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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
    

 وزارة التربية الوطنية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النشرة الرمسية 
 للتربيـة الوطنيـة 

 
 

. مؤسسات التربية والتعليم اخلاصة. 
. تنظيم مسابقة مفتشي التربية والتكوين. 

. متدرس أبناء رجال األمن. 
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الفهـرس 
 

قوانني و أوامر : 
 

ــنة 2005،  أمر رقم 05. 07 مؤرخ يف 18 رجب عامة 1426 املوافق 23 غشت س
حيدد القواعد العامة اليت حتكم التعليم يف مؤسسات التربية والتعليم اخلاصة. 

(ج ر ع 59 م يف 2005.08.28 ص.08) 
 

قرارات و مقرارات 
 

ـاس  قرار وزاري رقم 24 مؤرخ يف 11 سبتمرب 2005، يتضمن فتح مسابقة على أس
االختبارات لاللتحاق بسلك مفتشي التربية والتكوين. 

 
مناشيـر : 

 
منشور رقم 05.3632 مؤرخ يف 13 سبتمرب 2005، يتعلــق بشـروط وكيفيـة 

التسجيل على قائمة التأهيل لرتبة مفتش التربية والتكوين. 
 

ــاء رجـال  منشور رقم 05.248 مؤرخ يف 18 سبتمرب 2005، يتعلق بتمدرس أبن
األمن. 
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ــؤرخ يف         أمـر رقـم 07.05 م
ــة 1426 املوافـق      18 رجب عام

ــنة 2005، حيـدد  23 غشت س

ـم  القواعد العامة اليت حتكم التعلي
يف مؤسسات التربيــة والتعليـم 

اخلاصة. 
 

إن رئيس اجلمهورية، 
 

ــواد 3  بناء على الدستور، ال سيما امل
و122 و124 منه، 

 
ومبقتضى األمر رقم 156.66 املؤرخ يف 
ــو  18 صفر عام 1386 املوافق 08 يوني

ـات،  سنة 1966 واملتضمن قانون العقوب
املعدل و املتمم، 

 
ــؤرخ يف  ومبقتضى األمر رقم58.75 امل
ـبتمرب  20 صفر عام 1395 املوافق 26 س

سنة 1975 واملتضمن القانون التجاري، 
املعدل و املتمم، 

 

ومبقتضى األمر رقــم 35.76 املـؤرخ 
ــام 1396 املوافـق    يف16 ربيع الثاين ع
ــم  16 أفريل سنة 1976 واملتعلق بتنظي

التربية والتكوين، املعدل واملتمم، 
 

ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 22.90 امل
ــام 1411 املوافـق 18  يف 27 حمرم ع
غشت سنة 1990 واملتعلق بالســجل 

التجاري، املعدل و املتمم، 
 

ـؤرخ يف  ومبقتضى األمر رقم 07.95 امل
23 شعبان عام 1415 املوافق 25 ينــاير 

سنة 1995 واملتعلق بالتأمينات، 
 

ـؤرخ يف  ومبقتضى األمر رقم 03.01 امل
ــق  أول مجادى الثانية عام 1422 املواف
20 غشت سنة 2001 واملتعلق بتطويـر 

االستثمار، 
 

وبعد االستماع إىل جملس الوزراء، 
 

يصدر األمر اآليت نصه  
 

ــر إىل  املادة األوىل : يهدف هذا األم
ـم  حتديد القواعد العامة اليت حتكم التعلي
يف مؤسسات التربية والتعليم اخلاصة. 

 
ـة  الفصل األول : إنشاء مؤسسة التربي

والتعليم اخلاصة 
 

املادة 02 : تعترب مؤسسة خاصة للتربية 
ــم  والتعليم كل مؤسسة للتربية والتعلي
ــي أو معنـوي  ينشئها شخص طبيع
ــا  خاضع للقانون اخلاص وتقدم تعليم

مبقابل. 
 

املادة 03 : خيضع إنشاء مؤسسة التربية 
ــة مسـبقة  والتعليم اخلاصة إىل رخص
مينحها الوزير املكلف بالتربية الوطنية. 

 
ــاء  املادة 04 : يقدم طلب رخصة إنش
مؤسسة التربية والتعليم اخلاصة مؤسس 
املؤسسة أو مسؤوهلا املؤهــل لتمثيـل 

الشخص املعنوي. 
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ــب أن يرفـق طلـب   املادة 05 : جي
رخصة إنشاء مؤسسة التربية والتعليــم 
اخلاصة مبلف تقين يستجيب لبنود دفتر 
ــف  الشروط اليت حيددها الوزير املكل

بالتربية الوطنية. 
 

ــد مؤسسـة  املادة 06 : جيب أن تتقي
ــم اخلاصـة بالتشـريع  التربية والتعلي
ـيما  والتنظيم اجلاري ما العمل، ال س

يف جمال السجل التجاري. 
 

