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   الفهـرس
  

  الصفحة  
  إاء مهام و تعيينات. 1
 

 21 وافقامل 1433الثانية عام  مجادى 29يف  مؤرخ رئاسي مرسوم
 بيةالتر  بوزارة  مدير  نائب  مهام إاء يتضمن، 2012 سنة مايو

  ............................)35/2012العدد . ر. ج( الوطنية
 

 21 وافقامل 1433 عام الثانية مجادى 29 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
  الوطنية  التربية  بوزارة  مفتش  نيتعي  يتضمن، 2012 سنة مايو

  ...................................)35/2012العدد . ر. ج(
 
  خلاصة بالتعليم املتوسطاإلجراءات ا. 2
  

، يتعلق بتنظيم حصص 2012ماي  27مؤرخ يف منشور 
  .االستدراك لفائدة التالميذ غري املقبولني يف السنة األوىل متوسط

  
  اإلجراءات اخلاصة بالتعليم الثانوي . 3
  

 12مؤرخ يف  175/0.0.5/2012و  375/0.0.3/12رقم منشور 
التعليمية يف القسم  ، يتعلق بتحليل الوضعيات2012جويلية 
  ...................................................ومعاجلتها

  
  اإلجراءات اخلاصة بالتسيري اإلداري. 4
  

، يعدل 2012مايو  29مؤرخ يف  240-12تنفيذي رقم مرسوم 
شوال عام  11املؤرخ يف  315-08ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 

واملتضمن القانون األساسي  2008سنة أكتوبر  11املوافق  1429
   اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية 

  ...............................)....34/2012العدد . ر. ج(
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   اإلجراءات اخلاصة باملسابقات املهنية. 5
  

يتضمن فتح ، 2012جوان  28ي ـمؤرخ ف 556رقم قرار 
بسلك أساتذة املدرسة  اللتحاقل الشهادةمسابقة على أساس 

  ............االبتدائية رتبة أساتذة املدرسة االبتدائية جلميع املواد
  

 يتضمن فتح مسابقة، 2012جوان  28مؤرخ يف  557رقم قرار 
بسلك أساتذة التعليم املتوسط رتبة  اللتحاقالشهادة لعلى أساس 

  ............................أستاذ التعليم املتوسط جلميع املواد
  

فتح مسابقة  يتضمن، 2012جوان  28مؤرخ يف  558رقم قرار 
رتبة التعليم الثانوي بسلك أساتذة  اللتحاقل الشهادةعلى أساس 
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 29يف  مؤرخ رئاسي مرسوم
 وافقملا 1433 عام الثانية مجادى

 إاء يتضمن، 2012 سنة مايو 21
 التربية بوزارة مدير مهام نائب

 . الوطنية
  
 يف مؤرخ رئاسي مرسوم وجبمب

 وافقامل 1433 عام الثانية مجادى 29
 مهام تنهى 2012 سنة مايو 21

، بوساحية احلكيم عبد السيد
 تسيري تابعةمل مدير نائب بصفته

 بوزارة الالمركزية صاحلامل موظفي
 بوظيفة لتكليفه، الوطنية التربية
  . أخرى

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 29 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 وافقملا 1433 عام الثانية مجادى

ني تعي يتضمن، 2012 سنة مايو 21
 . الوطنية التربية بوزارة مفتش

 
 يف مؤرخ رئاسي مرسوم وجبمب

 وافقامل 1433 عام لثانيةا مجادى 29
 السيد يعين 2012 سنة مايو 21
 مفتشا، بوساحية احلكيم عبد

  .الوطنية التربية بوزارة
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

     العام األمني
  
  إىل

 التربيـة  السيدات و السادة مديري
  بالواليات

بيـة  السيدات و السادة مفتشي التر
  )للمتابعة(          للتكوين الوطنية

 التعليم السيدات و السادة مفتشي
  )و التطبيق للمراقبة(       االبتدائي

 املدارس السيدات و السادة مديري
  )للتنفيذ(                  االبتدائية

  
ــوع  ــيم :املوض ــص تنظ  حص

 التالميذ غـري  لفائدة االستدراك
  وسطيف السنة األوىل مت املقبولني

  
   :املرجع 

ــ ــرار ـ ــوزاري الق ــم  ال رق
 02املؤرخ يف / و.خ.أ/و.ت.و/22

  .2007سبتمرب 
-76 و رقم 06ـ  60املنشور رقم  ـ

  .2006ماي  13يف  املؤرخ 06
  

 تنظيم يشرفين أن أذكركم بضرورة
 لفائدة املقررة االستدراكية احلصص

 غري ابتدائي اخلامسة تالميذ السنة
 متوسط املقبولني يف السنة األوىل

 ، على مستوى2012دورة ماي 
 االبتدائية، و ذلك كل املدارس

إىل  2012جوان 17 من يوم ابتداء
  . 2012جوان 25يوم  غاية

  
 االستدراكية وفقا الدروس تنظم

 76و 60رقم  املنشور ألحكام
املذكور  2006ماي  13يف  املؤرخ

يف  و ذلك أعاله، املرجع يف
 تشمل على أن، الصباحية الفترات

 املعنية الثالثة املواد يومية كلّ فترة
 و اللغة الرياضيات، العربية اللغة(

 تالميذ جيمع حيث، )الفرنسية
يف  ابتدائي املعنيون اخلامسة السنة
 حصص  و تنظم هلم خاصة أقسام

خاص  برنامج وفق استدراكية
  :يشمل 

  
 و النقائص الثغرات عالج ـ

 أبرزا و اليت التالميذ لدى املسجلة
 اية المتحان األوىل الدورة نتائج

 و كذلك، االبتدائي التعليم مرحلة
 املستمر للسنة التقومي نتائج

   .احلالية الدراسية
 على معاجلة التالميذ تدريب ـ

 اختبارات لطبيعة موافقة مواضيع
 التعليم مرحلة اية امتحان

  .االبتدائي
  

من  أطلب، العملية هذه نظرا ألمهية
 التربية مديري ادةو الس السيدات

 احلسن على السري شخصيا السهر
 و السادة السيدات و دعوة، هلا
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 إىل االبتدائية املدارس مديري
، اإلجراءات ذه التكفّل الفعلي

 التعليم مفتشي و السادة والسيدات
   ةـو مراقب ةـمتابع إىل االبتدائي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 إعداد منكم أطلب كما، تنفيذها
 و موافاة بشأا قرير مفصلت

 التقرير ذا األساسي التعليم مديرية
  .إمتامها عند
  

  2012ماي  27اجلزائر يف 
  األمني العام لوزارة التربية الوطنية

  بوبكر خالدي
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  ة التربية الوطنيةوزار

  مديرية التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
  375/0.0.3/2012: الرقم 

  مديرية التكوين
     175/0.0.5/2012: الرقم 

  
  إىل

 التربيـة  السيدات و السادة مديري
  )للتنفيذ(                 بالواليات 

السيدات و السادة مفتشي التربيـة  
  )املتابعةلإلعالم و (          الوطنية

ــديري ــادة م ــيدات و الس  الس
  )للتطبيق(                 الثانويات

  
الوضـعيات   حتليـل  :املوضوع 

  و معاجلتها  يف القسم التعليمية
  

 بتـاريخ  79املنشور رقم  :املرجع 
املتضــمن مــذكرة  04/06/2010

املمارسـات   حتليل منهجية حول
  .املهنية

ــات ــذكرة :  املرفق ــيقم  تنس
 حتليـل ( : هابيداغوجي موضـوع 
 يف القسـم  الوضعيات التعليميـة 

  .)ومعاجلتها
  

 وظواهر أحداثا املدرسون يواجه
 أحيانا و متعددة جتعلهم متنوعة
 أو خطة تعليمهم مسار يغريون
 و قصد. ما لقسم ضراحمل درسهم

 هذه مواجهة على مساعدم
 هلم نقدم و الصعوبات العوائق
 لضبط معامل الوثيقة هذه ضمن

 وب مع األحداثملمح التجا
 اليت ينبغي العوامل و حتديد املفاجئة

يف  التحكم هلا من أجل التحسب
من  و انطالقا، الظواهر هذه

 البيداغوجية مالحظة املمارسات
 يف اخلرباء بعض املتجددة و أعمال

 من وضعيات عينة نرصد التربية
 مع اقتراح لألساتذة نقدمها مشكلة
 مثل حتليل ألن. هلا احللول  بعض

 القسم بتنشيط هذه احلاالت يسمح
 اجلماعي العمل دعم إىل و يرمي

 و متكني املشتركة األعمال حتضريو
  .اخل... و اآلراء   اخلربات تبادل

  
 املرفقة املذكرة دف :األهداف 

 :إىل 
  
 العالقة التساؤل حول ةإثار 

 و التلميذ بني األستاذ التربوية
  .هلا التحسب بغرض

 التدبر جتاه و النظر ببعد التحلي 
 بالثقة الشعور بغية املعيشة التجارب

  .القسم داخل النفس يف
 يف الوضعيات الرهانات كارإد 

 مع األساتذة، املتعلمني مع املهنية
  .مع املؤسسة، اآلخرين
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 :اإلجراءات 

 من  تكوينية عمليات تربمج
 التربية يف إطار مديريات طرف
 لتناول الوالئي التكوين خمطط

 القسم يف تعليميةال الوضعيات
يف  ما ورد على أساس معاجلتهاو

  .املرفقة و الوثيقة املنشور هذا
 من خالل التربوي يقوم الفريق 

من  معيشة تعليمية وضعية عرض
 يف إطار، بعض املشاركني طرف

أو الندوات  البيداغوجي التنسيق
 مجاعيا بتحليلها الداخلية التربوية

 على األستاذ جيب اإلطار هذا ويف
على  أن يعمل املنشط أو ملنسقا

والتعاون  املتفهم اإلصغاء ضمان
  .مسبقة من دون أحكام الصادق

 حـول   مجاعيـا  التساؤل إثارة
 و املمارســات املهنيــة املواقــف

 ن ـم داثـاألح انطالقا من سرد

 

 

 

 

على  مع احلرص املشاركني طرف
 حول الفوج افتراضات تفهم

 .املوصوفة الوضعيات

 توضيحات حول بتقدمي املسامهة 
 يف الوضعيات الغامضة اجلوانب
  .و يف جمال سري املؤسسة التعليمية

 أو تبادل  معلومات تقدمي
 علم من ميادين نظرية معارف
 ذلك و يكون التربية و علوم النفس
 املشاركني و عمل طلب حسب
  .الفوج

  
  2012جويلية  12اجلزائر يف 

  عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه
  لتعليم الثانوي العام و التكنولوجيمدير ا

  ادر ميسـومـعبد الق
  و بتفويض منه الوطنية عن وزير التربية

  التكوين مدير
  لبصيـر أحســن
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التكوين                             مديرية التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
  

  داغـوجيبي تنسيـق مذكـرة
  

  و معاجلتها يف القسم الوضعيات التعليمية حتليل :املوضوع 
  
 تقـدمي  اهلدف منها ليس اجلدول هذا الواردة يف من التوجيهات الغرض إن

 إثـارة  هـدفها ، ممكنة حللول و حملات هي إشارات و إمنا، كل الوضعيات
 عليهـا  نة من الوضعيات اليت ينبغي أن يقاسالعي هذه التفكري و التبادل حول

 للصـعوبات  أخرى بدائل اقتراح و ميكن و بدائل مماثلة وضعيات الستعراض
.الكفيلـــة بتجاوزهـــا و اقتـــراح احللـــول عنـــها املعـــرب

  
  

 احملتملة األسباب  الصعوبات
  توجيهات  وتعقيبات

 وضعية بعد تقدمي ـ 1
 ال، و شرحها معينة
 لدى بعض يزال

يف  صعوبات التالميذ
   .الفهم

 عديدة مرات رمبا أعدمت
 و بنفس الشرح نفس

التلميذ  ما جيعل، الطريقة
  :إىل  خيلص قد
 من اململ اإلصغاء أنه ـ

   ،إليكم
أن  املفيد من غري أنه ـ

جبد ما دمتم  لكم يصغى
   .ما قلتم ستكررون

   ،ما قلتم تكرروا ال
   ،أسئلة أطلبوا إن كانت مثة

بدال  ميذ خلطابكمالتال حتققوا من فهم
هل فهم : "من االكتفاء بقولكم 

  ..."أليس كذلك؟" اجلميع؟ 
بدال من إعادة املعلومات، أطلبوا منهم 

أمحد، مباذا جيب "تفسريها أو شرحها 
إن السؤال املطروح جينب " : أن تقوم

  .ركون التلميذ إىل اخلمول والالمباالة
ارجعوا للمحاور السابقة إن كان 

                                                                                                                             . ميذ بالفهم أكثرذلك يسمح للتل
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تضعون التالميذ يف -2
دون وضعية عمل و جت

بعد بضعة دقائق أن 
بعضهم يقوم بأشياء مل 

  .تطلبوها منهم

ميكن أنكم مل تتحققوا 
من الفهم اجليد 

  .للتعليمات

تأكدوا تلقائيا من فهم التعليمات، 
دقائق لربح الكثري من  5ضيعوا 

  .الوقت
فهم التالميذ للتعليمات 

  .كان سطحيا
-"هل فهمتم؟"ال تكتفوا بعبارة 

  .عنه بنعمسؤال تصعب اإلجابة 
إذا مل يستطع تلميذ ما 
اإلجابة عن سؤال، 
استعينوا بتلميذ آخر 
متطوع أو خمتار من 

  .طرفكم

ينبغي إقحام كل التالميذ و العمل 
  .على التفكري فيما تقولون

عن املهمة ) ب(تسألون التلميذ. 1
ميكن التوجه إىل ) أ(املسندة للتلميذ 

تلميذ يتطوع أو ختتارونه للرد على 
  .ؤالالس

ال تكتفي بإعادة السؤال عن . 2
  . التعليمات املطوية

عندما تكون اإلجابة عن   
، سؤال معني صحيحة

ميكن طرح نفس السؤال 
خر بغية آعلى تلميذ 

و  االنتباه، التفطن
  .االستيعاب اجليد

) أ(إذا كانت إجابة التلميذ  .3
أن ، )ج(صحيحة تطلبون من التلميذ

ال .وحبأكثر وض) ب(يشرح للتلميذ 
تكون للتلميذ أية فرصة للنجاح إذا 

  .مل يستطع معرفة ما يقدم

اليستطيع تالميذكم -3
اجناز العمل املطلوب 

  منهم

قد متنعون التالميذ من 
  .العمل حبديثكم

ميذ يركزون و جيتهدون أتركوا التال
  عندما تطلبون منهم اجناز عمل

قد تكثرون من طلب 
  .تقدمي أمثلة باستمرار

  .حسب ملا ميكن أن يقعينبغي الت
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تشكون من عدم -4
ميذ لبعضهم اصغاء التال

  البعض

  .ترددون ما يقولون-
مت تكوينكم على -

عادة إأساس فكرة 
  .ميذصياغة ما يقول التال

تضعون نفسكم يف -
ري يمركز اهتمامات تس

كل كلمة ال متر ، القسم
  .إال بأذنكم

ترفضون التبادل املباشر -
  .بني التالميذ

 و هو : ا أقوال التالميذال ترددو
أمر يسهل قوله و يستعصى فعله ألنه 

و برودة  ائهاديتطلب سلوكا 
ولكن مبرور الزمن سيصري ، أعصاب

  .هذا املوقف عاديا و طبيعيا

  
فكروا مليا يف الدور الذي تسندونه 

 .لنفسكم و فيما تتركون للتالميذ

  
إدراك هذا اجلانب  يغالبا ما يستعص

  من طرف املدرسني

يتحدث تالميذكم -5
  بصوت غري مسموع

قد تكررون أو تعيدون 
  .صياغة كل ما يقولون

تفادوا تكرار ما يقوله التالميذ أو 
الصياغة حىت ال يكتسي ، إعادة

  .التكرار أمهية بالغة لدى التلميذ
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تشكون من وجود -6

  ضجيج كبري يف القسم
قد تدفعكم احلالة إىل 

  الصراخ
:  رجاجيب أن يكون صوتكم متد

حتدثوا بصوت مرتفع عند خماطبتكم 
للقسم كله، و بصوت خافت عند 
خماطبة فوج صغري، ومس عندما 

  .تتحدثون مع تلميذ واحد
  .سوف يقلد التالميذ سلوككم

قد تتحدثون بطريقة 
  مستمرة 

استعملوا آلة تسجيل صويت من أجل 
  .معرفة ما ينبغي تغريه يف سلوككم

  
ليس للتالميذ عمل 

  مون بهيقو
توقعتم أن يعمل التالميذ بنفس الوترية 

  املعتادة
قد تنضرون إىل التالميذ   

لكن يطول انتظار عودة 
  اهلدوء

ام عملكم حبيث ظقوموا بضبط ن
يؤدي التالميذ دورا نشيطا بدل 

  .إليكمر ظاالكتفاء بالن
مما ، الدروس طويلة جدا  

يؤدي بالتالميذ إىل 
  الشعور بامللل

  ،لقاءقصروا مدة اإل -
النشاطات أثناء  بتنويعاعملوا  -

ات لألسئلة ظختصيص حل(الدرس 
 أوأوقات للتمارين ، الشفوية

  ،...)و التخطيط الرسم أوللتجريب 
، أعمال فردية(غريوا اإلجراءات  -

أعمال ( أعمال أفواج صغرية
  ،...)مجاعية

أوقات العمل  بتناوبأعملوا     
اجلماعي و الفردي و العمل الشفوي 

  ...العمل التطبيقيو 
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
 240-12 مرسوم تنفيذي رقم

 1433رجب عام  8 مؤرخ يف
يعدل ، 2012مايو سنة  29 املوافق

   ويتمم املرسوم التنفيذي رقم
عام  شوال 11املؤرخ يف  315- 08

ة أكتوبر سن 11املوافق  1429
واملتضمن القانون األساسي  2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
  .اخلاصة بالتربية الوطنية

