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

 

 
 

 

 

 
 

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

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

 : |__|__| |_ _|  |__|__|__|  |__|__|        رمزها                       .................................................................................: المؤسسة

 |__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|      :  التوظيف تاريخ                              |__|     : ( F =   أنثى    M) ذكر =     :  الجنس

 |__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|      :   ةفي المهمة الحالي التعيين تاريخ                      |__|__|   .………… :  الحالية المهمة

 |__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|     : الحالي المنصبفي التعيين  تاريخ                       |__|__||__|__|__|__|  |__|__|  :     تاريخ اإلزدياد  

 |__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|     : سنة الحصول عليها                      |__|  : الجامعية الشهادة                : |__|   السلك 
   

 سلـم التنقيـط

 

 األقدمية في المهمة الحالية
 نقطة عن كل سنة  

 خص المفتشين{ت}ال 
|___|___| 

 األقدمية في

 المنصب الحالي 
 نقطتان عن كل سنة  في حدود أربع سنوات  

 خص المفتشين{ت}ال 
|___|___| 

 ية فياألقدم

 اإلطار

 

 نقطتان عن كل سنة  بالنسبة للسنوات الثالث األولى  

 ونقطة عن كل سنة إبتداء من السنة الرابعة

 }خاص بالمفتشين{

|___|___| 

 الحراسة العامة

 

 نقطة عن كل سنة

 {فقط }خاص بالنظار و مديري الدراسة

|___|___| 

 التكليف بصفة مؤقتة
منصب مدير ثانوية تأهيلية بصفة مؤقتة لمدة  (  نقط لكل من يشغل3تمنح ثالث )

 ال تقل عن موسم دراسي.

 
|___| 

 امتياز الشهادة

 

( للحاصلين على التبريز أو دبلوم الدراسات العليا أو العليا المعمقة أو 2نقطتان )  

 المتخصصة أو الدكتوراه أو ما يعادل إحدى هذه الشهادات

|___|___| 

 أهلية المترشح

 المواظبة
 10إلى  0 من

 السلوك |___|___|
 6إلى  0 من

 الهندام
 4إلى  0من 

 مؤهالت المترشح للقيام بالمهام المطلوبة

 القدرة على التنظيم
 5إلى  0من 

|___|___| 

 اإلشعاع في المحيط المدرسي
 5إلى  0من 

 

 

 

 
 

 

 

 

 |___|___| مجموع النقط

 .................................................................................................................................:مديرية اإلقليميةال

  التأهيليبمؤسسات التعليم الثانوي مدير  منصب إسنادطلب المشاركة في 
 2019-لسنة- 

  بطاقة االختيارات  
 .............................../:........................... الموسم الدراسي  
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 ............................................................................................االسم والنسب:

 

               المؤسسات المطلوبة وأرقام المناصب حسب األفضلية

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

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

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

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

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

 

 أو المهنية الجامعية الشهادات    
 

الشهادات نوع ومكان الحصول عليها تاريخ   التخصص 

   

   
 

 الخدمات بيان •
مهمةال  إلى من النيابة الجماعة المؤسسة 

      

      

      

 جداول الرموز •
   اإلطار الرمز   المهمةالمهمة  الرمزالرمز

 أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 03  التدريس  0101

 أستاذ مبرز 04  أستاذ مبرز 93

 مفتش التعليم الثانوي 22  مدير الدروس 11

لتخطيطمفتش التوجيه أو ا 25  مدير الدراسة 12  

 مستشار التوجيه أو التخطيط 60  ناظر 04

 ملحق تربوي      51  حارس عام للخارجية 05

 ملحق االقتصاد واإلدارة 52  حارس عام للداخلية 09

 إطار آخر 90  رئيس أشغال 06

الشهادة                                                                                   الرمز  مفتش التعليم الثانوي 02  

 اإلجازة أو ما يعادلها  11  مفتش التوجيه 18

 التبريز 2  مفتش التخطيط 19

 دبلوم الدراسات العليا أو العليا المعمقة أو العليا المتخصصة أو الدكتوراه أو ما يعادل إحدى هذه الشهادات 3  مستشار في التوجيه 50

وم التخرج من مركز التوجيه والتخطيطدبل 4  مستشار في التخطيط 51  

 السلك الرمز  محضر 07

 إعدادي 1  معيد 08

 تأهيلي 2  مهام أخرى 90

 

المترشح )ة( توقيع وختم المدير)ة( توقيع   المدير اإلقليمي وتوقيع يأر 
اطلعت على المذكرة  أني أشهد

 المنظمة للحركة وأقبل مقتضياتها:
 
 
 
 

...:.................... في  
 

  

  تبعاتها،  ةيتحمل مسؤوليبمعلومات مغلوطة  أدلى: كل من  هام 


