشعاع في  |___|___| جميع المشاركين
 المحيط المدرسي

 |___| 5إلى  0من 

 التكليف بصفة مؤقتة
ثانوية إعدادية بصفة مؤقتة لمدة ال تقل عن (  نقط لكل من يشغل منصب مدير 3تمنح ثالث )

 اسي.موسم در

 
|___| 

 امتياز الشهادة

( ألساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي والمستشارين في التوجيه والتخطيط 2تمنح نقطتان ) -
 التربوي الحاصلين على اإلجازة أو ما يعادلها؛

 ألساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا أو ( 2)تمنح نقطتان -
 سات العليا المعمقة أو المتخصصة أو شهادة معادلة.الدرا دبلوم 

 
 

|___| 

 مجموع النقط
 

|___|___| 

 

 

 المناصب المطلوبة حسب األفضلية :    

1)           |___|___|___|___|___| 6) ___|___|___|___|___|| 

2) ___|___|___|___|___| 7) ___|___|___|___|___| 

3) ___|___|___|___|___| 8) ___|___|___|___|___|| 

4) ___|___|___|___|___| 9) ___|___|___|___|___|| 

5) ___|___|___|___|___|| 10) ___|___|___|___|___| 

 :مديرية اإلقليميةال

......................................................... 

منصب مدير بمؤسسات التعليم الثانوي  إسنادطلب المشاركة في 

 2019 -لسنة-  اإلعدادي

 بطاقة االختيارات 
 الموسم الدراسي :................................

 
 
 
 
 



 

 

 

 والنسب:................................................................................ االسم

 الشهادات الجامعية والمهنية: •

 التخصص تاريخ ومكان الحصول عليها نوع الشهادات
   

   

 بيان الخدمـات ) يعبأ بكامل الدقة( •

 إلى من النيابة الجماعة المؤسسة المهمة
      

      

      

      

      

 جداول الرموز: •
 المهمة الرمز  الشهادة الرمز

 ناظر 04 اإلجازة أو ما يعادلها 1
 حارس عام للخارجية 05 التبريز 2

3 
أو العليا المتخصصة دبلوم الدراسات العليا المعمقة 

 حارس عام للداخلية 09 أو الدكتوراه أو ما يعادل إحدى هذه الشهادات

 رئيس األشغال 06 دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط 4

 مفتش التعليم الثانوي اإلعدادي 49 

 مستشار في التوجيه التربوي 50 اإلطار الرمز

 مستشار في التخطيط التربوي 51 أستاذ التعليم الثانوي اإلعدادي 02

 أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 03
 

 

 مستشار التوجيه أو التخطيط 60

 السلــك الرمز ) محضر(أو   ملحق تربوي   ) معيد( 51

 إعدادي 1 اإلقتصاد واإلدارةملحق  52

 تأهيلي 2 إطار آخر 90

 

 

 المدير اإلقليميأي وتوقيع ر توقيع وختم المدير)ة( توقيع المترشح)ة(
أشهد أني اطلعت على المذكرة المنظمة 

 للحركة وأقبل بمقتضياتها:

 

 

 

 

 في:......................................

 

  

   

 : كل من أدلى بمعلومات مغلوطة يتحمل مسؤولية تبعاتها،   تنبيه