ــدد شـروط إنشـاء  املادة 07 : حت
ــم اخلاصـة  مؤسسات التربية والتعلي

وفتحها ومراقبتها عن طريق التنظيم. 
 

الفصل الثاين : التعليم 
 

املادة 08 : جيري التعليم  يف مؤسسات 
التربية والتعليم اخلاصة، بصفة إجبارية، 
ــات  باللغة العربية، باستثناء تعليم اللغ
ــع املـواد ويف كـل  األجنبية يف مجي

املستويات. 
 

ــم  املادة 09 : تشمل مستويات التعلي
ــا  املنصوص عليها يف املادة 8 أعاله، م

يأيت : 
 

. التعليم التحضريي،          
. التعليم االبتدائي، 
. التعليم املتوسط، 
. التعليم الثانوي. 

 
ـة  املادة 10 : يتعني على مؤسسة التربي
ـة  والتعليم اخلاصة تطبيق الربامج الرمسي

للتعليم املعمول ا يف مؤسسات التربية 
ـة  والتعليم العمومية التابعة لوزارة التربي

الوطنية. 
 

املادة 11 : ميكــن مؤسسـة التربيـة 
والتعليم اخلاصة، زيادة علــى برامـج 
ــدم نشـاطات  التعليم الرمسية، أن تق
ــص  اختيارية تربوية وثقافية بعد ترخي

من الوزير املكلف بالتربية الوطنية. 
 

الفصل الثالث : التمدرس 
 

ــون شـروط  املادة 12 : جيب أن تك
التمدرس والنظافة واألمن يف مؤسسـات 
ــة، علـى  التربية والتعليم اخلاصة مماثل
ــروط املعمـول ـا يف  األقل، للش
مؤسسات التربية والتعليم العموميــة 

التابعة لوزارة التربية الوطنية. 
 

املادة 13 : جيب أن تكون الشـهادات 
ـري  واملؤهالت التربوية ملستخدمي التأط
ــم يف مؤسسـات  ومستخدمي التعلي
ــة، علـى  التربية والتعليم اخلاصة مماثل
األقل، لتلك املطلوبــة يف مؤسسـات 

التربية والتعليم العمومية. 
 

ـة  املادة 14 : يتعني على مؤسسة التربي
ــن متابعـة  والتعليم اخلاصة أن تضم
ــائج تالميذهـا و حتسـن  وتقييم نت
مستواهم عن طريق املراقبة املستمرة. 

 
املادة 15 : جيب على مؤسسة التربيــة 
ــذ  والتعليم اخلاصة إعالم أولياء التالمي
باستمرار، بالنتائج املدرسية ألبنائهم. 
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املادة 16 : ختول الشهادات املدرســية 
ــم  اليت تسلمها مؤسسة التربية والتعلي
اخلاصة احلق يف االستفادة من املنــح 
العائلية يف حدود التشــريع والتنظيـم 

اجلاري ما العمل. 
 

ــق دوريـة  املادة 17 : جيب أن تتواف
ــا يف مؤسسـة  العطل املدرسية ومد
ـة  التربية والتعليم اخلاصة مع تلك املطبق
يف مؤسسات التربية والتعليم العمومية. 

 
ــن  املادة 18 : خيضع حتويل التالميذ م
مؤسسة التربية والتعليــم اخلاصـة إىل 
ــة إىل  مؤسسة التربية والتعليم العمومي
نفس القواعد املقررة لتحويل التالميـذ 
بني املؤسســات التربيـة والتعليـم 
العمومية، ال سيما املتعلقة منها بشرطي 

السن واملستوى. 
 

ــع : املراقبـة وتتويـج  الفصل الراب
الدراسة  

 
ــة التربيـة  املادة 19 : ختضع مؤسس
والتعليم اخلاصة إىل املراقبة البيداغوجية 
ـش  واإلدارية اليت ميارسها موظفو التفتي

التابعون لوزارة التربية الوطنية. 
 

املادة 20 : حيب على مؤسسة التربيــة 
والتعليم اخلاصــة حتضـري تالميذهـا 
للمشاركة يف االمتحانات الرمسية الـيت 

تنظمها وزارة التربية الوطنية. 
 

الفصل اخلامس : أحكام مالية 
 

ـة  املادة 21 : يتعني على مؤسسة التربي
ـل  والتعليم اخلاصة، عند انشائها ويف ك
ـها  سنة، التصريح مبصادر متويلها ومبالغ

إىل الوزير املكلف بالتربيــة الوطنيـة،   
مبا يف ذلك اهلبات والوصايا. 

 
ـة  املادة 22 : يتعني على مؤسسة التربي
ــأمني  و التعليم اخلاصة اكتتاب كل ت
ــذ  لتغطية املسؤولية املدنية على التالمي
واملستخدمني، طبقا للتشريع والتنظيـم 

اجلاري ما العمل. 
 

