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سة لمدرل امديرحممد عبد العايل، 
  .الدولية اجلزائرية بفرنسا
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  الديوان                                                                       
  .د.ر/و.ت.و/62: الرقم 

  
  إىل

  التربية  يالسيدات والسادة مدير
 

ومي تنظيم عملية التق:  املوضوع
   .املرحلي للتعليم اإللزامي

  
وضـع  : الغرض من هذا املنشور

ترتيبات اخلاصة بعمليـة التقـومي   
املرحلي للتعليم اإللزامـي علـى   
مستوى املؤسسات التربوية وعلى 
ــوي  ــوالئي واجله املســتوى ال

  .والوطين
  

  :املرفقات
هيكلـة املوضـوعات   : 1ملحق  

 .املقترحة لالستشارة
لسـري  بطاقة منهجيـة  : 2ملحق  

  .اجللسات وتصميم التقارير
  

يهدف إصالح املنظومة التربويـة  
الذي شرعت فيه الدولة مع بداية 

إىل  2003/2004الدخول املدرسي 
وضع منظومـة تربويـة وطنيـة،    
عصرية وناجعة تستجيب للتطلعات 
املشروعة وكذا احلاجيات احلقيقية  

للمجتمع، السيما ما تعلق مبطلب 
ة مع حتسني تعليم وتكوين ذي جود

ــارجي  ــداخلي واخل ــردود ال امل
  .للمنظومة
 

متثلت اإلسـتراتيجية املعتمـدة يف   
انتهاج مسار تغيري متدرج وطويل 
املدى من أجل منح الوقت الالزم 
للمنظومة التربوية لكي تتمكن من 
إدراج املستجدات املدخلة وفـتح  
جماالت تنمية الكفاءات للمتدخلني 
وتكييف املواقـف الـيت تسـمح    

  . تحول نوعيب
 

ومن هذا املنطلق ال يعترب اإلصالح 
التربوي عمليـة ظرفيـة مؤقتـة    
حمصورة يف فترة زمنية حمدودة، بل 
هو سريورة متواصلة، ديناميكيـة  
ودائمة، تتضمن مراحل للمتابعـة  
والتقومي والتعديل على أساس نتائج 

  .التقييمات
  

اليوم، وبعد عشر سـنوات مـن   
ومـة  انطالق تنفيذ إصـالح املنظ 

التربوية جيدر بنا التوقف من أجل 
والتقييم املوضوعي واملتبصر  التفكري

وقياس األشواط املقطوعة من أجل 
الوصول إىل تشـخيص يتقامسـه   
جمموع أعضاء اجلماعة التربويـة  
حول الوضعية الراهنـة ملدرسـتنا   
وتقدير نقاط القـوة والتطـورات   
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احملققة ونتائجها كما ونوعا، وكذا 
نقـاط الضـعف   التعرف علـى  

والنقائص والعوائق اليت حالت دون 
  .التطور املأمول لسريورة اإلصالح

  
يتعلق األمر بضبط األسباب اهليكلية 
اليت أدت إىل االختالالت املسجلة 
والقيام بالتعديالت الضرورية مـع  
حتديد العمليات حسب األولويـة  
يف إطار ضبط إصـالح املنظومـة   

  .التربوية واستكماهلا
  

الغرض، ويف مرحلـة أوىل،   وهلذا
يقوم قطاع التربية الوطنية يف الفترة 

أفريل  11فرباير إىل  02املمتدة من 
بفتح حوار وتشـاور مـع    2013

جمموع  الفـاعلني والشـركاء يف   
قطاع التربية الوطنية  يف خمتلـف  

: مستويات تنفيذ السياسة التربوية
  .احمللية والوالئية والوطنية

  
إىل حتديـد  يهدف هذا املنشـور  

اإلطار املنهجي وكذا اإلجـراءات  
  .التنظيمية هلذه العملية االستشارية

  
تتهيكل هذه االستشارة، حسـب  
األلوية وفق أربـع موضـوعات   
حامسة بالنسبة ملواصـلة سـريورة   
اإلصالح، شريطة إبقائها يف إطار 
املنظور الشامل واملنسجم إلصالح 

  . املنظومة التربوية يف جمملها

وضـوعات املطروحـة   وختص امل
الربامج التعليميـة  للنقاش أساسا 

ــي  ــور اإللزام ــدائي (للط االبت
وتكـوين املكـونني   ) واملتوسط

وظروف التمدرس وتكافؤ فرص 
النجاح وكذا عصـرنة التسـيري   
البيداغوجي واإلداري للمؤسسة 

  .التربوية
  

من أجل تناول كل موضوع مـن  
هذه املواضيع اقترِحـت جمموعـة   

ة يف وثيقة مرفقة ذا نقاط للمناقش
  ). 1أنظر ملحق (املنشور
  

و وفق هذه الكيفية يتعلق األمـر  
بتوفري الظروف املالئمة لربوز حوار 
بناء واستشارة واسعة وحرة حيث 
يشارك يف إطار متكامل خمتلـف  
الفــاعلني والشــركاء املــرتبطني 
باجلماعة التربوية دون أن ننسـى  
ُ يـدعون أيضـا     التالميذ الـذين

مهة يف هــذا احلــوار ألن للمســا
  . جناحهم ال يتحقق بدوم

  
ينبغي أن يتوصل احلوار والتشـاور  
إىل مجلـــة مقترحـــات وآراء 
وتوصيات تعطي دفعـا جديـدا   

  .لسريورة اإلصالح اجلاري
  

جيب أن ندرك أن هـذا التقيـيم   
املرحلي ال يعين بأي حـال مـن   
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األحوال إعادة النظر يف األسـس  
اسة التربوية واملبادئ األساسية للسي

املطابقة للدستور اجلزائري والقانون 
التوجيهي للتربية الوطنية، كما أنه 
ال يعين إعادة النظـر أو تعـديل   
اهليكلة العامة للنظـام التربـوي   

  .احلايل
  

من حيث اجلانب التنظيمي، تشمل 
االستشارة مستويات خمتلفة لتنفيذ 

  :السياسة التربوية
  
  املؤسسات التربوية؛ -
 : توى الواليات على مس  -

  أسالك التفتيش؛ 
 مديريات التربية.  

 .اجللسات الوطنية  -
  

تضبط قوائم املشاركني املـدعوين  
هلذه االستشارة وكيفية اسـتغالل  
التقارير وإعداد تالخيص احلوارات 
وكذا الرزنامة الزمنية للعمليـات  

  : املطلوب إجنازها كما يلي
  
  :املشاركون . 1
  

ت على مسـتوى املؤسسـا   .1.1
  :التربوية 

  
 :املدارس االبتدائية  -
  التنظيم والتنشيط: 

 .مدير املدرسة -
  املشاركون: 
 .املدرسون -
مجعيات (ممثلو أولياء التالميذ  -

 ).أولياء التالميذ
 .ممثلو نقابات موظفي املؤسسة -
 
 :املتوسطات  -
  التنظيم والتنشيط: 

  .مدير املتوسطة -
 املشاركون: 

 .األساتذة -
ــس الترب - ــاء جمل ــة أعض ي

 .والتوجيه
أعضاء (ممثلو أولياء التالميذ  -

 ).مكتب مجعية أولياء التالميذ
ــوظفي  - ــات م ــو نقاب ممثل

 .املؤسسة
ممثلني للتالميـذ  ) 4(أربعة  -

مندوب قسـم لكـل مسـتوى    (
 ).تعليمي

 
  :لثانويات ا -
  التنظيم والتنشيط: 

  .مدير الثانوية -
  املشاركون: 

 .األساتذة -
 .يهأعضاء جملس التسيري والتوج -
أعضـاء  (ممثلو أولياء التالميذ  -

 ).مكتب مجعية أولياء التالميذ
 .ممثلو نقابات موظفي املؤسسة -
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ممـثلني للتالميـذ   ) 3(ثالثة  -
مندوب قسم لكـل مسـتوى   (

 ).تعليمي
مستشار التوجيه واإلرشاد  -

 .املدرسي
  

يرفع مديرو املتوسطات والثانويات 
تقاريرهم إىل ممثل مديرية  التربية 

  .يس جلنة الدائرةرئ
  

  :على مستوى الواليات.2.1
 
 استشارة سلك املفتشني:  
  مدير التربية:  التنظيم.  
  التنشيط : 

منسق التفتيش البيداغوجي  -
االبتدائي، : لكل مرحلة تعليمية

  .والثانوي املتوسط،
منسق التفتيش العام إلدارة  -

  .الثانويات واملتوسطات
منسق التفتيش العام للتسيري  -
  .ملايل للثانويات واملتوسطاتا
  املفتشون العاملون : املشاركون

 .يف الوالية
  

يرفع كل منسق للتفتيش تقرير 
أعمال االستشارة إىل مدير التربية 

  .للوالية
  
  االستشارة على مستوى

  :مديريات التربية

 مدير التربية : التنظيم والتنشيط
  .للوالية

 املشاركون : 
 رؤساء املصاحل او ممثل عن -

  .كل مصلحة
  .من كل طور أساتذةثالثة  -
ثالثة مديرين للمؤسسات من  -

  .كل طور
  ثالثة مفتشني عن كل طور -
ثالثة ممثلني لسلك مديري  -

مراكز التوجيه املدرسي واملهين 
أو مستشارين للتوجيه واإلرشاد 

  .املدرسي
ثالثة أعضاء من مكتب  -

الفيدرالية الوالئية جلمعيات 
  .أولياء التالميذ

  .ممثالن عن كل نقابة معتمدة -
  
مستويات استغالل التقارير  - 2

 :وإعداد التالخيص
  

تستغل التقارير وتلخـص  علـى   
  : املستويات التالية 

  
مســتوى مقاطعــة التفتــيش  -

جيمع كـل  : للمدارس االبتدائية
مفتش مقاطعة تقـارير مـديري   
املدارس االبتدائية التابعة له ويشكل 

حبوصلة هذه  جلنة بيداغوجية للقيام
التقارير ويرفع هذه احلوصـلة إىل  

 .مدير التربية بالوالية
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ــدائرة بالنســبة  - مســتوى ال
ترفـع  :  للمتوسطات والثانويات

تقارير املؤسسات إىل ممثل مـدير  
التربيــة الــذي يــرأس اللجنــة 
البيداغوجية للدائرة، حيث تقـوم  
حبوصلتها وحتويلها إىل مدير التربية 

 .للوالية
 
: ية التربية للواليةمستوى مدير -

يقوم مدير التربية للواليـة جبمـع   
تقارير الدوائر ومقاطعات التفتيش 
ومنسقي أسالك التفتـيش ويعـد   
حصيلة هلا الستغالهلا يف االستشارة 

. اليت يقوم ا على مستوى مديريته
وبعد ذلك يقوم مدير التربية بإعداد 
تقرير شامل حـول االستشـارة   

األربعة احملددة  بالوالية وفق احملاور
 :للنقاش، وهي

 
  ــة للطــور ــربامج التعليمي ال

 اإللزامي ؛

  تكــوين املكــونني وحتســني
  مستواهم ؛

    ظروف التمـدرس و تكـافؤ
  فرص النجاح ؛

   عصرنة التسيري البيـداغوجي
  .واإلداري

  
ويسلم مدير التربية  تقريره الشامل 

 :إىل رئيس الندوة اجلهوية 
رئيس الندوة ( : مستوى اجلهة -
). مديرو التربية املعنيون+ جلهوية ا

يف هذا املستوى تعقد ندوة جهوية 
لدراسة حوصلة تقـارير خمتلـف   
الواليات اليت تعدها جلنـة تقنيـة   

وبعد . يعينها رئيس الندوة اجلهوية
اعتماد التقرير اجلهوي املعد وفـق  
احملاور احملددة للنقاش ويرفـع إىل  

 .وزارة التربية الوطنية
 
.التربية الوطنيةمستوى وزارة  -
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 رزنامة العمليات  
  

  اآلجال  تالخيص التقارير  إجراء االستشارة
الندوة الوطنية ملديري  -

  التربية
  2013فرباير  02من   

  2013فرباير  11إىل  03من     املؤسسات التعليمية -

  2013فرباير  11إىل  03من     .سلك املفتشني -
مقاطعات التفتيش   

املدارس (االبتدائي 
  )االبتدائية

  2013فرباير 21إىل  13من 

دوائر الوالية   
املتوسطات، (

  )الثانويات

  2013فرباير 21إىل  13من 

  2013فرباير 28إىل  24من   مديريات التربية  
  2013مارس   7و 6 -5 من    الواليات -
  2013مارس  14إىل  10من   .مديريات التربية  
  2013مارس  20و 19-18من   الندوات اجلهوية  
وزارة التربية   

  الوطنية
  2013مارس  28إىل  24من 

  2013أفريل  11و 10-09من     اجللسات الوطنية -
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إن املقصود ذه العملية هو إجراء 
تقومي مرحلي لإلصالح حسـب  
األهداف املسطرة له يف القـانون  
التوجيهي للتربية الوطنية وذلـك  
بغرض الوصـول إىل تشـخيص   

نة ملدرسـتنا  مشترك للوضعية الراه
ومعرفة نقـاط قواهـا وضـعفها    
وجناحاا وكذالك صعوباا أثنـاء  

أنظـر  (السنوات العشر األخـرية  
  ).2ملحق 

  
ــات    ــالل املالحظ ــن خ وم

واالقتراحات والدروس اهلامة اليت 
  تستخلص من احلوار سيكون 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

السعى إىل  تفكري استشرايف  مـن  
يف  أجل تطوير منظومتنا التربويـة 

  .االجتاه املأمول
  

وألجل هذا الغرض املنشود فإننـا  
نويل بالغ األمهية إلجراء االستشارة 

  وفق الرزنامة احملددة وتوسيع جمال 
التفكري إىل جمموع أعضاء اجلماعة 
التربوية، فاعلني وشركاء، و عموم 
األشخاص الراغبني يف املسامهة يف 
جناح هذه العملية األساسية بالنسبة 

  .بل بالدنا وشبابناملستق
  

  2013جانفي  31اجلزائر يف 
  رئيس الديوان

  عبد احلكيم بلعابد
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  : 1ملحق 
  

هيكلة املوضـوعات املقترحـة   
  لالستشارة

 
الربامج التعليميـة  :  1 املوضوع

  : للتعليم اإللزامي
  

يشكل فعل التطوير البيـداغوجي  
احملور األساسي والعنصـر احملـرك   

لعمل توجه ا'. لكل عملية إصالح
يف هذا اإلطار إىل البدء يف تطـوير  

لـذا كـان   . الربامج التعليمية أوال
اإلصالح من خالل مركبة الربامج 
خيارا استراتيجيا باعتبارها الرافـد  
األساسي للتحويل النوعي للتعلـيم  
واألداة املفضلة لتسـيري السياسـة   
التربوية يف االجتاه الـذي يتـرجم   

ية إىل ميدانيا غايات املنظومة التربو
  .مضامني

  
إن إعداد الربامج املدرسية والنشاط 
التربوي الذي يرافق تنفيذه يكتسي 
ذه الكيفية كل أمهيتـه ويـربر   
االعتماد على أنواع التعليم الـيت  
جاءت ا علوم التربيـة وكـذا   
مكتسبات املنظومـات التربويـة   

ومن هـذا  .األكثر جناعة يف العامل
ـ    ة املنطلق،  فـإن فعاليـة املنظوم
  التربوية تقاس أكثر فأكثر حبصيلة 

  

الكفاءات احملققة لدى املـتعلمني  
بالرجوع إىل الغايـات والطلـب   

إن هـذا  . االجتماعي واالقتصادي
التحول اهلام يف توجيـه التربيـة   
والتكوين قد أدى بنا إىل تفضـيل  
مقاربة الربامج بالكفاءات املركزة 
أكثر على جتنيد املعارف باعتبارها 

ل الوضـعيات املشـكلة   موارد حل
  .القريبة من الوضعيات املعيشة

  
ومن البديهي فإن خيـار مـدخل   
الكفاءات ال مير بدون أثـر علـى   
تصور الربامج  ومنهجية إعـدادها  

وعلى املقاربـات  ) مبنظور املنهاج(
التعليمية ومكانة الوسائط التعليمية 
وكذا تكوين املؤطرين مع التمكن 

  .همن التقومي وممارسة وظائف
  

وذا املنظور وفضال عن خصوصية 
ميادين املعارف وجماالت املواد اليت 
تتكفل ا، فإن الـربامج املُعـدة   
للتنفيذ يف إطار التطوير البيداغوجي 
جيب أن جتسـد بالتكامـل مـع    
املُركبــات األخــرى للمنظومــة 
التربوية أهداف اكتساب املعارف 
ــتحكم يف  ــة املواقــف وال وتنمي

القيم والتحلي ا  الكفاءات وتنمية
ما . مع ضمان تطور شامل للمتعلم

  هو احلال يف الواقع العملي امليداين؟
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  :موضوعات فرعية للمناقشة 
  
مضامني الـربامج املدرسـية    -
الشمولية، االنسـجام، قابليـة   (

االجناز، قابلية القـراءة، قابليـة   
 ).التقومي، الوجاهة أو املالءمة

  .تنظيم الزمن املدرسي -
ة بني مضامني الـربامج  املالءم -

 .واحلجم الزمين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .املعامالت احملدد للمواد -
 :جهاز مرافقة الربامج -
  الوثائق املرافقة -
  عمليات اإلعالم والتكوين -
  .التعلم –مساعي التعليم  -
  .الوسائل التعليمية  -
  .التقومي البيداغوجي -
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تكـوين املكـونني   :  2املوضوع 
  :وحتسني مستواهم 

  
لقد ثبت أن قيمة الربنامج مرتبطة 
بنوعية املدرس الذي يطبقه وبالتايل  
تتجلى ضرورة وضع نظام تكوين 
وحتسني لألداء يكـون مسـتقرا   
ومنسجما ومالئما من أجل التكفل 
الفعال باإلصالح يف امليدان العملي 
ملمارسة القسم، وبناء عليه يتـوج  

  .بفرص جناح أكرب للتالميذ
  

املبين على ضـرورة  إن هذا النظام 
رفع مستوى تأهيل موظفي التعليم 
والتأطري وإلتـزامهم يهـدف إىل   
جتسيد مهنية خمتلـف الوظـائف   

ــة  ــومي، (التربوي ــدريس، التق الت
التفتيش، املراقبة، التأطري، التوجيه، 

وميثل أحسـن  ) اإلرشاد والعالج
ضمان لنجاح اإلصالح وحتسـني  
جودة اخلـدمات الـيت تقـدمها    

  .تربويةاملنظومة ال
  
  
  
  
  
  
  
  

إن استشارة خمتلف فاعلي السريورة 
ــداد  ــاهم يف إع ــة ستس التربوي
اســتراتيجية فعالــة  ومنســجمة 
للتكوين تأخذ بعني االعتبار الوقائع 
امليدانية والنقائص املسجلة وتتكفل 
جبميع التجديدات املدرجة يف إطار 

  .اإلصالح
  

  : فرعية للمناقشة موضوعات
  
 .توظيف املدرسني .1
ن املكــونني وحتســني تكــوي .2

 .مستواهم
التكوين األويل للمـوظفني  . 1.2

  :املنتمني لألسالك املختلفة 
  من حيث التنظيم ؛ -
من حيث توجيـه املضـامني    -
  ).ملمح التخرج(
  التكوين أثناء اخلدمة . 2-2
جهاز التكوين األكادميي عـن   -

 بعد ؛
 :التحسني املستمر -

 .للمدرسني. 
  .ملوظفي التأطري. 

