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المساعدین والمشرفین التربوییناإلنصاف والتسویة النھائیة لملف طلب :الموضـوع

التّكتل الوطني لمساعدي نحنالمحترمة،بعد التحیة والسالم السیدة معالي وزیرة التربیة الوطنیة 
اللجنة الوطنیة لمساعدي ومشرفي التربیة المنضویة تحت لواء االتحاد :ومشرفي التربیة ممثال بـ

الوطنیة للمساعدین والمشرفین التربویین سیقیةوالتّنU.N.P.E.Fالوطني لعمال التربیة والتكوین 
نرفع إلى معالیكم ھذه العریضة معربین SNTEالمنضویة تحت لواء النقابة الوطنیة لعمال التربیة 

عن ثقتنا الكبیرة فیكم بإحقاق العدل واإلنصاف في دولة القانون وحمایة وضمان كافة الحقوق التي 
.لمفعولاھا الدستور والقوانین الساریة ریق

إن ُخطوتنا ھذه تأتي عقب اإلجحاف الكبیر الذي طال مساعدي ومشرفي التربیة الذین یشكلون أحد 
في استمرار مسیرة التربیة والتعلیم في المتوسطات والثانویات اركائز المؤسسات التربویة وساعدو

التربویة،سات مجھودات جبارة لضمان السیر الحسن للمؤسبسبب نقص التأطیر اإلداري ویبذلون
.دون الحصول على الحد األدنى من حقوقھم القانونیة

ط على مساعدي ومشرفي التربیة وصل ذروتھ جراء التطبیق األعرج للمرسوم لّ إن الظلم الذي سُ 
الذي لم یحمل 240-12ومحاولة التعدیل الجزئي واالنتقائي للمرسوم التنفیذي 266-14الرئاسي 

وال تثمین الخبرة المھنیة المكتسبة خالل للزوال،نھائیا على الرتب اآلیلة بالقضاءمعھ تلك التعھدات
مسارھم المھني وال الشھادات العلمیة المحصل علیھا، بل أقصاھم مرة أخرى من حقھم في 

خرجة استفزازیة ومحبطة یراد بھا وأد أحالم المساعدین وھذا ما نعتبره،التصنیفات الجدیدة 
.واإلقصاءبتقنین الظلم والتھمیش والمشرفین التربویین 

من شروط التوظیف في رتبة مشرف التربیة بعدما إنّنا نشّدد على أّن التنزیلالسیدة معالي الوزیرة، 
یعتبر بمثابة المساس بالحقوق المكتسبة وخطرا على التطبیقیة،كانت بشھادة الدراسات الجامعیة 

ینا خاصا في المجال علم النفس التربوي والمدرسي مستقبل ھذا السلك الذي یحتاج رسكلة أكثر وتكو
عن ھذانلتمس منكم العدولطیر الجید للتالمیذ خاصة بعد تفاقم ظاھرة العنف المدرسي، لذا أللتّ 

شھادات حملةلتربیةالرتبة مشرف رفع شرط التوظیف في المسابقات الخارجیة لوالقرار الخطیر
.فیضھاختبدل اللیسانس جمیع التخصصات 



وھذا خدمة لمصلحة المدرسة الجزائریة وتعزیزا للدور التربوي والبیداغوجي الذي یقوم بھ 
.المساعدون والمشرفون التربویون في تاطیر وتوجیھ التالمیذ في المتوسطات والثانویات 

:ــــــــــــب بــــــــــنا نطالاء على ما سبق فإنّ ـــــــــــوبن
مساعد ومساعد رئیسي للتربیة بالتحویل التلقائي اآلیلة للزوالة النھائیة للرتبــسویالتّ -

.مشرف تربیةوتمكین المعنیین من الترقیة إلى الرتبة القاعدیةالمالیة للرتبةللمناصب 
دة اللیسانس جمیع لتكون بشھافي رتبة مشرف التربیة شروط التوظیفرفع -

.مة لمدرسة عمومیة متطورة ھا حمایة لمكتسبات السلك وخدفیضخالتخصصات بدل ت
12في رتبة مشرف تربیة صنف إدماج وإعادة تصنیف مساعدي ومشرفي التربیة-

.266-14تماشیا مع المرسوم الرئاسي 
بالجمع بین األقدمیة المكتسبة في الرتبة األصلیة ورتبة اإلدماج تثمین الخبرة المھنیة-

.ةلتسھیل الترقیة لرتبة مستشار التربی
.والترقیة للرتب األعلىاإلدماجواعتمادھا في ادات العلمیةتثمین الشھ-
.لسلك مساعدي ومشرفي التربیةجعل رتبة مستشار التربیة حكرا-
.للترقیة لرتبة مستشار التربیةرخصة استثنائیة للمشرفین والمشرفین الرئیسیین-
والیات لل2002المدمجین سنة ضرورة التسویة النھائیة لملف المساعدین التربویین-

.بومرداس –ةسكیكد–تیارت -غلیزان -تیسمسیلت -سعیدة : التالیة

على محمل الجد في سبیل إعالء ھ ھذا وكلنا ثقة أنكم ستأخذونلمعالیكم طلبنافي األخیر نرفع 
وھذا ما یسمح في تحسین مسارنا قانونا،كلمة الحق دون ھضم الحقوق المكتسبة والمشروعة 

.عیق عطائھاالتي تٌ ویجنّبنا الھزاتنا مستقبل آمن ومستقر یضمن لوالمھني،

.تقبلوا معالیكم فائق االحترام والتقدیر، ودمتم في خدمة التربیة والتعلیم