املادة 23 : ال ميكن مؤسسة التربيــة 
ـكل  والتعليم اخلاصة أن تتلقى، بأي ش
ـها  من األشكال، متويال أو هبات تقدم
مجعيات أو مؤسسات أو هيئات وطنية 
ــبقة مـن  أو أجنبية، دون موافقة مس

الوزير املكلف بالتربية الوطنية. 
 

الفصل السادس : أحكــام خاصـة 
مبؤسسات التعليم األجنبية 

 
ــات  املادة 24 : خيضع  إنشاء مؤسس
التعليم األجنبية إىل اتفاق ثنائي مصادق 

عليه. 
 

ـم  املادة 25 : ال ميكن مؤسسات التعلي
ـية  األجنبية أن تستقبل تالميذ من جنس
ــن تعليمـا  جزائرية إال إذا كانت تلق
يتطابق مع الربامج التعليمية الرمسية اليت 

تقررها وزارة التربية الوطنية. 
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ــم  املادة 26 : ختضع مؤسسات التعلي
ــع  األجنبية اليت تلقن تعليما يتطابق م
ــة إىل  الربامج التعليمية الرمسية اجلزائري
املراقبة اإلدارية والبيداغوجيــة مـن 
ــة  مصاحل التفتيش التابعة لوزارة التربي

الوطنية. 
 

الفصل السابع : العقوبات 
 

املادة 27 : يترتب على كــل خمالفـة 
ــحب رخصـة  ألحكام هذا األمر س
إنشاء مؤسسة التربية والتعليم اخلاصـة 

وغلقها فورا. 
 

املادة 28 : يعاقب باحلبس من ستة (6) 
أشهر إىل اثين عشر (12) شهرا وبغرامة 
ـار (100.000دج) إىل  من مائة ألف دين
مخسمائة ألف دينار (500.000 دج) كل 
شخص استمر يف ممارسة نشاط التعليم 

اخلاص بعد سحب رخصة اإلنشاء. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الثامن : أحكام ختامية 
 

املادة 29 : تلغــى أحكـام املرسـوم 
التنفيذي رقم 90.04 املؤرخ يف 3 صفر 
عام 1425 املوافق 24 مارس سنة 2004 
ــات  الذي حيدد شروط إنشاء مؤسس
التربية والتعليم اخلاصة وفتحها ومراقبتها، 
وكذا أحكام املرسوم الرئاســي رقـم 
ـام  433.04 املؤرخ يف 17 ذي القعدة ع

ــنة 2004  1425 املوافق 29 ديسمرب س

ــح مؤسسـات  الذي حيدد شروط فت
التعليم املدرسي األجنبية. 

 
ـدة  املادة 30 : ينشر هذا األمر يف اجلري
الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

الشعبية. 
 

اجلزائر يف 23 غشت 2005 
رئيس اجلمهورية 

عبد العزيز بوتفليقة 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  
وزارة التربية الوطنية  

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات  
 

ــؤرخ يف   قرار وزاري رقم 24 م
ــح  11 سبتمرب 2005، يتضمن فت

مسابقة على أساس االختبـارات  
لاللتحاق بسلك مفتشي التربيـة 

والتكوين. 
  

إن وزير التربية الوطنية، 
  

ـؤرخ يف  مبوجب القانون رقم 05.91 امل
ــم،  15 ينـاير 1991، املعـدل واملتم

املتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، 
  

ـؤرخ يف  مبقتضى املرسوم رقم 59.85 امل
23 مارس 1985 واملتضمــن القـانون 

ـات  األساسي النموذجي لعمال املؤسس
واإلدارات العمومية، 

 
مبقتضى املرسوم رقم 145.66 املــؤرخ 
ــدل واملتمـم  يف 02 جوان 1966 املع
املتعلق بإعداد ونشر بعض العقود ذات 
ــص  الطابع التنظيمي والفردي اليت خت

وضعية املوظفني، 
 

ـم 49.90  مبقتضى املرسوم التنفيذي رق
ــن  املؤرخ يف 06 فرباير 1990 واملتضم
القانون األساسي اخلاص بعمال التربية، 

 
ـم 94.89  مبقتضى املرسوم التنفيذي رق
املؤرخ يف 20 يونيــو 1989 املتضمـن 
ــين لالمتحانـات  إنشاء الديوان الوط

واملسابقات املعدل و املتمم. 