  
    الوزير األول، إن 
  

على تقرير وزير التربية  بناء
  الوطنية،

  
 على الدستور السيما املادتان بناء
  منه، ) 2الفقرة ( 125و 3ـ  85

  
املؤرخ  03-06األمر رقم  مبقتضى

 1427ثانية عام مجادى ال 19يف 
 2006يوليو سنة  15املوافق 

واملتضمن القانون األساسي العام 
 3للوظيفة العمومية السيما املادتان 

  منه، 11و
  

 08-04القانون رقم  ومبقتضى
 1429حمرم عام  15املؤرخ يف 

 2008يناير سنة  23املوافق 

واملتضمن القانون التوجيهي للتربية 
  الوطنية،

  
   الرئاسي رقماملرسوم  ومبقتضى

رمضان عام  17املؤرخ يف  304- 07
 2007سبتمرب سنة  29املوافق  1428

الذي حيدد الشبكة االستداللية 
ملرتبات املوظفني ونظام دفع 

  مرتبام،
  

   املرسوم الرئاسي رقم ومبقتضى
رمضان عام  17املؤرخ يف  307- 07

 2007سبتمرب سنة  29املوافق  1428
الزيادة الذي حيدد كيفيات منح 

االستداللية لشاغلي املناصب العليا 
 يف املؤسسات واإلدارات العمومية،

  
   املرسوم الرئاسي رقم ومبقتضى

مجادى  14املؤرخ يف  149 - 10
مايو  28املوافق  1431الثانية عام 

واملتضمن تعيني أعضاء  2010سنة 
  احلكومة،

  
   املرسوم التنفيذي رقم ومبقتضى

شعبان عام  7املؤرخ يف  319 - 02
 2002أكتوبر سنة  14املوافق  1423

واملتضمن إنشاء شهادة معلم التعليم 
األساسي و شهادة أستاذ التعليم 
األساسي و شهادة أستاذ التعليم 

  الثانوي، 
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   املرسوم التنفيذي رقم ومبقتضى
حمرم عام  11املؤرخ يف  04- 08

 2008يناير سنة  19املوافق  1429
ساسي اخلاص واملتضمن القانون األ

باملوظفني املنتمني لألسالك املشتركة 
  يف املؤسسات واإلدارات العمومية،

 
  املرسوم التنفيذي رقم ومبقتضى

شوال عام  11املؤرخ يف  315- 08
 2008أكتوبر سنة  11املوافق  1429

واملتضمن القانون األساسي اخلاص 
باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة 

  بالتربية الوطنية،
 

  موافقة رئيس اجلمهورية، وبعد
  

  يرسم ما يأيت
  

هذا يعدل و يتمم  :املادة األوىل
املرسوم بعض أحكام املرسوم 

املؤرخ يف  315-08التنفيذي رقم 
 11املوافق  1429شوال عام  11

واملتضمن  2008أكتوبر سنة 
القانون األساسي اخلاص باملوظفني 
املنتمني لألسالك اخلاصة بالتربية 

  .الوطنية
  

من  2تتمم املادة  :2 المادة
 315-08املرسوم التنفيذي رقم 

 1429شوال عام  11املؤرخ يف 

 2008أكتوبر سنة  11املوافق 
 :كما يأيت ،واملذكور أعاله

 
خيضع ألحكام هذا :  2املادة "

 : القانون األساسي اخلاص
 ،......)بدون تغيري(..........  -
 ،......)بدون تغيري(..........  -
 ،......)بدون تغيري(.. ........ -
 ،......)بدون تغيري(..........  -
  ،......)بدون تغيري(..........  -
 ،......)بدون تغيري(..........  -
 موظفو إدارة مؤسسات التعليم، -
  ".موظفو التفتيش -

 
من  14تعدل املادة  :3 المادة

 315-08املرسوم التنفيذي رقم 
 1429شوال عام  11املؤرخ يف 

 2008كتوبر سنة أ 11املوافق 
 :واملذكور أعاله، وحترر كما يأيت 

 
يتم االلتحاق بالتكوين :  14املادة "

املتخصص قصد التوظيف يف رتبيت 
نائب مقتصد ومقتصد عن طريق 

 . املسابقة على أساس االختبارات
  

ويتم االلتحاق بالتكوين املتخصص 
قصد التوظيف يف رتب أستاذ 

عليم املدرسة االبتدائية وأستاذ الت
املتوسط وأستاذ التعليم الثانوي 
حسب الشروط والكيفيات احملددة 

  ".بهعمول عن طريق التنظيم امل
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املرسوم التنفيذي  يتمم :4 المادة
شوال  11املؤرخ يف  315- 08رقم 
أكتوبر سنة  11املوافق  1429عام 

 31واملذكور أعاله، مبادة  2008
 :مكرر وحترر كما يأيت 

 
قاليا جيمع، انت: مكرر 31املادة "

سنوات ابتداء من ) 5(وملدة مخس 
يف اجلريدة  هذا املرسوم نشرتاريخ 
، بني الرتبة األصلية ورتبة الرمسية

اإلدماج يف تقدير األقدمية املطلوبة 
للترقية يف رتبة ما أو التعيني يف 
منصب عال، بالنسبة للموظفني 
الذين أدجموا يف رتب غري تلك 
ا املطابقة للرتب اليت سبق إحداثه

- 90 مبوجب املرسوم التنفيذي رقم
 1990 فرباير سنة 06املؤرخ يف  49
املتضمن القانون األساسي اخلاص و 

بعمال قطاع التربية، املعدل 
  ".واملتمم

 
من  32املادة  تتمم :5 المادة

 315-08املرسوم التنفيذي رقم 
 1429شوال عام  11املؤرخ يف 

 2008أكتوبر سنة  11املوافق 
 : واملذكور أعاله كما يأيت

تضم مدونة األسالك :  32املادة "
  :اخلاصة بالتربية الوطنية

  
  

  
 :موظفي التعليم  -1
  ،......)بدون تغيري(..........  -
  
 :موظفي التربية  -2
 ،......)بدون تغيري(..........  -
 سلك مشريف التربية، -
  ،......)بدون تغيري(..........  -
  ،......)بدون تغيري(..........  -
 
توجيه و اإلرشاد موظفي ال  -3

 :املدرسي و املهين 
  ،.....)بدون تغيري(.........  -
 
 :موظفي املخابر  -4
 نيالتقنيين املساعدسلك  -

 للمخابر،
 للمخابر،التقنيني األعوان سلك  -
 للمخابر،التقنيني  نياوناملعسلك  -
   ،.......)بدون تغيري(.........  -
 
 :موظفي التغذية املدرسية  -5
   ،.......)ون تغيريبد( ......... -
 
 :االقتصاديةموظفي املصاحل   -6
  ،......)بدون تغيري(..........  -
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إدارة مؤسسات موظفي   -7
 :التعليم

 بتدائية،االرس ادامل يمديرسلك  -
 ،اتتوسطامل يمديرسلك  -
  .اتثانويال يمديرسلك  -
 
 : موظفي التفتيش  -8
 ،التعليم االبتدائي يمفتشسلك  -
واإلرشاد  سلك مفتشي التوجيه -

 املدرسي واملهين،
 التعليم املتوسط، يمفتشسلك  -
  ".التربية الوطنية يمفتشسلك  -

 
من  36تعدل املادة  :6 المادة

 315-08املرسوم التنفيذي رقم 
 1429شوال عام  11املؤرخ يف 

 2008أكتوبر سنة  11املوافق 
 :واملذكور أعاله، وحترر كما يأيت 

  
بصفة معلم  يرقى : 36املادة "

املعلمون االبتدائية  املدرسة
املساعدون املرمسون الناجحون يف 

  ".شهادة الكفاءة العليا
 

من  40تتمم املادة  :7 المادة
 315-08املرسوم التنفيذي رقم 

 1429شوال عام  11املؤرخ يف 
 2008أكتوبر سنة  11املوافق 

 :واملذكور أعاله كما يأيت 
 

يضم سلك أساتذة :  40املادة "
  :رتب) 3(املدرسة االبتدائية ثالث 

 ،.......)بدون تغيري(.........  -
 ،.......)بدون تغيري(.........  -
رتبة األستاذ املكون يف املدرسة  -

 ".االبتدائية
 

يتمم املرسوم التنفيذي  :8 المادة
 11املؤرخ يف  315-08رقم 

 11املوافق  1429شـوال عام 
واملذكور أعاله،  2008أكتوبر سنة 

 :مكرر وحترر كما يأيت 42مبادة 
 
زيادة على املهام :  مكرر 42ملادة ا"

يف املوكلة إىل األساتذة الرئيسيني 
، يكلف األساتذة املدرسة االبتدائية

يف املدرسة االبتدائية املكونون 
الذين بتأطري الطلبة األساتذة 

يزاولون تكوينهم يف املدارس العليا 
أستاذ املدرسة : "لألساتذة منط

ات ، ومتابعتهم يف التربص"االبتدائية
التطبيقية يف الوسط املهين، كما 
يشاركون يف تأطري عمليات 
التكوين أثناء اخلدمة اليت تنظم يف 
إطار حتسني املستوى وجتديد 
معلومات موظفي قطاع التربية 

  . الوطنية
  

ويشاركون يف أعمال البحث 
والدراسات، وإعداد وتقييم برامج 

  . التكوين، وتقييم أثر التكوين
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ذة املكونون يف كما يكلف األسات
املدرسة االبتدائية حسب 
التخصص، بالتنسيق مع مفتشي 

امللتقيات املسامهة يف حتضري باملواد 
التربوية التكوينية واملشاركة يف 
متابعة جتسيد التوصيات املنبثقة 
عنها وكذا بضمان إجناز أنشطة 
الدعم واالستدراك لصاحل التالميذ 

  .السيما يف أقسام االمتحان
  

ون أنشطتهم يف املدارس وميارس
االبتدائية واملدارس التحضريية 

تحضريية وأقسام التعليم واألقسام ال
املكيف، ال سيما يف أقسام 

نصاب عملهم االمتحان و حيدد 
ساعة من ) 27(بسبع وعشرين 

  ".التدريس يف األسبوع
  

 43تعدل وتتمم املادة   :9 المادة
 315-08من املرسوم التنفيذي رقم 

 1429عام شوال  11املؤرخ يف 
 2008أكتوبر سنة  11املوافق 

 :واملذكور أعاله، وحترر كما يأيت 
بصفة أستاذ يوظف  : 43املادة "

املدرسة االبتدائية، املتخرجون من 
املدارس العليا لألساتذة احلاصلون 
على شهادة أستاذ املدرسة االبتدائية 

سنوات من ) 3(اليت تتوج ثالث 
  ".التكوين

  

 45 تعدل وتتمم املادة  :10 المادة
 315-08من املرسوم التنفيذي رقم 

 1429شوال عام  11املؤرخ يف 
 2008أكتوبر سنة  11املوافق 

 :واملذكور أعاله، وحترر كما يأيت 
بصفة ميكن أن يوظف  : 45املادة "

املدرسة استثنائية، بصفة أستاذ 
عن طريق املسابقة على ، االبتدائية

أساس الشهادة، املترشحون 
دة الليسانس احلاصلون على شها

يف التعليم العايل أو شهادة معترف 
  ".مبعادلتها

  
يتمم املرسوم التنفيذي   :11 المادة
شوال  11املؤرخ يف  315- 08رقم 
أكتوبر سنة  11املوافق  1429عام 

 46واملذكور أعاله، مبادة  2008
 :مكرر وحترر كما يأيت

 
بصفة يرقى : مكرر 46املادة "

  : أستاذ مكون يف املدرسة االبتدائية
ن طريق االمتحان املهين يف ع -

من املناصب املطلوب  % 80حدود 
األساتذة الرئيسيون يف شغلها، 

املدرسة االبتدائية الذين يثبتون 
سنوات من اخلدمة ) 5(مخس 

 الفعلية ذه الصفة،
على سبيل االختيار عن طريق  -

التسجيل على قائمة التأهيل يف 
من املناصب املطلوب  % 20حدود 
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تذة الرئيسيون يف ساشغلها، األ
املدرسة االبتدائية الذين يثبتون 

سنوات من اخلدمة ) 10(عشر 
 ".الفعلية ذه الصفة

 
من  47تتمم املادة   :12 المادة

 315-08املرسوم التنفيذي رقم 
 1429شوال عام  11املؤرخ يف 

 2008أكتوبر سنة  11املوافق 
 :واملذكور أعاله كما يأيت 

  
يدمج يف رتبة أستاذ :  47املادة "

  :املدرسة االبتدائية 
 ،......)بدون تغيري(..........  -
 ،......)بدون تغيري(... ....... -
 ،......)بدون تغيري(..........  -
 
معلمو املدرسة االبتدائية  -

احلاصلون املرمسون واملتربصون، 
على شهادة معلم املدرسة االبتدائية 

سنوات من ) 3(اليت تتوج ثالث 
 التكوين املتخصص أو شهادة

ليسانس أو شهادة معترف 
 مبعادلتها،

معلمو املدرسة االبتدائية الذين  -
تابعوا بنجاح تكوينا مؤهال وفقا 
لالتفاقية املربمة بني وزارة التربية 
 الوطنية ووزارة التعليم العايل

 ".البحث العلميو
  

يتمم املرسوم التنفيذي  :13 المادة
شوال  11املؤرخ يف  315- 08رقم 
أكتوبر سنة  11املوافق  1429عام 

 48ذكور أعاله، مبادة وامل 2008
 :مكرر وحترر كما يأيت 

  
قصد التكوين : مكرر 48املادة "

األويل للرتبة، يدمج بصفة األستاذ 
املكون يف املدرسة االبتدائية، 
األساتذة الرئيسيون يف املدرسة 

 )10(االبتدائية الذين يثبتون 
سنوات من اخلدمة الفعلية ذه 

ديسمرب  31، عند تاريخ الصفة
2011".   

 
من  53تتمم املادة   :14 المادة

 315-08املرسوم التنفيذي رقم 
 1429شوال عام  11املؤرخ يف 

 2008أكتوبر سنة  11املوافق 
 :واملذكور أعاله كما يأيت 

 
يضم سلك أساتذة :  53املادة "

  :رتب) 3(التعليم املتوسط ثالث 
 ،......)بدون تغيري(..........  -
 ،......)بدون تغيري(..........  -
رتبة األستاذ املكون يف التعليم  -

  ".املتوسط
 
ـــوم   :15 المادة ــتمم املرس ي

املـؤرخ   315-08التنفيـذي رقم 
 11املوافق  1429شوال عام  11يف 
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واملـذكور   2008أكتوبـر سنة 
مكرر وحترر كما  55أعاله، مبادة 

 :يأيت 
زيادة على املهام : مكرر 55املادة "

املوكلة إىل األساتذة الرئيسيني يف 
املتوسط، يكلف األساتذة  التعليم

حسب املكونون يف التعليم املتوسط 
التخصص، بتأطري الطلبة األساتذة 
الذين يزاولون تكوينهم يف املدارس 

أستاذ التعليم : "العليا لألساتذة منط
إطار ، ومتابعتهم يف "املتوسط

التربصات التطبيقية يف الوسط 
املهين، كما يشاركون يف تأطري 

أثناء اخلدمة اليت عمليات التكوين 
تنظم يف إطار حتسني املستوى 
وجتديد معلومات موظفي قطاع 

ويشاركون يف . التربية الوطنية
وإعداد  الدراسات والبحث،أعمال 

وتقييم برامج التكوين، وتقييم أثر 
  . التكوين

  
كما يكلف األساتذة املكونون يف 
التعليم املتوسط حسب التخصص، 

واملسامهة  بالتنسيق مع مفتشي املواد
التربوية امللتقيات يف حتضري 

التكوينية واملشاركة يف متابعة 
. جتسيد التوصيات املنبثقة عنها

بضمان إجناز أنشطة الدعم  وكذا
واالستدراك لصاحل التالميذ ال سيما 

  .يف أقسام االمتحان
  

وميارسون أنشطتهم يف املتوسطات، 
وحيدد  ال سيما يف أقسام االمتحان،

باثنتني وعشرين  نصاب عملهم
ساعة من التدريس يف ) 22(

  ".األسبوع
 

يتمم املرسوم التنفيذي  :16 المادة
شوال  11املؤرخ يف  315- 08رقم 
أكتوبر سنة  11املوافق  1429عام 

 58واملذكور أعاله، مبادة  2008
 :مكرر وحترر كما يأيت 

  
يرقى بصفة :  مكرر 58املادة "

  : أستاذ مكون يف التعليم املتوسط
متحان املهين يف عن طريق اال -

من املناصب املطلوب  % 80حدود 
شغلها، األساتذة الرئيسيون يف 

الذين يثبتون مخس ، التعليم املتوسط
سنوات من اخلدمة الفعلية ذه ) 5(

 ،الصفة
على سبيل االختيار عن طريق  -

التسجيل على قائمة التأهيل يف 
من املناصب املطلوب  % 20د حدو

ون يف شغلها، األساتذة الرئيسي
التعليم املتوسط، الذين يثبتون عشر 

سنوات من اخلدمة الفعلية ) 10(
 ".ذه الصفة

 
من  59تتمم املادة   :17 المادة

 315-08املرسوم التنفيذي رقم 
 1429شوال عام  11املؤرخ يف 
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 2008أكتوبر سنة  11املوافق 
 :كما يأيت واملذكور أعاله 

 
يدمج يف رتبة أستاذ  : 59املادة "

  :سط التعليم املتو
 ،......)بدون تغيري(..........  -
  ،......)بدون تغيري(..........  -
  ،......)بدون تغيري(..........  -
 ،......)بدون تغيري(..........  -
أساتذة التعليم األساسي الذين  -

تابعوا بنجاح تكوينا مؤهال وفقا 
لالتفاقية املربمة بني وزارة التربية 

 العايلالوطنية ووزارة التعليم 
 ".والبحث العلمي

  
من  60تتمم املادة   :18 المادة

 315-08املرسوم التنفيذي رقم 
 1429شوال عام  11املؤرخ يف 

 2008أكتوبر سنة  11املوافق 
 :كما يأيت واملذكور أعاله 

 
يدمج يف رتبة أستاذ  : 60املادة "

  :التعليم املتوسط رئيسي يف 
 ،.....)بدون تغيري(...........  -
 ،.....)بدون تغيري(. .......... -
 ،.....)بدون تغيري(... ........ -
أساتذة التعليم املتوسط املرمسون،  -

سنوات ) 10(الذين يثبتون عشر 
، عند من اخلدمة الفعلية ذه الصفة

  ".2011ديسمرب  31تاريخ 
 

ــوم   :19 المادة ـــم املرس يتم
املـؤرخ   315-08التنفيـذي رقم 

 11املوافق  1429شوال عام  11يف 
واملـذكور   2008نـة أكتوبر س

مكرر وحترر كما  60أعاله، مبادة 
 :يأيت 

  
قصد التكوين  :مكرر 60املادة "

األويل للرتبة، يدمج بصفة أستاذ 
 التعليم املتوسط، أساتذةمكون يف 

التعليم املتوسط املرمسون، الذين 
سنة من ) 20( ون يثبتون عشر

، عند اخلدمة الفعلية ذه الصفة
 ".2011ديسمرب  31تاريخ 

 
من  68تتمم املادة   :20 المادة

 315-08املرسوم التنفيذي رقم 
 1429شوال عام  11املؤرخ يف 

 2008أكتوبر سنة  11املوافق 
 :واملذكور أعاله كما يأيت 

 
يضم سلك أساتذة :  68املادة "

  :رتب) 3(التعليم الثانوي ثالث 
 ،.....)بدون تغيري(...........  -
 ،.....)بدون تغيري(...........  -
رتبة األستاذ املكون يف التعليم  -

