
مطوحة امطحافة –املديرية امللكفة بتدبري جمال امتواضل   

 5027867300امفاكس :   687252 37 05  : امهاتف/امللر املركزي نووزارة ػ ابب امرواح ػ امرابط

 
 

 

 

 

 
 
 

 بالغ حصفي

 
 

مرسوم مرشوع    عىل 3500يوميوز  32خالل اجامتعه الأس بوعي املنعلد يوم امخليس  ضادق جموس احلكومة

( يف شأأن   3552فرباير   05) 0232ذي احلجة  6امطادر يف   35535602بتغيري  املرسوم  رمق  35005066  رمق

كام ضادق اجملوس احلكويم عىل مرشوع مرسوم رمق  ، مبوظفي  وزارة امرتبية اموطنية  امنظام  الأسايس اخلاص 

( يف شأأن  3500دجنرب 32) 0222ن حمرم م 37امطادر يف  35005873بتغيري  وتمتمي  املرسوم  رمق  35005062

حداث  وتنظمي  املراكز  اجلهوية ملهن امرتبية وامتكوين  5ا 

ىل عمل وزارة امرتبية اموطنية وامتكوين املهين  ويف هذا ال طار ، تهنيي رشوط أأن  امرأأي امعام اموطين وامتعوميي،ا 

 37امطادر يف  35005873من املرسوم رمق  33املبول يف سكل تأأهيل أأطر هيئة امتدريس املنطوص عوهيا يف املادة 

(  مل يطرأأ عوهيا أأي تغيري ، حيث يلبل املرتحشون احلاضوون عىل الأكل، عىل 3500دجنرب 32) 0222من حمرم 

شهادة ال جازة يف املساكل اجلامعية نورتبية أأو ما يعادمها ،وكذا املرتحشون احلاضوون عىل الأكل، عىل شهادة ال جازة 

حداها ، واملتوفرون عىل كفاءات هظرية وعومية مماجةل يف ادلراس ات الأساس ية أأو شهادة ال جازة املهنية أأو ما يعادل ا 

  ين يف املساكل اجلامعية نورتبية5نوتكو 

، يس تفيد املرتحشون امللبومون يف سكل تأأهيل أأطر هيئة امتدريس من منحة شهرية نومرسوم اجلديد وطبلا

 تأأهيوهم ومفرتة أأكطاها اجىن عرشة شهرا5درمه طيةل مدة  0355كدرها 

وي ال عدادي ويتوج امتأأهيل امرتبوي  نومتدربني ابحلطول عىل شهادة امتأأهيل امرتبوي نوتعومي الابتدايئ أأو امثاه

ههيم من طرف املراكز اجلهوية ملهن امرتبية وامتكوين،أأو امثاهوي امتأأهييل ، ماكهية املشاركةو  تسمل ا  يف  اميت تتيح هلم ا 

وذكل حسب احلاجيات ومبراعاة  ،باراة متوظيف أأساتذة امتعومي الابتدايئ وامثاهوي ال عدادي وامثاهوي امتأأهييلم 

املناضب املامية احملددة يف كاهون املامية موزعة عىل امتخططات والأسالك والأاكدمييات اجلهوية نورتبية وامتكوين ، 

 5عويه املطادقكام ينص عىل ذكل  امتغيري اذلي جاء به املرسوم 

 35005-3508 متطبيق ابتداء من املومس امتكويينحزي اهذين املرسومني لتضيات م  وتدخل