ـم 99.90  مبقتضى املرسوم التنفيذي رق
ــارس 1990 واملتعلـق  املؤرخ يف 27 م
ــيري اإلداري إزاء  بسلطة التعيني والتس
ــة  موظفـي وأعـوان اإلدارات املركزي
للواليات والبلديات وكذا املؤسســات 
العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة هلا، 

 
ـم 61.94  مبقتضى املرسوم التنفيذي رق
ــن  املؤرخ يف 07 مارس 1994 املتضم
تطبيق املادة 36 من القانون رقم 16.91 
املؤرخ يف 14 ســبتمرب 1991 املتعلـق 

بااهد والشهيد، 
 

مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 132.94 
املؤرخ يف 13 ماي 1995 املتعلق بإنشاء 
ـــات  النشـرات الرمسيـة للمؤسس

واإلدارات العمومية، 
 

مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 293.05 
املـؤرخ يف 05 مجــادى األوىل 1416 
ــق  املوافـق 30 سـبتمرب1995 املتعل
ــات  بكيفيـات تنظيــم االمتحان
واملسابقات واالختبــارات املهنيـة يف 

املؤسسات واإلدارات العمومية، 
 

مبقتضى القرار الوزاري املشترك املؤرخ 
ــار  يف 29 مارس 1998 الذي حيدد إط
ــاس  تنظيـم املسـابقات علـى أس
ــة  االختبـارات واالمتحانـات املهني
لاللتحاق مبختلف األسالك اخلاصــة 

بقطاع التربية الوطنية، 
 

مبقتضى القرار الوزاري املشترك املؤرخ 
يف 29 مارس 1998 احملــدد لقائمـة 
ــة ذات التكويـن  املؤسسات العمومي
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ــة لتنظيـم إجـراء  املتخصص املؤهل
ــاس االختبـارات  املسابقات على أس
واالمتحانات املهنية لاللتحاق باألسـالك 

اخلاصة بقطاع التربية الوطنية. 
 

ـدد  مبقتضى القرار الوزاري املشترك احمل
لربنامج املســابقات علـى أسـاس 
ــة  االختبـارات واالمتحانـات املهني
ــة لقطـاع  لاللتحاق باألسالك التابع

التربية، 
 

مبقتضى القرار الوزاري املشترك املؤرخ 
ـوق  يف 28 أوت 2000 احملدد ملبالغ حق
ــابقات لاللتحـاق  املشاركة يف املس

باألسالك التابعة لإلدارات العمومية، 
 

ــوزاري رقـم 036  مبقتضى القرار ال
ــن  املؤرخ يف 06 ديسمرب2004 املتضم

ـة  رزنامة االمتحانات واملسابقات املهني
واملدرسية لسنة 2005.  

 
يقـرر 

 
ــرار  املـادة األوىل : حيدد هـذا الق
ــى أسـاس  كيفيات فتح املسابقة عل
ــي  االختبارات لاللتحاق بسلك مفتش
التربية والتكوين رتبة مفتــش التربيـة 

والتكوين. 
 

ـوارد  املادة 02 : طبقا ملخطط تسيري امل
البشرية للسنة املاليــة : 2005، حيـدد 

ــاصب  املطلـوب شـغلها        عدد املن
55 منصبـا بالنسـبة لرتبـة مفتـش     

ــن املفصلـة حسـب  التربية والتكوي
االختصاصات كما يلي : 

  
 

عدد املناصب  عدد املناصب االختصاص  االختصاص 
 1

 3

 3

 2

 2

 7

 2

 2

 1

األمازيغية 
العلوم الطبيعية 

الرياضيات 
اهلندسة الكهربائية 
إدارة اإلكماليات 

إدارة الثانويات 
التسيري املايل 

إسبانية 
العلوم االقتصادية 

 

 3

 4

 3

 5

 3

 2

 3

 3

 3

 3

األدب العريب 
التكوين بالعربية 
العلوم اإلسالمية 

الفلسفة 
الفيزياء 

اهلندسة امليكانيكية 
اللغة الفرنسية 

التكوين بالفرنسية 
اإلجنليزية 

التوجيه املدرسي 
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املادة 03 : تفتح املسابقة على أســاس 
ــي  االختبارات لاللتحاق بسلك مفتش

التربية والتكوين : 
 

ــس  للمترشحني البالغني من العمر مخ
وثالثون (35) سنة على األقــل عنـد 
ــة  تاريخ املسابقة واملسجلني على قائم
التأهيل تضبط من طرف السلطة الــيت 
ـتطالع رأي  هلا صالحية التعيني بعد اس
ـن  جلنة املوظفني اخلاصة  بالسلك وميك
أن يسجل على قائمة التأهيل حســب 

اختصاصام : 
 

ــانوي  1. مديرو مؤسسات التعليم الث

ــنوات  املثبتون الذين هلم مخس (5) س
أقدمية ذه الصفة. 

ــي  2. مفتشو التربية والتعليم األساس

املثبتون الذين هلم عشر (10) ســنوات 
أقدمية ذه الصفة. 