 ".الثانوي
 
يتمم املرسوم التنفيذي  :21 المادة
شوال  11املؤرخ يف  315- 08رقم 
أكتوبر سنة  11املوافق  1429عام 
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 70واملذكور أعاله، مبادة  2008
 :مكرر وحترر كما يأيت 

  
زيادة على املهام : مكرر 70املادة "

املوكلة إىل األساتذة الرئيسيني يف 
الثانوي، يكلف األساتذة  التعليم

حسب املكونون يف التعليم الثانوي 
األساتذة  الطلبة التخصص بتأطري

الذين يزاولون تكوينهم يف املدارس 
أستاذ التعليم "العليا لألساتذة منط 

 إطاريف و متابعتهم  "الثانوي
التطبيقية يف الوسط  التربصات
شاركون يف تأطري و ياملهين، 

ء اخلدمة اليت عمليات التكوين أثنا
تنظم يف إطار حتسني املستوى 
وجتديد معلومات موظفي قطاع 

يشاركون يف كما . التربية الوطنية
وإعداد الدراسات والبحث أعمال 

وتقييم أثر  وتقييم برامج التكوين
 .التكوين

  
يكلف األساتذة املكونون يف كما 

التعليم الثانوي حسب التخصص، 
، بالتنسيق مع مفتشي املواد

امللتقيات ملسامهة يف حتضري اب
التربوية التكوينية واملشاركة يف 
متابعة جتسيد التوصيات املنبثقة 

بضمان إجناز أنشطة  وكذا، عنها
الدعم واالستدراك لصاحل التالميذ 

  .ال سيما يف أقسام االمتحان
  

وميارسون أنشطتهم يف الثانويات، 
وحيدد  ال سيما يف أقسام االمتحان،

) 18(ماين عشرة نصاب عملهم بث
  ".ساعة من التدريس يف األسبوع

 
 71تعدل وتتمم املادة   :22 المادة

 315-08من املرسوم التنفيذي رقم 
 1429شوال عام  11املؤرخ يف 

 2008أكتوبر سنة  11املوافق 
 :واملذكور أعاله، وحترر كما يأيت 

 
 يوظف أو يرقى بصفة:  71املادة "

  :أستاذ التعليم الثانوي 
املدارس العليا  املتخرجون من. 1

لألساتذة احلاصلون على شهادة 
أستاذ التعليم الثانوي اليت تتوج 

  سنوات من التكوين،) 5(مخس 
عن طريق  بصفة استثنائية. 2

املسابقة على أساس االختبارات من 
  :بني

املترشحني احلاصلني على شهادة  - أ
املاستر أو شهادة مهندس دولة، يف 
التخصص، أو شهادة معترف 

 ا،مادلتهمبع
املترشحني احلاصلني على  -ب

شهادة الليسانس من التعليم العايل 
 أو شهادة معترف مبعادلتها،
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عن طريق االمتحان املهين يف  .3
من املناصب املطلوب  %30حدود 
 :شغلها

يف الثانويات األساتذة التقنيون  - أ
الذين يثبتون مخس ارؤساء أشغال، 

سنوات من اخلدمة الفعلية ذه ) 5(
 الصفة،

يف الثانويات األساتذة التقنيون  -ب
رؤساء ورشات، الذين يثبتون عشر 

سنوات من اخلدمة الفعلية ) 10(
 ذه الصفة،

على سبيل االختيار عن طريق  .4
التسجيل على قائمة التأهيل يف 

من املناصب املطلوب  %10 حدود
 :شغلها 

يف الثانويات األساتذة التقنيون  - أ
لذين يثبتون عشر اارؤساء أشغال، 

سنوات من اخلدمة الفعلية ) 10(
 ذه الصفة،

يف األساتذة التقنيون  -ب 
الثانويات رؤساء ورشات، الذين 

سنة من ) 15(مخس عشرة  يثبتون
 .اخلدمة الفعلية ذه الصفة

  
خيضع املترشحون املقبولون طبقا 

أعاله، 4و 3و ب-2قطة نللحاالت 
 ينقبل تعيينهم، ملتابعة بنجاح تكو

مدته سنة حيدد حمتواه وكيفيات 
 الوزير بنيتنظيمه بقرار مشترك 

املكلف بالتربية الوطنية والسلطة 
  ". املكلفة بالوظيفة العمومية

 
يتمم املرسوم التنفيذي  :23 المادة
شوال  11املؤرخ يف  315- 08رقم 
أكتوبر سنة  11املوافق  1429عام 

 72واملذكور أعاله، باملادة  2008
 : مكرر وحترر كما يأيت

  
يرقى بصفة :  مكرر 72املادة "

  : أستاذ مكون يف التعليم الثانوي
عن طريق االمتحان املهين يف  -

من املناصب املطلوب  % 80حدود 
شغلها، األساتذة الرئيسيون يف 

الذين يثبتون مخس ، التعليم الثانوي
سنوات من اخلدمة الفعلية ذه ) 5(

 ،الصفة
على سبيل االختيار عن طريق  -

ل على قائمة التأهيل يف التسجي
من املناصب املطلوب  % 20حدود 

شغلها، األساتذة الرئيسيون يف 
التعليم الثانوي، الذين يثبتون عشر 

سنوات من اخلدمة الفعلية ذه ) 10(
 ".الصفة
 
من  74تتمم املادة   :24 المادة

 315-08املرسوم التنفيذي رقم 
 1429شوال عام  11املؤرخ يف 

 2008أكتوبر سنة  11املوافق 
  :واملذكور أعاله كما يأيت 
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ستاذ يدمج يف رتبة األ : 74املادة " 
  :الرئيسي يف التعليم الثانوي

 ،......)بدون تغيري(..........  -
 ،......)بدون تغيري(..........  -
أساتذة التعليم الثانوي املرمسون  -

سنوات ) 10(الذين يثبتون عشر 
، عند من اخلدمة الفعلية ذه الصفة

  ".2011ديسمرب  31ريخ تا
 
يتمم املرسوم التنفيذي  :25 المادة
شوال  11املؤرخ يف  315- 08رقم 
أكتوبر سنة  11املوافق  1429عام 

 74واملذكور أعاله، مبادة  2008
 :مكرر حترر كما يأيت 

  
قصد التكوين  : مكرر 74املادة "

األويل للرتبة، يدمج بصفة أستاذ 
  : مكون يف التعليم الثانوي 

عليم الثانوي، أساتذة الت ـ
ن من رتبة أستاذ مهندس، واملنحدر

سنة ) 18(الذين يثبتون مثانية عشرة 
، عند من اخلدمة الفعلية ذه الصفة

 ، 2011ديسمرب  31تاريخ 
أساتذة التعليم الثانوي، الذين  ـ

سنة من ) 20(ن ييثبتون عشر
، عند اخلدمة الفعلية ذه الصفة

  ".2011ديسمرب  31تاريخ 
  

 80تمم املادة تعدل وت  :26 المادة
 315-08من املرسوم التنفيذي رقم 

 1429شوال عام  11املؤرخ يف 

 2008أكتوبر سنة  11املوافق 
 :واملذكور أعاله، وحترر كما يأيت 

 
التربية  يكلف مساعدو : 80املادة "

بتأطري التالميذ أثناء احلركة وخالل 
املذاكرة احملروسة، والسهر على 

ضباط احترام قواعد النظام واالن
داخل املؤسسة التعليمية واحلرص 

و إجناز  الداخلي هاعلى تطبيق نظام
خمتلف العمليات املتعلقة مبراقبة 

وتثبيتها وغيام حضور التالميذ 
يف السجالت والوثائق اإلدارية 

متابعة التالميذ يف املتعلقة ا و 
النظامني الداخلي ونصف الداخلي 
من حيث املداومة واملطعم واملرقد 

مسك السجالت املتعلقة كذا و
  . بذلك

  
ويقومون باخلدمة يف النظام نصف 
الداخلي ويف النظام الداخلي وفق 
نظام املؤسسة ويسامهون يف املهام 

  .ذات الطابع اإلداري
  

وميارسون أنشطتهم يف الداخليات 
  ".االبتدائية واملتوسطات والثانويات

 
 81تعدل وتتمم املادة   :27 المادة

 315-08رقم من املرسوم التنفيذي 
 1429شوال عام  11املؤرخ يف 

 2008أكتوبر سنة  11املوافق 
 :واملذكور أعاله، وحترر كما يأيت 
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زيادة علـى املهـام    : 81املادة "
يكلـف   ،املوكلة ملساعدي التربية

املسـاعدون الرئيسـيون للتربيــة   
باملشاركة يف تأطري خمتلف األنشطة 
الثقافية والرياضية الـيت تنظمهـا   

سات التعليمية مـن اجـل   املؤس
 التالميذ داخل وخارج املؤسسـة 

الشـهادات   إعدادوكذا . التعليمية
املدرســــية واملراســــالت 

  .للتالميذواالستدعاءات 
  

املداومة اإلدارية و يقومون بضمان 
و توجيـه   خالل العطل املدرسية

عمل التالميـذ أثنـاء املـذاكرة    
ــاهلم   ــيط أعم ــة وتنش احملروس
وحيرصون على اعتنـاء التالميـذ   

ــة حب ــلوك واملعامل ــن الس . س
ويشاركون يف التكوين التحضريي 

  .والتطبيقي ملساعدي التربية
  

وميارسون أنشطتهم يف املتوسطات 
  ".والثانويات

 
يتمم املرسوم التنفيذي   :28 المادة
شوال  11املؤرخ يف  315-08رقم 
أكتوبر سنة  11املوافق  1429عام 

 84واملذكور أعاله، مبادتني  2008
رران كما وحت 1مكرر 84مكرر و 

 :يأيت 
  

قصد التكوين  : مكرر 84املادة "
األويل للرتبة، يدمج بصفة مساعد 
 رئيسي للتربية، مساعدو التربية

سنوات  10، الذين يثبتون املرمسون
، عند من اخلدمة الفعلية ذه الصفة

  ".2011ديسمرب  31تاريخ 
  
توضع رتبة  :1مكرر 84املادة "

  ".مساعد التربية يف طريق الزوال
  

ملرسوم التنفيذي يتمم ا :29 المادة
شوال  11املؤرخ يف  315-08رقم 
أكتوبر سنة  11املوافق  1429عام 

واملذكور أعاله، بفرع أول  2008
 84و 2مكرر 84مكرر يضم املواد 

 5مكرر 84و 4مكرر 84و 3مكرر
 84و 7مكرر 84و 6مكرر 84و

 :وحترر كما يأيت  8مكرر
 

  الفرع األول مكرر"
  سلك مشريف التربية

  
يضم سلك  : 2 مكرر 84املادة 

  :اثنتني ) 02(مشريف التربية رتبتني 
  ،التربية رتبة مشرف -
  .رئيسي للتربية رتبة مشرف -
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  1الفقرة 
  حتديـد املهـام

  
يكلف مشرفو  : 3مكرر 84املادة 
بضمان مراقبة النظام  التربية

واالنضباط يف املؤسسات التعليمية 
وكذا تنسيق نشاطات املساعدين 

ومساعدي التربية  الرئيسني للتربية
هم، وتوجيهتهم راقبتهم و مومتابع

جانب مسك ومتابعة إىل 
السجالت والدفاتر املتداولة 

، التربية مستشاربالتنسيق مع 
املداومة التربوية استثنائيا وضمان 

وتسجيلها يف  ةذتأثناء غياب األسا
املتعلقة  السجالت والوثائق اإلدارية

  . ا
  
عند  التالميذيكلفون مبراقبة و

تنقلهم خارج املؤسسات التعليمية 
خالل التظاهرات والنشاطات 
التربوية املرتبطة بأهداف املنظومة 

. التربوية وانفتاحها على احمليط
واملسامهة يف تقوية العالقات 
اإلنسانية وتنمية النشاطات 
االجتماعية والتربوية واستقبال 

  . أولياء التالميذ وتوجيههم
  

 املتوسطات وميارسون أنشطتهم يف
  .والثانويات

  

زيادة على  : 4مكرر  84املادة 
يكلف  ،املهام املوكلة ملشريف التربية

املشرفون الرئيسيون للتربية 
مبساعدة املستشار الرئيسي للتربية 

التقارير عداد ومستشار التربية يف إ
اليومية وحتضري خمتلف جمالس 
التعليم وجمالس األقسام وتسوية 

والعمل على  غيابات التالميذ
معاجلة ظاهرة الغيابات بالطرق 
التربوية ومساعدة التالميذ على 
االستعمال األفضل لقدرام 
وامكانام، وكذا املسامهة يف إجناز 
أعمال بداية واية السنة الدراسية 
وضبط جداول توقيت التالميذ 

  .وجداول خدمات األساتذة
  

باإلضافة إىل تعزيز العالقات ضمن 
التربوية باإلتصال بني  اموعة

مندويب األقسام واألساتذة واألولياء 
النشاطات تأطري واملشاركة يف 

  .التربوية واالجتماعية
  

وميارسون أنشطتهم يف املتوسطات 
  .والثانويات

  
  2الفقرة 

  شروط التوظيف والترقية
  

يوظف أو :  5 مكرر 84املادة 
  :يرقى بصفة مشرف التربية 
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على أساس  عن طريق املسابقة - 1
االختبارات، املترشحون احلاصلون 
على شهادة الدراسات اجلامعية 
التطبيقية أو شهادة معترف 

 مبعادلتها،
عن طريق االمتحان املهين يف  -2

من املناصب املطلوب  % 30حدود 
شغلها، املساعدون الرئيسيون 

) 5(للتربية الذين يثبتون مخس 
سنوات من اخلدمة الفعلية ذه 

 الصفة،
على سبيل االختيار بعد  -3

التسجيل على قائمة التأهيل يف 
من املناصب املطلوب  %10حدود 

شغلها، املساعدون الرئيسيون 
) 10(للتربية الذين يثبتون عشر 

سنوات من اخلدمة الفعلية ذه 
  .الصفة

 
خيضع املترشحون املقبولون طبقا 

أعاله، قبل ترقيتهم،  3و 2للحالتني 
وين حتدد مدته ملتابعة بنجاح تك

وحمتواه وكيفيات تنظيمه بقرار 
مشترك بني الوزير املكلف بالتربية 
الوطنية والسلطة املكلفة بالوظيفة 

  .العمومية
 

يرقى بصفة  : 6 مكرر 84املادة 
مشرف التربية، املساعدون 
الرئيسيون للتربية الذين حتصلوا بعد 
توظيفهم على شهادة الدراسات 

شهادة معترف  التطبيقية اجلامعية أو
  .مبعادلتها

  
يرقى بصفة :  7 مكرر 84املادة 

  :مشرف رئيسي للتربية 
عن طريق االمتحان املهين يف  -

من املناصب املطلوب  % 80حدود 
شغلها، مشرفو التربية الذين يثبتون 

سنوات من اخلدمة ) 5(مخس 
 الفعلية ذه الصفة،

على سبيل االختيار بعد  -
يف  التسجيل على قائمة التأهيل

من املناصب املطلوب  %20حدود 
شغلها، مشرفو التربية الذين يثبتون 

سنوات من اخلدمة ) 10(عشر 
 .الفعلية ذه الصفة

 
خيضع املترشحون املقبولون قبل 
ترقيتهم ملتابعة بنجاح تكوين حتدد 
مدته وحمتواه وكيفيات تنظيمه 
بقرار مشترك بني الوزير املكلف 

املكلفة  بالتربية الوطنية والسلطة
  .بالوظيفة العمومية

  
  3الفقرة 

  أحكـام انتقاليـة
  

قصد التكوين :  8 مكرر 84املادة 
األويل للرتبة، يدمج يف رتبة 
مشرف التربية، املساعدون 
الرئيسيون للتربية احلاملون شهادة 
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الدراسات التطبيقية اجلامعية أو 
  ". شهادة معترف مبعادلتها

  
من  85تتمم املادة   :30 المادة

 315-08التنفيذي رقم املرسوم 
 1429شوال عام  11املؤرخ يف 

 2008أكتوبر سنة  11املوافق 
 :واملذكور أعاله كما يأيت 

  
سلك مستشاري  يضم:  85املادة "

  :رتب ) 3(التربية ثالث 
 ،.....)بدون تغيري(...........  -
 ،.....)بدون تغيري(...........  -
  ".رتبة مستشار رئيس للتربية -

 
 التنفيذي املرسوم يتمم 31 : املادة
 شوال 11 يف املؤرخ 08-315 رقم
 سنة أكتوبر 11 املوافق 1429 عام

 87 أعاله، مبادة واملذكور 2008
   : يأيت كما حترر مكرر

  
ــادة" ــرر 87 امل ــف : مك  يكل

ــة املستشــارون  الرؤســاء للتربي
 والتنشـيط  البيـداغوجي  بالتنظيم

 األسـاتذة  عمل التربوي وتنسيق
سـلطة   حتت ويسهرون .ومتابعته

 الـربامج  تطبيق على املؤسسة مدير
 وحسن والطرق التعليمية واملواقيت

ــري ــرلمخا س ــات اب  .والورش
 املهام يف املؤسسة ويساعدون مدير

، عند االقتضاء عنه وينوبون اإلدارية

، بالصـرف  اآلمر وظيفة باستثناء
ــطتهم  ــون أنشـ  يف وميارسـ

  ".املتوسطات
 

 88 املادة وتتمم تعدل 32 :املادة 
 08-315 رقم املرسوم التنفيذي من

 1429عام  شوال 11 يف املؤرخ
 2008 سنة أكتوبر 11 املوافق

   : يأيت وحترر كما، أعاله واملذكور
 
 مستشار بصفة يرقى 88 : املادة"

 : التربية
 يف املهين االمتحان طريق عن - 

 املطلوب من املناصب % 80 حدود
  : شغلها

 الذين املتوسط التعليم أساتذة *
 من سنوات (5) مخس يثبتون
 الصفة، ذه الفعلية اخلدمة

 الذين للتربية الرئيسيون املشرفون *
 اخلدمة من سنوات (7) يثبتون سبع

 ، الصفة ذه الفعلية
 الذين األساسي التعليم أساتذة *

 اخلدمة من سنوات (7) سبع يثبتون
 الصفة، ذه الفعلية

 طريق نع االختيار سبيل على - 
 يف التأهيل على قائمة التسجيل

 املطلوب املناصب من % 20 حدود
  : شغلها
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 الذين املتوسط التعليم أساتذة *
 من سنوات (10) عشر يثبتون
 ، الصفة ذه الفعلية اخلدمة

 الذين للتربية الرئيسيون املشرفون *
 من سنة (12) عشرة يثبتون اثنيت

 ، الصفة ذه الفعلية اخلدمة
 الذين األساسي التعليم تذةأسا *

 من سنة (12) اثنيت عشرة يثبتون
 ". الصفة ذه الفعلية اخلدمة

  
 التنفيذي املرسوم يتمم 33 : املادة
 شوال 11 يف املؤرخ 08-315 رقم
 سنة أكتوبر 11 املوافق 1429 عام

