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 ا خباري الغب

 0202يناير  02الأربعاء 

 

ن ان اللجأأ  تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، 

زاء الأطر المختصة ال دارية المتساوية الأعضاء  ي عقد التابعة لقطاع التربية الوطنية، ستشرع فا 

، 0229اجتماعاتها الس نوية الخاصة ابلنظر في جداول الترقي في الدرجة ابلختيار برسم س نة 

 : وذلك وفق الجدولة الزمنية التالية 0202 فبراير 21و فاتحبين  خالل الفترة المتراوحة ما
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 اجتماعات اللجان ال دارية المتساوية الأعضاءالبرمجة الزمنية لعقد 

.9022بشأأن الترقية في الدرجة ابلختيار برسم س نة   
 

 س نة الترقي اريخـــــــالت اعةـــــالس
 ةــــالدرج

طــــــــــــار  ال 
ل  من ىـــــا 

22/20/0202 العاشرة صباحا  بتدائيال  س تاذ التعليم أأ  0 الدرجة 2 الدرجة 2019 

20/20/0202 العاشرة صباحا 0 الدرجة   2 الدرجة 0229   عداديس تاذ التعليم الثانوي ال  أأ  

20/20/0202 العاشرة صباحا  
 0 الدرجة 2 الدرجة 0229

 أأس تاذ التعليم الثــانوي التــأأهيــلي
  2 الدرجة الممتازة الدرجة 0229

20/20/0202 العاشرة صباحا  2 الدرجة الممتازة الدرجة 0229 
أأس تاذ مبــرز للتعليم الثــانوي 

 التــأأهيــلي

 العاشرة صباحا
20/20/0202  

 عداديمفتش تربوي التعليم الثانوي ال   2 الدرجة الممتازة الدرجة 0229

 لتأأهيليامفتش تربوي للتعليم الثانوي  2 الدرجة الممتازة الدرجة 0229

 يبتدائال  مفتش تربوي للتعليم    2 الدرجة الممتازة الدرجة 0229 الثانية عشر ظهرا

 العاشرة صباحا

21/20/0202  

 مفتش المصالح المادية والمالية   2 الدرجة الممتازة الدرجة 0229

 الواحدة زوال
  0 الدرجة 2 الدرجة 0229

 ممون
 2 الدرجة الممتازة الدرجة 0229

29/20/0202 العاشرة صباحا  في التخطيط التربوي فتشم   2 الدرجة الممتازة الدرجة 0229 

29/20/0202 الواحدة زوال  في التوجيه التربويمفتش  2 الدرجة الممتازة الدرجة 0229 

 العاشرة صباحا

22/20/0202  

 0 الدرجة  2 الدرجة 0229
 مستشار في التخطيط التربوي

 2 الدرجة الممتازة الدرجة 0229

 الواحدة زوال
  0 الدرجة 2 الدرجة 0229

 مستشار في التوجيه التربوي
 2 الدرجة الممتازة الدرجة 0229

 العاشرة صباحا
22/20/0202  

    0 الدرجة 0 الدرجة 0229
 متصرف

  0 الدرجة 2 الدرجة 0229

0229و 0221 الواحدة زوال  متصرف تربوي 2 الدرجة الممتازة الدرجة 

 العاشرة صباحا
20/20/0202  

 0 الدرجة 0 الدرجة 0229
 محرر

 0 الدرجة 0 الدرجة 0229

 مساعد ا داري 0 الدرجة  0 الدرجة 0229 الثانية عشر ظهرا

 العاشرة صباحا
20/20/0202  

 ملحق تربوي 0 الدرجة 2 الدرجة 0229

دارة 0 الدرجة 2 الدرجة 0229 الواحدة زوال  ملحق القتصاد وال 
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 س نة الترقي اريخـــــــالت اعةـــــالس
 ةــــالدرج

طــــــــــــار  ال 
ل  من ىـــــا 

 العاشرة صباحا
21/20/0202  

 2مهندس رئيس الدرجة  0229
 الدرجة

 الممتازة
 مهندس الدولة

 مهندس رئيس 2 الدرجة الممتازة الدرجة 0229 الواحدة زوال

21/20/0202 العاشرة صباحا  مهندس معماري رئيس 2 الدرجة الممتازة الدرجة 0229 

 العاشرة صباحا

21/20/0202  

 0 الدرجة 0 الدرجة 0229

 0 الدرجة 0 الدرجة 0229 تقني

   0 الدرجة 2 الدرجة 0229

 الواحدة زوال
 0 الدرجة 0 الدرجة 0229

 مساعد تقني
 0 الدرجة 2 الدرجة 0229

 