3. مفتشو التوجيه املدرسي واملــهين 

املثبتون الذين هلم مثاين (8) ســنوات 
أقدمية ذه الصفة. 

ــون  4. مديرو املدارس األساسية املثبت

ــة  الذين هلم عشر (10) سنوات أقدمي
ذه الصفة. 

5. املقتصدون الرئيسيون املثبتون الذين 

ــة ـذه  هلم مثاين (8) سنوات أقدمي
الصفة. 

ـم  6. األساتذة املربزون املثبتون الذين هل

ثالث (3) سنوات أقدمية ذه الصفة. 
7. األساتذة املهندسون املثبتون الذيـن 

هلم ست (6) سنوات أقدمية ذه الصفة. 

ــانوي املثبتـون  8. أساتذة التعليم الث

ــة  الذين هلم عشر (10) سنوات أقدمي
ذه الصفة. 

 
ــم  املادة 04 : يتم التسجيل على قوائ

التأهيل وفق الرزنامة املعدة لذلك. 
 

ــف الترشـح يف  املادة 05 : يودع مل
مديرية التربية وينبغي أن يشتمل علـى 

الوثائق التالية : 
 

. طلب خطي للمشاركة يف املسابقة، 
. وصل دفع حقوق املشاركة، 

. صورتان مشسيتان، 
. بيان جممل اخلدمات، 

. نسخ مصادق عليها من  : 
 

حمضر التنصيب 
قرار التثبيت 

شهادات العمل عند االقتضاء 
ــة يف جيـش  شهادة إثبات العضوي
التحرير الوطين أو املنظمة املدنيــة 
جلبهة التحرير الوطين أو شهادة أبناء 

أو أرامل الشهداء عند االقتضاء. 
 

ــل مترشـح مقبـول  وينبغي على ك
ــع حقـوق  للمشاركة يف املسابقة دف

التسجيل قبل بداية أول اختبار. 
 

ـاس  املادة 06 : جتري املسابقة على أس
ــي  االختبارات لاللتحاق بسلك مفتش
التربية والتكوين رتبــة مفتش التربية 
والتكوين يومي 9 و10 نوفمــرب 2005  
ــوان الوطـين  مبراكز يعينها مدير الدي

لالمتحانات واملسابقات مبقرر. 
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ــة املترشـحني  املادة 07 : حتدد قائم
ــى  املقبولني للمشاركة يف املسابقة عل
أساس االختبارات من بني املترشـحني 
ــأهيل، جلنـة  املسجلني على قائمة الت

تتشكل من :  
 

. ممثل عن السلطة اليت هلا صالحيــة 
التعيني، رئيسا، 

ــه جلنـة املسـتخدمني  . ممثل  تنتخب
املنتمني إىل السلك، عضوا. 

 
ـول  املادة 08 : ميكن للمترشح غري املقب
ـالفا  للمشاركة يف املسابقة املذكورة س
ــام  أن يقدم طعنا يف أجل أقصاه 10 أي
ــان  قبل التاريخ املقرر إلجراء االمتح

أمام جلنة خاصة تتكون من : 
 

ــلطة املكلفـة بـالوظيف  . ممثل الس
العمومي، رئيسا، 

. ممثل السلطة اليت هلا صالحية التعيني، 
عضوا، 

ـني  . ممثل تنتخبه جلنة املستخدمني املنتم
إىل السلك، عضوا. 

 
ــة الطعـن،  تبت هذه اللجنة يف صح
وتتخذ اإلجراءات الالزمة قبل تــاريخ 

إجراء االختبارات. 
 

املادة 09 : تشــتمل املسـابقة علـى 
االختبارات التالية : 

 
1. ثقافة عامة : املــدة 3سـاعات، 

املعامل 3، العالمة االقصائية 20/5. 
  

ــة  2. اختبـار يف موضـوع املنظوم

ـامل 4،  التربوية : املدة 4 ساعات، املع
العالمة االقصائية 20/8. 

 
ــدة 4  3. اختبار يف االختصاص : امل

ـة  ساعات، املعامل 4، العالمة االقصائي
 .20/8

  
يعترب ناجحا يف اختبارات القبول ، كل 
ــدل يسـاوي  مترشح حتصل على مع
ــل يف االختبـارات  20/10 على األق

الكتابية ومل حيصل على  أية عالمة اقل 
من العالمة اإلقصائية.  

 
حتدد قائمة النــاجحني يف اختبـارات 

القبول جلنة امتحان تتكون من : 
 

ـني  . ممثل السلطة اليت هلا صالحية التعي
أو السلطة الوصية، رئيسا، 

ــز االمتحـان،  . ممثل مركز أو مراك
عضوا، 

. مصححني، عضوين. 
 

ــحني املقبولـني يف  تعلق قائمة املترش
مراكـز االمتحـان أو يف مقــرات 

مديريات التربية أو يف أماكن العمل. 
 