 88 أعاله، مبادة واملذكور 2008
   : يأيت كما حترر مكرر

 
 بصفة يرقى : مكرر 88 املادة"

 : رئيس للتربية مستشار
 يف املهين االمتحان طريق عن- 

 املطلوب من املناصب%  80 حدود
  : شغلها

 للتربية الرئيسيون املستشارون *
 من سنوات (5) يثبتون مخس الذين

الصفة  ذه الفعلية اخلدمة
 ، التعليم أسالك من واملنحدرون

 الذين املرمسون التربية مستشارو *
 من سنوات (5) يثبتون مخس

 الصفة ذه الفعلية اخلدمة
 ، التعليم أسالك من واملنحدرون

 التعليم يف الرئيسيون األساتذة *
 (5) مخس الذين يثبتون املتوسط
ذه  الفعلية اخلدمة من سنوات
 . الصفة

 طريق عن االختيار سبيل على- 
 يف التأهيل على قائمة التسجيل

املطلوب  املناصب من % 20 حدود
  : هاشغل

 للتربية الرئيسيون املستشارون *
 سنوات (10) يثبتون عشر الذين

الصفة  ذه الفعلية اخلدمة من
 ، التعليم أسالك من واملنحدرون

 الذين املرمسون التربية مستشارو *
 من سنوات (10) يثبتون عشر

الصفة  ذه الفعلية اخلدمة
 ، التعليم أسالك من واملنحدرون

 التعليم يف ونالرئيسي األساتذة *
 (10) عشر الذين يثبتون املتوسط
ذه  الفعلية اخلدمة من سنوات
  ". الصفة

 
 التنفيذي املرسوم يتمم 34 : املادة
 شوال 11 يف املؤرخ 08-315رقم 
 سنة أكتوبر 11 املوافق 1429 عام

 90 أعاله، مبادة واملذكور 2008
   : يأيت كما حترر مكرر

 
 كوينالت قصد : مكرر 90 املادة"

 مستشار بصفة يدمج، للرتبة األويل
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املستشارون ، للتربية رئيس
 التربية ومستشارو للتربية الرئيسيون

 (10) عشر يثبتون املرمسون الذين
 الفعلية ذه اخلدمة من سنوات
 سنة ديسمرب 31 تاريخ عند، الصفة
 أسالك من واملنحدرون ،2011
  . التعليم

 
 من 107 املادة تتمم 35 : املادة

 08-315 التنفيذي رقم املرسوم
 1429 عام شوال 11 يف املؤرخ
 2008 سنة أكتوبر  11املوافق

   : يأيت كما أعاله واملذكور
 
 رتبة يف يدمج 107 : املادة"

 واإلرشاد للتوجيه رئيسي مستشار
 : واملهين املدرسي

 ،).......تغيري بدون- ........... (
 ،).........تغيري بدون- ..........(

 واإلرشاد التوجيه مستشارو- 
 الذين املرمسون واملهين املدرسي

 من سنوات (10) عشر يثبتون
 عند، الصفة ذه الفعلية اخلدمة
   2011". سنة ديسمرب 31 تاريخ

 
 الفصل ويتمم يعدل 36 : املادة
 رقم التنفيذي املرسوم من الرابع

 عام شوال 11 يف املؤرخ 315-08
 2008 نةس أكتوبر 11 املوافق1429

   مكرر 107 باملواد، أعاله واملذكور
  

 2 مكرر 107و 1 مكرر 107و
 4 مكرر 107و 3 مكرر 107و
 6 مكرر 107و 5 مكرر 107و
 8 مكرر107 و 7 مكرر 107و
 10 مكرر 107و 9 مكرر 107و
   : يأيت كما وحيرر 11 مكرر 107و
 

 الرابع الفصل"
 برالمخا موظفو
 ولألا الفرع

  للمخابرني التقني املساعدين سلك
 
 سلك يضم : مكرر 107 ملادةا

 رتبة للمخابرني التقني املساعدين
  : وحيدة (1)
 . للمخابر تقين مساعد رتبة- 

  
 1  الفقرة
  املهام حتديد

 
 يكلف 1 : مكرر 107 املادة

 على للمخابر التقنيون املساعدون
 : يأيت امب ،اخلصوص

 الالزمة واملواد العتاد استعمال- 
  ،برلمخا لعمل

 االعتيادية الصيانة هاممب القيام- 
 ، للعتاد

 املتصلة املتعددة باألعمال القيام- 
 . املصلحة حباجيات
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 2  الفقرة
  انتقالية أحكام

 
 يف يدمج 2 : مكرر 107 املادة
، للمخابرني التقني املساعدين رتبة
 برلمخا أعوان، طلبهم على بناء

، واملتربصون املرمسون، والصيانة
 التنفيذي للمرسوم عونخيض الذين
 عام حمرم 11 يف املؤرخ 08-04 رقم

، 2008 سنة يناير 19 املوافق 1429
 قطاع يف العاملون، أعاله واملذكور

  . التربية
 

 رتبة توضع 3 : مكرر 107 املادة
 يف للمخابرني التقني املساعدين

  .الزوال طريق
  

 الثاين الفرع
  للمخابرني التقني عوانألا سلك

 
 سلك يضم 4 : مكرر 107 ملادةا

 (1) رتبة للمخابرني التقني األعوان
 : وحيدة

  . للمخابر تقين عون رتبة - 
 

 1  لفقرةا
  املهام حتديد

 
 يكلف 5 : مكرر 107 املادة

 على للمخابر التقنيون األعوان
 : يأيت امب اخلصوص

 على متسلسلة عمليات تنفيذ- 
 املواضيع وحتضري بسيطة أجهزة

 ، التجريبية
 االعتيادية الصيانة بعمليات يامالق- 

 حتت املوضوعة والتجهيزات للعتاد
  . تصرفهم

 
 2 الفقرة

  الترقية شروط
 

 بصفة يرقى 6 : مكرر 107 املادة
 : للمخابر تقين عون

 يف املهين االمتحان طريق عن- 
 املطلوب املناصب من % 80 حدود
 التقنيون املساعدون، شغلها

 (5) مخس يثبتون الذين للمخابر
 ذه الفعلية اخلدمة من سنوات
 ، الصفة

 طريق عن االختيار سبيل على - 
 يف التأهيل قائمة على التسجيل

 املطلوب املناصب من % 20 حدود
 التقنيون املساعدون، شغلها

 (10) عشر يثبتون الذين للمخابر
 ذه الفعلية اخلدمة من سنوات
  . الصفة

 
 3 الفقرة

  انتقالية أحكام
 

 يف يدمج  7 : كررم 107 املادة
  ، للمخابرني التقني األعوان رتبة
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 التقنيون األعوان، طلبهم على بناء
 املرمسون، والصيانة للمخرب

 املرسوم حيكمهم الذين واملتربصون
 11 يف املؤرخ 08-04 رقم التنفيذي

 يناير 19 املوافق 1429 عام حمرم
، أعاله واملذكور 2008 سنة

 . التربية قطاع يف العاملون
  

 الثالث لفرعا
  للمخابرني التقنيني املعاون سلك

 
 سلك يضم 8 : مكرر 107 املادة

 (1) رتبة للمخابرني التقنيني املعاون
  : وحيدة

 . للمخابر تقين معاون رتبة - 
  

 1  الفقرة
  املهام حتديد

 
 يكلف 9 : مكرر 107 املادة

 على، للمخابر التقنيون املعاونون
  : يأيت امب اخلصوص

 على القياس بعمليات القيام - 
 من املفصلة التوجيهات ضوء

 ، السلمية السلطة
 املسندة املهام على زيادة، ضمان - 

 جمـال  يف للمخابرني التقني لألعوان
ــيانة ــأطري الص ــتخدم ت ني املس

  . سلطتهم حتتني املوضوع
 

  

 2  الفقرة
  الترقية شروط

 
 بصفة يرقى : 10 مكرر 107 املادة

 : للمخابر تقين معاون
 يف املهين االمتحان طريق عن - 1

 املطلوب املناصب من%  80 حدود
 للمخابر التقنيون األعوان، شغلها
 من سنوات (5) مخس يثبتون الذين

 ، الصفة ذه الفعلية اخلدمة
 طريق عن االختيار سبيل على - 2

 يف التأهيل قائمة على التسجيل
 املطلوب املناصب من % 20 حدود
 للمخابر ونالتقني األعوان، شغلها
 سنوات (10)  عشر يثبتون الذين

، الصفة ذه الفعلية اخلدمة من
 طبقا املقبولون املترشحون خيضع
 ،ترقيتهم قبل، أعاله2 و 1 نيللحالت

 مدته حتدد تكوين بنجاح تابعةمل
 بقرار تنظيمه وكيفيات وحمتواه
 بالتربية املكلف الوزيرني ب مشترك
 فةبالوظي املكلفة والسلطة الوطنية

 . العمومية
  

 3  الفقرة
  انتقالية أحكام

 
 يف يدمج 11 : مكرر 107 املادة
 على بناء، للمخابر تقين معاون رتبة

 للمخرب التقنيون املعاونون، طلبهم
، واملتربصون املرمسون، والصيانة
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 التنفيذي املرسوم حيكمهم الذين
 حمرم 11 يف املؤرخ 08-04 رقم
 ،سنة يناير 19 املوافق 1429 عام

 العاملون، أعاله واملذكور 2008
 ". التربية قطاع يف
  

 الرابع الفرع
  ابرلمخباني امللحق سلك

 
 ) .. تغيري بدون108 :....( املادة

  
 1  الفقرة
  املهام حتديد

 
 ) .. تغيري بدون109 : ....( املادة
  ) ... تغيري بدون110 :....( املادة

 
 2 الفقرة

  والترقية التوظيف شروط
 

 من 111 املادة تعدل 37 : املادة
 08-315 رقم التنفيذي املرسوم
 1429 عام شوال 11 يف املؤرخ
 2008 سنة أكتوبر 11 املوافق

   : يأيت كما وحترر أعاله واملذكور
 
 يرقى أو يوظف 111 : املادة"

  : برلمخبا ملحق بصفة
 أساس على املسابقة طريق عن- 

 احلاصلون املترشحون، االختبارات

 أو االختصاص يف قينت شهادة على
 ، عادلتهامب معترف شهادة

 يف املهين االمتحان طريق عن- 
 املطلوب املناصب من %  30حدود
 للمخابر التقنيون املعاونون، شغلها
 من سنوات (5) مخس يثبتون الذين

 ، الصفة ذه الفعلية اخلدمة
 طريق عن االختيار سبيل على- 

 يف التأهيل قائمة على التسجيل
 املطلوب املناصب من % 10 حدود
، للمخابر التقنيون املعاونون، شغلها
 سنوات (10) عشر يثبتون الذين

  ". الصفة ذه الفعلية اخلدمة من
  

 التنفيذي املرسوم يتمم 38 : املادة
 شوال 11 يف املؤرخ 08-315 رقم
 سنة أكتوبر 11 املوافق 1429 عام

 111 ادةمب ،أعاله واملذكور 2008
   : يأيت ماك حترر مكرر

 
 على يرقى : مكرر 111 املادة"

ني امللحق بصفة، الشهادة أساس
 التقنيون املعاونون، ابرلمخبا

 بعد حتصلوا الذين املرمسون للمخابر
 يف تقين شهادة على توظيفهم

 معترف شهادة أو االختصاص
 . عادلتهامب
 

 التنفيذي املرسوم يتمم 39 : املادة
 لشوا 11 يف املؤرخ 08-315 رقم
 سنة أكتوبر 11 املوافق 1429 عام
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 بفصل، أعاله واملذكور 2008
 140و مكرر 140 املواد يضم سابع
 140و 2 مكرر 140و 1 مكرر
 140و 4 مكرر 140و 3 مكرر
 140و 6 مكرر 140و 5 مكرر
 140و 8  مكرر 140و 7 مكرر
 140و 10 مكرر 140و 9 مكرر
 140و 12 مكرر 140و 11 مكرر
 وحترر 14 مكرر 140و 13 مكرر
   : يأيت كما

 
 السابع الفصل"

 التعليم مؤسسات إدارة موظفو
 ولألا الفرع

  االبتدائية املدارس مديري سلك
 

 سلك يضم : مكرر 140 املادة
 :ني رتبت االبتدائية املدارس مديري

(2)  
 املدرسة مدير مساعد رتبة- 

 ، االبتدائية
  . االبتدائية املدرسة مدير رتبة- 
 

 1  الفقرة
  املهام دحتدي

 
 يكلف 1 : مكرر 140 املادة

 االبتدائية املدارس مديري مساعدو
 اإلداري التسيري يف املدير ساعدةمب

 وكذا للمؤسسة التربوي والتنشيط
 كنميو، املدرسية املطاعم تسيري يف

 لتعويض التدريس هاممب يقوموا أن
 حالة يف املدير عن وينوبون الغياب

  . املانع
 

 يكلف 2 : مكرر 140 املادة
 بالتأطري االبتدائية املدارس مديرو

 اإلداري والتسيري البيداغوجي
 املطاعم وتسيري التربوي والتنشيط
 طبقا، االبتدائية املدارس يف املدرسية
 . به املعمول للتنظيم

ني موظف بصفتهم، ارسونميو
 على سلطتهم، الدولة منني موكل
 يفني العامل واألعوانني املوظف مجيع

 على مسؤولون وهم، املؤسسة
 األشخاص وأمن النظام حفظ

  . املمتلكات على واحلفاظ
 

 مجيع الختاذ، الصفة ذه، ويؤهلون
 حسن لضمان الضرورية التدابري

  . املؤسسة سري
 

 2 الفقرة
  الترقية شروط

 
 بصفة يرقى 3 : مكرر 140 املادة

   : االبتدائية املدرسة مدير مساعد
 

 يف املهين االمتحان طريق عن1) 
 املطلوب املناصب من%  80 حدود
  : شغلها
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 الذين االبتدائية املدرسة أساتذة - أ
 من سنوات (5) مخس يثبتون
 ، الصفة ذه الفعلية اخلدمة

 املدرسية التغذية مستشارو - ب
 من سنوات (5) مخس يثبتون الذين

 ، الصفة ذه الفعلية اخلدمة
 الذين االبتدائية املدرسة معلمو - ج

 اخلدمة من سنوات (7) سبع يثبتون
  . الصفة ذه الفعلية

 
 طريق عن االختيار سبيل على 2)

 يف التأهيل قائمة على التسجيل
 املطلوب املناصب من % 20 حدود
 : شغلها

 الذين االبتدائية املدرسة أساتذة  - أ
 من سنوات (10) عشر يثبتون
 ، الصفة ذه الفعلية اخلدمة

 رسيةاملد التغذية مستشارو - ب
 سنوات (10) عشر يثبتون الذين

 ، الصفة ذه الفعلية اخلدمة من
 الذين االبتدائية املدرسة معلمو - ج

 من سنة (12) عشرة اثنيت يثبتون
  ، الصفة ذه الفعلية اخلدمة
 طبقا املقبولون املترشحون خيضع
، أعاله )ت 2 (و )ت( 1تني للحال
 تكوين بنجاح تابعةمب ،ترقيتهم قبل

 وكيفيات وحمتواه دتهم حتدد

 الوزيرني ب مشترك بقرار تنظيمه
 والسلطة الوطنية بالتربية املكلف
  . العمومية بالوظيفة املكلفة

 
 بصفة يرقى : 4 مكرر 140 املادة
 حدود يف، االبتدائية املدرسة مدير

 عن، شغلها املطلوب املناصب
 متابعة وبعد املهين االمتحان طريق

 سنة تدمي متخصص تكوين بنجاح
 :نيب من، واحدة دراسية

 املدرسة مديري مساعدي- 
 (5) مخس يثبتون الذين االبتدائية
 ذه الفعلية اخلدمة من سنوات
 ، الصفة

 املدرسة يفني الرئيسي األساتذة- 
 (5) مخس يثبتون الذين االبتدائية
 ذه الفعلية اخلدمة من سنوات
 . الصفة
 التكوين هذا تنظيم كيفيات حتدد

 الوزيرني ب مشترك بقرار وتقييمه
 والسلطة الوطنية بالتربية املكلف
 . العمومية بالوظيفة املكلفة

 
 3  الفقرة

  انتقالية أحكام
 

 يف يدمج : 5 مكرر 140 املادة
 املدرسة مدير مساعد رتبة

 يف املعينون املوظفون، االبتدائية



36 
   

 مدير مساعد العايل املنصب
 عند اخلدمة يف، االبتدائية املدرسة

  . املرسوم هذا مفعول سريان دايةب
 

 يف يدمج :  6مكرر 140 املادة
، االبتدائية املدرسة مدير رتبة

 العايل املنصب يف املعينون املوظفون
 اخلدمة قيد، االبتدائية املدرسة مدير
 هذا مفعول سريان بداية عند

  . املرسوم
 

 الثاين الفرع
  املتوسطات مديري سلك

 
 سلك يضم :  7مكرر 140 املادة

 (1) رتبة املتوسطات مديري
  :وحيدة

  . متوسطة مدير رتبة - 
 

 1  الفقرة
  املهام حتديد

 
 مديرو يكلف:  8 مكرر 140 املادة

 البيداغوجي بالتأطري املتوسطات
 والتنشيط اإلداري والتسيري
 بصرف آمرين ويكونون، التربوي
 للتنظيم طبقا، املؤسسة ميزانية

  . به املعمول
 
ني موظف تهمبصف، رسونمياو

 على سلطتهم، الدولة منني موكل

 يفني العامل واألعوانني املوظف مجيع
 على مسؤولون وهم. املؤسسة

 األشخاص وأمن النظام حفظ
  . املمتلكات على واحلفاظ

 
 مجيع الختاذ، الصفة ذه، ويؤهلون

 حسن لضمان الضرورية التدابري
 . املؤسسة سري
  

 2  الفقرة
  الترقية شروط

 
 بصفة يرقى 9 : مكرر 140 املادة
 املناصب حدود يف، املتوسطة مدير

 طريق عن، شغلها املطلوب
 بنجاح متابعة وبعد املهين االمتحان

 دراسية سنة تدمي متخصص تكوين
  :نيب من، واحدة
 للتربية الرؤساء املستشارين - 
 من سنوات (5) مخس يثبتون الذين

 ، الصفة ذه الفعلية اخلدمة
 للتربيةني الرئيسي املستشارين - 
 من سنوات (7) سبع يثبتون الذين

 الصفة ذه الفعلية اخلدمة
 ، التعليم أسالك من واملنحدرين

 يثبتون الذين التربية مستشاري - 
 الفعلية اخلدمة من سنوات (7) سبع
 أسالك من واملنحدرين الصفة ذه

