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دارية، كلفت السيدة نعيمة بن عاقلة، مستشار بالمحكمة اإل  .2018 جويلية 9 مؤرخ في 2018 لسنة 64رئاسي عدد بمقتضى أمر          .بمهام رئيس دائرة ابتدائيةكلف السيد العادل بن حسن، مستشار بالمحكمة اإلدارية،   .2018 جويلية 9مؤرخ في  2018 لسنة 67رئاسي عدد بمقتضى أمر     .مندوب دولة عامكلفت السيدة سلوى قريرة، مستشار بالمحكمة اإلدارية، بمهام   .2018 جويلية 9 مؤرخ في 2018 لسنة 66رئاسي عدد بمقتضى أمر     .رئيس دائرة استئنافيةكلف السيد عماد غابري، مستشار بالمحكمة اإلدارية، بمهام   .2018 جويلية 9 مؤرخ في 2018 لسنة 65رئاسي عدد بمقتضى أمر     .بمهام رئيس دائرة تعقيبية
 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير التربية،  .2018ثنائية لدورة رتبة أستاذ مبرز أول مميز درجة استبضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  يتعلق 2018 جويلية 3قرار من وزير التربية مؤرخ في  
ممته وآخرها المرسوم عدد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو توالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة  1983

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 أكتوبر 19 المؤرخ في 2004 لسنة 2438وعلى األمر عدد 
ي نقحته أو تممته وآخرها األمر العلمي وعلى جميع النصوص التالمبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المدرسين 2004 رة الداخلية بالملفات المنصوص الفصل األول ـ تنظم المناظ  :قرر ما يلي   . المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد   ق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، المتعل2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   إلى وزير التربية، المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 309وعلى األمر الحكومي عدد   ،2016 جانفي 11 المؤرخ في 2016 لسنة 113عدد   أكتوبر 19 المؤرخ في 2004 لسنة 2438عليها باألمر عدد 
المميزون المترسمون في رتبتهم المتوفر األساتذة المبرزون األول  ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعاله 2الفصل   .درجة استثنائية طبقا ألحكام هذا القرار المشار إليه أعاله للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز 2004 سنوات أقدمية على األقل في رتبة أستاذ ) 5(فيهم شرط خمس  وتتولى هذه اللجنة  .تعيين أعضائها بقرار من وزير التربية ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعاله لجنة يتم 4الفصل   .ـ تاريخ فتح المناظرة  ـ تاريخ تقديم ملف الترشح،  قائمة الترشحات عن بعد،ـ تاريخ ختم   ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،  :من وزير التربية ويضبط هذا القرار  ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بقرار 3الفصل   .2014 ديسمبر 31مبرز في تاريخ    ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،  راف على سير المناظرة،ـ اإلش  ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،  :بالخصوص 