يشارك يف االختبــار الشـفهي كـل 
ــاجحني يف اختبـارات  املترشحني الن

القبول. 
 

ــة  يشتمل االختبار الشفهي على حمادث
مع أعضاء اللجنــة املـدة 20 دقيقـة 

املعامل 2. 
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ــا كـل  املادة 10 : يعترب ناجحا ائي
ـل  مترشح حتصل على معدل عام ال يق
على 20/10 واملرتب حسب درجــة 
االستحقاق يف حدود املناصب املفتوحة. 

 
ـا  حتدد قائمة املترشحني الناجحني  ائي
يف املسابقة على أساس االختبــارات 

ــة االسـتحقاق جلنـة    حسب درج
تتشكل من :  

 
ـني أو  . السلطة اليت هلا صالحيات التعي
ـا،  السلطة الوصية أو ممثلها املؤهل قانون

رئيسا، 
ــالوظيف  . ممثل عن السلطة املكلفة ب

العمومي، عضوا، 
ــه جلنـة املسـتخدمني  . ممثل  تنتخب
ــة،  املنتمني إىل السلك أو الرتبة املعني

عضوا. 
 

ــة لالنتظـار  تدرج هذه اللجنة قائم
ــة حسـب درجـة  (االحتياط) مرتب
االستحقاق الســتبدال املترشـحني 
ــهم  الناجحني الذين مل يلتحقوا مبناصب

يف اآلجال القانونية. 
 

ـاجحون  املادة 11 : يعني املترشحون الن
ـارات يف  يف املسابقة على أساس االختب
ــة  رتبة مفتش التربية والتكوين  بصف
متدربني  ويعينون حسب احتياجــات 

املصلحة. 
 

ــح مل يلتحـق   املادة 12 : كل مترش
ــه يف أجـل  باملنصب الذي استفاد من
شهر ابتداء من تاريخ تبليغــه  بقـرار 
التعيني يفقد املنصب الذي استفاد منه، 

ــدرج امسـه يف  ويستبدل باملترشح امل
قائمة االنتظار حسب الترتيب. 

 
ـرة  املادة 13 : ينشر هذا القرار يف النش

الرمسية لوزارة التربية الوطنية. 
 

اجلزائر يف 11 سبتمرب 2005 
وزير التربية الوطنية 
بوبكر بن بوزيد 

 

 �

 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية 
مديرية املستخدمني 

ـريين  املديرية الفرعية للمستخدمني املس
مركزيا 

الرقم : 3632 / 2005 
 

إىل  
السيدة مفتش أكادميية اجلزائر 

السيدات والسادة مديــري التربيـة 
بالواليات 

السيدات والسادة مديري املؤسســات 
الوطنية والتربوية               (للتطبيق) 
ــادة مفتـش التربيـة  السيدات والس
والتكوين                      (لإلعالم) 

 
املوضـوع : شـروط وكيفيــة 
التسجيل على قائمة التأهيل لرتبة 

مفتش التربية والتكوين. 
 

املراجع : 
ـؤرخ  . املرسوم التنفيذي رقم 49.90 امل
ـانون  يف 06 فيفري 1990، املتضمن الق

األساسي اخلاص بعمال قطاع التربية 
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ــؤرخ يف       . املنشـور الـوزاري 8 امل
ــجيل  02 جانفي 1996، املتعلق بالتس

على قوائم التأهيل 
 

ــور  تطبيقا للمرسوم التنفيذي، واملنش
الوزاري املذكورين يف املرجع أعــاله، 
ـذي  يشرفين أن أوافيكم ذا املنشور ال
ــد شـروط وكيفيـة  يهدف إىل حتدي
ــأهيل إلجـراء  التسجيل على قائمة الت
مسابقة توظيــف مفتشـي التربيـة 

والتكوين. 
 
 

أوال : كيفية التوظيف 
  

ــن املرسـوم  طبقا لنص املادة 122 م
ـي  التنفيذي املذكور أعاله ، فإن مفتش
ــق  التربية والتكوين يوظفون عن طري
ــن  املسابقة على أساس االختبارات م
ـا  بني املترشحني البالغني من العمر مخس
ـة  وثالثني سنة (35) على األقل إىل غاي
30 سبتمرب 2005 واملسجلني على قائمة 

التأهيل. 
 
