
مشروع 
النظام الساسي الخاص بهيئة الساتذة المبرزين 

                            

الباب الول: أحكام عامة

الحكام النظامية : 1المادة 

          يحدد هذا النظام الساسي الحكام النظامية المطبقة على هيئة الساتذة المبرزين.

إحداث هيئة الساتذة المبرزين : 2المادة 

          تحدث هيئة للساتذة المبرزين وتشتمل على:

أستاذ مبرزالدرجة أ: 

أستاذ مبرز رئيسيالدرجة ب: 

أستاذ مبرز من الدرجة الممتازةالدرجة ج: 

??????? الدرجة د:

المهــــــــــام : 3المادة 

  هيئة الستاذة المبرزين هي حلقة وصل بين التعليم الثانوي التأهيلي والتعليم العالي، لذا فإنهم يقومون

بالمهام التالية:       

التدريس بمراكز تحضير التبريز وبالقسام التحضيرية للمدارس العليا للمهندسين وبأقسام 

 تحضير شهادة التقني العالي وبمراكز تكوين الطر التربوية وبمؤسسات وأقسام التميز والقسام

 المعنية بالمتحانات الشهادية الموافقة كلها للتخصص بالتعليم الثانوي التأهيلي  و بمدارس

المهندسين وبالمعاهد العليا وبالجامعات؛

المساهمة في التأطير والتكوين المستمر بمختلف مراحله للطر التربوية، والقيام لهذه 

الغاية بتنظيم تداريب دراسية وندوات متخصصة ومحاضرات؛ 

المساهمة في أنشطة البحث العلمي والتربوي بتعاون مع مختلف هيآت البحث المختصة 

الوطنية والجنبية؛

يمكن أن تسند لهم مهام الدارة التربوية بمختلف مؤسسات التعليم ومراكز التكوين ومهام  

المسؤولية بالمصالح المركزية والخارجية؛

يمكن تكليف الساتذة المبرزين المرتبين على القل في (الدرجة ب) بمهام الشراف  

التربوي.

الحصة السبوعية : 4المادة 

تحدد الحصة السبوعية للساتذة المبرزين في:

8ساعات بالنسبة للعاملين بمراكز تحضير التبريز؛ 
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12ساعة بالنسبة للعاملين بالقسام التحضيرية للمدارس العليا للمهندسين وبأقسام تحضير  

 شييهادة التقنييي العييالي ومراكييز تكييوين الطيير التربوييية و بمييدارس المهندسييين والمعاهييد العليييا

والجامعات؛

18 4 سيياعة للتييدريس و14 سيياعة بالنسييبة للعيياملين بالثييانوي التييأهيلي تخصييص منهييا 

ساعات للقيام بمهام التأطير والبحث التربوي.

 : إجازة البحث 5المادة 

  سنوات من إجازة لجل البحييث أو7       يستفيد الساتذة المبرزون الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة لمدة 

استكمال الخبرة لمدة سنة ما لم يكن ذلك متنافيا مع حاجيات المصلحة.

       ويحتفظ المستفيدون من هذه الجازة بكامل أجرهم وبحقوقهم في الترقية والتقاعد.

       وتحدد إجراءات الستفادة من هذه الرخصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم.

: حد سن التوظيف 6المادة 

  سيينة فييي تاريييخ40       يمكيين أن يلييج إطييار السيياتذة المييبرزين المرشييحين الييذين تقييل أعمييارهم عيين 

التوظيف.

 ويجوز تمديد هذا الحد من السن لمدة تساوي مدة الخدمات الصحيحة  أو الممكن تصييحيحها لجييل التقاعييد

  ربيييع الول23 بتاريييخ: 2.77.81 سنة مع مراعاة مقتضيييات المرسييوم رقييم45من غير أن يتجاوز ذلك 

 ) المتعلق بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلييوب نظامييا لتعيينهييم فييي سيلك1977 مارس 14((1397

جديد للدولة.

الدرجــــــات  : 7المادة 

 درجات وتخصص لها الرتب والرقام الستدللية التالية:3يشتمل إطار الساتذة المبرزين على 

"أ"الدرجة 
أستاذ مبرز

"ب" الدرجة 
أستاذ مبرز رئيسي

"ج"الدرجة 
أستاذ مبرز من الدرجة الممتازة

ر. الستدلليالرتبةر. الستدلليالرتبةر. الستدلليالرتبة
150917461900
254227792930
357438123960
460648404990
5639587051020
6704
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الباب الثاني : التعيين والترقية

التعييـــن : 8 المادة 

  بصفتهم رسمين المرشحون غييير الموظفييون1         يعين في إطار الساتذة المبرزين الدرجة (أ) الرتبة 

الحاصلون على شهادة التبريز.

         غير أن الموظفين الحاصلين على شهادة التبريز يعينون ويرسيمون  ويرتبيون فييي إحيدى اليدرجات

???? ويفقدون أقدميتهم المكتسبة في رتبهم السابقة. والرتب المشار إليها في الجداول الملحقة

الترقية في الرتب  : 9المادة 

         يرقى الساتذة المبرزون من رتبة إلى رتبة موالية كل سنتين.

 الترقية في الدرجة : 10المادة 

تتم الترقية من درجة أ إلى درجة ب في الرتبة الولى عبر:•

- القدمية بعد قضاء سنتين في الرتبة الخيرة من درجة أ؛ 

تتم الترقية من درجة ب إلى درجة ج في الرتبة الولى عبر أحد النسقين التاليين:•

- القدمية بعد قضاء سنتين في الرتبة الخيرة من الدرجة ب؛ 

  مين الدرجية ب ، يتضيمن البحيوث3- انجياز مليف علميي بالنسيبة للمرتيبين عليى القيل فيي الرتبية 

 والمقالت المنشورة في مجلت متخصصة، يعرض على لجنة علمية طبقا للشروط التي يتييم تحديييدها

بواسطة قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم.

التعويضات  :   نظام لثالث ا لباب ا
 التعويضات : 11المادة 

      يسييتفيد السيياتذة المييبرزون علوة علييى المرتييب المنفييذ لييدرجتهم ميين التعويضييات المشييار إليهييا فييي

الجدول.

الجدول الملحق

.التعويضات الشهرية بالدرهم والمخولة للساتذة المبرزين

:التعويضات الشهرية بالدرهم الدرجة
البحث التأطير العباء التعليم
4000 6500 1000 6500 أ

4500 7250 1000 7250 ب

5000 8000 1000 8000 ج
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