مرسوم رقم  272-2212يتضمن النظام الخاص المطبق على سلك مفتشي التعليم الثانوي العام والفني

المادة األولى :
تطبيقا للقانون رقم  93-39الصااااااااير بتاري  81يناير  8339المتضااااااامن للناام الوام للمواوين والو
الوقيويين لليولة  ،يحيي هذا المرسوم الناام الخاص للموتشين التربويين للتوليم الثانوي الوام والوني.

الفصل األول :ترتيبات مشتركة

المادة  : 2يتم تجميع أسا المواوين ذوي الت وين نوساف ي مييان النشاط نوسف ي شوبة واحي  ،ويم ن أن
تضم الشوبة خيارات واختصاصات.

المادة  : 3األسا المصنوة ي مجاتت التخصص المنصوص للياا ي هذا المرسوم تضم يرجتين (ثانية
وأولى) .تضم اليرجة الثانية  89رتبة وتضم اليرجة األولى  81رتبة.
يتم الولوج إلى السل من خ ل اليرجة الثانية.
و ي ال سااااااالا  ،يتم إقرار توايواة للى التوالي بين مجمو المواوين من الايرجاة الثانية واليرجة األولى ،
وسيتم تحييي سلم األجور ي الوصل الثاني من هذا المرسوم.

المادة  : 4يحصاال التقيم ي الرتبة للى أساااق األقيمية  ،ل ساانتين ،يما ليا قرار يتخذي الواير المس ا ول
بتجميي تقيم أحي الو  ،أو م ا أتف بتقيم خاص ،طبقا لإلجرا المقرر ي الناام األسااااااساااااي الوام للمواوين
الوقيويين لليولة.
والو

المادة  : 5يتم التقيم ي اليرجة طبقا للناام الوام للمواوين والو

الوقيويين لليولة ونصوصف التطبيقية:

ا) بالتقيم اتختياري ،قط للمرور مباشاار إلى يرجة أللى ،لن طريا التسااجيل للى تسحة ساانوية للتقيم بوي
المست ملين أقيمية سنة
رأي من اللجنة اإليارية المتخصصة مت ا سة التمثيل للى أساق ال وا المانية للو
ي الرتبة السايسة من اليرجة الثانية.
ب) لن طريا التساااجيل للى تسحة سااانوية للتقيم بوي رأي من اللجنة اإليارية المختصاااة مت ا سة التمثيل إثر
انتقا لبر امتحان ماني للو  ،الحاساين للى أقيمية ت تقل لن سنة ي الرتبة الثالثة من اليرجة الثانية.
ولني األخذ بالصااييتين ا و ب أل ي  ،ت ون األقيمية المطلوبة ساانة للى األقل ي الرتبة الخامسااة بالنساابة
الذين ت تقل أقيميتام ي اليرجة الثانية لن خمق سنوات.
للو

المادة  : 6يتم ا تتاب المواوين ي أس ا
الماني.

الشااوبة المنامة باذا المرسااوم ،بواسااطة المسااابقة ومأو اتمتحان

الفصل الثاني  :ترتيبات خاصة

المادة  : 7تتمثل شاوبة موتشي التوليم الثانوي الوام والوني ي الوااس
وتنويذ الماام المتولقة بالتوتيش والتقويم واإلنتاج التربوي.
يتولى تسيير سل هذي الشوبة الواير الم ل

المتخصصة ي تصور وتنايم وسير

بالتوليم الثانوي.

المادة  : 8تضم شوبة الموتشين التربويين للتوليم الثانوي الوام والوني اليرجات المبينة ي الجيول أيناي:

الوسة

اليرجة الثانية
تبيان

أ8

اليرجة األولى
تبيان
النسبة الماسوية%

موتش توليم ثااانوي لااام
09
و ني

المادة  : 9يحيي هذا الجيول الم ه ت والوااس

السلك

الدرجة

الو مة القياسية
النسبة الماسوية%

موتش توليم ثااانوي لااام
99
و ني

الخاصة باألس

ق1

ي هذي الشوبة:

المؤهالت الوظائف

التقويم
توليمااااثااااااناااااياااااة
ماوتش الا
واألولى
ثااانوي لااام
و ني
المتابوة

 -8التأ ي من مطابقة التولم للبرامج الرسمية؛
 -1إجرا التقويماات المتولقاة بتايريق المواي ،وبتايابير الساااااااياساااااااية
التربوية ونتاسجاا؛