  

ثانيا : الشعب واملواد املفتوحة للمسابقة 
 

تفتح املسابقة يف املواد والشعب اآلتية : 
 

الشعب املواد 
. التسيري املايل للمؤسسات التربوية . األدب العريب 

. إ دارة مؤسسات التعليم الثانوي . العلوم اإلسالمية 
. إدارة املؤسسات األساسية . الفلسفة 
. التوجيه املدرسي . الفيزياء 

. التكوين بالعربية . اهلندسة الكهربائية 
. التكوين بالفرنسية . اهلندسة امليكانيكية 

 . اللغة الفرنسية 
 . اإلجنليزية 

 . العلوم اإلقتصادية 
 . العلوم الطبيعية 

 . الرياضيات 
 . اإلسبانية 

 . األمازيغية 
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ثالثا : املوظفون املسموح هلم بالتسجيل  
 

ــن  يسمح بالتسجيل على قائمة التأهيل إلجراء مسابقة توظيف مفتشي التربية والتكوي
للموظفني املذكورين أدناه حسب الشروط املطلوبة يف كل اختصاص : 

  
1.  فرع اإلدارة والتسيري املايل : 

 
الشعب اليت يسجلون فيها املوظفون 

1. املقتصدون الرئيسيون املثبتون الذين هلم 

مثان (8) سنوات أقدمية ذه الصفة. 
التسيري املايل للمؤسسات التربوية 

2. مديرو مؤسسات التعليــم الثـانوي 

ــس (5) سـنوات  املثبتون الذين هلم مخ
أقدمية ذه الصفة. 

ــانوي  إدارة مؤسسـات التعليـم الث
والتكوين 

ـن  3. مديرو املدارس األساسية املثبتون الذي

هلم عشر (10) سنوات أقدمية ذه الصفة.  
إدارة املدارس األساسية 

 
2. فرع التربية :  

 
الشعب اليت يسجلون فيها املوظفون 

ــة والتعليـم األساسـي  1. مفتشو التربي

ــر (10) سـنوات  املثبتون الذين هلم عش
أقدمية ذه الصفة 

ــة  تكويـن املفتشـني باللغـة العربي
والفرنسية بالنسبة ملفتشــي الطوريـن  

1 و2 
ــن  2. أساتذة التعليم الثانوي املثبتون الذي

كل يف مادة إختصاصه لعم عشر(10) سنوات أقدمية ذه الصفة 

ــم   3. األساتذة املربزون املثبتون الذين هل

كل يف مادة إختصاصه (3) سنوات أقدمية ذه الصفة 

ـم  4. األساتذة املهندسون املثبتون الذين هل

كل يف مادة إختصاصه (6) سنوات أقدمية ذه الصفة 
 

ـة  وجتدر اإلشارة إىل أن األقدمية املطلوب
للتسجيل على قائمــة التـأهيل هـي 
األقدمية املكتسبة يف الســلك احلـايل 
ــت  للمترشح وحتسب من تاريخ التثبي
(الترسيم) إىل غاية 30 سبتمرب 2005.  

 

 
وميكن ختفيض األقدميــة املطلوبـة يف 

احلاالت التالية : 
 

ـات  أ. سنة عن كل سداسي يف الدراس
اجلامعية ما بعد شهادة الليسانس الــيت 

هلا عالقة بالفرع املهين. 
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ـدة  ب. يف حدود ثلث املدة وملرة واح
خالل املسار املهين بالنسبة للموظفــني 
ــر  الذين هلم عضوية يف جيش التحري
ـر  الوطين أو املنظمة املدنية جلبهة التحري
ـة  الوطين أو إبن أو بنت شهيد أو أرمل
شهيد طبقا ألحكام املرسوم التنفيـذي 
رقم 61.94 املؤرخ يف 07 مارس 1994. 

 
ج. يف حدود املدة املقــررة قانونـا 
ــاطق  بالنسبة للموظفني العاملني يف من
اجلنوب حسب الشروط املقــررة يف 

التنظيم املعمول به. 
 

ــرية  د. أن ال تقل نقطة التفتيش األخ
عن 20/15. 

  
رابعا : تكوين امللف 

 
حيتوي ملف التسجيل علــى الوثـائق 

اآلتية : 
 

1. طلب خطي. 

ــن قـرار  2. نسخة مصادق عليها م

التعيني بصفة متمرن. 
ــن قـرار  3. نسخة مصادق عليها م

التثبيت (الترسيم). 
ــن قـرار  4. نسخة مصادق عليها م

الترقية إىل الدرجة األخرية. 
5. نسخة من قرار االســتفادة مـن 

ـني  الزيادة يف األقدمية (بالنسبة للموظف
العاملني مبناطق اجلنوب). 

ــري  6. نسخة من تقرير التفتيش األخ

(20/15 على األقل). 
ــوذج  7. استمارة التقييم (حسب النم

ـحني ،  املصاحب) متأل من طرف املترش
ــة  وتوقع من طرف السيد  مدير التربي

مع إبداء رأيــه بكـل موضوعيـة يف 
املترشح. 

ــاملنصب فـور  8. التعهد بااللتحاق ب

ـني  استالم مقرر التعيني بالنسبة للموظف
الذين ال ميارسون عملهم يف امليدان. 