 ، التعليم
 التعليم يفني الرئيسي األساتذة - 

 (7) سبع يثبتون الذين املتوسط
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 ذه الفعلية اخلدمة من سنوات
  . الصفة

 
 التكوين تنظيم كيفيات حتدد

 مشترك بقرار وتقييمه املتخصص
 الوطنية بالتربية املكلف الوزيرني ب

  .العمومية بالوظيفة املكلفة والسلطة
 

  3  الفقرة
  انتقالية أحكام

 
 يف يدمج 10 : مكرر 140 املادة
 ملوظفونا، املتوسطة مدير رتبة

 مدير العايل املنصب يف املعينون
 بداية عند اخلدمة قي متوسطة
  . املرسوم هذا مفعول سريان

 
 الثالث الفرع

  الثانويات مديري سلك
 

 سلك يضم 11 : مكرر 140 املادة
 :وحيدة (1) رتبة الثانويات مديري

  .ثانوية مدير رتبة - 
 

 1  الفقرة
  املهام حتديد

 
 كلـف ي 12 : مكـرر  140 املادة

ــديرو ــات م ــأطري الثانوي  بالت
ــداغوجي ــيري البي  اإلداري والتس

 آمرين ويكونون، التربوي والتنشيط

 طبقـا ، املؤسسـة  ميزانية بصرف
 . به املعمول للتنظيم

  
ني موظف بصفتهم، ارسونميو

 على سلطتهم، الدولة منني موكل
 يفني العامل واألعوانني املوظف مجيع

 على مسؤولون وهم، املؤسسة
 األشخاص وأمن لنظاما حفظ

 . املمتلكات على واحلفاظ
  

 مجيع الختاذ، الصفة ذه، ويؤهلون
 حسن لضمان الضرورية التدابري

  . املؤسسة سري
 

 2  الفقرة
  الترقية شروط

 
 يرقى 13 : مكرر 140 املادة
 حدود يف، الثانوية مدير بصفة

 عن، شغلها املطلوب املناصب
 متابعة وبعد املهين االمتحان طريق

 سنة تدمي متخصص تكوين بنجاح
 : نيب من، واحدة دراسية

 
 يثبتون الذين الثانويات نظار -

 اخلدمة من سنوات (5) مخس
 من واملنحدرين الصفة ذه الفعلية

  . الثانوي التعليم أستاذ رتبة
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 التكوين تنظيم كيفيات حتدد
 مشترك بقرار وتقييمه املتخصص

 ةالوطني بالتربية املكلف الوزيرني ب
  .العمومية بالوظيفة املكلفة والسلطة

 
      3  الفقرة

  انتقالية أحكام
 

 يف يدمج 14 : مكرر 140 املادة
 املوظفون، الثانوية مدير رتبة

 مدير العايل املنصب يف املعينون
 سريان بداية عند اخلدمة قيد ثانوية

  ". املرسوم هذا مفعول
 

 التنفيذي املرسوم يتمم 40 : املادة
 شوال 11 يف املؤرخ 08-315 رقم
 سنة أكتوبر 11 املوافق 1429 عام

 ثامن بفصل، أعاله واملذكور 2008
 140 و 15 مكرر 140 املواد يضم

 140 و 17 مكرر 140 و 16 مكرر
 140 و 19 مكرر140 و 18 مكرر
 140 و 21 مكرر 140 و 20 مكرر
 140 و 23 مكرر 140 و 22 مكرر
 140 و 25 مكرر 140 و 24 مكرر
 140 و 27 مكرر 140 و 26 مكرر
 140 و 29 مكرر 140 و 28 مكرر
   : يأيت كما وحترر 30 مكرر

 
  
  
  

 الثامن الفصل"
 التفتيش موظفو
 ولألا الفرع

  االبتدائي التعليم مفتشي سلك
 

 سلك يضم 15 : مكرر 140 املادة
 (1) رتبة االبتدائي التعليم مفتشي
 : وحيدة

  . االبتدائي التعليم مفتش رتبة - 
 

 1  لفقرةا
  املهام حتديد

 
 ارسمي 16 : مكرر 140 املادة

 يف مهامهم االبتدائي التعليم مفتشو
  : اآلتية التخصصات أحد
 ، املواد - 
 ، االبتدائية املدارس إدارة - 
  . املدرسية التغذية - 
 

 حسب، الصفة ذه ويكلفون
 سري حسن على بالسهر، التخصص
 واملطاعم التعليمية املؤسسات

، التربوي طابعها وترقية سيةاملدر
 والربامج التعليمات وتطبيق

 واستعمال الرمسية واملواقيت
، واالتصال اإلعالم تكنولوجيات

 والتنظيمية التشريعية للنصوص طبقا
  . التربوية املنظومة حتكم اليت
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 موظفي بتكوين يقومون كما
 املدرسية والتغذية واإلدارة التعليم

 أنشطتهم ومتابعة وتفتيشهم
 مراقبة وكذا، وتقييمها ومراقبتها

 املدارس يف اإلداري التسيري
 التغذية جمال يف والتسيري االبتدائية
  .املدرسية

 
 يف البحث أعمال يف ويشاركون

 يتم أن كنميو، ختصصهم جمال
  .التحقيق هاممب . تكليفهم

 
 املدارس يف أنشطتهم ارسونميو

 التحضريية واملدارس االبتدائية
 والتربية املكيف يمالتعل وأقسام

 األمية حمو وأقسام التحضريية
 التابعة، املدرسية املطاعم وهياكل
  . إليهم املسندة للمقاطعة

 
 2  الفقرة
  الترقية شروط

 
 بصفة يرقى 17 : مكرر 140 دةاملا

 حدود يف، االبتدائي التعليم مفتش
 عن، شغلها املطلوب املناصب

 متابعة وبعد املهين االمتحان طريق
 سنة تدمي متخصص تكوين حبنجا

   :ني ب من واحدة دراسية
 
 ": املواد"ختصص بعنوان - أ

   املدرسة يفني املكون األساتذة- 

 (5) مخس يثبتون الذين االبتدائية
 ذه الفعلية اخلدمة من سنوات
  ، الصفة

 
 املدارس إدارة"ختصص بعنوان - ب

  ": االبتدائية
  

 الذين االبتدائية املدارس مديري - 
 من سنوات (5) مخس بتونيث

  ، الصفة ذه الفعلية اخلدمة
 
 التغذية"ختصص بعنوان - ج

 ": املدرسية
 الذين االبتدائية املدارس مديري - 

 من سنوات (5) مخس يثبتون
 . الصفة ذه الفعلية اخلدمة
 التكوين تنظيم كيفيات حتدد

 مشترك بقرار وتقييمه املتخصص
 وطنيةال بالتربية املكلف الوزيرني ب

  .العمومية بالوظيفة املكلفة والسلطة
 

    3  الفقرة
  انتقالية أحكام

 
 يف يدمج 18 : مكرر 140 املادة
 : االبتدائي التعليم مفتش رتبة
 املنصب يف املعينون املوظفون- 

 يف االبتدائي التعليم مفتش العايل
 مفعول سريان بداية عند اخلدمة

 ، املرسوم هذا
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 املنصب يف املعينون املوظفون- 
 قيد املدرسية التغذية مفتش العايل

 مفعول سريان بداية عند اخلدمة
 . املرسوم هذا
 

 الثاين الفرع
 واإلرشاد التوجيه مفتشي سلك

  واملهين املدرسي
 
 سلك يضم 19 :مكرر  140 ادةملا

 درسيملا التوجيه واإلرشاد مفتشي
 : وحيدة (1) رتبة هينملوا

 ادواإلرش التوجيه مفتش رتبة - 
 . هينملوا درسيملا

  
 1 الفقرة

  هامملا حتديد
 
 ذه يكلف 20 :مكرر  140 ادةملا

 واإلرشاد الصفة، مفتشو التوجيه
أنشطة  بتنسيق، هينملوا درسيملا

 واإلرشاد التوجيه مستشاري
 ستشارينملهين واملوا درسيملا

 واإلرشاد للتوجيه الرئيسيني
  . هينملدرسي واملا

 
ني ب قةالعال بربط يقومون كما

 ومراكز والثانويات توسطاتملا
، ستعملةملا والقطاعات التكوين

 يف إليهم سندةملا للمقاطعة التابعة

 واإلرشاد واإلعالم التوثيق جمال
 سالكملوا الدراسية ساراتملا حول

 تكنولوجيات ، باستعمالهنيةملا
 للنصوص طبقا، واالتصال اإلعالم

 حتكم اليت والتنظيمية التشريعية
  . التربوية مةنظوملا

 
، ختصصهم ميدان يف ويشاركون

 والتحليل الدراسات بأعمال
 درسيةملا النتائج وتقييم والتلخيص

 . التكوين عمليات تأطري وكذا
  

 2 الفقرة
  الترقية شروط

 
 يرقى 21 : مكرر 140 ادةملا

 واإلرشاد التوجيه مفتش بصفة
 حدود يف، هينملوا درسيملا
 عن، شغلها طلوبملا ناصبملا

 متابعة وبعد هينملا االمتحان ريقط
 سنة تدمي متخصص تكوين بنجاح
 ستشارونملا، واحدة دراسية

 واإلرشاد للتوجيه الرئيسيون
 يثبتون الذين، هينملوا درسيملا

 اخلدمة من سنوات (5) مخس
  .الصفة ذه الفعلية
 التكوين تنظيم كيفيات حتدد

 مشترك بقرار وتقييمه تخصصملا
 الوطنية بالتربية كلفملا الوزيرني ب

 .العمومية بالوظيفة كلفةملا والسلطة
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 3  الفقرة
  انتقالية أحكام

 
 يف يدمج 22 : مكرر 140 ادةملا

 واإلرشاد التوجيه مفتش رتبة
 عينونملا وظفونملا، هينملوا درسيملا

 مركز ديرمل العايل نصبملا يف
 اخلدمة يف هينملوا درسيملا التوجيه

 ذاه مفعول سريان بداية عند
  . رسومملا

 
 الثالث الفرع

  توسطملا التعليم مفتشي سلك
 
 سلك يضم 23 : مكرر 140 دةاملا

 (1) رتبة توسطملا التعليم مفتشي
 : وحيدة

  . توسطملا التعليم مفتش رتبة - 
 

   1  الفقرة
  هامملا حتديد

 
 ارسمي24 :  مكرر 140 ادةملا

 يف مهامهم توسطملا التعليم مفتشو
  : يةاآلت التخصصات أحد
 ، وادملا - 
 ، توسطاتملا إدارة - 

 يف اديملوا ايلملا التسيري - 
 .توسطاتملا

 وحسب، الصفة ذه ويكلفون
 سري حسن على بالسهر، التخصص

 وتطبيق التعليمية ؤسساتملا
 واقيتملوا والربامج التعليمات

 تكنولوجيات واستعمال الرمسية
 للنصوص طبقا، واالتصال اإلعالم

 حتكم اليت لتنظيميةوا التشريعية
  . التربوية نظومةملا

 
 موظفي بتكوين يقومون كما

 صاحلملوا والتربية واإلدارة التعليم
 ومتابعة وتفتيشهم االقتصادية
 وكذا، وتقييمها ومراقبتها أنشطتهم

 والتسيري اإلداري التسيري مراقبة
  . توسطاتملا يف اديملوا ايلملا

 
 يف البحث أعمال يف ويشاركون

 يتم أن كنميو، صصهمخت جمال
  . التحقيق اممبه تكليفهم

 
 توسطاتملا يف أنشطتهم ارسونميو

  . إليهم سندةملا للمقاطعة التابعة
 

 2  الفقرة
  الترقية شروط

 
 بصفة يرقى 25 : مكرر 140 ادةملا

 حدود يف، توسطملا التعليم مفتش
 عن، شغلها طلوبملا ناصبملا

 متابعة وبعد هينملا االمتحان طريق
 سنة مدته متخصص تكوين احبنج

   :ني ب من واحدة دراسية
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 " : وادملا"ختصص بعنوان - أ
 التعليم يفني كونملا األساتذة- 
 (5) مخس يثبتون الذين توسطملا

 ذه الفعلية اخلدمة من سنوات
 ، الصفة

 إدارة"ختصص بعنوان - ب
 ": توسطاتملا

 يثبتون الذين توسطاتملا مديري - 
 اخلدمة من سنوات (5) مخس
  ، الصفة ذه الفعلية

 املايل التسيري"ختصص بعنوان - ج
 ": املتوسطات يف واملادي

 يثبتون الذينني الرئيسي املقتصدين- 
 الفعلية اخلدمة من سنوات (7) سبع
  . الصفة ذه

 
 التكوين تنظيم كيفيات حتدد

 مشترك بقرار وتقييمه املتخصص
 الوطنية بالتربية املكلف الوزيرني ب

 .العمومية بالوظيفة املكلفة سلطةوال
  

 3  الفقرة
  انتقالية أحكام

 
 يف يدمج 26 : مكرر 140 ادةامل

، املتوسط التعليم مفتش رتبة
 العايل املنصب يف املعينون املوظفون

 اخلدمة يف املتوسط التعليم مفتش
 هذا مفعول سريان بداية عند

  .املرسوم
 

 الرابع الفرع
  الوطنية التربية مفتشي سلك

 
 سلك يضم 27 : مكرر 140 املادة

 (1) رتبة الوطنية التربية مفتشي
 : وحيدة

 .الوطنية التربية مفتش رتبة - 
  

 1  الفقرة
  املهام حتديد

 
 ارسمي 28 : مكرر 140 املادة

 يف مهامهم الوطنية التربية مفتشو
  : اآلتية التخصصات أحد
 ، املواد- 
 ، الثانويات إدارة- 
 املدرسـي  واإلرشـاد  التوجيه- 

 ، واملهين
ــيري-  ــايل التس ــادي امل  يف وامل

 . الثانويات
  

 وحسب، الصفة ذه، ويكلفون
 سري حسن على بالسهر، التخصص
 وتطبيق التعليمية املؤسسات
 واملواقيت والربامج التعليمات

 تكنولوجيات واستعمال الرمسية
 للنصوص طبقا، واالتصال اإلعالم

 حتكم اليت والتنظيمية التشريعية
  . التربوية املنظومة
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 موظفي بتكوين يقومون كما
 واملصاحل والتربية واإلدارة التعليم

 واإلرشاد والتوجيه االقتصادية
 ومتابعة وتفتيشهم واملهين املدرسي
 مراقبة وكذا، وتقييمها أنشطتهم

 يف واملادي واملايل اإلداري التسيري
  .الثانويات

 
 الدراسات يف ويشاركون
 يف البحث أعمال ويف االستشرافية

 يتم أن نميك. و، اختصاصهم جمال
  .التحقيق اممبه تكليفهم

 
 الثانويات يف أنشطتهم ارسونميو

  . إليهم املسندة للمقاطعة التابعة
 

 2 الفقرة
  الترقية شروط

 
 يرقى 29 : مكرر 140 دةاملا

 يف، الوطنية التربية مفتش بصفة
، شغلها املطلوب املناصب حدود

 وبعد املهين االمتحان طريق عن
 تدمي متخصص تكوين بنجاح متابعة

   :ني ب من واحدة دراسية سنة
  
 " : املواد"ختصص بعنوان - أ

 يثبتون الذين املربزين األساتذة- 
 اخلدمة من سنوات (5) مخس
 ، الصفة ذه الفعلية

 التعليم يفني املكون األساتذة- 
 (5) مخس يثبتون الذين الثانوي
 ذه ليةالفع اخلدمة من سنوات
   .الصفة

 إدارة " ختصص بعنوان - ب
 ": الثانويات

 يثبتون الذين الثانويات مديري - 
 الفعلية اخلدمة من سنوات (5)مخس
  . الصفة ذه

 
 التوجيه " ختصص بعنوان - ج

 ": واملهين املدرسي واإلرشاد
 واإلرشاد التوجيه مفتشي- 

 سبع يثبتون الذين، واملهين املدرسي
 ذه الفعلية اخلدمة من سنوات (7)

  .الصفة
 
 املايل التسيري" ختصص بعنوان - د

 ": الثانويات يف واملادي
 يثبتون الذينني الرئيسي املقتصدين- 

 اخلدمة من سنة (12) عشرة اثنيت
  . الصفة ذه الفعلية

 
 التكوين تنظيم كيفيات حتدد

 مشترك بقرار وتقييمه املتخصص
 طنيةالو بالتربية املكلف الوزيرني ب

  .العمومية بالوظيفة املكلفة والسلطة
 

 3 الفقرة
  انتقالية أحكام

 
 يف يدمج 30 : مكرر 140 دةاملا

، الوطنية التربية مفتش رتبة
 العايل املنصب يف املعينون املوظفون

 عند اخلدمة يف الوطنية التربية مفتش
  ".املرسوم هذا مفعول سريان بداية
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 من 141 املادة تعدل 41 : املادة

 08-315 رقم التنفيذي املرسوم
 1429 عام شوال 11 يف املؤرخ
 2008 سنة أكتوبر 11 املوافق

  : يأيت كما وحترر، أعاله واملذكور
 املادة ألحكام تطبيقا: 141 املادة"

 رقم األمر من )األوىل الفقرة11 (
 الثانية مجادى 19 يف املؤرخ 03-06

 سنة يوليو 15 املوافق 1427 عام
 قائمة حتدد، أعاله كورواملذ 2006

 األسالك بعنوان العليا املناصب
  : يأيت كما، الوطنية بالتربية اخلاصة

  : التعليم تنسيق مناصب- 
  ،).......تغيري بدون- .......... (
  " ،).....تغيري بدون- .......... (

  
 64 املواد أحكام تلغى 42 : املادة

 150 من واملواد 144و 143و 82و
 رقم التنفيذي املرسوم من 176 إىل

 عام شوال 11 يف املؤرخ 315-08
 سنة أكتوبر 11 املوافق 1429
  . أعاله واملذكور 2008

 
 اجلداول وتتمم تعدل 43 : املادة

 من 177 املادة يف عليها املنصوص
 08-315 رقم التنفيذي املرسوم
 1429 عام شوال 11 يف املؤرخ
  2008 سنة أكتوبر 11 املوافق

  : يأيت كما وحترر، أعاله واملذكور
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  موظفو التعليم ـ 1
 

  الرتب  األسالك
  التصنيف

الرقم االستداليل   الصنف
  األدىن

معلمو املدرسة 
  االبتدائية

  معلم مساعد  -
 معلم مدرسة ابتدائية  -

7  
10 

348  
453 

أساتذة املدرسة 
  االبتدائية

  أستاذ املدرسة االبتدائية -
 دائيةأستاذ رئيسي للمدرسة االبت  -
  األستاذ املكون يف املدرسة االبتدائية  -