 -9اقتراح وإنواش أنشطة الحيا الميرسية وضمان متابوتاا وتقويماا؛
اإلنااااااااااتاااااااااااج  -4القيااام بمامااات المشاااااااور والتوجيااف والرقااابااة والتوتيش والتنقيط
التربوي
للميرسااين ي الم سااسااات الوطنية من التوليم الثانوي الوام والوني
(الومومياة والخصاااااااوصاااااااية) ،و ي ميارق ت وين المولمين و ي
الم سسات اليراسية الموريتانية ي الخارج؛
اإلشرا
 -5القيام بتقويم وإرشااايات ياخل توتيش يحوي ،لني اتقتضااا  ،يرجة
رقمية (لييية)؛
الرقابة
 -6إجرا بحوث ذات ابت اااارات تربوياااة ،وإجرا التجاااارب بااااذا
الخصوص.
التصور

 -0المسااااهمة ي تصاااور وإلياي برامج المواي التوليمية الميرساااة ي
التوليم الثانوي ،وتحييي توقيتاا وضوارباا؛

اتستشار

 -1المساااااهمة ي إنتاج وإجاا ال تب الميرسااااية والوساااااسل والوثاسا
التربوية األخرى قبل نشرها؛

الت وين

 -3القيام بمتابوة التوليمات الرسمية المتولقة بالبرامج والطرق التربوية
؛

اإلنواش

اقتراح خطط لت وين المايرساااااااين للى محتويات البرامج
-89
والطرق التربوية؛
 -88المواينة المباشر ل لمال والتجارب التربوية؛
المشااااااااار ااة ي تحااييااي الخيااارات والتوجاااات التربويااة
-81
المتولقة بالتوليم الثانوي؛
تقويم التنطيم التربوي للم ساااااااساااااااات الثاانوياة (الجاياول
-89
الامنية للوصاااول ،تنطيم التوقيت الميرساااي وتوايع الت ميذ ياخل
الوصول)؛
-84

المشار ة ي إلياي الناام الياخلي للم سسات الثانوية؛

مواينة الصاااااااووبات ي مجال التواصااااااال والو قات للى
-85
مسااااتوى الم سااااسااااات الثانوية من جاة ،وبين هذي الم سااااسااااات
ومحيطاااا من جاااة خري والتاايخاال لنااي اتقتضاااااااا لتصاااااااحي
اتخت تت المحتملة؛
م حاااااة مختل الاواهر السااااااالو يااااة للت ميااااذ و را
-86
اتخت تت الملحواة ،واقتراح الموالجات ومتابوة تنويذها.

الوقيويين لليولة
المادة  :12يتم ولوج أسا الشااوبة أل ي طبقا ألح ام الناام األساااسااي للمواوين والو
وللى أسااق الشااايات اليراسية والجاموية أو المانية و ذا التجربة المانية المتقيمة ما هو مبين ي الجيول
التالي :

السلك

االكتتاب

الترسيم

الداخلي
بوي الحصاول للى الشاايات
يتم ولوج الساال لن طريا مسااابقة ياخلية مشااوولة
 ماواتاش توليمالمطلوبة
باتا اويان ساااااااناتايان بااااالاماااايرساااااااة الوليااااا للتوليم.
ثاااانوي لاااام
ت يم ن أن يترش لاذي المسابقة إت:
و ني
ـ ميير ثانوية حاصل للى اقيمية  9سنوات
ـاااااااا أسااتاذ ساال ثان من التوليم الثانوي حاصاال للى
أقيمية  1سنوات ي السل .
ـااااااا أساتاذ سل ثان من التوليم الثانوي والوني حاصل
للى شاااااااي ماساااااتر 1وللى أقيمية  4سااااانوات ي
السل .
ـااااااااا أسااااتاذ إليايية وم ون رسيسااااي ي التوليم الوني
حاصال للى ماستر 1ت تقل أقيميتام لن  1سنوات
ي السل

الفصل الثالث  :ترتيبات انتقالية وختامية

المادة  :11يتم إنشا أصلي لسل موتش تربوي للتوليم الثانوي الوام والوني من بين:
ـ أساتذ التوليم الثانوي الوام والوني الذين شيلوا سابقا أو ما االوا يشيلون وايوة موتش تربوي للتوليم الثانوي
الوام والوني بتاري صيور هذا المرسوم.
ـ أساتذ السل الثاني من التوليم الثانوي الوام والوني الذين يشيلون وايوة مستشار تربوي ي المواي التربوي
الوطني بتاري صيور هذا المرسوم.

المادة  : 12يليي هذا المرسوم ا ة الترتيبات السابقة والمخالوة لاذا المرسوم.

الماادة  :13ي ل واير الايولاة للتااذياب الوطني والتوليم الوالي والبحث الولمي  ،وواير الوايوة الومومية
والومل ولصرنة اإليار  ،وواير المالية ،والواير المنتيب ليى واير اليولة الم ل بالتوليم الثانوي ،ل يما
يونيف بتنويذ هذا المرسوم.