املتخصص ملوظفي  التكوين. 2-3
  .التأطري التربوي واإلداري
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ظروف التمـدرس  :  3املوضوع 
 :وتكافؤ فرص النجاح 

  
إن التحدي املزدوج جلودة التعليم 
ودمقرطته  باعتبارمها مفتاح التنمية 

 ياملستدامة  هو خيـار اسـتراتيج  
يسمح باالرتقاء من حق التمدرس 
إىل حق النجاح وجيعل من املدرسة 

مدرسة للجميع متنح لكل اجلزائرية 
  .واحد فرصة النجاح

  
والتعبري عن النجاح املدرسي ينبغي 
أن ال يعرقله التفاوت بني فـرص  
التمدرس وتباين نوعية املؤسسات 
املدرسية والفوارق اليت ميكـن أن  
توجــد بــني اجلنســني أو بــني 
اموعات اجلهوية واملناطق أو بني 

  .  األفراد أنفسهم
  

ـ  وب أن يكـون  وعليه، من املطل
العمل علـى جبـهيت املسـاواة    
واإلنصاف مع اختاذ تدابري وآليات  
بإمكاا التخفيف  من الالمساواة 
و الفوارق وتساعد على ضـمان  

 .تكافؤ فرص النجاح
  

إن حتسني ظروف متدرس أبنائنا مير 
حتما باحلفاظ على وترية اهودات 
اليت تبذهلا الدولة وباحترام آجـال  

التعلـيم والـدعم   إجناز هياكـل  
ومن اجـل الوصـول إىل   . املربجمة

رفع قدرات اسـتقبال التالميـذ   
والتقرب من مؤشرات التمـدرس  
اليت استهدفها اإلصالح،  البد من 
مواصلة بذل اجلهود مـن حيـث   
وترية اإلجناز اخلاصـة بالربنـامج   

 .اجلاري
  

وينبغي التذكري بأن اجلزائر سجلت 
مـن   %98نسبة متدرس تفـوق  

سنوات ونسـبة   6ذ البالغني التالمي
 6مـن فئـة سـن     % 95تفوق 

وهذه نسب . سنة 15سنوات إىل 
ذات اعتبار قياسا بالنسب املسجلة 
يف نظم تربوية أخرى متفوقـة يف  

غري أن ما يؤثر سلبا علـى  , العامل
مؤشرات التمدرس ويتسـبب يف  
تفاوت بـني الواليـات وبـني    
املؤسسات يف نفس الوالية يكمن 

ط النـاجم عـن   يف مشكلة الضغ
ارتفاع معدود التالميذ خاصـة يف  
السنة األوىل ثانوي وعن وجـود  
نظام الدوام املـزدوج باملـدارس   

جتب مواصلة اهودات . االبتدائية
من أجل بلوغ أهداف اإلصـالح  
من هذا اـال وحتسـني نسـبة    

  . استغالل احملالت
  

يضا على ضرورة جتديـد  أونؤكد 
ــة ــة العلمي ــزات املخربي  التجهي
واملعلوماتية مع األخذ بعني االعتبار 
جانب اجلودة بغية ضمان إجنـاز  
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ــال التطبيق ــاألعم ــذا ي ة، وك
التجهيزات امللحقة مثل مالعـب  
ــزة  ــات وأجه ــة واملكتب الرياض

 ...  التكييف يف اجلنوب والتدفئة
 

  :موضوعات فرعية للمناقشة 
  
  ظروف التمدرس ؛  -
 مكافحة التسرب املدرسي ؛ -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التكفــل باألطفــال ذوي   -
 احلاجات اخلاصة ؛

  األقسام متعددة املستويات ؛ -
  عمليات الدعم املدرسي ؛ -
ــايزة   - ــداغوجيا املتم أو (البي

  واملعاجلة البيداغوجية ؛) الفارقية
ــة   - ــن التربي ــتفادة م االس

  . التحضريية
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عصـرنة التسـيري   :  4املوضوع 
  :البيداغوجي واإلداري 

  
غوجية الـيت  إن التجديدات البيدا

جاءت يف إطار اإلصالح تستوجب 
إعادة حتديد مهنة املدرسني، و دور 
األولياء، وجمال االستقاللية واملبادرة 
اليت تتمتع ا املؤسسات ذلك ألن 
قدرة املدرسة علـى أداء مهامهـا   
بفعالية مرتبط  بتحقيـق  جـودة    

  .سري املؤسسات التعليمية
  

تتجلى مسؤولية املدرسة يف جمـال  
لتربية وجناح التالميذ وفق عدد من ا

  :  التوجيهات من بينها 
    تبين مسعى مشـروع يضـمن

جتنيـــد اإلرادات والطاقـــات 
يعتمد هذا . واملهارات يف املؤسسة

املسعى على التدبري التشـاركي،  
واالستعمال العقـالين للوسـائل   

 .املتوفرة وااللتزام بالنتائج
إن األهداف املشتركة بني مجيـع   

جلماعة التربوية يف املؤسسة ا أعضاء
وكذا أمناط العالقات بني املتدخلني 
والشركاء جيب أن تكون مسجلة  

  .ضمن عقد جناعة
  

يستلزم اإلطار التعاقدي ملشـروع  
  تربوي حتمل املسؤولية امللقاة على 

  

عاتق املؤسسة التعليميـة وكـذا   
مسرييها، وتنميـة روح االنتمـاء   

خل للجماعة التربوية واالنسجام دا
املؤسسة مع حتسني جودة احليـاة  

  . ثقافة التقومي واملعاجلةفيها وترقية 
  
   ــرب ــن ق ــادة ع ــروز قي ب

للمؤسسات  باستطاعتها جتسـيد  
سياسة متايز إجيايب وفارقية مسـرية  
عندما يتعلـق األمـر بنشـاطات    
مستهدفة ومكيفـة مـع واقـع    
مؤسسات ذات مردود مدرسـي  

 .ضعيف
  استعمال تكنولوجيات اإلعالم
االتصال يف التسيري البيـداغوجي  و

 .واإلداري للمؤسسة التربوية 
  

إن تعلم هذه التكنولوجيات مدرج 
ضمن املناهج مبنظـور أداة تعـبري   
أساسية ووفق مادة تعليمية متميزة 

  . أو أداة يف خدمة تعليم بقية املواد
  

بإسهام تكنولوجيـات اإلعـالم   
ــة  ــة املهني ــال يف التنمي واالتص

 تسيري التمدرس للمدرسني وحتسني
يتولد تطور منط تسيري املؤسسات 
التعليمية واملنظومة التربوية وبذلك 

  .تدعم رقي  املدرسة
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  :موضوعات فرعية للمناقشة 
  
 إعادة تنشيط االس؛ -
خطــة املشــروع يف خمتلــف  -

: املستويات تنفيذ السياسة التربوية
املؤسسات املدرسية، املقاطعـات  

يريات التفتيشية لالبتدائي، مـد 
 : التربية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مشروع املؤسسة، -
 مشروع املقاطعة التفتيشية، -
 . مشروع املصلحة -
استعمال تكنولوجيات اإلعالم  -

واالتصال يف التسيري البيداغوجي 
 واإلداري ؛

إدراج تكنولوجيات اإلعـالم   -
 واالتصال يف تعليم املواد ؛

 تعليم اإلعالم اآليل ؛ -
  .رسيةحتسني احلياة املد -
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  : 2ملحق 
  

بطاقة منهجية لسـري اجللسـات   
  وتصميم التقارير

 
إجراء االستشـارة وتقـدمي    -

 .التقرير
  
 : الوضعية امليدانية -1
  املكتسبات، نقاط القوة ؛ -
 جوانب للتدعيم ؛  -
عوائق، صعوبات، نقاط ضعف،  -

 .اختالالت
  
حتديــد أســباب النقــائص  -2

 .املالحظة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ملعاجلـة  إجراءات ا اقتراحات -3
  : والتحسني

  
  :  فيما خيص 

  
 استراتيجية  التنفيذ؛ -
 آليات التنظيم والتسيري؛ -
 شروط اإلجناز؛ -
تسيري املوارد البشرية واملاديـة   -

 واملالية؛
ــومي  - ــة، التق ــة، املتابع املرافق

 والضبط؛
خطوط التطوير املمكنة واملأمولة  -

على املـدى املتوسـط واملـدى    
 .الطويل
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 زائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجل
  وزارة التربية الوطنية

  املفتشية العامة للبيداغوجيا 
  2013/ب.ع.م/44: الرقم 

  
  إىل

التربيـة   يالسيدات والسادة مدير
  للواليات 

  
التكفل بتالميذ أقسام : املوضوع 
  البكالوريا 

  
ما فتئت وزارة التربية الوطنية  منذ 

مام مطلع السنة الدراسية  تتابع باهت
بالغ تنفيـذ الـربامج الدراسـية،    
وحترص على توفري كافة الظروف 
للتكفل األمثل بالتالميذ، السـيما  
املقبلني منهم علـى اإلمتحانـات   
املدرسية الوطنية، وحرصا  منـها  
على بعث الطمأنينـة يف نفـوس   
التالميذ عامة ومترشحي امتحـان  
شهادة البكالوريا خاصة، يشـرفين  

كافـة  أن أطلب مـنكم تبليـغ   
املترشحني للبكالوريا والتأكيد هلم 
بأن وزارة التربية الوطنية ستتخذ يف 

نفس  2013بكالوريا دورة جوان 
التدابري التنظيمية الـيت اختـذا يف   

  : السنوات السابقة وهي كما يلي 
  
اعتماد موضوعني اثنني لإلختبار . 1

الواحد يف كل مادة مـن مـواد   

الشعبة، حيـث خيتـار الطالـب    
وعا واحد، قصد مسـاعدته  موض

وإعطائه فرصة متكنه مـن انتقـاء   
  املوضوع املناسب، 

  
دقيقـة للتوقيـت    30إضافة . 2

املخصص لكل اختبار يف اإلمتحان 
لتمكني املترشح من قراءة  متأنيـة  
للموضوع وفهم العناصر األساسية 
الواردة فيـه قبـل الشـروع يف    

  اإلجابة، 
  
وخبصوص الوضعية اإلدماجية، . 3
ا لن تطبق ويبقى احلال علـى   فإ

  .ماكان عليه يف الدورة السابقة
  

أما فيما يتعلق مبواضيع اإلمتحـان  
فلن خترج عن الـدروس الـيت مت   
تقدميها فعال للتالميذ  يف أقسامهم، 
وستتوقف الدروس مسـاء يـوم   

، وهـو  2013مـاي   02اخلميس 
نفس التاريخ  الذي ستعلن يف عتبة 

أساسـها  الدروس اليت ستبىن على 
مواضيع اإلختبارات، وتبلغ كافـة  
املترشحني واىل  الديوان الـوطين  
لإلمتحانات  واملسابقات ليعتمدها 
كمرجعيــة يف إعــداد مواضــيع 

  .امتحان البكالوريا
  

ومن جهة أخرى، يـتعني علـى   
مؤسسات التعليم الثـانوي اختـاذ   
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كافة التدابري من أجل إاء إجـراء  
يا قبـل  اإلمتحان التجرييب للبكالور

  .2013ماي  09يوم اخلميس 
  

كما سيتوىل مفتشو البيـداغوجيا   
ومــديرو املؤسســات التعليميــة 

يعينه، ضمان فيما  لواألساتذة، ك
تقدمي الدروس بوترية عاديـة دون  
حشو أو تسرع وبالكيفيـة الـيت   

 عابيواالستمتكن التلميذ من الفهم 
مع وجود إبقاء املؤسسات التعليمية 

 غاية تـاريخ  مفتوحة للتالميذ  إىل
إجراء امتحان البكالوريا  لتمكينهم 
من اإلستفادة من حصص  الـدعم  
واملراجعة وكذا املذاكرة الفرديـة  

  .واجلماعية
  

إن وزارة التربية الوطنية بصـفتها  
املسؤول األول عل جتسيد ما ورد 
يف هذا اإلرسال، تطمئن اجلميـع  

حزم وتؤكد هلم أا ستسهر بكل 
وزيـر  وعزم، حتت إشراف السيد 

التربية الوطنية شخصيا، عل التنفيذ  
الشامل والصارم لكـل التـدابري   
واإلجــراءات املــذكورة ســالفا 
وستتابع هذا املوضوع يوميا وبدون 

  .انقطاع
  
  
  
  

يف األخري، يتعني على السـيدات  
والسادة مديرة التربية السهر علـى  
ضمان إعالم كاف ملا ورد يف هذا 

ساتذة املنشور بشكل يتيح جلميع األ
وتالميذ السنة الثالثة ثانوي، جماال 
واسعا لإلطالع على فحواه، مـع  
وجوب إشـعار  كـل مـديري    
مؤسسات التعليم الثانوي يف أقرب 
اآلجال املمكنة باستمرار سـريان  

  .التدابري سالفة الذكر
  

وتؤكــد وزارة التربيــة الوطنيــة 
للتالميذ وأوليائهم أا قد ضبطت 

ضـل  كل الترتيبات لضـمان  أف 
الظروف للتحضري اجليد، وجندت 
كل اإلمكانيات املادية والبشـرية  
اليت مـن شـأا متكـني كافـة     
املترشحني من إجراء امتحان شهادة 

، يف أحسن 2013البكالوريا، دورة 
  .األجواء

  
  2013جانفي  21اجلزائر يف 

  عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه
 مفتش عام للبيداغوجيا

 مسري بوبكر
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  .و.خ.أ/و.ت.و/01: رقم 
  

  الوزير
   إىل السيدات والسادة

  املفتش العام
  املفتش العام للبيداغوجيا 

  .مدير تسيري املوارد البشرية
)للتنفيـذ (مديري التربية للواليات 

                            
خبصوص تسيري تعليمة :  املوضوع

  مفتشي التربية الوطنية 
  

  : املراجع
 10/228 املرسوم التنفيذي رقم -

الـذي    02/10/2010 املؤرخ يف
 . حيدد تنظيم املفتشية العامة

 10/229 املرسوم التنفيذي رقم -
الــذي  02/10/2010 املــؤرخ يف

حيـدد تنظـيم املفتشـية العامــة    
  .للبيداغوجيا

خ .أ/ و.ت.و/21 القرار رقـم  -
املتضـمن    14/07/2011ملؤرخ يف ا

كيفية تسيري املنصبني العاليني مفتش 
  .التربية الوطنية ومدير الثانوية

 القــرار الــوزاري املــؤرخ يف -
املتضمن تفـويض   04/10/2011

سلطة التعيني والتسيري اإلداري إىل 
  .مديري التربية يف الواليات

ــم  - ــوزاري رق ــور ال  املنش
ــؤرخ يفخ .أ/ و.ت.و/554  املـ

املتضمن المركزيـة   25/10/1999
التسيري املـايل ملفتشـي التربيـة    

  .والتكوين
  

تطبيقـا للمرســومني التنفيــذيني  
ــاله  ــع أع ــذكورين يف املرج امل
املتضمنني حتديد تنظـيم املفتشـية   
العامة واملفتشية العامة للبيداغوجيا 
بوزارة التربية الوطنية وسـريمها،  
وتطبيقا للنصوص الواردة أيضا يف 

رجع أعاله، حبيث مت منح مديري امل
التربية سلطة التعـيني والتسـيري   
اإلداري للموظفني املوضوعني حتت 
سلطتهم مبا فيهم املوظفني الـذين  
يشغلون رتبـة  مفـتش التربيـة    
الوطنية، أطلب مـنكم  التقيـد   

  :بالتعليمات اآلتية 
  

التسيري اإلداري للمسار املهين  :أوال
ذي كـان  ملفتشي التربية الوطنية ال

من اختصاص مديرية تسيري املوارد 
البشرية باإلدارة املركزية، أصـبح  
من اختصاص مـديريات التربيـة   
بالواليات، وبالتايل جيـب علـى   
مسؤويل هذه األخرية إجناز كـل  
الوثائق اإلدارية اخلاصة ذه الفئـة  
من تعيني وتسيري ملسارام املهنية، 
ــة  باســتثناء اإلجــراءات التأديبي
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وبات اليت تبقى من اختصاص والعق
  .اإلدارة املركزية

  
عملية تاطري نشاطات مفتشي : ثانيا

التربية الوطنية ومتابعتها وتقييمهـا  
وتنسيقها تبقى خاضـعة مباشـرة   
للسلطة السلمية للمفتشية العامـة  
واملفتشية العامة للبيداغوجيا، حيث 
ــوىل كــل واحــدة حســب  تت
اختصاصها وصالحياا املنصوص 

يف املرسـومني التنفيـذيني    عليهما
  :.املذكورين أعاله القيام بـ

تــأطري وتنســيق نشــاطام  -1
ومتابعتها وتقييمها مهما كانـت  

 .طبيعتها 
إسداء التعليمات والتوجيهات  -2

للمفتشــني يف إطــار النصــوص 
 .والتشريعات السارية املفعول

إحداث املقاطعات التفتيشـية   -3
وحتديدها وإسنادها إىل املفتشـني  

اختصاص وطبقا لتعداد  حسب كل
 .املؤسسات واملوظفني يف املقاطعة

توزيع منتوج التكوين علـى   -4
ــات التفتيشــية حســب  املقاطع

 .االحتياج والشغور
اسـتغالل تقـارير التفتــيش    -5

واملراسالت الواردة مباشرة مـن  
 .املفتشني وتبليغ اجلهات املعنية

األمر بـإجراء التحقيقـات    -6
وتشكيل جلاا، واألمـر باملهـام   

 .اخلاصة مهما كانت طبيعتها

تقييم أداء املفتشني ومـنحهم   -7
النقطة اإلدارية ونقطة حتسني األداء 
التســيريي واإلداري واملــايل   
والبيداغوجي حسب اإلجـراءات  
املعمول ا، وتبليغ ذلك يف اآلجال 
اليت  حيـددها التنظـيم إىل كـل    
مديريات التربيـة املعنيـة بـدفع    