11  
12  
14  

498  
537  
621  

أساتذة التعليم 
  498  11  أستاذ التعليم األساسي -  األساسي

أساتذة التعليم 
  املتوسط

  أستاذ التعليم املتوسط  -
 أستاذ رئيسي للتعليم املتوسط  -
  األستاذ املكون يف التعليم املتوسط  -

12  
13  
15  

537  
578  
666  

تذة التقنيون األسا
  يف الثانويات

  أستاذ تقين يف الثانوية رئيس ورشة  -
  أستاذ تقين يف الثانوية رئيس أشغال  -

11  
12  

498  
537  

أساتذة التعليم 
  الثانوي

  أستاذ التعليم الثانوي -
 أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي -
  األستاذ املكون يف التعليم الثانوي -

13  
14  
16  

578  
621  
713  

  713  16  أستاذ مربز -  األساتذة املربزون
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  التربية موظفو ـ 2
 

  الرتب  األسالك
  التصنيف

الرقم االستداليل   الصنف
  األدىن

  مساعد التربية  -  مساعدو التربية
  مساعد رئيسي للتربية -

7  
8  

348  
379  

  مشرف التربية -  مشرفو التربية
  مشرف رئيسي للتربية -

10  
11  

453  
498  

  مستشارو التربية
  تربيةمستشار ال -
 مستشار رئيسي للتربية -
  مستشار رئيس للتربية -

13  
13  
14  

578  
578  
621  

  621  14  ناظر ثانوية -  نظار الثانويات
  

  موظفو التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين ـ 3
  

  الرتب  األسالك
  التصنيف

الرقم االستداليل   الصنف
  األدىن

مستشارو التوجيه 
  املدرسي واملهين

درسي مستشار التوجيه امل -
  453  10  واملهين

 التوجيه مستشارو
واإلرشاد املدرسي 

  واملهين

مستشار التوجيه واإلرشاد  -
  املدرسي واملهين

مستشار رئيسي للتوجيه  -
  واإلرشاد املدرسي واملهين

12  
  
13  

537  
  

578  

  



47 
   

  موظفو املخابر ـ 4
  

  الرتب  األسالك 
  التصنيف

الرقم االستداليل   الصنف
  األدىن

ن املساعدو
  263  4  مساعد تقين للمخابر  التقنيون للمخابر
األعوان التقنيون 

  288  5  عون تقين للمخابر  للمخابر
املعاونون التقنيون 

  348  7  معاون تقين للمخابر  للمخابر

 ملحق باملخابر -  امللحقون باملخابر
  باملخابر ملحق رئيسي -

8  
10  

379  
453  

  
  التغذية املدرسية موظفو ـ 5

  
  الرتب  األسالك

  التصنيف
الرقم االستداليل   الصنف

  األدىن
مستشارو التغذية 

  498  11  مستشار التغذية املدرسية -  املدرسية

  
  موظفو املصاحل االقتصادية ـ 6

  
  الرتب  األسالك

  التصنيف
الرقم االستداليل   الصنف

  األدىن
مساعدو املصاحل 

  االقتصادية
 مساعد املصاحل االقتصادية -
حل مساعد رئيسي للمصا -

  االقتصادية 
7  
8  

348  
379  

  نائب مقتصد  -  نواب املقتصدون
  نائب مقتصد مسري -

10  
11  

453  
498  

  مقتصد  -  املقتصدون
  مقتصد رئيسي -

13  
14  

578  
621  
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  موظفو إدارة مؤسسات التعليم ـ 7

 

  الرتب  األسالك
  التصنيف

الرقم االستداليل   الصنف
  األدىن

  مديرو املدرسة االبتدائية
املدرسة  مساعد مدير -

  537  12  االبتدائية

  621  14  مدير املدرسة االبتدائية -
  666  15  مدير املتوسطة  -  مديرو املتوسطات 
  713  16  مدير الثانوية  -  مديرو الثانويات 

  
  موظفو التفتيش ـ 8

 

  الرتب  األسالك
  التصنيف

الرقم االستداليل   الصنف
  األدىن

تعليم مفتش ال -  مفتشو التعليم االبتدائي
  666  15  االبتدائي

مفتشو التوجيه واإلرشاد 
  املدرسي واملهين

مفتش التوجيه  -
واإلرشاد املدرسي 

  واملهين
15 666 

مفتش التعليم  -  مفتشو التعليم املتوسط
 713 16  املتوسط

  762  17  مفتش التربية الوطنية -  مفتشو التربية الوطنية
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املادة  أحكامتعدل  : 44املادة 
املرسوم التنفيذي رقم  من 178

شوال عام  11املؤرخ يف  315- 08
أكتوبر سنة  11املوافق  1429
واملذكور أعاله، وحترر كما  2008
 :يأيت 

ألحكام املادة  تطبيقا : 178املادة "
     من املرسوم الرئاسي رقم 3

سبتمرب سنة  29املؤرخ يف  307- 07
 حتددواملذكور أعاله،  2007
 العليا للمناصب االستداللية الزيادة
 طبقا الوطنية، بالتربية اخلاصة

  :اآليت للجدول
  

  مناصب تنسيق التعليم
 

  املناصب العليا
  الزيادة االستداللية

  الزيادة  املستوى

  35  2  أستاذ منسق للتعليم املتوسط

  35  2  أستاذ منسق للتعليم الثانوي
 

ال يترتب عن أحكام  : 45املادة 
يل قبل تاريخ هذا املرسوم أي أثر ما

  .نشره يف اجلريدة الرمسية
 

يسري مفعول هذا  : 46املادة 
يف  املرسوم ابتداء من تاريخ نشره

 .اجلريدة الرمسية

ينشر هذا املرسوم يف  : 47املادة 
اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية 

  .الدميقراطية الشعبية
  

  2012ماي  29 اجلزائر يف
  الوزير األول
أمحد أوحيـىي
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
 28ي ـمؤرخ ف 556قرار رقم 

 يتضمن فتح مسابقة 2012جوان 
 اللتحاقالشهادة لعلى أساس 

 بسلك أساتذة املدرسة االبتدائية
رتبة أساتذة املدرسة االبتدائية 

  .جلميع املواد
  

  وزير التربية الوطنية، إن
  

املؤرخ  03- 06ر رقم األم مبقتضى
، املتضمن 2006يوليو  15يف 

القانون األساسي العام للوظيفة 
  العمومية،

  
 05- 91القانون رقم  ومبقتضى

، 1991يناير  16املؤرخ يف 
املتضمن تعميم استعمال اللغة 

  العربية، املعدل واملتمم،
  

 145- 66املرسوم رقم  ومبقتضى
، املتعلق 1966جوان  02املؤرخ يف 

و نشر بعض القرارات ذات  بتحرير
الطابع التنظيمي والفردي اليت ختص 

 وضعية املوظفني، املعدل و املتمم،

املرسوم التنفيذي رقم  ومبقتضى
 1990مارس  27املؤرخ يف  99- 90

تعلق بسلطة التعيني ــو امل
 يموظفإزاء  والتسيري اإلداري

وأعوان اإلدارات املركزية 
لواليات والبلديات وكذا وا

سسات العمومية ذات الطابع املؤ
  اإلداري التابعة هلا،

  
املرسوم التنفيذي رقم  ومبقتضى

 1994مارس  07املؤرخ يف  61- 94
من  36املتضمن تطبيق املادة 

 14املؤرخ يف  16-91رقم   القانون
املتعلق بااهد  1991سبتمرب 
  ،والشهيد

  
املرسوم التنفيذي رقم  ومبقتضى

 1995ماي  13املؤرخ يف  132- 95
املتعلق بإنشاء النشرات الرمسية 

  ،للمؤسسات واإلدارات العمومية
  

املرسوم التنفيذي رقم  ومبقتضى
أكتوبر سنة  11املؤرخ يف  315- 08

واملتضمن القانون األساسي  2008
اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 

 اخلاصة بالتربية الوطنية،
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املرسوم التنفيذي رقم  ومبقتضى
أبريل سنة  25خ يف املؤر 194- 12

الذي حيدد كيفيات تنظيم ، 2012
املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسات واإلدارات 

 العمومية وإجرائها،
  

الوزاري املشترك  القرار ومبقتضى
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد قائمة املؤهالت والشهادات 
املطلوبة للتوظيف والترقية يف بعض 

 ب اخلاصة بالتربية الوطنية،الرت
  

املؤرخ  07املنشور رقم  ومبقتضى
واملتعلق مبعايري  2011أفريل  28يف 

االنتقاء يف املسابقات على أساس 
الشهادات للتوظيف يف رتب 

 ،الوظيفة العمومية
  

على مراسلة املديرية العامة  بناء
 6134للوظيفة العمومية رقم 

 2012جوان  21املؤرخة يف 
املوافقة على فتح  املتضمنة

مسابقات لاللتحاق برتب أستاذ 
التعليم الثانوي، أستاذ التعليم 
املتوسط و أستاذ املدرسة االبتدائية 

 .2012بعنوان سنة 

  يقرر ما يلـي
  

حيدد هـذا القـرار  :املادة األوىل
كيفـيات فـتح مسابقة على 

الشهادة لاللتحاق بسلك أساس 
بة أساتذة املدرسة االبتدائية، رت
: أستاذ املدرسة االبتدائية للمواد

اللغة العربية، اللغة الفرنسية، اللغة 
  . األمازيغية

  
حيدد عـدد املناصب  :2املادة 

منصب  5697بـ املطلوب شغلها 
 2012 مايل، طبقا ملدونة ميزانية

ووفقا للمواد احملددة يف امللحق رقم 
  .املرفق ذا القرار 01
  

على  تفـتح املسابقة: 3املادة 
الشهادة لاللتحاق بسلك أساس 

أساتذة املدرسة االبتدائية، رتبة 
: أستاذ املدرسة االبتدائية للمواد

اللغة العربية، اللغة الفرنسية، اللغة 
األمازيغية للمترشحني احلائزين على 
شهادة الليسانس يف التعليم العايل 
وفقا لقائمة االختصاصات احملددة 

ذا املرفق  02يف امللحق رقم 
  .القرار
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فضال على الشهادات أو : 4املادة 
املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 
الثالثة املذكورة أعاله حتدد مقاييس 
انتقاء املترشحني حسب درجة 

  :االستحقاق كالتايل
  
تطابق ختصص الشهادة مع  -

متطلبات الرتبة املراد اإللتحاق ا 
  ).إىل نقطتني 0من (
من (ين مسار الدراسة أو التكو -
  ).نقاط 3إىل  0
يستفيد خرجيي املدارس الكربى  -
) املدارس الوطنية للتكوين العايل(

 . من نقطتني إضافيتني
يستفيد األوائل يف دفعام  -

باجلامعات واملراكز اجلامعية من 
 .نقطة إضافية واحدة

التكوين املكمل للشهادة  -
 0من (املطلوبة يف نفس التخصص 

  ).إىل نقطتني
لدراسات املنجزة األشغال و ا -

من ( من طرف املترشح يف ختصصه 
 ).إىل نقطتني 0
اخلربة املهنية املكتسبة من طرف  -

املترشح يف نفس املنصب أو يف 
 ).نقاط 6إىل  0من (منصب معادل 

تاريخ احلصول على الشهادة  -
 ).إىل نقطتني 0من (
 0من (املقابلة مع جلنة اإلنتقاء  -

 ).نقاط 3إىل 
 

ريخ اختتام حيدد تا: 5املادة 
التسجيالت يف املسابقة على أساس 

يوم ) 15(بـخمسة عشر الشهادة 
  .أول إشهار تاريخابتداء من  عمل

  
يودع ملف الترشح : 6املادة 

شخصيا لدى مديريات التربية، 
وينبغي أن يشمل على الوثائق 

  :التالية
  
طلب خطي للمشاركة يف  -

 .املسابقة
 
نسخة مصادق عليها من  -

 .وبة يف االختصاصالشهادة املطل
نسخة من شهادة إثبات الوضعية  -

إعفاء أو (اجتاه اخلدمة الوطنية 
 ).األداء أو التأجيل

عند االقتضاء شهادات عمل  -
 .تثبت اخلربة املهنية

صحيفة (شهادة السوابق العدلية  -
 ).03رقم 
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 .شهادة اجلنسية اجلزائرية -
+ طب عام (الشهادات الطبية  -

 ).أمراض صدرية
 .انصورتان مشسيت -
ظرفان بريديان عليهما عنوان  -

 .املترشح
عند االقتضاء نسخة من شهادة  -

تثبت صفة العضوية يف صفوف 
جيش التحرير الوطين أو املنظمة 
املدنية جلبهة التحرير الوطين أو 

 .أرملة أو ابن شهيد
نسخة مصادق عليها من كشف  -

النقاط للسنة األخرية من الدراسة 
 .أو التكوين

  
عند إيداع ملفه ويسلم للمترشح 

وصل إستالم حيدد على اخلصوص 
إمسه ولقبه وعدد الوثائق املوجودة 
وتاريخ ومكان إجراء املسابقة 

 .وتاريخ أجال الطعن
  

حتدد قائمة املترشحني : 7املادة 
املقبولني للمشاركة يف املسابقة على 

  :أساس الشهادة جلنة تتشكل من
  
  

ممثل عن السلطة التابعة هلا  -
  .التعينيصالحيات 

ممثل عن اللجنة املتساوية  -
السلك أو األعـضاء املختصة إزاء 

  .الرتبة املعنية
  

املسابقة ينبغي أن جترى : 8املادة 
على أساس الشهادة يف أجل أقصاه 

أربعة أشهر ابتداء من تاريخ ) 04(
إشهار املسابقة على أساس 

  .الشهادة
  

حتدد قائمة املترشحني  :9املادة 
ئيا يف املسابقة على الناجحني ا

الشهادة حسب درجة أساس 
  :االستحقاق، جلنة تتشكل من

  
ممثل عن السلطة اليت هلا  -

صالحيات التعيني أو السلطة 
الوصية أو ممثلها املؤهل قانونا 

  ،)رئيسا(
ممثل جلنة املستخدمني املختصة  -

  ،)عضوا(إزاء السلك أو الرتبة 
  ).عضوا(ممثل من جلنة االنتقاء  -
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يعني املترشحون : 10ملادة ا
الناجحون يف املسابقة على أساس 
الشهادة بصفة متربصني ويلتحقون 
مبناصبهم حسب احتياجات 

  .املصلحة
  

كل مترشح مل يلتحق : 11املادة 
باملنصب الذي استفاد منه، يف أجل 
شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه 

يفقد املنصب الذي  بقـرار التعيني
إال يف حالة قوة  استفاد منــه

  .قاهرة مربرة
  

تنتهي صالحية القوائم : 12املادة 
االحتياطية تلقائيا عند تاريخ فتح 
املسابقة للسنة املوالية، وعلى أقصى 

تقدير قبل تاريخ اختتام هذه السنة 
  .املالية

  
يتم إجراء مداوالت : 13املادة 

إعالن النتائج النهائية على مستوى 
ية يف حدود مديريات التربية املعن

  .املناصب املالية املعلنة يف اإلشهار
  

يسري مفعول هذا  :14املادة 
القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 
و ينشر يف النشرة الرمسية لوزارة 

  .التربية الوطنية
            

  2012جوان  28 اجلزائر يف
  عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه

  ةمدير تسيري املوارد البشري
حممد بوخطة
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  1ملحـق رقم 
  

 المجموع لغة امازیغیة لغة فرنسیة لغة عربیة الوالیة الرقم

 207 0 58 149 ادرار 1

 193 0 33 160 الشلف 2

 165 0 61 104 االغواط 3

 173 0 12 161 ام البواقي 4

 274 13 55 206 باتنة 5

 108 26 21 61 بجایة 6

 177 0 50 127 بسكرة 7

 110 0 21 89 بشار 8

 344 0 45 299 البلیدة 9

 22 0 22 0 البویرة 10

 58 0 33 25 تمنراست 11

 12 0 0 12 تبسة 12

 253 0 33 220 تلمسان 13

 129 0 33 96 تیارت 14

 10 2 3 5 تیزي وزو 15

16 

 258 0 90 168 الجزائر شرق

الجزائر وسط   74 40 0 114 

غرب الجزائر  74 30 0 104 

لفةالج 17  370 20 0 390 

 51 0 11 40 جیجل 18

 116 0 22 94 سطیف 19

 153 0 22 131 سعیدة 20

 108 0 14 94 سیدي بلعباس 22
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 17 0 5 12 عنابة 23

 72 0 19 53 قالمة 24

 135 0 73 62 المدیة 26

 61 0 10 51 مستغانم  27

 178 0 51 127 المسیلة 28

 212 0 42 170 معسكر 29

 81 0 16 65 ورقلة 30

 20 0 0 20 وھران 31

 35 0 5 30 البیض 32

 57 0 6 51 الیزي 33

 63 2 18 43 برج بوعریریج 34

 157 0 50 107 بومرداس 35

 20 0 4 16 الطارف 36

 42 0 14 28 تندوف 37

 33 0 12 21 تسمسیلت 38

 229 0 43 186 الوادي 39

 100 0 30 70 خنشلة 40

 26 0 8 18 سوق اھراس 41

 140 0 18 122 تیبازة 42

 66 0 10 56 میلة 43

 114 0 21 93 عین الدفلى 44

 26 0 7 19 النعامة 45

 87 0 4 83 عین تموشنت 46

 143 0 21 122 غردایة 47

 54 0 30 24 غلیزان 48

 5697 43 1246 4408 المجموع
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  2ق رقم ملحـ
 

األسالك 
  المؤهالت و الشهادات  المواد  والرتب

اذ أست
المدرسة 
  االبتدائية

اللغة 
  العربية

  

 ،األدب العربي وفي اللغة  ليسانسال شهادة* 

 شهادة الليسانس في التاريخ ،* 
 في العلوم اإلسالمية، شهادة الليسانس* 

  شهادة الليسانس في الفلسفة،* 

 شهادة الليسانس في علوم التربية،* 

 االجتماع شعبة تربوي أو علم في شهادة الليسانس* 
 ثقافي،

شهادة الليسانس في علم النفس شعبة تربوي أو  *
  مدرسي،

 شهادة الليسانس في البيولوجيا،* 

  شهادة الليسانس في العلوم الطبيعية،* 

  في الرياضيات،  شهادة الليسانس* 

  .شهادة الليسانس في الفيزياء* 

اللغة 
  الفرنسية

  

 ،الفرنسية اللغة في ليسانسال شهادة* 

من والى اللغة (سانس في الترجمة شهادة اللي* 
  ).الفرنسية

اللغة 
  األمازيغية

  .األمازيغيةوالثقافة  اللغة في ليسانسال شهادة* 
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
 28مؤرخ يف  557قرار رقم 

