
 

 

 الدرجات()توجيهات حول مراقبة صحة الترقيات 

 المحتملة واكتشاف األخطاء

الذي  (2018المالية  )السنةفي جدول الترقيات للسنة المالية المعتبرة  موظف()يتم تسجيل كل أستاذ  :أوال

 )مثالديسمبر من السنة المالية المعتبرة  31شهرا من تاريخ أخر ترقيته إلى  30أي  المطلوبة،األقدمية  استوفى

(.2018السنة المالية الحالية   

 أن الدرجة بالنسبة ألسالك التدريس وفق وتيرتين فقط أييتم ترتيب المسجلين للترقية الى نفس الدرجة  ثانيا:

 60أي موظفين  10( ضمن 4وأربعة )( 6بستة ) التوالي،متوسطة حيث تحدد النسب على تكون سريعة أو 

 بالمئة 40و أشهر( 6سنة و 2) سريعةبوتيرة يتحصلون على درجة األوائل في نفس الدرجة  المرتبينبالمئة من 

التالية:حسب المعايير  سنوات( 3) ةون على درجة بوتيرة متوسطلصيتحبعدهم  المرتبين  

التربوية أي نقطة  )النقطة( + 2اإلدارية تضرب في  )النقطة كمايليمجموع النقاط وتحتسب  األول:المعيار 

.(3المفتش تضرب في   

حدث تساوي مجموع النقاط لعدة أساتذة فيتم الترتيب حسب  )إذاأول توظيف المعنيين  الثاني: تاريخالمعيار 

.أوال(تاريخ أول توظيف أي يرتب األقدم   

تساوى مجموعة من الموظفين أو ألساتذة في مجموع النقاط ولهم نفس  )إذا االزديادتاريخ  الثالث:المعيار 

.وال(أأي يرتب األكبر سنا  االزدياديخ تاريخ التوظيف فيتم الترتيب حسب تار  

مايلي:كل معني يراقب  إذا؟ماذا نراقب   
درجته(على تاريخ تنفيذ أخر  باالطالع )عليهتاريخ أخر ترقية له   

تعيينه(بالعودة لمقررة أول  )عليةتاريخ التوظيف   
 تاريخ الميالد.

عليهم  االمتياز،فما فوق بالنسبة للمناطق المستفيدة من منحة  12في صنف  والموظفين المصنفيناألساتذة  :ثالثا

أستاذ تاريخ  )مثال بالنسبة لوالية باتنة شهر لكل سنة عمل 2ب  والمقدرةمن تعويض المنطقة  استفادتهبمراقبة 

 باالنتباهلذلك عليكم  (،أقدميةأشهر  06من  31/12/2018ى غاية يستفيد إل 30/12/2015تنفيذ أخر درجته هو 

.أيضا النقطةلهذه   

من تاريخ الترقية للرتبة  ابتداءدرجته السابقة  احتسبتهناك من ترقى الى أستاذ رئيسي أو مكون حيث  :رابعا

لهذه النقطة. االنتباهلذلك يجب  درجة(األقدمية تجدها مكتوبة في أخر  )باقيأقدميته بباقي  وتم االحتفاظالجديدة   

أو لديه قرار  2018السنة المالية الحالية  باسمالمهنية من قرار تعويض الخبرة  استفادهناك من  :خامسا

من قرار تعويض  03لهذه النقطة إلن المادة  لالنتباهفالبد  السابقة،في درجته  يطبقولم تعويض خبرة مؤشر 

حيث يسري مفعوله ابتداء من تاريخ إمضاءه. ،الخبرة تنص على تنفيذ القرار  

ألن الدرجات ترسل مباشرة من مصلحة الموظفين إلى مصلحة األجور  البريدي( )الحسابمراقبة رقم التعريف  :سادسا

 للتنفيذ في الراتب وهذا لتسهيل المهمة.

---------------------------------------------------  
وعضو اللجنة المتساوية األعضاء باتنة  إنباقعضو مكتب والئي لنقابة  علي:سنوسي  األستاذ

 لسلك أستاذ تعليم متوسط سابقا
 

 

  