 .الرواتب واملنح والتعويضات
ــيم   -8 ــى تنظ ــراف عل اإلش

التكوينيـة، التنسـيقية   : امللتقيات
 .واإلعالمية املنظمة لفائدم

القيام بتنصيب مفتشي التربية  -9
الوطنية ومفتشي التعليم املتوسـط  
لإلدارة والتسيري املايل واملادي قبل 
مباشرة نشـاطهم يف املقاطعـات   

 .التفتيشية اليت تسندها هلم
 

بيـة  حتتفظ كل مديريـة تر : ثالثا
بامللفات اإلدارية لكـل املفتشـني   
امللحقني إداريا وماليا ا وكـذلك  
الشأن بالنسبة للملفـات املاليـة   
واحملاسبية اخلاصة م اليت تشـمل  
إجباريا على كل الوثائق التربيريـة  
لدفع العناصر املكونـة للراتـب   
وخمتلف العالوات واملنح مبا فيهـا  
املنح العائلية، و يـدفع الراتـب   

الدرجة املتحصل عليها كل  حسب
مفتش وحسب النظام التعويضـي  
احملدد على أساس الوضعية اإلدارية 

  .للمعين
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تسيري ودفع التعويضات عن : رابعا
مصــاريف املهمــات املســتحقة 
ملفتشي التربية الوطنية تبقى علـى  
غرار املرتبات وأعباء األجور على 
عاتق مديريات التربيـة لواليـات   

ــ ــة، وحتكمه ا النصــوص اإلقام
التنظيمية السارية املفعول السـيما  

 91/500املرسوم التنفيـذي رقـم   
، املتعلـق  21/12/1991املؤرخ يف 
النقـل، التعويضـات   ، مبصاريف

. الكيلومترية والتعويضات اليوميـة 
وهنا جتدر اإلشارة إىل أنه بتفويض 
من السيد وزير التربية الوطنية تنجز 
 األوامر باملهمة يف كل شهر حسب
احلالة من طرف مدير التربية لوالية 
اإلقامة املكلف بتسـيري رواتـب   
املفتشني امللحقني إداريا وماليا ذه 

وجيب أن تغطي األوامـر  . املديرية
باملهمات املنجزةجمموع الواليـات  
املكونـة للمقاطـعة التفتيشـية 
املسـندة لكل مفتش، وكـذلك  
املهـام اخلاصة التـي تـأمر ـا   

العامـة واملفتشية العامة  املفتشـية
  .للبيداغوجيا

  
  
  
  
  
  

ويف هذا الصدد ينبغي على كـل  
مفتش معين أن يسجل على خلف 
األمر باملهمة األصلي كل تفاصيل 
التنقالت املؤداة خـالل الشـهر   
والذي يقدم كسـند للكشـف   
الشهري للتصفية والتعويض عـن  
مصاريف املهمات باعتباره وثيقـة  

مـر باملهمـة   األ(تربيرية للنفقـة  
  ).الشهري

  
وحرصـا علــى ضــمان الدقــة  
والشفافية التامة يف متابعة طبيعـة  
هذه النفقات، ينبغي على املصـاحل  
املعنية لكل مديرية تربية إجناز بطاقة 
سنوية للمتابعة تبين فيها تـنقالت  
املعنيني وكذا التعويضات املستحقة 
هلم، ميكن الرجوع إليها واستغالهلا 

  .عند احلاجة
      

واعتبارا ألمهية هـذه اإلجـراءات   
والترتيبات اإلداريـة والتنظيميـة   
وتفاديا ألي لبس أو غموض يطلب 
مــنكم الســهر علــى تطبيقهــا 

  .واحترامها
  

  2013جانفي  03اجلزائر يف 
  وزير التربية الوطنية

 عبد اللطيف بابا أمحد
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  ةوزارة التربية الوطني

  
وبر   4مـؤرخ يف   30قرار رقم  أكت

يتضمن رزنامة االمتحانات  2012
  2013و املسابقات املهنية لسنة 

  
  إن وزير التربية الوطنية،

  
 04-08ومبقتضى القـانون رقـم   

و  2008جــانفي  23املــؤرخ يف 
املتضمن القانون التوجيهي للتربيـة  

  الوطنية،
  

-12ومبقتضى املرسوم الرئاسي رقم 
 2012 سـبتمرب  4 املؤرخ يف 326

  املتضمن تعيني أعضاء احلكومة،و
  

-94رقم  الرئاسيومبقتضى املرسوم 
، 1994 سـبتمرب  6املؤرخ يف  265

الذي حيدد صالحيات وزير التربية 
  ،الوطنية

  
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

ــؤرخ يف  12-194 ــل  25امل أبري
حيــدد كيفيــات تنظــيم ، 2012

ــات  ــابقات واالمتحانـ املسـ
ارات والفحوص املهنية يف واالختب

املؤسسـات واإلدارات العموميـة   
  وإجرائها،

  
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

 1989 جوان 20املؤرخ يف  89-94
املعدل م املتمم املتضـمن إنشـاء   
ــات  ــوطين لالمتحان ــديوان ال ال

  ،واملسابقات
  

  يقرر 
  

جترى االمتحانـات  :  األوىلاملادة 
مهـا  واملسابقات املهنية الـيت تنظ 

وزارة التربية الوطنية خالل السـنة  
حسـب الرزنامـة    2013املدنية 

  .امللحقة ذا القرار
  

ينشر هذا القرار يف  :املادة الثانية 
  .النشرة الرمسية للتربية الوطنية

  
  2012أكتوبر  4اجلزائر يف 

  وزير التربية الوطنية
عبد اللطيف بابا أمحد
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  لشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ا
  وزارة التربية الوطنية                                                            الديوان الوطين لالمتحانات و املسابقات

  
  2013رزنامة االمتحانات و املسابقات املهنية لسنة 

  

فتح  :التسجيل  االمتحان أو املسابقة  اإلجراءتاريخ 
عدد   تسليم امللفات  واختتام

  املنظمة ةاهليئ  تالدورا

  2013مارس  03

مسابقة توظيف أساتذة  -
  التعليم الثانوي

مسابقة توظيف أساتذة  -
  التعليم املتوسط

  30/01/2013من 
  19/02/2013إىل 

تسلم اإلحصائيات 
للفروع قبل 

20/02/2013  
1  

مديريات التربية 
مع الفروع 

  م.ا.و.دو

امتحان (مستشار التربية  -
  )مهين

ان امتح(ناظر ثانوية  -
  )مهين

مسابقة توظيف مساعد  -
  التربية

أستاذ تقين يف الثانوية  -
امتحان (رئيس أشغال 

  )مهين
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فتح : التسجيل  االمتحان أو املسابقة  تاریخ اإلجراء
عدد   تسليم امللفات  واختتام

  املنظمة ةاهليئ  الدورات

  2013أفريل  01

مساعد رئيسي للتربية  -
  )امتحان مهين(
لتعليم أستاذ رئيسي ل -

  )امتحان مهين(املتوسط 
أستاذ رئيسي للتعليم  -

  )امتحان مهين(الثانوي 
أستاذ رئيسي للمدرسة  -

  )امتحان مهين(االبتدائية 

  24/02/2013من 
  14/03/2013إىل 

تسلم اإلحصائيات 
للفروع قبل 

17/03/2013  
1  

مديريات التربية 
مع الفروع 

  م.ا.و.دو
مستشار رئيسي للتوجيه  -

  درسي و املهينو اإلرشاد امل
مساعد رئيسي للمصاحل  -

  )امتحان مهين(االقتصادية 
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فتح : التسجيل  االمتحان أو املسابقة  تاریخ اإلجراء
عدد   تسليم امللفات  واختتام

  الدورات
  املنظمة ةاهليئ

  2013أفريل  08

  معلم املدرسة االبتدائية، -
  أستاذ املدرسة االبتدائية، -
  مستشار التغذية املدرسية، -
  دير مدرسة ابتدائيةم -
  مدير متوسطة، -
  مفتش التغذية املدرسية، -
  .مفتش التعليم االبتدائي -

    1  

معاهد تكوين 
املعلمني 

حتسني و
  مستواهم
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فتح : التسجيل  االمتحان أو املسابقة  تاریخ اإلجراء
عدد   تسليم امللفات  واختتام

  الدورات
  املنظمة ةاهليئ

  2013أفريل  16

  مفتش التربية الوطنية، -
  مفتش التعليم املتوسط، -
مستشار التوجيه  -
  املدرسي و املهين، اإلرشادو
مدير مؤسسات التعليم  -

  الثانوي،
مدير مراكز التوجيه  -

  املدرسي و املهين،
  مقتصد، -
  مقتصد رئيسي، -
  نائب مقتصد، -
  نائب مقتصد مسري، -

    1  

املعهد الوطين 
لتكوين 

مستخدمي 
التربية و حتسني 

  مستواهم
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فتح : التسجيل  المتحان أو املسابقةا  تاریخ اإلجراء
عدد   تسليم امللفات  واختتام

  املنظمة ةاهليئ  الدورات

  2013ماي  02
مسابقة توظيف  -

  أساتذة التعليم الثانوي،
مسابقة توظيف  -

  أساتذة التعليم املتوسط

  2013مارس  29من 
  1  2013أفريل  17قبل   2013أفريل  17إىل 

مديريات التربية 
مع الفروع 

  م.ا.و.دو

  2012سبتمرب  01من   امتحان إثبات املستوى  2012ماي  15
  2012أكتوبر  31إىل 

تسلم اإلحصائيات 
 31     للفروع قبل
  2012أكتوبر 

1  

الديوان الوطين 
للتعليم 

التكوين عن و
  بعد
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فتح : التسجيل  االمتحان أو املسابقة  تاریخ اإلجراء
عدد   تسليم امللفات  واختتام

  الدورات
  نظمةامل ةاهليئ

  2013أوت  19
مسابقة توظيف  -

  أساتذة التعليم الثانوي
مسابقة توظيف  -

  أساتذة التعليم املتوسط

  2013جويلية  19من 
  2013أوت  07إىل 

تسلم اإلحصائيات 
    للفروع قبل 

  2013أوت  07
1  

مديريات التربية 
مع الفروع 

  م.ا.و.دو

  2013ديسمرب  09
مسابقة توظيف  -

  أساتذة التعليم الثانوي
مسابقة توظيف  -

  أساتذة التعليم املتوسط

  2013نوفمرب  10من 
  2013نوفمرب  30إىل 

تسلم اإلحصائيات 
  للفروع قبل 

  2013نوفمرب  30
1  

مديريات التربية 
مع الفروع 

  م.ا.و.دو
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فتح : التسجيل  االمتحان أو املسابقة  تاريخ اإلجراء
عدد   تسليم امللفات  واختتام

  الدورات
  املنظمة ةاهليئ

التاريخ حتدده 
مديريات التربية 
مع املؤسسات 

  املؤهلة

االمتحانات املهنية  -
  والفحوص املشتركة

األسالك املشتركة  -
  فما فوق 10املصنفة من 

التاريخ حتدده 
مديريات التربية مع 
  املؤسسات املؤهلة

  1  
مديريات التربية 

مع اهليئات 
  املنظمة
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  جلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةا
  زارة التربية الوطنيةو
  

 28مـؤرخ يف   01قـرار رقـم    
وفمبر  يتضمن فتح إمتحان  2012ن

ــين  ــاقلمه ــالتكوين  اللتح ب
مفتش التعلـيم  : املتخصص لرتبة

  املتوسط
  

  إن وزير التربية الوطنية،
  

املؤرخ  03-06مبقتضى األمر رقم 
ــو  15يف  ــمن 2006يولي ، املتض

القانون األساسي العـام للوظيفـة   
  العمومية،

  
 05-91ومبقتضى القـانون رقـم   

ــؤرخ يف  ــاير  16امل ، 1991ين
املتضمن تعميم اسـتعمال اللغـة   

  العربية، املعدل واملتمم،
  

 145-66ومبقتضى املرسوم رقـم  
واملتعلق  1966جوان  02املؤرخ يف 

بتحرير ونشر بعض القرارات ذات 
الطابع التنظيمي والفردي اليت ختص 

  مم،وضعية املوظفني، املعدل و املت
 

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

واملتعلق بسلطة التعيني والتسـيري  
ــوظفإزاء  اإلداري ــوان  يم وأع

ــة  ــات وااإلدارات املركزي لوالي
والبلــديات وكــذا املؤسســات 
ــابع اإلداري  ــة ذات الط العمومي

  التابعة هلا،
  

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

مـن    36واملتضمن تطبيق املـادة  
 14املؤرخ يف  16-91رقم  القانون

املتعلـق بااهـد    1991سبتمرب 
  ،والشهيد

  
 ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم 

 1995ماي  13املؤرخ يف  95-132
واملتعلق بإنشاء النشرات الرمسيـة  

  ،للمؤسسات واإلدارات العمومية
 

فيذي رقـم  ومبقتضى املرسوم التن
 1996مارس  09املؤرخ يف  96-92

واملتعلق بتكوين املوظفني وحتسني 
مستواهم وجتديد معلومام، املعدل 

  ،واملتمم
  

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
أكتــوبر  11املــؤرخ يف  08-315

واملتضمن القانون األساسي  2008
اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 

املعـدل   اخلاصة بالتربية الوطنيـة، 
  واملتمم،
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ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
ــؤرخ يف  12-194 ــل  25امل أبري

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

  العمومية وإجرائها،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، احملدد 2000أوت  28املؤرخ يف 

ملشاركة يف مسابقات ملبالغ حقوق ا
ــة   ــالك التابع ــاق باألس االلتح

  للمؤسسات واإلدارات العمومية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد إطار تنظيم املسابقات علـى  
أساس االختبارات واالمتحانـات  
املهنية لاللتحاق مبختلف الرتـب  
وبعض املناصب العليـا للتربيـة   

  طنية،الو
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد قائمة املؤهالت والشـهادات  
املطلوبة للتوظيف والترقية يف بعض 

  الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد برامج املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  

لاللتحاق مبختلف الرتب وبعـض  
  املناصب العليا للتربية الوطنية،

 
الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار

، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 
حيدد قائمة املؤسسات العموميـة  
املؤهلة لتنظيم إجـراء املسـابقات   
ــارات    ــاس االختب ــى أس عل

لتحـاق  واالمتحانات املهنيـة لال 
مبختلف الرتب وبعض املناصـب  

  ،العليا للتربية الوطنية
 

وبناء علـى املخطـط القطـاعي    
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

  ،2012الوطنية بعنوان سنة 
 

 9476وبناء على املراسـلة رقـم   
ــة يف  ــمرب  06املؤرخ  2012ديس

رة عن املديرية العامة للوظيفة الصاد
العمومية خبصوص فتح امتحانـات  

  .2012مهنية بعنوان سنة 
  

  يقرر ما يلي
  

حيدد هـذا القـرار  :املادة األوىل
كيفـيات فـتح امتحان مهـين  
لاللتحاق بـالتكوين املتخصـص   
سلك مفتش التعليم املتوسط، رتبة 

  . مفتش التعليم املتوسط
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ناصـب  حيدد عـدد امل :2املادة 
منصـب   240بـ املطلوب شغلها 

مايل، طبقـا ملخطـط القطـاعي    
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

وفقـا   2012الوطنية بعنوان سنة 
للتوزيع احملدد يف امللحق املرفق ذا 

مـن   4القرار وكذا اجلدول رقم 
د البشرية للسنة خمطط تسيري املوار

  .2012 املالية
  

يفـتح االمتحان املهـين  : 3املادة 
لاللتحاق بـالتكوين املتخصـص   
سلك مفتش التعليم املتوسط، رتبة 

  :مفتش التعليم املتوسط لـ 
  األساتذة : بعنوان ختصص املواد

املكونني يف التعليم املتوسط الـذين  
سـنوات مـن   ) 5(يثبتون مخس 

 صفة،اخلدمة الفعلية ذه ال
  ــص إدارة ــوان ختصـ بعنـ

مديري املتوسـطات  : املتوسطات
سنوات من ) 5(الذين يثبتون مخس 

  .اخلدمة الفعلية ذه الصفة
  

حيـدد تـاريخ اختتـام    : 4املادة 
التسجيالت يف االمتحـان املهـين   

ابتداء  يوم عمل) 15(خبمسة عشر 
  .أول إشهار تاريخمن 

  

تتخذ مديريات التربيـة  : 5املادة 
لقائمة املوظفني إلشهار إجراءات ا

الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية 
األساســية للمشــاركة يف هــذا 

بإلصاق واسـع يف  االمتحان املهين 
  .أماكن العمل

  
يتعني علـى املـوظفني املعنـيني    
باملشاركة يف االمتحانات املهنيـة  

أيام ) 10(القيام خالل مدة عشرة 
اليت تلي عملية التبليـغ بتأكيـد   

يف االمتحـان املهـين    مشاركتهم
  .كتابيا

  
حتدد قائمة املترشـحني  : 6املادة 

املقبولني وغري املقبولني للمشاركة 
  :جلنة تتكون مناالمتحان املهين يف 
ممثل عن السـلطة الـيت هلـا     -

  ).رئيسا(صالحيات التعيني 
ممثلني منتخبني عــن اللجنـة    -

اإلداريـة املتسـاوية األعــضاء    
  ).عضوا(ية لسلك أو الرتبة املعنل

  
ميكن للمترشـح غـري   : 7املادة 

املقبول للمشـاركة يف االمتحـان   
املهين أن يقدم طعنا لدى السـلطة  
اليت هلا صالحية التعيني اليت جيـب  
عليها البت يف الطعن والرد علـى  

أيام عمـل  ) 5(املعنيني قبل مخسة 
على األقل مـن تـاريخ إجـراء    

  .االمتحان املهين
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رى االمتحان ينبغي أن جي: 8املادة 
أشـهر  ) 4(املهين يف أجل أربعـة  