 يتضمن فتح مسابقة 2012جوان 
 اللتحاقالشهادة لعلى أساس 

 سلك أساتذة التعليم املتوسطب
رتبة أستاذ التعليم املتوسط جلميع 

  املواد
  

  وزير التربية الوطنية، إن
  

املؤرخ  03- 06األمر رقم  مبقتضى
، املتضمن 2006يوليو  15يف 

القانون األساسي العام للوظيفة 
  العمومية،

  
 05- 91القانون رقم  ومبقتضى

، 1991يناير  16املؤرخ يف 
استعمال اللغة املتضمن تعميم 

  العربية، املعدل واملتمم،
  

 145- 66املرسوم رقم  ومبقتضى
، املتعلق 1966جوان  02املؤرخ يف 

بتحرير و نشر بعض القرارات ذات 
الطابع التنظيمي والفردي اليت ختص 

 وضعية املوظفني، املعدل و املتمم،

املرسوم التنفيذي رقم  ومبقتضى
 1990مارس  27املؤرخ يف  99- 90

تعلق بسلطة التعيني ــملو ا
 يموظفإزاء  والتسيري اإلداري

وأعوان اإلدارات املركزية 
لواليات والبلديات وكذا وا

املؤسسات العمومية ذات الطابع 
  اإلداري التابعة هلا،

  
املرسوم التنفيذي رقم  ومبقتضى

 1994مارس  07املؤرخ يف  61- 94
من  36املتضمن تطبيق املادة 

 14املؤرخ يف  16-91رقم   القانون
املتعلق بااهد و  1991سبتمرب 
  .الشهيد

  
املرسوم التنفيذي رقم  ومبقتضى

 1995ماي  13املؤرخ يف  132- 95
املتعلق بإنشاء النشرات الرمسية 

  .للمؤسسات واإلدارات العمومية
  

املرسوم التنفيذي رقم  ومبقتضى
أكتوبر سنة  11املؤرخ يف  315- 08

ساسي واملتضمن القانون األ 2008
اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 

 اخلاصة بالتربية الوطنية،
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املرسوم التنفيذي رقم  ومبقتضى
أبريل سنة  25املؤرخ يف  194- 12

الذي حيدد كيفيات تنظيم ، 2012
املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسات واإلدارات 

 العمومية وإجرائها،
  

املشترك الوزاري  القرار ومبقتضى
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد قائمة املؤهالت والشهادات 
املطلوبة للتوظيف والترقية يف بعض 

 الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية،
  

املؤرخ  07املنشور رقم  ومبقتضى
واملتعلق مبعايري  2011أفريل  28يف 

االنتقاء يف املسابقات على أساس 
الشهادات للتوظيف يف رتب 

 .ظيفة العموميةالو
  

على مراسلة املديرية العامة  بناء
 6134للوظيفة العمومية رقم 

 2012جوان  21املؤرخة يف 
املتضمنة املوافقة على فتح 
مسابقات لاللتحاق برتب أستاذ 
التعليم الثانوي، أستاذ التعليم 
املتوسط و أستاذ املدرسة االبتدائية 

 .2012بعنوان سنة 

  يقرر ما يلـي
  

حيدد هذا القرار  :األوىلاملادة 
كيفيات فتح مسابقة على أساس 
الشهادة لاللتحاق بسلك أساتذة 
التعليم املتوسط، رتبة أستاذ التعليم 

   .جلميع املواداملتوسط 
  

حيدد عدد املناصب  :2املادة 
منصب  2976بـ املطلوب شغلها 

 2012 مايل، طبقا ملدونة ميزانية
رقم ووفقا للمواد احملددة يف امللحق 

  .املرفق ذا القرار 01
  

تفـتح املسابقة على  :3املادة 
الشهادة لاللتحاق بسلك أساس 

أساتذة التعليم املتوسط، رتبة أستاذ 
التعليم املتوسط للمترشحني 
احلائزين على شهادة الليسانس يف 
التعليم العايل وفقا لقائمة 
االختصاصات احملددة يف امللحق 

  .راملرفق ذا القرا 02رقم 
  

فضال على الشهادات أو  :4املادة 
املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 
الثالثة املذكورة أعاله حتدد مقاييس 
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انتقاء املترشحني حسب درجة 
  :االستحقاق كالتايل

  
تطابق ختصص الشهادة مع  -

متطلبات الرتبة املراد اإللتحاق ا 
  ).إىل نقطتني 0من (
من (مسار الدراسة أو التكوين  -
  ).نقاط 3ىل إ 0
يستفيد خرجيي املدارس الكربى  -
) املدارس الوطنية للتكوين العايل(

 .من نقطتني إضافيتني
يستفيد األوائل يف دفعام  -

باجلامعات واملراكز اجلامعية من 
 .نقطة إضافية واحدة

التكوين املكمل للشهادة  -
 0من (املطلوبة يف نفس التخصص 

  ).إىل نقطتني
جزة من األشغال و الدراسة املن -

 0من ( طرف املترشح يف ختصصه 
 ).إىل نقطتني

اخلربة املهنية املكتسبة من طرف  -
املترشح يف نفس املنصب أو يف 

 ).نقاط 6إىل  0من (منصب معادل 
تاريخ احلصول على الشهادة  -
 ).إىل نقطتني 0من (
 0من (املقابلة مع جلنة اإلنتقاء  -

 ).نقاط 3إىل 

حيدد تاريخ اختتام : 5املادة 
تسجيالت يف املسابقة على أساس ال

يوم ) 15(بـخمسة عشر الشهادة 
  .أول إشهار تاريخابتداء من عمل 

  
يودع ملف الترشح : 6املادة 

شخصيا لدى مديريات التربية، 
وينبغي أن يشمل على الوثائق 

  :التالية
  
طلب خطي للمشاركة يف  -

 .املسابقة
نسخة مصادق عليها من  -

 .صالشهادة املطلوبة يف االختصا
نسخة من شهادة إثبات الوضعية  -

إعفاء أو (اجتاه اخلدمة الوطنية 
 ).األداء أو التأجيل

عند االقتضاء شهادات عمل  -
 .تثبت اخلربة املهنية

صحيفة (شهادة السوابق العدلية  -
 ).03رقم 

 .شهادة اجلنسية اجلزائرية -
+ طب عام (الشهادات الطبية  -

 ).أمراض صدرية
 .صورتان مشسيتان -
يان عليهما عنوان ظرفان بريد -

 .املترشح
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عند االقتضاء نسخة من شهادة  -
تثبت صفة العضوية يف صفوف 
جيش التحرير الوطين أو املنظمة 
املدنية جلبهة التحرير الوطين أو 

 .أرملة أو ابن شهيد
نسخة مصادق عليها من كشف  -

النقاط للسنة األخرية من الدراسة 
 .أو التكوين

ويسلم للمترشح عند إيداع ملفه 
وصل إستالم حيدد على اخلصوص 
إمسه ولقبه وعدد الوثائق املوجودة 
وتاريخ ومكان إجراء املسابقة 

  .وتاريخ أجال الطعن
  
حتدد قائمة املترشحني : 7املادة  

املقبولني للمشاركة يف املسابقة على 
  :أساس الشهادة جلنة تتشكل من

  
ممثل عن السلطة التابعة هلا  -

  .صالحيات التعيني
عـن اللجنة املتساوية  ممثل -

السلك أو األعـضاء املختصة إزاء 
  .الرتبة املعنية

  
املسابقة ينبغي أن جترى : 8املادة 

على أساس الشهادة يف أجل أقصاه 
أربعة أشهر ابتداء من تاريخ ) 04(

إشهار املسابقة على أساس 
  .الشهادة

  
حتدد قائمة املترشحني  :9املادة 

ة على الناجحني ائيا يف املسابق
الشهادة حسب درجة أساس 

  :االستحقاق، جلنة تتشكل من
  
ممثل عن السلطة اليت هلا  -

صالحيات التعيني أو السلطة 
الوصية أو ممثلها املؤهل قانونا 

  ،)رئيسا(
ممثل جلنة املستخدمني املختصة  -

  ،)عضوا(إزاء السلك أو الرتبة 
  ).عضوا(ممثل من جلنة االنتقاء  -
  

املترشحون يعني : 10املادة 
الناجحون يف املسابقة على أساس 
الشهادة بصفة متربصني ويلتحقون 
مبناصبهم حسب احتياجات 

  .املصلحة
كل مترشح مل يلتحق : 11املادة 

باملنصب الذي استفاد منه، يف أجل 
شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه 

يفقد املنصب الذي  بقرار التعيني
رة إال يف حالة قوة قاه استفاد منه

  .مربرة
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تنتهي صالحية القوائم : 12املادة 

االحتياطية تلقائيا عند تاريخ فتح 
املسابقة للسنة املوالية، وعلى أقصى 
تقدير قبل تاريخ اختتام هذه السنة 

  .املالية
  

يتم إجراء مداوالت : 13املادة 
إعالن النتائج النهائية على مستوى 
مديريات التربية املعنية يف حدود 

  .املالية املعلنة يف اإلشهاراملناصب 

  
يسري مفعول هذا  :14املادة 

القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 
و ينشر يف النشرة الرمسية لوزارة 

  .التربية الوطنية
            

  2012جوان  28 اجلزائر يف
  عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه

  مدير تسيري املوارد البشرية
حممد بوخطة

  
  
  



63 
   

  1حق رقم مل
  

 الوالیة الرقم

ات
ضی

ریا
 

عیة
طبی

وم 
عل

 

ئیة
زیا

 فی
وم

عل
 

بیة
عر

ة 
 لغ

ات
عی

تما
اج

 

سیة
رن

ة ف
 لغ

زیة
جلی

 ان
غة

 ل

سم
 ر

قى
سی

مو
 

نیة
 بد

یة
رب

 ت

غیة
ازی

 أم
غة

 ل

وع
جم

الم
 

 123 0 6 2 4 5 25 7 20 12 16 26 ادرار 1

 71 0 0 5 5 7 6 8 14 0 8 18 الشلف 2

 21 0 6 5 0 6 4 0 0 0 0 0 االغواط 3

 178 0 21 0 0 25 29 28 16 16 24 19 ام البواقي 4

 138 8 26 10 10 5 1 18 0 0 21 39 باتنة 5

 116 25 16 0 0 7 12 12 14 5 5 20 بجایة 6

 88 0 3 1 4 3 24 11 20 10 0 12 بسكرة 7

 71 0 10 2 7 2 9 9 13 3 8 8 بشار 8

 22 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 البویرة 10

 48 5 6 0 1 3 4 6 2 1 2 18 تمنراست 11

 79 0 2 0 2 4 25 4 10 0 0 32 تبسة 12

 65 0 1 0 0 10 10 10 6 6 12 10 تیارت 14

 60 20 5 0 0 3 3 10 12 0 0 7 تیزي وزو 15

16 

 134 0 30 0 0 20 20 18 18 0 0 28 الجزائر شرق

الجزائر وسط   15 0 0 0 0 15 0 5 5 0 0 40 

غرب الجزائر  45 5 5 10 15 15 10 5 0 10 0 120 

 87 0 6 0 0 6 25 4 11 10 10 15 الجلفة 17

 34 0 2 0 3 4 0 9 0 0 7 9 جیجل 18

 47 5 6 0 0 0 4 6 5 6 4 11 سطیف 19

 54 0 9 0 0 5 3 5 13 4 13 2 سعیدة 20

 45 0 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 سكیكدة 21

 43 0 4 0 0 4 8 10 8 0 4 5 سیدي بلعباس 22
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 16 0 4 0 0 0 0 2 0 0 5 5 قالمة 24

 66 0 7 0 0 5 40 0 10 0 0 4 المدیة 26

 20 0 0 0 2 0 5 0 9 0 0 4 مستغانم  27

 48 0 0 4 6 3 10 2 0 5 0 18 المسیلة 28

 150 0 2 0 0 21 18 32 14 12 17 34 معسكر 29

 172 0 19 6 6 12 26 14 28 17 12 32 ورقلة 30

 46 0 5 0 8 0 10 5 0 0 5 13 وھران 31

 52 0 2 0 1 4 10 4 8 8 5 10 البیض 32

 37 0 2 0 0 3 7 4 7 0 6 8 الیزي 33

34 
برج 

 بوعریریج
4 0 7 5 7 6 0 3 1 2 0 35 

 30 0 9 0 0 8 8 0 0 0 0 5 بومرداس 35

 10 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 4 الطارف 36

 34 0 4 0 0 2 6 3 0 7 3 9 تندوف 37

 23 0 4 5 5 0 3 0 3 0 3 0 تسمسیلت 38

 154 0 0 0 0 14 54 7 30 15 5 29 الوادي 39

 43 0 10 0 0 0 4 3 14 3 3 6 سوق اھراس 41

 77 0 9 2 2 8 20 3 9 7 8 9 تیبازة 42

 110 0 5 0 8 20 36 0 0 6 10 25 میلة 43

 22 0 4 0 0 0 8 0 0 0 0 10 عین الدفلى 44

 37 0 6 0 0 3 5 2 6 6 3 6 النعامة 45

 71 0 8 0 4 5 16 2 14 11 5 6 عین تموشنت 46

 27 0 2 0 0 2 5 3 5 2 4 4 غردایة 47

 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 غلیزان 48

 2976 63 288 63 106 240 577 284 354 184 233 584 المجموع
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2ملحق رقم   
 

األسالك 
  والرتب

  المؤهالت و الشهادات  المواد

أستاذ 
التعليم 
  المتوسط

ة اللغ
  العربية

  شهادة الليسانس في اللغة واألدب العربي،* 

اللغة 
  األمازيغية

  .األمازيغيةوالثقافة  اللغة في ليسانسال شهادة* 

 خالتاري
  والجغرافيا

  .ليسانس في التاريخال شهادة* 

اللغة 
  الفرنسية

 ،الفرنسية ليسانس في اللغةال شهادة* 

ى اللغة من وإل( شهادة الليسانس في الترجمة * 
  ) الفرنسية

اللغة 
  اإلنجليزية

 اللغة اإلنجليزية،في  يسانساللشهادة * 

من وإلى اللغة (الترجمة  يسانس فياللشهادة * 
  ).اإلنجليزية

  الرياضيات

 شهادة الدراسات العليا في الرياضيات،* 
  شهادة الليسانس في الرياضيات،* 

 شهادة الليسانس في الهندسة المدنية، * 

 دة الليسانس في الهندسة الميكانيكية، شها* 
  شهادة الليسانس في الهندسة الكهربائية،* 

  شهادة الليسانس في اإللكترونيك، * 

  .شهادة الليسانس في اإللكتروتقني* 

العلوم 
الفيزيائية 
  والتكنولوجيا

: ليسانس فيشهادات الدراسات العليا وشهادات ال* 
االلكتروتقني،  الفيزياء، الكيمياء، االلكترونيك،

  .الميكانيك، الكهرباء
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العلوم 
  الطبيعية

 شهادة الدراسات العليا في العلوم الطبيعية،* 

 شهادة الليسانس في العلوم الطبيعية،* 

 شهادة الدراسات العليا في البيولوجيا،* 
  في البيولوجيا، ليسانسشهادة ال* 

  .في الجيولوجيا ليسانسشهادة ال* 

  الموسيقى
 الليسانس في الموسيقى، شهادة* 

شهادة الدراسات العليا الموسيقية المسلمة من المعهد * 
  .للموسيقى العالي الوطني

  .شهادة الليسانس في الفنون التشكيلية*   الرسم

التربية 
البدنية 

  والرياضية

  شهادة الليسانس في التربية البدنية،* 

 نيةشهادة الليسانس في علوم وتقنيات النشاطات البد* 
  والرياضية 
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
 28مؤرخ يف  558قرار رقم 

 فتح مسابقة يتضمن 2012جوان 
 اللتحاقل الشهادةعلى أساس 

 التعليم الثانويبسلك أساتذة 
التعليم الثانوي جلميع ذ ارتبة أست

  املواد
 
  وزير التربية الوطنية، إن
  

املؤرخ  03-06األمر رقم  مبقتضى
، املتضمن 2006يوليو  15يف 

القانون األساسي العام للوظيفة 
  العمومية،

  
 05- 91القانون رقم  ومبقتضى

، 1991يناير  16املؤرخ يف 
املتضمن تعميم استعمال اللغة 

  العربية، املعدل واملتمم،
  

 145-66املرسوم رقم  ومبقتضى
تعلق ، امل1966جوان  02املؤرخ يف 

بتحرير و نشر بعض القرارات ذات 
الطابع التنظيمي والفردي اليت ختص 

 وضعية املوظفني، املعدل و املتمم،
  

املرسوم التنفيذي رقم  ومبقتضى
 1990مارس  27املؤرخ يف  99- 90

تعلق بسلطة التعيني ــو امل

 يموظفإزاء  والتسيري اإلداري
وأعوان اإلدارات املركزية 

يات وكذا لواليات والبلدوا
املؤسسات العمومية ذات الطابع 

  اإلداري التابعة هلا،
  

املرسوم التنفيذي رقم  ومبقتضى
 1994مارس  07املؤرخ يف  61- 94

من  36املتضمن تطبيق املادة 
 14املؤرخ يف  16- 91رقم   القانون

املتعلق بااهد  1991سبتمرب 
  .والشهيد

  
املرسوم التنفيذي رقم  ومبقتضى

 1995ماي  13رخ يف املؤ 132- 95
املتعلق بإنشاء النشرات الرمسية 

  .للمؤسسات واإلدارات العمومية
  

املرسوم التنفيذي رقم  ومبقتضى
أكتوبر سنة  11املؤرخ يف  315- 08

واملتضمن القانون األساسي  2008
اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 

 اخلاصة بالتربية الوطنية،
  

 املرسوم التنفيذي رقم ومبقتضى
أبريل سنة  25املؤرخ يف  194- 12

الذي حيدد كيفيات تنظيم ، 2012
املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسات واإلدارات 

 العمومية وإجرائها،
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الوزاري املشترك  القرار ومبقتضى
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد قائمة املؤهالت والشهادات 
ة يف بعض املطلوبة للتوظيف والترقي

 الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية،
  

املؤرخ  07املنشور رقم  ومبقتضى
واملتعلق مبعايري  2011أفريل  28يف 

االنتقاء يف املسابقات على أساس 
الشهادات للتوظيف يف رتب 

  .الوظيفة العمومية
  

املؤرخ يف  03 قم رالقرا ومبقتضى
حيدد كيفيات  2010ماي  23

و حمتوى تنظيم و تقييم و كذا مدة 
برامج التكوين املتخصص حلاملي 

عايل شهادات الليسانس يف التعليم ال
لاللتحاق بصفة استثنائية برتبة 

 .أستاذ التعليم الثانوي
  

على مراسلة املديرية العامة  بناء
 6134للوظيفة العمومية رقم 

 2012جوان  21املؤرخة يف 
املتضمنة املوافقة على فتح 
مسابقات لاللتحاق برتب أستاذ 
التعليم الثانوي، أستاذ التعليم 
املتوسط و أستاذ املدرسة االبتدائية 