ـية  9. التعهد بالعمل يف أية مقاطعة تفتيش
تقترح عليه يف حالة النجاح يف املسابقة. 

ــات إىل غايـة      10. بيان جممل اخلدم

30 سبتمرب 2002. 

ــن السـجل البلـدي  11. مستخرج م

ـة  ألعضاء جيش التحرير الوطين أو املنظم
ـهادة  املدنية جلبهة التحرير الوطين أو ش
تثبت صفة إبن أو بنت أو أرملة شهيد. 

ــالت  12. نسخ من الشهادات واملؤه

العلمية ( مصادق عليها ). 
ـي يف  13. التعهد بإخالء السكن الوظيف

حالـة النجـاح يف املسـابقة بالنســبة 
ــن يشـغلون سـكنات  للموظفني الذي

وظيفية. 
ـة  14. نسخ من الوثائق اإلدارية املتضمن

ــات  العقوبـات التأديبيـة أو العقوب
ــة  القضائية (تلحق هذه الوثائق يف حال
ــن طـرف  وجودها مبلف املترشح م

مديريات التربية). 
15. (04) مظاريف حتمــل الطـابع 

الربيدي والعنوان الشخصي للمترشح. 
16. صور مشسية حديثة. 

 
ـلم اإلداري  يرسل امللف عن طريق الس
ــر التربيـة) إىل  (مدير املؤسسة ، مدي
مديرية املستخدمني قبل 20 أكتوبــر 

2005 آخر أجل. 
 

ــة  وينبغي أن تكون كل الوثائق املكون
ـف  للملف واضحة ومقروءة ، وكل مل
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يصل بعد التاريخ املذكور أعاله أو يرسل 
ـلم اإلداري أو  مباشرة دون احترام الس
ـري  يتضمن معلومات خاطئة أو وثائق غ

واضحة ال يؤخذ بعني االعتبار. 
 

خامسا : تسليم امللفات 
 

ـتوى  بعد استالم امللفات ومجعها على مس
ــلم إىل مديريـة  مديريات التربية، تس
ــول وبعـد  املستخدمني بالربيد احملم
مراقبتها من طرف املصاحل املختصــة 
باإلدارة املركزية ، يتم إعداد قائمــة 
التأهيل بعد استشارة جلنة املوظفني اليت 
ـح  هلا صالحية قبول أو رفض أي مترش
ــوم  عمال بأحكام املادة 122 من املرس

التنفيذي السالف الذكر. 
 

ـى  مث يستدعي املرشحون املسجلون عل
قائمة التأهيل من طرف مدير الديـوان 
الوطين لالمتحانات واملسابقات إلجراء 
ــاجحون  املسابقة، يعني على إثرها الن
ـني  بصفة مفتشني للتربية والتكوين ممرن
على املقاطعة التفتيشية اليت تسند إليهم. 

 
ـة  ويف األخري، أطلب منكم إعطاء العناي
الالزمة للتدابري املنصوص عليها يف هذا 
ـرع  املنشور، واحلرص على توزيعه يف أس
وقت ممكن على مجيع املؤسسات التربوية 
ـه  قصد متكني املوظفني من اإلطالع علي

وتقدمي ترشيحام يف الوقت احملدد. 
 

اجلزائر يف 13 سبتمرب 2005 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير املستخدمني 
بن عزوط إلياس 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 248 / 2005 

 
األمني العام 

إىل  
السيدة مفتشة األكادميية لوالية اجلزائر 

السيدات والسادة مديري التربية 
 

املوضوع : استثناء لتمدرس أبناء 
رجال األمن. 

 
تذكريا مبحتوى املذكرة رقم 547/ ر.د 
ــة  املؤرخة يف 06 أوت 1996، واملتعلق
بتمدرس أبناء رجال األمن الوطــين، 
ــب منكـم احلـرص  يشرفين أن أطل
ــذه  شخصيا على تطبيق ما تتضمنه ه
املذكرة، و تســهيل معاجلـة قضايـا 
متدرس أبناء هذا الســلك يف إطـار 
ــون  القوانني السارية املفعول، وقد تك
ـذ يف  حمصورة أساسا يف تسجيل التالمي
ــكن  املؤسسات اآلمنة والقريبة من س
الويل والنظر يف إمكانية تسليم الرخص 
ــه  االستثنائية وهذا حسب ما يسمح ب
القانون، وكذا تسهيل عملية إعــادة 
ــذ املتمدرسـني  السنة بالنسبة للتالمي
ـا مل  بأقسام السنوات التاسعة أساسي م
يتجاوز السن القانوين للتمدرس والسنة 
ــانوي نظـرا إىل الظـروف  الثالثة ث

االستثنائية اليت يتمدرسون فيها. 
 

اجلزائر يف 19 سبتمرب 2005 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

ب. خالدي 
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