ابتداء من تاريخ احلصول على رأي 
املطابقة من طرف مصاحل الوظيفة 

  .العمومية
  

يشتمل االمتحان املهـين   :9املادة 
  :على االختبارات التالية

اختبار يف الثقافة العامة، املدة  -1
 ،2ساعات، املعامل ) 3(
اختبار يف االختصاص، املـدة   -2
 ، 3ات، املعامل ساع) 4(
اختبار يف علوم التربية، املـدة   -3
  ،2ساعات، املعامل ) 3(
  

يعد املترشحون الذين حتصلوا على 
على  20من  10معدل عام يساوي 

األقل، دون احلصول على نقطـة  
، 20مـن   5إقصائية ال تقل عـن  

  .ناجحني يف اختبارات القبول
  

حتدد قائمة املترشـحني   :10املادة 
، تبارات القبـول الناجحني يف اخ

  :جلنة تتكون من
ــز  - مســؤول املؤسســة، مرك

  ،)رئيسا(االمتحان أو ممثله 
ممثل السلطة اليت هلا صـالحية   -

التعيني أو السلطة الوصية، حسب 
  ،)عضوا(احلالة 

ــارات ) 2(مصــححني  - لالختب
  ).عضوين(

حتدد قائمة املترشـحني  : 11املادة 
 الناجحني ائيا يف االمتحان املهين

لتحاق بـالتكوين املتخصـص   لال
حسب درجة االستحقاق، جلنـة  

  :تتكون من
السلطة اليت هلا صالحية التعيني  -

أو السلطة الوصية أو ممثل إحدامها 
  ،)رئيسا(
ــز  - مســؤول املؤسســة، مرك

  ،)عضوا(االمتحان 
ــارات ) 2(مصــححني  - لالختب
  ).عضوين(
  

خيضـع املترشـحون   : 12املادة 
هين قبـل  الناجحون يف االمتحان امل

الترقية ملتابعـة بنجـاح تكوينـا    
  .متخصصا مدته سنة واحدة

  
كل مترشـح نـاجح مل   :13املادة 

يلتحق مبؤسسة التكوين يف أجـل  
شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه 

متابعة التكوين يفقد احلق بقـرار 
ــه يف   ــن جناح ــتفادة م يف االس
االمتحان املهين ويستبدل باملترشح 

ائمـة االحتيـاط   املدرج إمسه يف ق
  .حسب الترتيب

  
يتم إجـراء مـداوالت   : 14املادة 

إعالن النتائج النهائية على مستوى 
مديريات التربية املعنية يف حـدود  
املناصب املالية املسجلة يف املخطط 
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القطاعي السنوي للتكوين وحتسني 
املستوى وجتديد معلومات املوظفني 
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

وفقـا   2012طنية بعنوان سنة الو
وكـذا   للملحق املرفق ذا القرار

من خمطط تسـيري   4اجلدول رقم 
  .2012 املوارد البشرية للسنة املالية

  
  

يسري مفعـول هـذا    :15املادة 
القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 
وينشر يف النشرة الرمسية لـوزارة  

  .التربية الوطنية
                                                                           

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

  مدير تسيري املوارد البشرية
  حممد بوخطة
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 ملحــق

  2012توزيع المناصب المخصصة للتكوين لرتبة مفتش التعليم المتوسط لمختلف المواد بعنوان سنة 
  

تربیة  ریاضیات  الوالیة
 تكنولوجیة

علوم 
 طبیعیة

علوم 
 اجتماعیة

لغة 
 عربیة

لغة 
 فرنسیة 

لغة 
 إنجلیزیة

تربیة 
 فنیة 

تربیة 
 موسیقیة

تربیة 
 بدنیة 

لغة 
  أمازیغیة

إدارة 
 المجموع المتوسطات

 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 أدرار 

 9 1 0 2 0 0 0 3 0 0 2 1 0 الشلف

 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 األغواط

 8 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 2 0 أم البواقي 

 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 باتنة 

 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 بجاية 

 7 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0 بسكرة 
 5 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 بشار 

 6 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 البليدة 

 9 1 1 2 0 0 1 2 0 1 0 1 0 البويرة 

 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 تمنراست 

 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 تبسة 

 6 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 تلمسان 
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تربیة  ریاضیات  الوالية
 تكنولوجیة

علوم 
 طبیعیة

علوم 
 اجتماعیة

لغة 
 عربیة

لغة 
 فرنسیة 

لغة 
 إنجلیزیة

تربیة 
 فنیة 

تربیة 
 موسیقیة

تربیة 
 بدنیة 

 لغة
  أمازیغیة

إدارة 
 المجموع المتوسطات

 7 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 تيارت 
 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 تيزي وزو   

 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 الجزائر ش

 6 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 الجزائر و

 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الجزائر غ

 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 الجلفة 

 8 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 1 1 يجل ج

 11 1 0 1 0 0 0 0 5 2 0 2 0 سطيف

 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 سعيدة 

 12 1 0 1 0 0 0 0 3 3 0 2 2 سكيكدة 

 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 سيدي بلعباس 

 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 عنابة 

 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 قالمة 

 7 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 قسنطينة 

 9 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 3 المدية 
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تربیة  ریاضیات  الوالیة
 تكنولوجیة

علوم 
 طبیعیة

علوم 
 اجتماعیة

لغة 
 عربیة

لغة 
 فرنسیة 

لغة 
 إنجلیزیة

تربیة 
 فنیة 

تربیة 
 موسیقیة

تربیة 
 بدنیة 

لغة 
  أمازیغیة

إدارة 
 المجموع المتوسطات

 7 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 1 مستغانم 

 5 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 المسيلة 

 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 معسكر 

 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 ورقلة 

 11 2 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 1 وهران 

 5 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 البيض

 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 إليزي 

 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 بوعريريج , ب

 6 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 بومرداس

 4 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 الطارف 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تندوف 

 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 تيسمسيلت 

 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 الوادي 
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 ریاضیات  الوالية
تربیة 

 تكنولوجیة
علوم 
 طبیعیة

علوم 
 اجتماعیة

لغة 
 عربیة

لغة 
سیة فرن  

لغة 
 إنجلیزیة

تربیة 
 فنیة 

تربیة 
 موسیقیة

تربیة 
 بدنیة 

لغة 
  أمازیغیة

إدارة 
 المتوسطات

 المجموع

 5 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 خنشلة 

 4 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 سوق أهراس 

 5 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 تيبازة

 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ميلة 

 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 عين الدفلى 

 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 النعامة 

 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 عين تموشنت 

 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 غرداية 

 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 غليزان 

 240 26 1 34 1 4 14 32 23 23 18 34 30 المجموع 
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   اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  ة التربية الوطنيةوزار

  
 28مـؤرخ يف   02قـرار رقـم    

وفمبر  يتضمن فتح إمتحان  2012ن
ــين  ــاقلمه ــالتكوين  اللتح ب

مفتش التعلـيم  : املتخصص لرتبة
  االبتدائي ملختلف املواد

  
  إن وزير التربية الوطنية،

  
املؤرخ  03-06مبقتضى األمر رقم 

ــو  15يف  ــمن 2006يولي ، املتض
فـة  القانون األساسي العـام للوظي 

  العمومية،
  

 05-91ومبقتضى القـانون رقـم   
ــؤرخ يف  ــاير  16امل ، 1991ين

املتضمن تعميم اسـتعمال اللغـة   
  العربية، املعدل واملتمم،

  
 145-66ومبقتضى املرسوم رقـم  

واملتعلق  1966جوان  02املؤرخ يف 
بتحرير ونشر بعض القرارات ذات 
الطابع التنظيمي والفردي اليت ختص 

 املعدل و املتمم،وضعية املوظفني، 
  

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

واملتعلق بسلطة التعيني والتسـيري  
ــوظفإزاء  اإلداري ــوان  يم وأع

ــة  ــات وااإلدارات املركزي لوالي
والبلــديات وكــذا املؤسســات 
ــابع اإلداري  ــة ذات الط العمومي

  التابعة هلا،
  

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

مـن    36واملتضمن تطبيق املـادة  
 14املؤرخ يف  16-91القانون رقم 

املتعلـق بااهـد    1991سبتمرب 
  ،والشهيد

  
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

 1995ماي  13املؤرخ يف  95-132
واملتعلق بإنشاء النشرات الرمسيـة  

 ،للمؤسسات واإلدارات العمومية
  

املرسوم التنفيذي رقـم   ومبقتضى
 1996مارس  09املؤرخ يف  96-92

واملتعلق بتكوين املوظفني وحتسني 
مستواهم وجتديد معلومام، املعدل 

  ،واملتمم
  

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
أكتــوبر  11املــؤرخ يف  08-315

واملتضمن القانون األساسي  2008
اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 

ربية الوطنيـة، املعـدل   اخلاصة بالت
 واملتمم،

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
ــؤرخ يف  12-194 ــل  25امل أبري
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الذي حيدد كيفيات تنظيم ، 2012
املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
  

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، احملدد 2000أوت  28املؤرخ يف 

بالغ حقوق املشاركة يف مسابقات مل
ــة   ــالك التابع ــاق باألس االلتح

 للمؤسسات واإلدارات العمومية،
  

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد إطار تنظيم املسابقات علـى  
أساس االختبارات واالمتحانـات  
املهنية لاللتحاق مبختلف الرتـب  

للتربيـة   وبعض املناصب العليـا 
 الوطنية،

  
الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار

، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 
حيدد قائمة املؤهالت والشـهادات  
املطلوبة للتوظيف والترقية يف بعض 

 الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية،
  

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

ات على أساس حيدد برامج املسابق
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  
لاللتحاق مبختلف الرتب وبعـض  

 املناصب العليا للتربية الوطنية،

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد قائمة املؤسسات العموميـة  
املؤهلة لتنظيم إجـراء املسـابقات   
ــارات    ــاس االختب ــى أس عل

املهنيـة لاللتحـاق   واالمتحانات 
مبختلف الرتب وبعض املناصـب  

 ،العليا للتربية الوطنية
  

وبناء علـى املخطـط القطـاعي    
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

  ،2012الوطنية بعنوان سنة 
 

 9476وبناء على املراسـلة رقـم   
ــة يف  ــمرب 06املؤرخ  2012 ديس

الصادرة عن املديرية العامة للوظيفة 
العمومية خبصوص فتح امتحانـات  

 .2012مهنية بعنوان سنة 
  

  يقرر ما يلي
  

حيدد هـذا القـرار  :املادة األوىل
كيفـيات فـتح امتحان مهـين  
لاللتحاق بـالتكوين املتخصـص   
سلك مفتش التعلـيم االبتـدائي،   
رتبة مفـتش التعلـيم االبتـدائي    

  . وادملختلف امل
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حيدد عـدد املناصـب   :2املادة 
منصـب   84بـ املطلوب شغلها 

مايل، طبقـا ملخطـط القطـاعي    
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

وفقـا   2012الوطنية بعنوان سنة 
للتوزيع احملدد يف امللحق املرفق ذا 

مـن   4ول رقم القرار وكذا اجلد
خمطط تسيري املوارد البشرية للسنة 

  .2012 املالية
  

يفـتح االمتحان املهـين  : 3املادة 
لاللتحاق بـالتكوين املتخصـص   
سلك مفتش التعلـيم االبتـدائي،   
رتبة مفـتش التعلـيم االبتـدائي    
ملختلف املواد لألساتذة املكونني يف 
املدرسة االبتدائية الـذين يثبتـون   

ـ ) 5(مخس  ن اخلدمـة  سنوات م
  .الفعلية ذه الصفة

  
حيـدد تـاريخ اختتـام    : 4املادة 

التسجيالت يف االمتحـان املهـين   
ابتداء  يوم عمل) 15(خبمسة عشر 

  .أول إشهار تاريخمن 
  
  

تتخذ مديريات التربيـة  : 5املادة 
لقائمة املوظفني إجراءات اإلشهار 

الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية 
هــذا  األساســية للمشــاركة يف

بإلصاق واسـع يف  االمتحان املهين 
  .أماكن العمل

  
يتعني علـى املـوظفني املعنـيني    
باملشاركة يف االمتحانات املهنيـة  

أيام ) 10(القيام خالل مدة عشرة 
اليت تلي عملية التبليـغ بتأكيـد   
مشاركتهم يف االمتحـان املهـين   

  .كتابيا
  

حتدد قائمة املترشـحني  : 6املادة 
قبولني للمشاركة املقبولني وغري امل

  :جلنة تتكون مناالمتحان املهين يف 
ممثل عن السـلطة الـيت هلـا     -

  ).رئيسا(صالحيات التعيني 
ممثلني منتخبني عــن اللجنـة    -

اإلداريـة املتسـاوية األعــضاء    
  ).عضوا(لسلك أو الرتبة املعنية ل

  
ميكن للمترشـح غـري   : 7املادة 

املقبول للمشـاركة يف االمتحـان   
يقدم طعنا لدى السـلطة   املهين أن

اليت هلا صالحية التعيني اليت جيـب  
عليها البت يف الطعن والرد علـى  

أيام عمـل  ) 5(املعنيني قبل مخسة 
على األقل مـن تـاريخ إجـراء    

  .االمتحان املهين
  

ينبغي أن جيرى االمتحان : 8املادة 
أشـهر  ) 4(املهين يف أجل أربعـة  

ابتداء من تاريخ احلصول على رأي 



48 

ابقة من طرف مصاحل الوظيفة املط
  .العمومية

  
يشتمل االمتحان املهـين   :9املادة 

  :على االختبارات التالية
  
اختبار يف الثقافة العامة، املدة  -1
 ،2ساعات، املعامل ) 3(
اختبار يف االختصاص، املـدة   -2
 ، 3ساعات، املعامل ) 4(
اختبار يف علوم التربية، املـدة   -3
  ،2ساعات، املعامل ) 3(
  

ترشحون الذين حتصلوا على يعد امل
على  20من  10معدل عام يساوي 

األقل، دون احلصول على نقطـة  
، 20مـن   5إقصائية ال تقل عـن  

  .ناجحني يف اختبارات القبول
  

حتدد قائمة املترشـحني   :10املادة 
، الناجحني يف اختبارات القبـول 

  :جلنة تتكون من
  
ــز  - مســؤول املؤسســة، مرك

  ،)سارئي(االمتحان أو ممثله 
ممثل السلطة اليت هلا صـالحية   -

التعيني أو السلطة الوصية، حسب 
  ،)عضوا(احلالة 

ــارات ) 2(مصــححني  - لالختب
  ).عضوين(
  

حتدد قائمة املترشـحني  : 11املادة 
 الناجحني ائيا يف االمتحان املهين
لاللتحاق بـالتكوين املتخصـص   
حسب درجة االستحقاق، جلنـة  

  :تتكون من
  
هلا صالحية التعيني  السلطة اليت -

أو السلطة الوصية أو ممثل إحدامها 
  ،)رئيسا(
ــز  - مســؤول املؤسســة، مرك

  ،)عضوا(االمتحان 
ــارات ) 2(مصــححني  - لالختب
  ).عضوين(
  

خيضـع املترشـحون   : 12املادة 
الناجحون يف االمتحان املهين قبـل  
الترقية ملتابعـة بنجـاح تكوينـا    

  .متخصصا مدته سنة واحدة
  

كل مترشـح نـاجح مل   :13املادة 
يلتحق مبؤسسة التكوين يف أجـل  
شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه 

متابعة التكوين يفقد احلق بقـرار 
ــه يف   ــن جناح ــتفادة م يف االس
االمتحان املهين ويستبدل باملترشح 
املدرج إمسه يف قائمـة االحتيـاط   

  .حسب الترتيب
  

يتم إجـراء مـداوالت   : 14املادة 
لنهائية على مستوى إعالن النتائج ا

مديريات التربية املعنية يف حـدود  
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املناصب املالية املسجلة يف املخطط 
القطاعي السنوي للتكوين وحتسني 
املستوى وجتديد معلومات املوظفني 
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

وفقـا   2012الوطنية بعنوان سنة 
وكـذا   للملحق املرفق ذا القرار

خمطط تسـيري   من 4اجلدول رقم 
  .2012 املوارد البشرية للسنة املالية

يسري مفعول هذا  :15املادة 
القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 
وينشر يف النشرة الرمسية لوزارة 

  .التربية الوطنية
                                                                           

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

  مدير تسيري املوارد البشرية
حممد بوخطة
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   ملحــــــــــق
توزيع المناصب المخصصة للتكوين لرتبة مفتش التعليم االبتدائي لمختلف المواد 

  2012بعنوان سنة 
  

 الوالية
 مفتش التعليم االبتدائي 

 أمازيغيةلغة  لغة فرنسية لغة عربية
 0 0 2 أدرار
 0 1 0 الشلف
 0 1 4 األغواط
 2 0 1 بجایة
 0 0 1 بشار
 0 1 0 البلیدة
 0 1 0 البویرة

 0 1 5 تمنراست
 3 1 0 تیزي وزو

 0 0 2 الجزائر شرق
 0 1 3 الجزائر وسط

 0 1 5 الجلفة
 0 0 1 جیجل
 0 0 11 سطیف
 0 2 2 ورقلة
 0 1 10 وھران
 0 0 1 البیض
 0 0 2 إلیزي

 0 1 0 بوعریریج, ب
 0 0 1 تندوف

 0 0 1 تیسمسیلت
 0 0 3 الوادي
 0 1 0 خنشلة

 0 0 2 سوق أھراس
 0 0 3 عین الدفلى

 0 0 1 النعامة
 0 0 4 غردایة
 0 0 1 غلیزان
 5 13 66 المجموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
 28يف مـؤرخ   03قـرار رقـم    

 امتحانيتضمن فتح  2012 نوفمرب
ــين  ــاقلمه ــالتكوين  اللتح ب

مفتش التعلـيم  : املتخصص لرتبة
  االبتدائي للتغذية املدرسية

  
  إن وزير التربية الوطنية،

  
املؤرخ  03-06مبقتضى األمر رقم 

ــو  15يف  ــمن 2006يولي ، املتض
القانون األساسي العـام للوظيفـة   

  العمومية،
  

 05-91 ومبقتضى القـانون رقـم  
ــؤرخ يف  ــاير  16امل ، 1991ين

املتضمن تعميم اسـتعمال اللغـة   
  العربية، املعدل واملتمم،

  
 145-66ومبقتضى املرسوم رقـم  

واملتعلق  1966جوان  02املؤرخ يف 
بتحرير ونشر بعض القرارات ذات 
الطابع التنظيمي والفردي اليت ختص 