 .2012بعنوان سنة 
 
  
  

  يقرر ما يلـي
  

رار قحيدد هذا ال :املادة األوىل
فتح مسابقة على أساس كيفـيات 

الشهادة لاللتحاق بسلك أساتذة 
ثانوي رتبة أستـاذ التعليـم ال

  .التعليـم الثانوي جلميع املواد
  

حيدد عدد املناصب  :2املادة 
 7848: بـ  املطلوب شغلها
 طبقا ملدونة ميزانيةمنصب مايل، 

ووفقا للمواد احملددة يف  2012
  .املرفق ذا القرار 01امللحق رقم 

  
تفتح املسابقة على أساس  :3املادة 

ة الشهادة لاللتحاق بسلك أساتذ
التعليم الثانوي رتبة أستاذ التعليم 
الثانوي جلميع املواد للمترشحني 
احلائزين على شهادة املاستر أو 
شهادة مهندس دولة، وبصفة 
استثنائية حلاملي شهادة الليسانس 
أو شهادة الدراسات العليا يف 
التخصص، وفقا لقائمة 
االختصاصات احملددة يف احمللق رقم 

  .راملرفـق ذا القرا 02
  

إذا مل يستنفذ املؤهلون قانونا 
املناصب املالية املفتوحة يف 

احلائزين على شهادة (التخصص 
، )أو شهادة مهندس دولة   املاستر

يلجأ استثنائيا إىل دراسة ملفات 
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حاملي شهادة الليسانس الستنفاذ 
حاملي (املناصب املالية املتبقية 

شهادة الليسانس أو شهادة 
  ).التخصص الدراسات العليا يف

  
فضال على الشهادات أو  :4املادة 

املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 
الثالثة املذكورة أعاله حتدد مقاييس 
انتقاء املترشحني حسب درجة 

  :االستحقاق كالتايل
تطابق ختصص الشهادة مع  -

متطلبات الرتبة املراد اإللتحاق ا 
  ).إىل نقطتني 0من (
من (مسار الدراسة أو التكوين  -
 ).نقاط 3إىل  0
يستفيد خرجيي املدارس الكربى  -
) املدارس الوطنية للتكوين العايل(

 .من نقطتني إضافيتني
يستفيد األوائل يف دفعام  -

باجلامعات واملراكز اجلامعية من 
 .نقطة إضافية واحدة

التكوين املكمل للشهادة  -
 0من (املطلوبة يف نفس التخصص 

  ).إىل نقطتني
ات املنجزة األشغال و الدراس -

من ( من طرف املترشح يف ختصصه 
 ).إىل نقطتني 0
اخلربة املهنية املكتسبة من طرف  -

املترشح يف نفس املنصب أو يف 
 6إىل  0من (منصب معادل 

 ).نقاط

تاريخ احلصول على الشهادة  -
 ).إىل نقطتني 0من (
 0من (املقابلة مع جلنة اإلنتقاء  -

 ).نقاط 3إىل 
 

ختتام حيدد تاريخ ا :5املادة 
التسجيالت يف املسابقة على أساس 

يوم  )15( خمسة عشربـ الشهادة
  .إشهارأول  تاريخابتداء من  عمل

   
يودع ملف الترشح  :6املادة 

شخصيا لدى مديريات التربية، 
وينبغي أن يشمل على الوثائق 

  :التالية
طلب خطي للمشاركة يف  -

 .املسابقة
نسخة مصادق عليها من  -

 .االختصاص الشهادة املطلوبة يف
نسخة من شهادة إثبات  -

إعفاء (الوضعية اجتاه اخلدمة الوطنية 
 ).أو األداء أو التأجيل

عند االقتضاء شهادات عمل  -
 .تثبت اخلربة املهنية

شهادة السوابق العدلية  -
 ).03صحيفة رقم (
 .شهادة اجلنسية اجلزائرية -
+ طب عام (الشهادات الطبية  -

 ).أمراض صدرية
 .صورتان مشسيتان -
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فان بريديان عليهما عنوان ظر -
 .املترشح

عند االقتضاء نسخة من شهادة  -
تثبت صفة العضوية يف صفوف 
جيش التحرير الوطين أو املنظمة 
املدنية جلبهة التحرير الوطين أو 

 .أرملة أو ابن شهيد
نسخة مصادق عليها من  -

كشف النقاط للسنة األخرية من 
 .الدراسة أو التكوين

  
داع ملفه ويسلم للمترشح عند إي

وصل إستالم حيدد على اخلصوص 
إمسه ولقبه وعدد الوثائق املوجودة 
وتاريخ ومكان إجراء املسابقة 

  .وتاريخ أجال الطعن
 

حتدد قائمة املترشحني  :7املادة 
املقبولني للمشاركة يف املسابقة على 

  :جلنة تتشكل من الشهادةأساس 
ممثل عن السلطة التابعة هلا  -

  .صالحيات التعيني
ممثل عن اللجنة املتساوية  -

السلك أو األعضاء املختصة إزاء 
  .الرتبة املعنية

  
املسابقة  ينبغي أن جترى :8املادة 

يف أجل أقصاه  على أساس الشهادة
تاريخ  ابتداء من أربعة أشهر) 04(

إشهار املسابقة على أساس 
  .الشهادة

  
حتدد قائمة املترشحني  :9املادة 

سابقة على يف املائيا الناجحني 
حسب درجة  الشهادةأساس 

  :االستحقاق، جلنة تتشكل من
ممثل عن السلطة اليت هلا  -

صالحيات التعيني أو السلطة 
الوصية أو ممثلها املؤهل قانونا 

  ،)رئيسا(
ممثل جلنة املستخدمني املختصة  -

  ،)عضوا(إزاء السلك أو الرتبة 
  .)عضوا(ممثل من جلنة االنتقاء  -
  

عني املترشحون ي :10املادة 
الناجحون يف املسابقة على أساس 
الشهادة بصفة متربصني ويلتحقون 
مبناصبهم حسب احتياجات 
املصلحة بالنسبة حلاملي شهادة 
املاستر أو شهادة مهندس دولة أما 
بالنسبة حلاملي شهادة الليسانس أو 
شهادة الدراسات العليا خيضعون 
إىل تكوين متخصص مدته سنة 

فترة التربص يتوج واحدة تالية 
بالتقييم البيداغوجي يتم على إثره 

  .ترسيم املعنيني
  

و حيدد هذا التكوين عن طريق قرار 
وزاري بني مصاحل وزارة التربية 
الوطنية و مصاحل الوظيفة العمومية 
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كيفيات تنظيم وتقييم وكذا مدة 
  .وحمتوى برامج التكوين

  
كل مترشح مل يلتحق  :11املادة 

استفاد منه، يف أجل باملنصب الذي 
، ابتداء من تاريخ تبليغه شهر واحد

يفقد املنصب الذي  بقـرار التعيني
إال يف حالة قوة قاهرة  استفاد منه

مربرة بالنسبة حلاملي شهادة املاستر 
  .أو شهادة مهندس دولة

  
يف  بالتكوينكل مترشح مل يلتحق و

ابتداء من تاريخ  ،شهر واحدأجل 
ة من التكوين االستفاد تبليغه بقرار

املتخصص، يفقد حقه يف النجاح 
ويعوض باملترشح املدرج امسه يف 
قائمة االحتياط حسب الترتيب 
االستحقاقي بالنسبة حاملي شهادة 
الليسانس أو شهادة الدراسات 

  .العليا يف التخصص

ائم وصالحية الق تنتهي :12املادة 
تلقائيا عند تاريخ فتح االحتياطية 

ملوالية، وعلى أقصى املسابقة للسنة ا
تقدير قبل تاريخ اختتام هذه السنة 

  .املالية
  

يتم إجراء مداوالت  :13املادة 
إعالن النتائج النهائية على مستوى 

املعنية يف حدود  مديريات التربية
  .املناصب املالية املعلنة يف اإلشهار

  
يسري مفعول هذا  :14املادة 

القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 
ينشر يف النشرة الرمسية لوزارة و 

  .التربية الوطنية
            

  2012جوان  28 اجلزائر يف
  عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه

  مدير تسيري املوارد البشرية
حممد بوخطة
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  1ملحق رقم 
  

 الوالیة الرقم

ات
ضی

ریا
 

ئیة
زیا

 فی
 ع

عیة
طبی

ع 
 

میة
سال

ع ا
 

بي
عر

ب 
 أد

فة
لس

 ف

تا
فیا

غرا
وج

خ 
ری

 

سیة
رن

ة ف
 لغ

زیة
جلی

 ان
غة

 ل

نیة
سبا

 ا
نیة

لما
 ا

قى
سی

مو
 

غیة
زی

اما
ة 

 لغ

نیة
 بد

یة
رب

 ت

یك
كان

می
 

ئیة
ربا

كھ
سة 

ھند
 

نیة
مد

ة 
دس

ھن
 

صاد
اقت

 

وع
جم

الم
 

 93 0 0 0 0 3 0 0 1 1 10 17 7 0 8 2 7 23 14 ادرار 1

 238 0 0 0 0 10 0 0 2 3 17 23 0 0 46 12 30 42 53 الشلف 2

 157 0 0 0 0 14 0 0 0 0 16 21 6 0 18 5 19 27 31 االغواط 3

 224 0 0 0 2 21 0 0 0 0 14 20 11 1 30 11 37 31 46 ام البواقي 4

 256 3 0 0 0 8 5 0 3 4 26 43 17 1 18 3 27 34 64 باتنة 5

 282 14 0 0 0 15 15 0 0 3 25 32 24 0 32 12 30 41 39 بجایة 6

 60 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 2 2 8 12 7 12 5 6 بسكرة 7

 98 4 0 0 0 2 0 0 0 3 11 13 12 6 12 4 6 14 11 بشار 8

 129 10 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 12 0 22 0 23 18 26 البلیدة 9

 170 0 0 0 0 24 0 0 0 0 11 0 7 0 30 0 27 33 38 البویرة 10

 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0 3 5 0 3 9 تمنراست 11

 162 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 13 12 0 0 3 14 50 64 تبسة 12

 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 21 12 0 29 10 33 34 36 تلمسان 13
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 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 17 16 0 17 8 14 28 41 تیارت 14

 184 0 2 2 2 12 45 0 0 0 12 5 12 0 20 0 24 16 32 تیزي وزو 15

16 

 376 3 0 0 0 30 0 0 0 0 34 42 42 0 69 20 32 46 58 الجزائر شرق

الجزائر وسط   25 0 0 0 10 0 15 20 12 3 0 0 0 10 0 0 0 0 95 

 260 0 0 0 0 20 0 0 0 0 25 40 25 0 40 10 10 35 55 الجزائر غرب

 237 5 0 0 0 16 0 0 2 2 25 35 5 0 24 19 36 32 36 الجلفة 17

 190 8 0 0 0 15 0 0 3 3 17 17 12 18 9 5 27 31 25 جیجل 18

 275 8 0 0 0 14 0 0 4 0 16 20 15 0 40 6 40 50 62 سطیف 19

 90 4 0 0 0 7 0 0 0 1 4 13 11 3 12 5 7 11 12 سعیدة 20

 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 16 5 26 26 26 سكیكدة 21

 113 11 0 0 0 3 0 0 0 2 4 20 14 3 24 1 16 2 13 سیدي بلعباس 22

 117 4 0 0 0 6 0 0 1 1 11 16 11 3 15 2 16 17 14 عنابة 23

 97 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 5 6 0 5 0 20 24 28 قالمة 24

 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 15 0 0 3 37 34 18 قسنطینة 25

 313 8 0 0 0 20 0 0 0 9 34 38 19 0 29 24 34 49 49 المدیة 26

 89 0 0 0 0 5 0 0 0 0 16 15 9 0 15 0 9 10 10 مستغانم  27

 324 0 0 0 0 0 0 0 3 1 36 39 35 0 49 10 38 45 68 المسیلة 28
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 151 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 22 10 0 15 5 26 28 28 معسكر 29

 161 5 0 2 0 11 0 0 0 3 13 13 10 7 20 8 17 23 29 ورقلة 30

 252 0 0 0 0 0 0 0 2 3 25 35 25 5 35 0 36 36 50 وھران 31

 75 0 0 0 0 5 0 0 2 0 8 10 4 0 12 0 10 12 12 البیض 32

 34 5 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 0 2 3 1 5 5 6 الیزي 33

 112 2 0 0 0 15 0 0 2 1 5 11 13 6 4 7 14 11 21 برج بوعریریج 34

 127 0 0 0 0 4 3 0 0 0 12 17 4 0 4 2 8 34 39 بومرداس 35

 76 4 0 0 0 5 0 0 0 0 3 6 8 5 11 4 9 11 10 الطارف 36

 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 2 5 2 تندوف 37

 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 4 0 تسمسیلت 38

 337 10 0 0 0 10 0 0 5 0 27 40 30 11 35 6 54 56 53 الوادي 39

 100 1 0 0 0 7 1 0 0 0 6 13 4 0 8 2 10 23 25 خنشلة 40

 82 3 0 0 0 12 0 0 0 0 2 5 3 0 15 3 13 12 14 سوق اھراس 41

 136 0 3 0 0 7 0 0 0 0 12 11 6 0 18 9 14 18 38 تیبازة 42

 261 6 0 0 0 61 0 0 1 1 6 21 16 2 37 10 28 20 52 میلة 43

 151 0 0 0 0 18 0 5 0 0 20 21 0 0 13 9 16 23 26 عین الدفلى 44

 50 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 6 4 1 5 1 9 8 9 النعامة 45
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تموشنت عین 46  13 13 15 4 16 0 9 11 9 1 0 0 0 3 0 0 0 0 94 

 92 2 0 0 0 10 0 0 1 1 9 10 5 2 13 2 12 11 14 غردایة 47

 311 0 0 0 0 22 0 0 0 0 32 53 0 0 45 5 48 39 67 غلیزان 48

 7848 120 5 4 4 473 69 5 32 50 627 885 540 84 963 270 997 1203 1517 المجموع
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02امللحـق رقم   

األسالك 

  والرتب
  المؤهالت و الشهادات  المواد

أستاذ 
التعليم 
  الثانوي

  الرياضيات

أو الليسانس أو شهادة الدراسات العليا شهادة ماستر * 

  في الرياضيات،

  . شهادة مهندس دولة في البحوث العملية* 

العلوم 

  ئيةالفيزيا

 أو الليسانس أو شهادة الدراسات العلياشهادة ماستر * 

  .الفيزياءفي 

علوم 

 الطبيعة

  والحياة

 أو الليسانس أو شهادة الدراسات العليا شهادة ماستر* 

  العلوم الطبيعية،في 

 أو الليسانس أو شهادة الدراسات العليا شهادة ماستر* 

  ا،البيولوجي في

  ،في البيولوجيا مهندس دولةشهادة * 

  .جيولوجيافي ال مهندس دولةشهادة * 

  األدب العربي
 أو الليسانس أو شهادة الدراسات العلياهادة ماستر ش* 

  .ياألدب العرب وفي اللغة 

العلوم 

  اإلسالمية

 أو الليسانس أو شهادة الدراسات العلياشهادة ماستر * 

  .في العلوم اإلسالمية

التاريخ و 

  الجغرافيا

 أو الليسانس أو شهادة الدراسات العلياشهادة ماستر * 

 .تاريخال في
ماستر أو الليسانس أو شهادة الدراسات العليا  شهادة* 

  في الجغرافيا،

  .شهادة مهندس دولة في الجغرافيا* 

  الفلسفة
 أو الليسانس أو شهادة الدراسات العلياشهادة ماستر * 

  .في الفلسفة
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اللغة   

  األمازيغية

 أو الليسانس أو شهادة الدراسات العلياشهادة ماستر * 

  .مازيغيةاللغة والثقافة األفي 

اللغة 

  الفرنسية

 أو الليسانس أو شهادة الدراسات العليا ماستر شهادة* 

  ،الفرنسية في اللغة

 ماستر أو الليسانس أو شهادة الدراسات العلياشهادة * 

  ).اللغة الفرنسية من و إلى(الترجمة  في

اللغة 

  اإلنجليزية

 أو الليسانس أو شهادة الدراسات العليا ماسترشهادة * 

  .اللغة اإلنجليزيةفي 

 ماستر أو الليسانس أو شهادة الدراسات العلياشهادة * 

  )اللغة اإلنجليزية من و إلى(الترجمة  في

اللغة 

  األلمانية

 أو الليسانس أو شهادة الدراسات العلياشهادة ماستر * 

  .في اللغة األلمانية

 أو الليسانس أو شهادة الدراسات العلياشهادة ماستر * 

  .)من وإلى اللغة األلمانية(ترجمة في ال

اللغة 

  االسبانية

 أو الليسانس أو شهادة الدراسات العلياشهادة ماستر * 

  سبانية، في اللغة اال

 ماستر أو الليسانس أو شهادة الدراسات العلياشهادة * 

  .)من وإلى اللغة اإلسبانية(الترجمة  في

التربية 

البدنيـة 

  والرياضية

و الليسانس أو شهادة الدراسات العليا شهادة ماستر أ* 

 في الرياضة،
شهادة ماستر أو الليسانس أو شهادة الدراسات العليا في  *

  .علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

العلوم 

  االقتصادية

شهادة ماستر أو الليسانس أو شهادة الدراسات العليا * 

علوم المالية في العلوم االقتصادية و العلوم التجارية وال

  .وعلوم التسيير
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  .شهادة ماستر أو الليسانس في الموسيقى*   الموسيقى

هندسة 

  ميكانيكية

  ،في الهندسة الميكانيكيةشهادة ماستر * 

  . شهادة مهندس دولة في الميكانيك* 

هندسة 

  كهربائية

في الهندسة الكهربائية واإللكترونيك و شهادة ماستر * 

  اإللكتروتقني،

واإللكترونيك و  ادة مهندس دولة في الكهرباءشه* 

  .اإللكتروتقني

هندسة مدنية 
  في الهندسة المدنية،شهادة ماستر * 

  .في الهندسة المدنيةشهادة مهندس دولة * 
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 الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية 
  وزارة التربية الوطنية

 
 الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية  
 ز الوالئي للتوزيع والتوثيق التربوياملرك  
 ..............................:والية   
  

 بطاقـة اشتـراك
  

 راك يف النشـرة الرمسيـة للتربيـةـه أطلب االشتـي أسفلـأنـا املمض
  :ة ـات التاليـب املعلومـحس 20....ة ـة املدنيـالسن
 

 .................: .......................................سم اإل. 
 : ........................................................اللقب . 
 : .......................................................العنوان . 
  : ........................................................اهلاتف . 
  ................................: ....................عدد النسخ . 
    

  دج 200يرفق هذا الطلب بصك بريدي قيمته 
        

  
  اإلمضاء                                                       
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