  وضعية املوظفني، املعدل و املتمم،
 

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

واملتعلق بسلطة التعيني والتسـيري  
ــوظفإزاء  اإلداري ــوان  يم وأع

ــة  ــات وااإلدارات املركزي لوالي
والبلــديات وكــذا املؤسســات 
ــابع اإلداري  ــة ذات الط العمومي

  التابعة هلا،
  

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
 1994مارس  07املؤرخ يف  94-61
مـن     36تضمن تطبيق املادة وامل

 14املؤرخ يف  16-91القانون رقم 
املتعلـق بااهـد    1991سبتمرب 

  ،الشهيدو
  

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
 1995ماي  13املؤرخ يف  95-132

واملتعلق بإنشاء النشرات الرمسيـة  
  ،للمؤسسات واإلدارات العمومية

 
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

 1996مارس  09رخ يف املؤ 96-92
واملتعلق بتكوين املوظفني وحتسني 
مستواهم وجتديد معلومام، املعدل 

  ،واملتمم
  

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
أكتــوبر  11املــؤرخ يف  08-315

واملتضمن القانون األساسي  2008
اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
اخلاصة بالتربية الوطنيـة، املعـدل   

  واملتمم،
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مبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  و
ــؤرخ يف  12-194 ــل  25امل أبري

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

  العمومية وإجرائها،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، احملدد 2000أوت  28املؤرخ يف 

ملبالغ حقوق املشاركة يف مسابقات 
ــة   ــالك التابع ــاق باألس االلتح

  للمؤسسات واإلدارات العمومية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد إطار تنظيم املسابقات علـى  
أساس االختبارات واالمتحانـات  
املهنية لاللتحاق مبختلف الرتـب  
وبعض املناصب العليـا للتربيـة   

  الوطنية،
 

الوزاري املشـترك   ارومبقتضى القر
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد قائمة املؤهالت والشـهادات  
املطلوبة للتوظيف والترقية يف بعض 

  الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد برامج املسابقات على أساس 
نات املهنيـة  االختبارات واالمتحا

لاللتحاق مبختلف الرتب وبعـض  
  املناصب العليا للتربية الوطنية،

 
الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار

، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 
حيدد قائمة املؤسسات العموميـة  
املؤهلة لتنظيم إجـراء املسـابقات   
ــارات    ــاس االختب ــى أس عل
واالمتحانات املهنيـة لاللتحـاق   

وبعض املناصـب  مبختلف الرتب 
  ،العليا للتربية الوطنية

 
وبناء علـى املخطـط القطـاعي    
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

  ،2012الوطنية بعنوان سنة 
 

 9476وبناء على املراسـلة رقـم   
ــة يف  ــمرب  06املؤرخ  2012ديس

مة للوظيفة الصادرة عن املديرية العا
العمومية خبصوص فتح امتحانـات  

  .2012مهنية بعنوان سنة 
 

  يقرر مـا يلـي
  

حيدد هـذا القـرار    :املادة األوىل
كيفـيات فـتح امتحان مهـين  
لاللتحاق بـالتكوين املتخصـص   
سلك مفتش التعلـيم االبتـدائي،   
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للتغذية  رتبة مفتش التعليم االبتدائي
  . املدرسية

  
املناصـب  حيدد عـدد  :2املادة 

منصـب   17بـ املطلوب شغلها 
مايل، طبقـا ملخطـط القطـاعي    
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

وفقـا   2012الوطنية بعنوان سنة 
للتوزيع احملدد يف امللحق املرفق ذا 

مـن   4القرار وكذا اجلدول رقم 
ارد البشرية للسنة خمطط تسيري املو

  .2012 املالية
  

يفـتح االمتحان املهـين  : 3املادة 
لاللتحاق بـالتكوين املتخصـص   
سلك مفتش التعلـيم االبتـدائي،   

للتغذية  رتبة مفتش التعليم االبتدائي
املدرسية ملديري املدارس االبتدائية 

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

  
حيـدد تـاريخ اختتـام    : 4املادة 

التسجيالت يف االمتحـان املهـين   
ابتداء  يوم عمل) 15(خبمسة عشر 

  .أول إشهار تاريخمن 
  

تتخذ مديريات التربيـة  : 5املادة 
لقائمة املوظفني إجراءات اإلشهار 

الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية 

األساســية للمشــاركة يف هــذا 
بإلصاق واسـع يف  االمتحان املهين 

  .كن العملأما
يتعني علـى املـوظفني             

املعنيني باملشاركة يف االمتحانـات  
املهنية القيام خالل مـدة عشـرة   

أيام اليت تلي عملية التبليـغ  ) 10(
بتأكيد مشاركتهم يف االمتحـان  

  .املهين كتابيا
  

حتدد قائمة املترشـحني  : 6املادة 
املقبولني وغري املقبولني للمشاركة 

  :جلنة تتكون منملهين االمتحان ايف 
ممثل عن السـلطة الـيت هلـا     -

  ).رئيسا(صالحيات التعيني 
ممثلني منتخبني عــن اللجنـة    -

اإلداريـة املتسـاوية األعــضاء    
  ).عضوا(لسلك أو الرتبة املعنية ل

  
ميكن للمترشـح غـري   : 7املادة 

املقبول للمشـاركة يف االمتحـان   
املهين أن يقدم طعنا لدى السـلطة  

صالحية التعيني اليت جيـب   اليت هلا
عليها البت يف الطعن والرد علـى  

أيام عمـل  ) 5(املعنيني قبل مخسة 
على األقل مـن تـاريخ إجـراء    

  .االمتحان املهين
  

ينبغي أن جيرى االمتحان : 8املادة 
أشـهر  ) 4(املهين يف أجل أربعـة  

ابتداء من تاريخ احلصول على رأي 
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املطابقة من طرف مصاحل الوظيفة 
  .وميةالعم

  
يشتمل االمتحان املهـين   :9املادة 

  :على االختبارات التالية
  
اختبار يف الثقافة العامة، املدة  -1
 ،2ساعات، املعامل ) 3(
اختبار يف االختصاص، املـدة   -2
 ، 3ساعات، املعامل ) 3(
اختبــار يف اللغــة األجنبيــة  -3
) 2(، املـدة  )فرنسية أو اجنليزية(

  ،1ساعتان، املعامل 
  

ن الذين حتصلوا على يعد املترشحو
على  20من  10معدل عام يساوي 

األقل، دون احلصول على نقطـة  
، 20مـن   5إقصائية ال تقل عـن  

  .ناجحني يف اختبارات القبول
  

حتدد قائمة املترشـحني   :10املادة 
، الناجحني يف اختبارات القبـول 

  :جلنة تتكون من
  
ــز  - مســؤول املؤسســة، مرك

  ،)رئيسا(االمتحان أو ممثله 
ممثل السلطة اليت هلا صـالحية   -

التعيني أو السلطة الوصية، حسب 
  ،)عضوا(احلالة 

ــارات ) 2(مصــححني  - لالختب
  ).عضوين(

حتدد قائمة املترشـحني  : 11املادة 
 الناجحني ائيا يف االمتحان املهين
لاللتحاق بـالتكوين املتخصـص   
حسب درجة االستحقاق، جلنـة  

  :تتكون من
  
حية التعيني السلطة اليت هلا صال -

أو السلطة الوصية أو ممثل إحدامها 
  ،)رئيسا(
ــز  - مســؤول املؤسســة، مرك

  ،)عضوا(االمتحان 
ــارات ) 2(مصــححني  - لالختب
  ).عضوين(
  

خيضـع املترشـحون   : 12املادة 
الناجحون يف االمتحان املهين قبـل  
الترقية ملتابعـة بنجـاح تكوينـا    

 .متخصصا مدته سنة واحدة
  

ـ :13املادة  ح نـاجح مل  كل مترش
يلتحق مبؤسسة التكوين يف أجـل  
شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه 

متابعة التكوين يفقد احلق بقـرار 
ــه يف   ــن جناح ــتفادة م يف االس
االمتحان املهين ويستبدل باملترشح 
املدرج إمسه يف قائمـة االحتيـاط   

  .حسب الترتيب
  

يتم إجـراء مـداوالت   : 14املادة 
على مستوى  إعالن النتائج النهائية

مديريات التربية املعنية يف حـدود  
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املناصب املالية املسجلة يف املخطط 
القطاعي السنوي للتكوين وحتسني 
املستوى وجتديد معلومات املوظفني 
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

وفقـا   2012الوطنية بعنوان سنة 
وكـذا   للملحق املرفق ذا القرار

سـيري  من خمطط ت 4اجلدول رقم 
  .2012 املوارد البشرية للسنة املالية

  

يسري مفعـول هـذا    :15املادة 
القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 
وينشر يف النشرة الرمسية لـوزارة  

  .التربية الوطنية
                                                                           

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

  مدير تسيري املوارد البشرية
  حممد بوخطة
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 ملحـــــق
توزيع المناصب المخصصة للتكوين لرتبة مفتش التعليم االبتدائي للتغذية المدرسية 

  2012بعنوان سنة 
  

 المناصب المخصصة للتكوين الوالية

 1 األغواط

 1 باتنة

 1 البویرة

 1 الجزائر غرب

 2 جیجل

 2 سطیف

 1 سكیكدة

 1 المدیة

 1 المسیلة

 1 ورقلة

 1 بومرداس

 2 عین الدفلى

 1 النعامة

 1 غردایة

 17 المجموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
 28مــؤرخ يف  04قــرار رقــم 

 امتحانيتضمن فتح  2012 نوفمرب
ــين  ــاقالللمه ــالتكوين  تح ب

  مدير متوسطة: املتخصص لرتبة
  

  إن وزير التربية الوطنية،
  

املؤرخ  03-06مبقتضى األمر رقم 
ــو  15يف  ــمن 2006يولي ، املتض

القانون األساسي العـام للوظيفـة   
  العمومية،

  
 05-91ومبقتضى القـانون رقـم   

ــؤرخ يف  ــاير  16امل ، 1991ين
املتضمن تعميم اسـتعمال اللغـة   

  عدل واملتمم،العربية، امل
  

 145-66ومبقتضى املرسوم رقـم  
واملتعلق  1966جوان  02املؤرخ يف 

بتحرير ونشر بعض القرارات ذات 
الطابع التنظيمي والفردي اليت ختص 

  وضعية املوظفني، املعدل و املتمم،
 

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

ري واملتعلق بسلطة التعيني والتسـي 
ــوظفإزاء  اإلداري ــوان  يم وأع

ــة  ــات وااإلدارات املركزي لوالي

والبلــديات وكــذا املؤسســات 
ــابع اإلداري  ــة ذات الط العمومي

  التابعة هلا،
  

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

مـن    36واملتضمن تطبيق املـادة  
 14املؤرخ يف  16-91القانون رقم 

تعلـق بااهـد   امل 1991سبتمرب 
  والشهيد،

  
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

 1995ماي  13املؤرخ يف  95-132
واملتعلق بإنشاء النشرات الرمسيـة  

  ومية،للمؤسسات واإلدارات العم
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
 1996مارس  09املؤرخ يف  96-92

واملتعلق بتكوين املوظفني وحتسني 
م، املعدل جتديد معلومامستواهم و

  واملتمم،
  

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
أكتــوبر  11املــؤرخ يف  08-315

واملتضمن القانون األساسي  2008
اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
اخلاصة بالتربية الوطنيـة، املعـدل   

  واملتمم،
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
ــؤرخ يف  12-194 ــل  25امل أبري
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يات تنظيم الذي حيدد كيف، 2012
املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

  العمومية وإجرائها،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، احملدد 2000أوت  28املؤرخ يف 

ملبالغ حقوق املشاركة يف مسابقات 
ــة   ــالك التابع ــاق باألس االلتح

  للمؤسسات واإلدارات العمومية،
 

وزاري املشـترك  ال ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد إطار تنظيم املسابقات علـى  
أساس االختبارات واالمتحانـات  
املهنية لاللتحاق مبختلف الرتـب  
وبعض املناصب العليـا للتربيـة   

  الوطنية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

شـهادات  حيدد قائمة املؤهالت وال
املطلوبة للتوظيف والترقية يف بعض 

  الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد برامج املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  
لاللتحاق مبختلف الرتب وبعـض  

  املناصب العليا للتربية الوطنية،

الوزاري املشـترك   قتضى القرارومب
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد قائمة املؤسسات العموميـة  
املؤهلة لتنظيم إجـراء املسـابقات   
ــارات    ــاس االختب ــى أس عل
واالمتحانات املهنيـة لاللتحـاق   

املناصـب   مبختلف الرتب وبعض
  العليا للتربية الوطنية،

 
وبناء علـى املخطـط القطـاعي    

وين وحتسني املستوى السنوي للتك
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

  ،2012الوطنية بعنوان سنة 
 

 9476وبناء على املراسـلة رقـم   
ــة يف  ــمرب  06املؤرخ  2012ديس

الصادرة عن املديرية العامة للوظيفة 
العمومية خبصوص فتح امتحانـات  

  .2012مهنية بعنوان سنة 
 

  يقرر ما يلي
  

حيدد هـذا القـرار  : املادة األوىل
كيفـيات فـتح امتحان مهـين  
لاللتحاق بـالتكوين املتخصـص   
سلك مديري املتوسطات، رتبـة  

  . مدير متوسطة
  

حيدد عـدد املناصـب   :2املادة 
منصـب   671بـ املطلوب شغلها 
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مايل، طبقـا ملخطـط القطـاعي    
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 

ــوظ ــات امل ــد معلوم فني وجتدي
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

وفقـا   2012الوطنية بعنوان سنة 
للتوزيع احملدد يف امللحق املرفق ذا 

من  04رقم ول دو كذا اجل القرار
خمطط تسيري املوارد البشرية للسنة 

  .2012املالية 
  

يفتح االمتحـان املهـين   : 3املادة 
لاللتحاق بـالتكوين املتخصـص   
سلك مديري املتوسطات، رتبـة  

  :مدير متوسطة لـ
املستشارين الرؤسـاء للتربيـة    -

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

املستشارين الرئيسيني للتربيـة   -
سنوات من ) 7(الذين يثبتون سبع 

اخلدمــة الفعليــة ــذه الصــفة 
 واملنحدرين من أسالك التعليم،

مستشاري التربية الذين يثبتون  -
سنوات من اخلدمة الفعلية ) 7(سبع 

ذه الصفة واملنحدرين من أسالك 
 التعليم،

األساتذة الرئيسيني يف التعلـيم   -
) 7(املتوسط الذين يثبتون سـبع  

سنوات من اخلدمة الفعليـة ـذه   
  .الصفة

  

حيـدد تـاريخ اختتـام    : 4املادة 
التسجيالت يف االمتحـان املهـين   

ابتداء  يوم عمل) 15(خبمسة عشر 
  .أول إشهار تاريخمن 

  
تتخذ مديريات التربيـة  : 5املادة 

املوظفني  لقائمةإجراءات اإلشهار 
الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية 
األساســية للمشــاركة يف هــذا 

بإلصاق واسـع يف  االمتحان املهين 
  .أماكن العمل

  
يتعني علـى املـوظفني املعنـيني    
باملشاركة يف االمتحانات املهنيـة  

أيام ) 10(القيام خالل مدة عشرة 
اليت تلي عملية التبليـغ بتأكيـد   

املهـين  مشاركتهم يف االمتحـان  
  .كتابيا

  
حتدد قائمة املترشـحني  : 6املادة 

املقبولني وغري املقبولني للمشاركة 
  :جلنة تتكون مناالمتحان املهين يف 
ممثل عن السـلطة الـيت هلـا     -

  ).رئيسا(صالحيات التعيني 
ممثلني منتخبني عــن اللجنـة    -

اإلداريـة املتسـاوية األعــضاء    
  ).عضوا(لسلك أو الرتبة املعنية ل

  
ميكن للمترشـح غـري   : 7ملادة ا

املقبول للمشـاركة يف االمتحـان   
املهين أن يقدم طعنا لدى السـلطة  



60 

اليت هلا صالحية التعيني اليت جيـب  
عليها البت يف الطعن والرد علـى  

أيام عمـل  ) 5(املعنيني قبل مخسة 
على األقل مـن تـاريخ إجـراء    

  .االمتحان املهين
  

ينبغي أن جيرى االمتحان : 8املادة 
أشـهر  ) 4(ملهين يف أجل أربعـة  ا

ابتداء من تاريخ احلصول على رأي 
املطابقة من طرف مصاحل الوظيفة 

  .العمومية
  

يشتمل االمتحان املهـين   :9املادة 
  :على االختبارات التالية

  
اختبار يف الثقافة العامة، املدة  -1
 ،2ساعات، املعامل ) 3(
اختبار يف علوم التربية، املـدة   -2
 ، 3امل ساعات، املع) 3(
اختبــار يف اللغــة األجنبيــة  -3
) 2(، املـدة  )فرنسية أو اجنليزية(

  ،1ساعتان، املعامل 
  

يعد املترشحون الذين حتصلوا على 
على  20من  10معدل عام يساوي 

األقل، دون احلصول على نقطـة  
، 20مـن   5إقصائية ال تقل عـن  

  .ناجحني يف اختبارات القبول
  

 حتدد قائمة املترشـحني  :10املادة 
، الناجحني يف اختبارات القبـول 

  :جلنة تتكون من
ــز  - مســؤول املؤسســة، مرك

  ،)رئيسا(االمتحان أو ممثله 
ممثل السلطة اليت هلا صـالحية   -

التعيني أو السلطة الوصية، حسب 
  ،)عضوا(احلالة 

ــارات ) 2(مصــححني  - لالختب
  ).عضوين(
  

حتدد قائمة املترشـحني  : 11املادة 
 المتحان املهينالناجحني ائيا يف ا

لاللتحاق بـالتكوين املتخصـص   
حسب درجة االستحقاق، جلنـة  

  :تتكون من
السلطة اليت هلا صالحية التعيني  -

أو السلطة الوصية أو ممثل إحدامها 
  ،)رئيسا(
ــز  - مســؤول املؤسســة، مرك

  ،)عضوا(االمتحان 
ــارات ) 2(مصــححني  - لالختب
  ).عضوين(
  

خيضـع املترشـحون   : 12املادة 
ون يف االمتحان املهين قبـل  الناجح

الترقية ملتابعـة بنجـاح تكوينـا    
  .متخصصا مدته سنة واحدة
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كل مترشـح نـاجح مل   :13املادة 
يلتحق مبؤسسة التكوين يف أجـل  
شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه 

متابعة التكوين يفقد احلق بقـرار 
ــه يف   ــن جناح ــتفادة م يف االس
 االمتحان املهين ويستبدل باملترشح
املدرج إمسه يف قائمـة االحتيـاط   

  .حسب الترتيب
  

يتم إجـراء مـداوالت   : 14املادة 
إعالن النتائج النهائية على مستوى 
مديريات التربية املعنية يف حـدود  
املناصب املالية املسجلة يف املخطط 
القطاعي السنوي للتكوين وحتسني 

املستوى وجتديد معلومات املوظفني 
خلاص بالتربية واألعوان املتعاقدين ا
وفقـا   2012الوطنية بعنوان سنة 

  .للملحق املرفق ذا القرار
  

يسري مفعـول هـذا    :15املادة 
القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 
وينشر يف النشرة الرمسية لـوزارة  

  .التربية الوطنية
                                                                           

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

  مدير تسيري املوارد البشرية
حممد بوخطة
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   ملحــق 
  2012توزيع المناصب المخصصة للتكوين لرتبة مدير متوسطة بعنوان سنة 

  

 المناصب المخصصة للتكوين الوالية

 6 أدرار
 20 الشلف
 10 األغواط
 7 أم البواقي

 29 باتنة
 13 بجایة
 13 بسكرة
 7 بشار
 13 البلیدة
 20 البویرة

 5 تمنراست
 6 تبسة

 19 تلمسان
 11 تیارت

 23 تیزي وزو
 14 الجزائر شرق
 12 الجزائر وسط
 9 الجزائر غرب

 13 الجلفة
 6 جیجل
 40 سطیف
 13 سعیدة
 20 سكیكدة

 9 سیدي بلعباس
 7 عنابة
 6 قالمة

 20 قسنطینة
 20 المدیة

 14 مستغانم
 16 المسیلة
 12 معسكر
 10 ورقلة
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 المناصب المخصصة للتكوین الوالیة
 34 وھران
 8 البیض
 5 إلیزي

 14 بوعریریج, ب
 15 بومرداس
 14 الطارف

 3 تیسمسیلت
 16 الوادي
 20 خنشلة

 2 سوق أھراس
 10 تیبازة
 13 میلة

 22 عین الدفلى
 10 النعامة

 8 ن تموشنتعی
 15 غردایة
 19 غلیزان

 671 المجموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
 28مــؤرخ يف  05قــرار رقــم 

يتضمن فتح إمتحان  2012 نوفمرب
ــين  ــاقلمه ــالتكوين  اللتح ب

مدير املدرسـة  : املتخصص لرتبة
  االبتدائية

  
  إن وزير التربية الوطنية،

  
املؤرخ  03-06قتضى األمر رقم مب

ــو  15يف  ــمن 2006يولي ، املتض
القانون األساسي العـام للوظيفـة   

  العمومية،
  

 05-91ومبقتضى القـانون رقـم   
ــؤرخ يف  ــاير  16امل ، 1991ين

املتضمن تعميم اسـتعمال اللغـة   
  العربية، املعدل واملتمم،

  
 145-66ومبقتضى املرسوم رقـم  

لق واملتع 1966جوان  02املؤرخ يف 
بتحرير ونشر بعض القرارات ذات 
الطابع التنظيمي والفردي اليت ختص 

  وضعية املوظفني، املعدل و املتمم،
 

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

واملتعلق بسلطة التعيني والتسـيري  
ــوظفإزاء  اإلداري ــوان  يم وأع

ــة  ــات وااإلدارات املركزي لوالي
ا املؤسســات والبلــديات وكــذ

ــابع اإلداري  ــة ذات الط العمومي
  التابعة هلا،

  
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

 1994مارس  07املؤرخ يف  94-61
مـن    36واملتضمن تطبيق املـادة  

 14املؤرخ يف  16-91القانون رقم 
املتعلـق بااهـد    1991سبتمرب 
  ،والشهيد

  
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

 1995ماي  13املؤرخ يف  95-132
واملتعلق بإنشاء النشرات الرمسيـة  

  ،للمؤسسات واإلدارات العمومية
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
 1996مارس  09املؤرخ يف  96-92

واملتعلق بتكوين املوظفني وحتسني 
مستواهم وجتديد معلومام، املعدل 

  ،واملتمم
  

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
أكتــوبر  11املــؤرخ يف  08-315

واملتضمن القانون األساسي  2008
اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
اخلاصة بالتربية الوطنيـة، املعـدل   

  واملتمم،
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ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
ــؤرخ يف  12-194 ــل  25امل أبري

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

  العمومية وإجرائها،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، احملدد 2000أوت  28املؤرخ يف 

ملبالغ حقوق املشاركة يف مسابقات 
ــة   ــالك التابع ــاق باألس االلتح

  للمؤسسات واإلدارات العمومية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

علـى   حيدد إطار تنظيم املسابقات
أساس االختبارات واالمتحانـات  
املهنية لاللتحاق مبختلف الرتـب  
وبعض املناصب العليـا للتربيـة   

  الوطنية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد قائمة املؤهالت والشـهادات  
املطلوبة للتوظيف والترقية يف بعض 

  الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد برامج املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  

لاللتحاق مبختلف الرتب وبعـض  
  املناصب العليا للتربية الوطنية،

 
الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار

، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 
ة املؤسسات العموميـة  حيدد قائم

املؤهلة لتنظيم إجـراء املسـابقات   
ــارات    ــاس االختب ــى أس عل
واالمتحانات املهنيـة لاللتحـاق   

املناصـب   مبختلف الرتب وبعض
  العليا للتربية الوطنية،

 
وبناء علـى املخطـط القطـاعي    
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي

بالتربية واألعوان املتعاقدين اخلاص 
  ،2012الوطنية بعنوان سنة 

 
 9476وبناء على املراسـلة رقـم   

ــة يف  ــمرب  06املؤرخ  2012ديس
الصادرة عن املديرية العامة للوظيفة 
العمومية خبصوص فتح امتحانـات  

  .2012مهنية بعنوان سنة 
 

  يقـرر ما يلـي
  

حيدد هـذا القـرار  :املادة األوىل
كيفـيات فـتح امتحان مهـين  

ق بـالتكوين املتخصـص   لاللتحا
سلك مديري االبتدائيات، رتبـة  

  . مدير املدرسة االبتدائية
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حيدد عـدد املناصـب   :2املادة 
منصب  2232بـ املطلوب شغلها 

مايل، طبقـا ملخطـط القطـاعي    
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

وفقـا   2012سنة  الوطنية بعنوان
للتوزيع احملدد يف امللحق املرفق ذا 

من  04رقم ول دو كذا اجل القرار
خمطط تسيري املوارد البشرية للسنة 

  ..2012املالية 
  

يفتح االمتحـان املهـين   : 3املادة 
لاللتحاق بـالتكوين املتخصـص   
سلك مديري االبتدائيات، رتبـة  

  :مدير املدرسة االبتدائية لـ
  
مساعدي مـديري   -

املدرسة االبتدائية الـذين يثبتـون   
سنوات مـن اخلدمـة   ) 5(مخس 

 الصفة، الفعلية ذه
األساتذة الرئيسـيني   -

يف املدرسة االبتدائية الذين يثبتـون  
سنوات مـن اخلدمـة   ) 5(مخس 

 .الفعلية ذه الصفة
  

حيـدد تـاريخ اختتـام    : 4املادة 
التسجيالت يف االمتحـان املهـين   

ابتداء  يوم عمل) 15(خبمسة عشر 
  .أول إشهار تاريخمن 

  

تتخذ مديريات التربيـة  : 5املادة 
لقائمة املوظفني شهار إجراءات اإل

الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية 
االساســية للمشــاركة يف هــذا 

بإلصاق واسـع يف  االمتحان املهين 
  .أماكن العمل
يتعني علـى املـوظفني               

املعنيني باملشاركة يف االمتحانـات  
املهنية القيام خالل مـدة عشـرة   

أيام اليت تلي عملية التبليـغ  ) 10(
د مشاركتهم يف االمتحـان  بتأكي

  .املهين كتابيا
  

حتدد قائمة املترشـحني  : 6املادة 
املقبولني وغري املقبولني للمشاركة 

  :جلنة تتكون مناالمتحان املهين يف 
  
ممثل عن السـلطة الـيت هلـا     -

  ).رئيسا(صالحيات التعيني 
ممثلني منتخبني عــن اللجنـة    -

اإلداريـة املتسـاوية األعــضاء    
  ).عضوا(لرتبة املعنية لسلك أو ال

  
ميكن للمترشـح غـري   : 7املادة 

املقبول للمشـاركة يف االمتحـان   
املهين أن يقدم طعنا لدى السـلطة  
اليت هلا صالحية التعيني اليت جيـب  
عليها البت يف الطعن والرد علـى  

أيام عمـل  ) 5(املعنيني قبل مخسة 
على األقل مـن تـاريخ إجـراء    

  .االمتحان املهين
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ينبغي أن جيرى االمتحان  :8املادة 
أشـهر  ) 4(املهين يف أجل أربعـة  

ابتداء من تاريخ احلصول على رأي 
املطابقة من طرف مصاحل الوظيفة 

  .العمومية
  

يشتمل االمتحان املهـين   :9املادة 
  :على االختبارات التالية

  
اختبار يف الثقافة العامة، املـدة   -1
 ،2ساعات، املعامل ) 3(
) 3(ية، املدة اختبار يف علوم الترب -2

 ، 3ساعات، املعامل 
فرنسية (اختبار يف اللغة األجنبية  -3

سـاعتان،  ) 2(، املدة )أو اجنليزية
  ،1املعامل 

  
يعد املترشحون الذين حتصلوا على 

على  20من  10معدل عام يساوي 
األقل، دون احلصول على نقطـة  

، 20مـن   5إقصائية ال تقل عـن  
  .ناجحني يف اختبارات القبول

  
حتدد قائمة املترشـحني   :10ة املاد

، الناجحني يف اختبارات القبـول 
  :جلنة تتكون من

  
ــز  - مســؤول املؤسســة، مرك

  ،)رئيسا(االمتحان أو ممثله 
ممثل السلطة اليت هلا صـالحية   -

التعيني أو السلطة الوصية، حسب 
  ،)عضوا(احلالة 

ــارات ) 2(مصــححني  - لالختب
  ).عضوين(
  

رشـحني  حتدد قائمة املت: 11املادة 
 الناجحني ائيا يف االمتحان املهين
لاللتحاق بـالتكوين املتخصـص   
حسب درجة االستحقاق، جلنـة  

  :تتكون من
  
السلطة اليت هلا صالحية التعيني  -

أو السلطة الوصية أو ممثل إحدامها 
  ،)رئيسا(
ــز  - مســؤول املؤسســة، مرك

  ،)عضوا(االمتحان 
ــارات ) 2(مصــححني  - لالختب
  ).عضوين(
  

خيضـع املترشـحون   : 12ة املاد
الناجحون يف االمتحان املهين قبـل  
الترقية ملتابعـة بنجـاح تكوينـا    

  .متخصصا مدته سنة واحدة
  

كل مترشـح نـاجح مل   :13املادة 
يلتحق مبؤسسة التكوين يف أجـل  
شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه 

متابعة التكوين يفقد احلق بقـرار 
ــه يف   ــن جناح ــتفادة م يف االس

حان املهين ويستبدل باملترشح االمت
املدرج إمسه يف قائمـة االحتيـاط   

  .حسب الترتيب
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يتم إجـراء مـداوالت   : 14املادة 
إعالن النتائج النهائية على مستوى 
مديريات التربية املعنية يف حـدود  
املناصب املالية املسجلة يف املخطط 
القطاعي السنوي للتكوين وحتسني 

وظفني املستوى وجتديد معلومات امل
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

وفقـا   2012الوطنية بعنوان سنة 
  .للملحق املرفق ذا القرار

  

يسري مفعـول هـذا    :15املادة 
القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 
وينشر يف النشرة الرمسية لـوزارة  

  .التربية الوطنية
                                                                           

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

  مدير تسيري املوارد البشرية
حممد بوخطة
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 ملحــــق
توزيع المناصب المخصصة للتكوين لرتبة مدير المدرسة االبتدائية بعنوان سنة 

2012  
  

 المناصب المخصصة للتكوين الوالية

 47 درارأ
 93 الشلف
 24 األغواط
 45 أم البواقي

 70 باتنة
 9 بجایة
 58 بسكرة
 25 بشار
 57 البلیدة
 85 البویرة

 10 تمنراست
 59 تبسة

 47 تلمسان
 49 تیارت

 60 تیزي وزو
 58 الجزائر شرق
 30 الجزائر وسط
 25 الجزائر غرب

 55 الجلفة
 41 جیجل
 135 سطیف
 39 سعیدة
 65 ةسكیكد

 29 سیدي بلعباس
 32 عنابة
 30 قالمة

 54 قسنطینة
 76 المدیة

 28 مستغانم
 62 المسیلة
 45 معسكر
 36 ورقلة
 79 وھران
 12 البیض
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 المناصب المخصصة للتكوین الوالیة
 9 إلیزي

 64 بوعریریج, ب
 49 بومرداس
 30 الطارف
 7 تندوف

 21 تیسمسیلت
 57 الوادي
 46 خنشلة

 63 سوق أھراس
 33 تیبازة
 70 میلة

 18 عین الدفلى
 5 النعامة

 27 عین تموشنت
 24 غردایة
 40 غلیزان

 2232 المجموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
ـ   06قرار رقم   28ي ـمـؤرخ ف

يتضمن فتح إمتحان  2012 نوفمرب
: بـة بالتكوين لرت اللتحاقلمهين 

 اإلرشـاد  مستشار التوجيـه و 
  املدرسي واملهين

  
  إن وزير التربية الوطنية،

  
املؤرخ  03-06مبقتضى األمر رقم 

ــو  15يف  ــمن 2006يولي ، املتض
القانون األساسي العـام للوظيفـة   

  العمومية،
  

 05-91ومبقتضى القـانون رقـم   
ــؤرخ يف  ــاير  16امل ، 1991ين

املتضمن تعميم اسـتعمال اللغـة   
  املعدل واملتمم، العربية،

  
 145-66ومبقتضى املرسوم رقـم  

واملتعلق  1966جوان  02املؤرخ يف 
بتحرير ونشر بعض القرارات ذات 
الطابع التنظيمي والفردي اليت ختص 

  وضعية املوظفني، املعدل و املتمم،
 

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

لتسـيري  واملتعلق بسلطة التعيني وا
ــوظفإزاء  اإلداري ــوان  يم وأع

ــة  ــات وااإلدارات املركزي لوالي
والبلــديات وكــذا املؤسســات 
ــابع اإلداري  ــة ذات الط العمومي

  التابعة هلا،
  

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

مـن   36واملتضمن تطبيق املـادة  
 14املؤرخ يف  16-91القانون رقم 

املتعلـق بااهـد    1991سبتمرب 
  الشهيد،و
  

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
 1995ماي  13املؤرخ يف  95-132

يـة  واملتعلق بإنشاء النشرات الرمس
  للمؤسسات واإلدارات العمومية،

 
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

 1996مارس  09املؤرخ يف  96-92
واملتعلق بتكوين املوظفني وحتسني 

ومام، املعدل جتديد معلمستواهم و
  واملتمم،

  
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

أكتــوبر  11املــؤرخ يف  08-315
واملتضمن القانون األساسي  2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
اخلاصة بالتربية الوطنيـة، املعـدل   

  واملتمم،
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ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
ــؤرخ يف  12-194 ــل  25امل أبري

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

  العمومية وإجرائها،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، احملدد 2000أوت  28املؤرخ يف 

ملبالغ حقوق املشاركة يف مسابقات 
ــة   ــالك التابع ــاق باألس االلتح

  للمؤسسات واإلدارات العمومية،
 

الوزاري املشـترك   رومبقتضى القرا
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد إطار تنظيم املسابقات علـى  
أساس االختبارات واالمتحانـات  
املهنية لاللتحاق مبختلف الرتـب  
وبعض املناصب العليـا للتربيـة   

  الوطنية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

والشـهادات   حيدد قائمة املؤهالت
املطلوبة للتوظيف والترقية يف بعض 

  الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد برامج املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  

لاللتحاق مبختلف الرتب وبعـض  
  ،املناصب العليا للتربية الوطنية

 
الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار

، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 
حيدد قائمة املؤسسات العموميـة  
املؤهلة لتنظيم إجـراء املسـابقات   
ــارات    ــاس االختب ــى أس عل
واالمتحانات املهنيـة لاللتحـاق   
مبختلف الرتب وبعض املناصـب  

  العليا للتربية الوطنية،
 

وبناء علـى املخطـط القطـاعي    
للتكوين وحتسني املستوى  السنوي

ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

  ،2012الوطنية بعنوان سنة 
 

 8545وبناء على املراسـلة رقـم   
ــة يف  ــوفمرب  12املؤرخ  2012ن

الصادرة عن املديرية العامة للوظيفة 
العمومية خبصوص فتح امتحانـات  

  .2012مهنية بعنوان سنة 
  

  ما يلييقـرر 
  

حيدد هـذا القـرار  :املادة األوىل
كيفـيات فـتح امتحان مهـين  
ــلك   ــالتكوين س ــاق ب لاللتح
مستشاري التوجيـه واالرشـاد   
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املدرسي واملهين، رتبـة مستشـار   
  . التوجيه واالرشاد املدرسي واملهين

  
حيدد عـدد املناصـب   :2املادة 

منصـب   50بـ املطلوب شغلها 
مايل، طبقـا ملخطـط القطـاعي    
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

وفقـا   2012الوطنية بعنوان سنة 
للتوزيع احملدد يف امللحق املرفق ذا 

مـن   4القرار وكذا اجلدول رقم 
خمطط تسيري املوارد البشرية للسنة 

  .2012 املالية
  

املهـين  يفـتح االمتحان : 3املادة 
ــلك   ــالتكوين س ــاق ب لاللتح
مستشاري التوجيـه واالرشـاد   
املدرسي واملهين، رتبـة مستشـار   
التوجيه واالرشاد املدرسي واملهين 
ملستشاري التوجيه املدرسي واملهين 

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

  
حيـدد تـاريخ اختتـام    : 4املادة 

املهـين   التسجيالت يف االمتحـان 
ابتداء  يوم عمل) 15(خبمسة عشر 

  .أول إشهار تاريخمن 
  

تتخذ مديريات التربيـة  : 5املادة 
لقائمة املوظفني إجراءات اإلشهار 

الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية 
األساســية للمشــاركة يف هــذا 

بإلصاق واسـع يف  االمتحان املهين 
  .أماكن العمل

  
يتعني علـى املـوظفني املعنـيني    

ملشاركة يف االمتحانات املهنيـة  با
أيام ) 10(القيام خالل مدة عشرة 

اليت تلي عملية التبليـغ بتأكيـد   
مشاركتهم يف االمتحـان املهـين   

  .كتابيا
  

حتدد قائمة املترشـحني  : 6املادة 
املقبولني وغري املقبولني للمشاركة 

  :جلنة تتكون مناالمتحان املهين يف 
ممثل عن السـلطة الـيت هلـا     -

  ).رئيسا(حيات التعيني صال
ممثلني منتخبني عــن اللجنـة    -

اإلداريـة املتسـاوية األعــضاء    
  ).عضوا(لسلك أو الرتبة املعنية ل

  
ميكن للمترشـح غـري   : 7املادة 

املقبول للمشـاركة يف االمتحـان   
املهين أن يقدم طعنا لدى السـلطة  
اليت هلا صالحية التعيني اليت جيـب  

علـى   عليها البت يف الطعن والرد
أيام عمـل  ) 5(املعنيني قبل مخسة 

على األقل مـن تـاريخ إجـراء    
  .االمتحان املهين
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ينبغي أن جيرى االمتحان : 8املادة 
أشـهر  ) 4(املهين يف أجل أربعـة  

ابتداء من تاريخ احلصول على رأي 
املطابقة من طرف مصاحل الوظيفة 

  .العمومية
  

يشتمل االمتحان املهـين   :9املادة 
  :رات التاليةعلى االختبا

  
اختبار يف الثقافة العامة، املـدة   -1
 ،2ساعات، املعامل ) 3(
) 3(اختبار يف االختصاص، املدة  -2

 ، 3ساعات، املعامل 
اختبار ذو طابع إداري أو حترير  -3

ساعات، املعامل ) 3(إداري، املدة 
3،  
  

يعد املترشحون الذين حتصلوا على 
على  20من  10معدل عام يساوي 

صول على نقطـة  األقل، دون احل
، 20مـن   5إقصائية ال تقل عـن  

  .ناجحني يف اختبارات القبول
  

حتدد قائمة املترشـحني   :10املادة 
، الناجحني يف اختبارات القبـول 

  :جلنة تتكون من
  
ــز  - مســؤول املؤسســة، مرك

  ،)رئيسا(االمتحان أو ممثله 

ممثل السلطة اليت هلا صـالحية   -
التعيني أو السلطة الوصية، حسب 

  ،)عضوا(الة احل
ــارات ) 2(مصــححني  - لالختب
  ).عضوين(
  

حتدد قائمة املترشـحني  : 11املادة 
 الناجحني ائيا يف االمتحان املهين
حسب درجة االستحقاق، جلنـة  

  :تتكون من
  
السلطة اليت هلا صالحية التعيني  -

أو السلطة الوصية أو ممثل إحدامها 
  ،)رئيسا(
ــز  - مســؤول املؤسســة، مرك

  ،)عضوا(االمتحان 
ــارات ) 2(مصــححني  - لالختب
  ).عضوين(
  

خيضـع املترشـحون   : 12املادة 
الناجحون يف االمتحان املهين قبـل  
الترقية ملتابعـة بنجـاح تكوينـا    

  .متخصصا مدته سنة واحدة
  

كل مترشـح نـاجح مل   :13املادة 
يلتحق مبؤسسة التكوين يف أجـل  
شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه 

لتكوين يفقد احلق متابعة ابقـرار 
ــه يف   ــن جناح ــتفادة م يف االس
االمتحان املهين ويستبدل باملترشح 
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املدرج إمسه يف قائمـة االحتيـاط   
  .حسب الترتيب

  
يتم إجـراء مـداوالت   : 14املادة 

إعالن النتائج النهائية على مستوى 
مديريات التربية املعنية يف حـدود  
املناصب املالية املسجلة يف املخطط 

لسنوي للتكوين وحتسني القطاعي ا
املستوى وجتديد معلومات املوظفني 
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

وفقـا   2012الوطنية بعنوان سنة 
وكـذا   للملحق املرفق ذا القرار

من خمطط تسـيري   4اجلدول رقم 
  .2012 املوارد البشرية للسنة املالية

  
يسري مفعـول هـذا    :15املادة 

اريخ التوقيع عليه القرار ابتداء من ت
وينشر يف النشرة الرمسية لـوزارة  

  .التربية الوطنية
                                                                           

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

  مدير تسيري املوارد البشرية
حممد بوخطة
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   ملحــق
يع المناصب المخصصة للتكوين لرتبة مستشار التوجيه واالرشاد المدرسي توز

  2012والمهني بعنوان سنة 
  

 المناصب المخصصة للتكوين الوالية

 1 أدرار
 2 الشلف
 1 األغواط
 2 أم البواقي

 1 باتنة
 1 بسكرة
 2 بشار
 2 البلیدة
 2 البویرة
 1 تیارت

 2 تیزي وزو
 2 الجزائر شرق

 2 ئر وسطالجزا
 1 الجزائر غرب

 1 الجلفة
 1 جیجل
 2 سطیف
 1 سكیكدة

 1 سیدي بلعباس
 1 قالمة
 2 المدیة
 1 المسیلة
 2 معسكر
 1 ورقلة
 1 وھران

 1 بوعریریج, ب
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 المناصب المخصصة للتكوین الوالیة

 2 بومرداس
 1 تیسمسیلت
 2 الوادي
 1 خنشلة

 1 سوق أھراس
 1 تیبازة
 2 میلة

 1 عین الدفلى
 1 النعامة
 1 غردایة
 50 المجموع



78 

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
 28مــؤرخ يف  07قــرار رقــم 

يتضمن فتح إمتحان  2012 نوفمرب
: بالتكوين لرتبـة  اللتحاقلمهين 

  نائب مقتصد
  

  إن وزير التربية الوطنية،
  

املؤرخ  03-06مبقتضى األمر رقم 
ــو  15يف  ــمن 2006يولي ، املتض

القانون األساسي العـام للوظيفـة   
  العمومية،

  
 05-91ومبقتضى القـانون رقـم   

ــؤرخ يف  ــاير  16امل ، 1991ين
املتضمن تعميم اسـتعمال اللغـة   

  العربية، املعدل واملتمم،
  

 145-66ومبقتضى املرسوم رقـم  
واملتعلق  1966جوان  02املؤرخ يف 

قرارات ذات بتحرير ونشر بعض ال
الطابع التنظيمي والفردي اليت ختص 

  وضعية املوظفني، املعدل و املتمم،
 

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

واملتعلق بسلطة التعيني والتسـيري  
ــوظفإزاء  اإلداري ــوان  يم وأع

ــة  ــات وااإلدارات املركزي لوالي

والبلــديات وكــذا املؤسســات 
ــة ذ ــابع اإلداري العمومي ات الط

  التابعة هلا،
  

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

مـن   36واملتضمن تطبيق املـادة  
 14املؤرخ يف  16-91القانون رقم 

املتعلـق بااهـد    1991سبتمرب 
  والشهيد،

  
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

 1995ماي  13املؤرخ يف  95-132
يـة  إنشاء النشرات الرمسواملتعلق ب

  للمؤسسات واإلدارات العمومية،
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
 1996مارس  09املؤرخ يف  96-92

واملتعلق بتكوين املوظفني وحتسني 
جتديد معلومام، املعدل مستواهم و

  واملتمم،
  

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
أكتــوبر  11املــؤرخ يف  08-315

لقانون األساسي واملتضمن ا 2008
اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
اخلاصة بالتربية الوطنيـة، املعـدل   

  واملتمم،
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
ــؤرخ يف  12-194 ــل  25امل أبري
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الذي حيدد كيفيات تنظيم ، 2012
املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

  العمومية وإجرائها،
 
الوزاري املشـترك   قتضى القرارومب

، احملدد 2000أوت  28املؤرخ يف 
ملبالغ حقوق املشاركة يف مسابقات 
ــة   ــالك التابع ــاق باألس االلتح

  للمؤسسات واإلدارات العمومية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد إطار تنظيم املسابقات علـى  
االمتحانـات  أساس االختبارات و

املهنية لاللتحاق مبختلف الرتـب  
وبعض املناصب العليـا للتربيـة   

  الوطنية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد قائمة املؤهالت والشـهادات  
املطلوبة للتوظيف والترقية يف بعض 

  الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية،
 

ري املشـترك  الوزا ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد برامج املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  
لاللتحاق مبختلف الرتب وبعـض  

  املناصب العليا للتربية الوطنية،

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد قائمة املؤسسات العموميـة  
ؤهلة لتنظيم إجـراء املسـابقات   امل

ــارات    ــاس االختب ــى أس عل
واالمتحانات املهنيـة لاللتحـاق   
مبختلف الرتب وبعض املناصـب  

  العليا للتربية الوطنية،
 

وبناء علـى املخطـط القطـاعي    
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي

التربية واألعوان املتعاقدين اخلاص ب
  ،2012سنة  الوطنية بعنوان

 
 8545وبناء على املراسـلة رقـم   

ــة يف  ــوفمرب  12املؤرخ  2012ن
الصادرة عن املديرية العامة للوظيفة 
العمومية خبصوص فتح امتحانـات  

  .2012مهنية بعنوان سنة 
 

  يقـرر مـا يلي
  

حيدد هـذا القـرار  :املادة األوىل
كيفـيات فـتح امتحان مهـين  
لاللتحاق بالتكوين سلك نـواب  

  . قتصدين، رتبة نائب مقتصدامل
  

حيدد عـدد املناصـب   :2املادة 
منصـب   111بـ املطلوب شغلها 

مايل، طبقـا ملخطـط القطـاعي    
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السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

وفقـا   2012الوطنية بعنوان سنة 
ذا للتوزيع احملدد يف امللحق املرفق 

مـن   4القرار وكذا اجلدول رقم 
خمطط تسيري املوارد البشرية للسنة 

  .2012 املالية
  

يفـتح االمتحان املهـين  : 3املادة 
لاللتحاق بالتكوين سلك نـواب  
املقتصدين، رتبة نائـب مقتصـد   
للمساعدين الرئيسـيني للمصـاحل   

) 5(االقتصادية الذين يثبتون مخس 
سنوات من اخلدمة الفعليـة ـذه   

  .الصفة
  

حيـدد تـاريخ اختتـام    : 4املادة 
التسجيالت يف االمتحـان املهـين   

ابتداء  يوم عمل) 15(خبمسة عشر 
  .أول إشهار تاريخمن 

  
تتخذ مديريات التربيـة  : 5املادة 

لقائمة املوظفني إجراءات اإلشهار 
الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية 
األساســية للمشــاركة يف هــذا 

لصاق واسـع يف  بإاالمتحان املهين 
  .أماكن العمل

يتعني علـى املـوظفني املعنـيني    
باملشاركة يف االمتحانات املهنيـة  

أيام ) 10(القيام خالل مدة عشرة 

اليت تلي عملية التبليـغ بتأكيـد   
مشاركتهم يف االمتحـان املهـين   

  .كتابيا
  

حتدد قائمة املترشـحني  : 6املادة 
املقبولني وغري املقبولني للمشاركة 

  :جلنة تتكون منتحان املهين االميف 
  
ممثل عن السـلطة الـيت هلـا     -

  ).رئيسا(صالحيات التعيني 
ممثلني منتخبني عــن اللجنـة    -

اإلداريـة املتسـاوية األعــضاء    
  ).عضوا(لسلك أو الرتبة املعنية ل

  
ميكن للمترشـح غـري   : 7املادة 

املقبول للمشـاركة يف االمتحـان   
املهين أن يقدم طعنا لدى السـلطة  

ليت هلا صالحية التعيني اليت جيـب  ا
عليها البت يف الطعن والرد علـى  

أيام عمـل  ) 5(املعنيني قبل مخسة 
على األقل مـن تـاريخ إجـراء    

  .االمتحان املهين
  

ينبغي أن جيرى االمتحان : 8املادة 
أشـهر  ) 4(املهين يف أجل أربعـة  

ابتداء من تاريخ احلصول على رأي 
فة املطابقة من طرف مصاحل الوظي

  .العمومية
  

يشتمل االمتحان املهـين   :9املادة 
  :على االختبارات التالية



81 

اختبار يف الثقافة العامة، املدة  -1
 ،2ساعات، املعامل ) 3(
احملاسبة العمومية (اختبار تقين  -2

ساعات، ) 3(، املدة )واملالية العامة
 ، 3املعامل 

ــار ذو طــابع إداري أو ا -3 ختب
سـاعات،  ) 2(حترير إداري، املدة 

  ،2املعامل 
  

يعد املترشحون الذين حتصلوا على 
على  20من  10معدل عام يساوي 

األقل، دون احلصول على نقطـة  
، 20مـن   5إقصائية ال تقل عـن  

  .ناجحني يف اختبارات القبول
  

حتدد قائمة املترشـحني   :10املادة 
، الناجحني يف اختبارات القبـول 

  :جلنة تتكون من
  
ــز  - مســؤول املؤسســة، مرك

  ،)رئيسا(تحان أو ممثله االم
ممثل السلطة اليت هلا صـالحية   -

التعيني أو السلطة الوصية، حسب 
  ،)عضوا(احلالة 

ــارات ) 2(مصــححني  - لالختب
  ).عضوين(
  

حتدد قائمة املترشـحني  : 11املادة 
 الناجحني ائيا يف االمتحان املهين
لاللتحاق بـالتكوين املتخصـص   

حسب درجة االستحقاق، جلنـة  
  :منتتكون 

  
السلطة اليت هلا صالحية التعيني  -

أو السلطة الوصية أو ممثل إحدامها 
  ،)رئيسا(
ــز  - مســؤول املؤسســة، مرك

  ،)عضوا(االمتحان 
ــارات ) 2(مصــححني  - لالختب
  ).عضوين(
  

خيضـع املترشـحون   : 12املادة 
الناجحون يف االمتحان املهين قبـل  
الترقية ملتابعـة بنجـاح تكوينـا    

  .واحدةمتخصصا مدته سنة 
  

كل مترشـح نـاجح مل   :13املادة 
يلتحق مبؤسسة التكوين يف أجـل  
شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه 

متابعة التكوين يفقد احلق بقـرار 
ــه يف   ــن جناح ــتفادة م يف االس
االمتحان املهين ويستبدل باملترشح 
املدرج إمسه يف قائمـة االحتيـاط   

  .حسب الترتيب
  

ت يتم إجـراء مـداوال  : 14املادة 
إعالن النتائج النهائية على مستوى 
مديريات التربية املعنية يف حـدود  
املناصب املالية املسجلة يف املخطط 
القطاعي السنوي للتكوين وحتسني 
املستوى وجتديد معلومات املوظفني 
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واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 
وفقـا   2012الوطنية بعنوان سنة 

ـ  للملحق املرفق ذا القرار ذا وك
من خمطط تسـيري   4اجلدول رقم 

  .2012 املوارد البشرية للسنة املالية
  
  
  

يسري مفعـول هـذا    :15املادة 
القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 
وينشر يف النشرة الرمسية لـوزارة  

  .التربية الوطنية
                                                                           

  2012نوفمرب  28جلزائر يف ا
  عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه

  مدير تسيري املوارد البشرية
حممد بوخطة
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   ملحـــق
  2012توزيع المناصب المخصصة للتكوين لرتبة نائب مقتصد بعنوان سنة 

  
 المناصب المخصصة للتكوين الوالية

 6 أم البواقي

 15 بجایة

 2 بسكرة

 3 البلیدة

 3 سانتلم

 21 تیارت

 5 تیزي وزو

 5 الجزائر شرق

 2 الجزائر وسط

 2 الجزائر غرب

 2 الجلفة

 6 جیجل

 5 سطیف

 2 سیدي بلعباس

 2 قسنطینة

 2 المدیة

 3 مستغانم

 4 معسكر

 3 ورقلة

 6 وھران

 1 البیض

 3 الطارف

 1 تندوف

 2 خنشلة

 5 عین تموشنت
 111 المجموع
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  رية الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائ
  وزارة التربية الوطنية

  
 28مــؤرخ يف  08قــرار رقــم 

يتضمن فتح إمتحان  2012 نوفمرب
: بالتكوين لرتبـة  اللتحاقلمهين 

  نائب مقتصد مسري
  

  إن وزير التربية الوطنية،
  

املؤرخ  03-06مبقتضى األمر رقم 
ــو  15يف  ــمن 2006يولي ، املتض

ـ   ة القانون األساسي العـام للوظيف
  العمومية،

  
 05-91ومبقتضى القـانون رقـم   

ــؤرخ يف  ــاير  16امل ، 1991ين
املتضمن تعميم اسـتعمال اللغـة   

  العربية، املعدل واملتمم،
  

 145-66ومبقتضى املرسوم رقـم  
واملتعلق  1966جوان  02املؤرخ يف 

بتحرير ونشر بعض القرارات ذات 
الطابع التنظيمي والفردي اليت ختص 

  ملعدل و املتمم،وضعية املوظفني، ا
 

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

واملتعلق بسلطة التعيني والتسـيري  
ــوظفإزاء  اإلداري ــوان  يم وأع

ــة  ــات وااإلدارات املركزي لوالي

والبلــديات وكــذا املؤسســات 
ــابع اإلداري  ــة ذات الط العمومي

  التابعة هلا،
  

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

مـن   36واملتضمن تطبيق املـادة  
 14املؤرخ يف  16-91القانون رقم 

املتعلـق بااهـد    1991سبتمرب 
  والشهيد،

  
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

 1995ماي  13املؤرخ يف  95-132
ـ  ة واملتعلق بإنشاء النشرات الرمسي
  للمؤسسات واإلدارات العمومية،

 
ملرسوم التنفيذي رقـم  ومبقتضى ا

 1996مارس  09املؤرخ يف  96-92
واملتعلق بتكوين املوظفني وحتسني 

جتديد معلومام، املعدل مستواهم و
  واملتمم،

  
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

أكتــوبر  11املــؤرخ يف  08-315
واملتضمن القانون األساسي  2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
ية الوطنيـة، املعـدل   اخلاصة بالترب

  واملتمم،
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
ــؤرخ يف  12-194 ــل  25امل أبري
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الذي حيدد كيفيات تنظيم ، 2012
املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

  العمومية وإجرائها،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، احملدد 2000أوت  28املؤرخ يف 

بالغ حقوق املشاركة يف مسابقات مل
ــة   ــالك التابع ــاق باألس االلتح

  للمؤسسات واإلدارات العمومية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد إطار تنظيم املسابقات علـى  
أساس االختبارات واالمتحانـات  
املهنية لاللتحاق مبختلف الرتـب  

للتربيـة  وبعض املناصب العليـا  
  الوطنية،

 
الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار

، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 
حيدد قائمة املؤهالت والشـهادات  
املطلوبة للتوظيف والترقية يف بعض 

  الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

ت على أساس حيدد برامج املسابقا
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  
لاللتحاق مبختلف الرتب وبعـض  

  املناصب العليا للتربية الوطنية،

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد قائمة املؤسسات العموميـة  
املؤهلة لتنظيم إجـراء املسـابقات   
ــارات    ــاس االختب ــى أس عل

ملهنيـة لاللتحـاق   واالمتحانات ا
مبختلف الرتب وبعض املناصـب  

  العليا للتربية الوطنية،
 

وبناء علـى املخطـط القطـاعي    
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

  ،2012الوطنية بعنوان سنة 
 

 8545رقـم  وبناء على املراسـلة  
ــة يف  ــوفمرب 12املؤرخ  2012 ن

الصادرة عن املديرية العامة للوظيفة 
العمومية خبصوص فتح امتحانـات  

  .2012مهنية بعنوان سنة 
  

  يقـرر مـا يلي
  

حيدد هـذا القـرار  :املادة األوىل
كيفـيات فـتح امتحان مهـين  
لاللتحاق بالتكوين سلك نـواب  
املقتصدين، رتبة نائـب مقتصـد   

  . مسري
  

حيدد عـدد املناصـب   :2املادة 
منصـب   326بـ املطلوب شغلها 
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مايل، طبقـا ملخطـط القطـاعي    
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

وفقـا   2012الوطنية بعنوان سنة 
للتوزيع احملدد يف امللحق املرفق ذا 

مـن   4القرار وكذا اجلدول رقم 
شرية للسنة خمطط تسيري املوارد الب

  .2012 املالية
  

يفـتح االمتحان املهـين  : 3املادة 
لاللتحاق بالتكوين سلك نـواب  
املقتصدين، رتبة نائب مقتصد مسري 
لنواب املقتصدين الـذين يثبتـون   

سنوات مـن اخلدمـة   ) 5(مخس 
  .الفعلية ذه الصفة

  
حيـدد تـاريخ اختتـام    : 4املادة 

التسجيالت يف االمتحـان املهـين   
ابتداء  يوم عمل) 15(ر خبمسة عش

  .أول إشهار تاريخمن 
  

تتخذ مديريات التربيـة  : 5املادة 
لقائمة املوظفني إجراءات اإلشهار 

الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية 
األساســية للمشــاركة يف هــذا 

بإلصاق واسـع يف  االمتحان املهين 
  .أماكن العمل

  
  

يتعني علـى املـوظفني املعنـيني    
تحانات املهنيـة  باملشاركة يف االم

أيام ) 10(القيام خالل مدة عشرة 
اليت تلي عملية التبليـغ بتأكيـد   
مشاركتهم يف االمتحـان املهـين   

  .كتابيا
  

حتدد قائمة املترشـحني  : 6املادة 
املقبولني وغري املقبولني للمشاركة 

  :جلنة تتكون مناالمتحان املهين يف 
  
ممثل عن السـلطة الـيت هلـا     -

  ).رئيسا(صالحيات التعيني 
ممثلني منتخبني عــن اللجنـة    -

اإلداريـة املتسـاوية األعــضاء    
  ).عضوا(لسلك أو الرتبة املعنية ل

  
ميكن للمترشـح غـري   : 7املادة 

املقبول للمشـاركة يف االمتحـان   
املهين أن يقدم طعنا لدى السـلطة  
اليت هلا صالحية التعيني اليت جيـب  
عليها البت يف الطعن والرد علـى  

أيام عمـل  ) 5(قبل مخسة املعنيني 
على األقل مـن تـاريخ إجـراء    

  .االمتحان املهين
  

ينبغي أن جيرى االمتحان : 8املادة 
أشـهر  ) 4(املهين يف أجل أربعـة  

ابتداء من تاريخ احلصول على رأي 
املطابقة من طرف مصاحل الوظيفة 

  .العمومية



87 

يشتمل االمتحان املهـين   :9املادة 
  :على االختبارات التالية

تبار يف الثقافة العامة، املـدة  اخ -1
 ،2ساعات، املعامل ) 3(
احملاسبة العموميـة  (اختبار تقين  -2

ساعات، ) 3(، املدة )واملالية العامة
 ، 3املعامل 

اختبار ذو طابع إداري أو حترير  -3
ساعات، املعامل ) 3(إداري، املدة 

2،  
  

يعد املترشحون الذين حتصلوا على 
على  20من  10معدل عام يساوي 

ألقل، دون احلصول على نقطـة  ا
، 20مـن   5إقصائية ال تقل عـن  

  .ناجحني يف اختبارات القبول
  

حتدد قائمة املترشـحني   :10املادة 
، الناجحني يف اختبارات القبـول 

  :جلنة تتكون من
  
ــز  - مســؤول املؤسســة، مرك

  ،)رئيسا(االمتحان أو ممثله 
ممثل السلطة اليت هلا صـالحية   -

لوصية، حسب التعيني أو السلطة ا
  ،)عضوا(احلالة 

ــارات ) 2(مصــححني  - لالختب
  ).عضوين(
  

حتدد قائمة املترشـحني  : 11املادة 
 الناجحني ائيا يف االمتحان املهين

لاللتحاق بـالتكوين املتخصـص   
حسب درجة االستحقاق، جلنـة  

  :تتكون من
  
السلطة اليت هلا صالحية التعيني  -

أو السلطة الوصية أو ممثل إحدامها 
  ،)رئيسا(
ــز  - مســؤول املؤسســة، مرك

  ،)عضوا(االمتحان 
ــارات ) 2(مصــححني  - لالختب
  ).عضوين(
  

خيضـع املترشـحون   : 12املادة 
الناجحون يف االمتحان املهين قبـل  
الترقية ملتابعـة بنجـاح تكوينـا    

  .متخصصا مدته سنة واحدة
  

كل مترشـح نـاجح مل   :13املادة 
يلتحق مبؤسسة التكوين يف أجـل  

ابتداء من تاريخ تبليغه  شهر واحد،
متابعة التكوين يفقد احلق بقـرار 

ــه يف   ــن جناح ــتفادة م يف االس
االمتحان املهين ويستبدل باملترشح 
املدرج إمسه يف قائمـة االحتيـاط   

  .حسب الترتيب
  

يتم إجـراء مـداوالت   : 14املادة 
إعالن النتائج النهائية على مستوى 
مديريات التربية املعنية يف حـدود  

اصب املالية املسجلة يف املخطط املن
القطاعي السنوي للتكوين وحتسني 
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املستوى وجتديد معلومات املوظفني 
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

وفقـا   2012الوطنية بعنوان سنة 
وكـذا   للملحق املرفق ذا القرار

من خمطط تسـيري   4اجلدول رقم 
  .2012 املوارد البشرية للسنة املالية

  
  

يسري مفعـول هـذا    :15دة املا
القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 
وينشر يف النشرة الرمسية لـوزارة  

  .التربية الوطنية
                                                                           

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

  املوارد البشريةمدير تسيري 
ةحممد بوخط
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  ملحـــق
  2012توزيع المناصب المخصصة للتكوين لرتبة نائب مقتصد مسير بعنوان سنة 

  
 المناصب المخصصة للتكوين الوالية

 13 أدرار
 5 الشلف
 10 األغواط
 11 أم البواقي

 3 باتنة
 10 بجایة
 16 بسكرة
 3 بشار
 6 البلیدة
 8 البویرة

 3 تمنراست
 5 بسةت

 10 تلمسان
 8 تیارت

 6 تیزي وزو
 17 الجزائر شرق
 8 الجزائر وسط
 4 الجزائر غرب

 4 الجلفة
 6 جیجل
 8 سطیف
 4 سعیدة
 4 سكیكدة

 13 سیدي بلعباس
 9 عنابة
 9 قالمة

 11 قسنطینة
 4 مستغانم
 14 المسیلة
 4 معسكر
 4 ورقلة
 10 وھران
 6 البیض
 1 إلیزي
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 المناصب المخصصة للتكوین الوالیة

 5 بوعریریج, ب
 2 بومرداس
 18 الطارف
 1 تندوف

 6 تیسمسیلت
 6 الوادي
 3 خنشلة
 5 تیبازة
 3 میلة

 6 عین الدفلى
 4 النعامة

 2 عین تموشنت
 8 غلیزان

 326 المجموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
ـ  09قم رار رـق  28ي ـمؤرخ ف

يتضمن فتح إمتحان  2012 نوفمرب
:  بالتكوين لرتبـة  اللتحاقلمهين 

  مستشار التغذية املدرسية
  

  إن وزير التربية الوطنية،
  

املؤرخ  03-06مبقتضى األمر رقم 
ــو  15يف  ــمن 2006يولي ، املتض

القانون األساسي العـام للوظيفـة   
  العمومية،

  
 05-91ومبقتضى القـانون رقـم   

ــؤ ــاير  16رخ يف امل ، 1991ين
املتضمن تعميم اسـتعمال اللغـة   

  العربية، املعدل واملتمم،
  

 145-66ومبقتضى املرسوم رقـم  
واملتعلق  1966جوان  02املؤرخ يف 

بتحرير ونشر بعض القرارات ذات 
الطابع التنظيمي والفردي اليت ختص 

  وضعية املوظفني، املعدل و املتمم،
 

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

واملتعلق بسلطة التعيني والتسـيري  
ــوظفإزاء  اإلداري ــوان  يم وأع

ــة  ــات وااإلدارات املركزي لوالي

والبلــديات وكــذا املؤسســات 
ــابع اإلداري  ــة ذات الط العمومي

  التابعة هلا،
  

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

مـن   36واملتضمن تطبيق املـادة  
 14املؤرخ يف  16-91القانون رقم 

املتعلـق بااهـد    1991سبتمرب 
  والشهيد،

  
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

 1995ماي  13املؤرخ يف  95-132
يـة  واملتعلق بإنشاء النشرات الرمس

  للمؤسسات واإلدارات العمومية،
 

قـم  ومبقتضى املرسوم التنفيذي ر
 1996مارس  09املؤرخ يف  96-92

واملتعلق بتكوين املوظفني وحتسني 
جتديد معلومام، املعدل مستواهم و

  واملتمم،
  

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
أكتــوبر  11املــؤرخ يف  08-315

واملتضمن القانون األساسي  2008
اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 

ل اخلاصة بالتربية الوطنيـة، املعـد  
  واملتمم،

 
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

ــؤرخ يف  12-194 ــل  25امل أبري
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الذي حيدد كيفيات تنظيم ، 2012
املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

  العمومية وإجرائها،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، احملدد 2000أوت  28املؤرخ يف 

ة يف مسابقات ملبالغ حقوق املشارك
ــة   ــالك التابع ــاق باألس االلتح

  للمؤسسات واإلدارات العمومية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد إطار تنظيم املسابقات علـى  
أساس االختبارات واالمتحانـات  
املهنية لاللتحاق مبختلف الرتـب  
وبعض املناصب العليـا للتربيـة   

  الوطنية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد قائمة املؤهالت والشـهادات  
املطلوبة للتوظيف والترقية يف بعض 

  الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد برامج املسابقات على أساس 
ارات واالمتحانات املهنيـة  االختب

لاللتحاق مبختلف الرتب وبعـض  
  املناصب العليا للتربية الوطنية،

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد قائمة املؤسسات العموميـة  
املؤهلة لتنظيم إجـراء املسـابقات   
ــارات    ــاس االختب ــى أس عل
واالمتحانات املهنيـة لاللتحـاق   

ختلف الرتب وبعض املناصـب  مب
  العليا للتربية الوطنية،

 
وبناء علـى املخطـط القطـاعي    
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

  ،2012الوطنية بعنوان سنة 
 

 8545وبناء على املراسـلة رقـم   
ــة يف  ــوفمرب  12املؤرخ  2012ن
ملديرية العامة للوظيفة الصادرة عن ا

العمومية خبصوص فتح امتحانـات  
  .2012مهنية بعنوان سنة 

  
  يقـرر ما يلي

  
حيدد هـذا القـرار  :املادة األوىل

كيفـيات فـتح امتحان مهـين  
ــلك   ــالتكوين س ــاق ب لاللتح
مستشاري التغذية املدرسية، رتبـة  

  . مستشار التغذية املدرسية
  

حيدد عـدد املناصـب   :2املادة 
منصـب   38بـ ملطلوب شغلها ا
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مايل، طبقـا ملخطـط القطـاعي    
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

وفقـا   2012الوطنية بعنوان سنة 
للتوزيع احملدد يف امللحق املرفق ذا 

مـن   4القرار وكذا اجلدول رقم 
ية للسنة خمطط تسيري املوارد البشر

  .2012 املالية
  

يفـتح االمتحان املهـين  : 3املادة 
ــلك   ــالتكوين س ــاق ب لاللتح
مستشاري التغذية املدرسية، رتبـة  
مستشار التغذية املدرسية ملعلمـي  
املدرسة االبتدائية الـذين يثبتـون   

سنوات مـن اخلدمـة   ) 5(مخس 
  .الفعلية ذه الصفة

  
حيـدد تـاريخ اختتـام    : 4املادة 

 االمتحـان املهـين   التسجيالت يف
ابتداء  يوم عمل) 15(خبمسة عشر 

  .أول إشهار تاريخمن 
  

تتخذ مديريات التربيـة  : 5املادة 
لقائمة املوظفني إجراءات اإلشهار 

الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية 
األساســية للمشــاركة يف هــذا 

بإلصاق واسـع يف  االمتحان املهين 
  .أماكن العمل

  

ملعنـيني  يتعني علـى املـوظفني ا  
باملشاركة يف االمتحانات املهنيـة  

أيام ) 10(القيام خالل مدة عشرة 
اليت تلي عملية التبليـغ بتأكيـد   
مشاركتهم يف االمتحـان املهـين   

  .كتابيا
  

حتدد قائمة املترشـحني  : 6املادة 
املقبولني وغري املقبولني للمشاركة 

  :جلنة تتكون مناالمتحان املهين يف 
ـ   - يت هلـا  ممثل عن السـلطة ال

  ).رئيسا(صالحيات التعيني 
ممثلني منتخبني عــن اللجنـة    -

اإلداريـة املتسـاوية األعــضاء    
  ).عضوا(لسلك أو الرتبة املعنية ل

  
ميكن للمترشـح غـري   : 7املادة 

املقبول للمشـاركة يف االمتحـان   
املهين أن يقدم طعنا لدى السـلطة  
اليت هلا صالحية التعيني اليت جيـب  

لطعن والرد علـى  عليها البت يف ا
أيام عمـل  ) 5(املعنيني قبل مخسة 

على األقل مـن تـاريخ إجـراء    
  .االمتحان املهين

  
ينبغي أن جيرى االمتحان : 8املادة 

أشـهر  ) 4(املهين يف أجل أربعـة  
ابتداء من تاريخ احلصول على رأي 
املطابقة من طرف مصاحل الوظيفة 

  .العمومية
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يشتمل االمتحان املهـين   :9املادة 
  :لى االختبارات التاليةع
اختبار يف الثقافة العامة، املدة  -1
 ،2ساعات، املعامل ) 3(
اختبار يف االختصاص، املـدة   -2
 ، 3ساعات، املعامل ) 4(
ــار ذو طــابع إداري أو  -3 اختب

سـاعات،  ) 3(حترير إداري، املدة 
  ،2املعامل 

  
يعد املترشحون الذين حتصلوا على 

على  20من  10معدل عام يساوي 
، دون احلصول على نقطـة  األقل

، 20مـن   5إقصائية ال تقل عـن  
  .ناجحني يف اختبارات القبول

  
حتدد قائمة املترشـحني   :10املادة 

، الناجحني يف اختبارات القبـول 
  :جلنة تتكون من

  
ــز  - مســؤول املؤسســة، مرك

  ،)رئيسا(االمتحان أو ممثله 
ممثل السلطة اليت هلا صـالحية   -

ة، حسب التعيني أو السلطة الوصي
  ،)عضوا(احلالة 

ــارات ) 2(مصــححني  - لالختب
  ).عضوين(
  

حتدد قائمة املترشـحني  : 11املادة 
 الناجحني ائيا يف االمتحان املهين
لاللتحاق بـالتكوين املتخصـص   

حسب درجة االستحقاق، جلنـة  
  :تتكون من

السلطة اليت هلا صالحية التعيني  -
أو السلطة الوصية أو ممثل إحدامها 

  ،)رئيسا(
ــز  - مســؤول املؤسســة، مرك

  ،)عضوا(االمتحان 
ــارات ) 2(مصــححني  - لالختب
  ).عضوين(
  

خيضـع املترشـحون   : 12املادة 
الناجحون يف االمتحان املهين قبـل  
الترقية ملتابعـة بنجـاح تكوينـا    

  .متخصصا مدته سنة واحدة
  

كل مترشـح نـاجح مل   :13املادة 
يلتحق مبؤسسة التكوين يف أجـل  

اء من تاريخ تبليغه شهر واحد، ابتد
متابعة التكوين يفقد احلق بقـرار 

ــه يف   ــن جناح ــتفادة م يف االس
االمتحان املهين ويستبدل باملترشح 
املدرج إمسه يف قائمـة االحتيـاط   

  .حسب الترتيب
  

يتم إجـراء مـداوالت   : 14املادة 
إعالن النتائج النهائية على مستوى 
مديريات التربية املعنية يف حـدود  

ملالية املسجلة يف املخطط املناصب ا
القطاعي السنوي للتكوين وحتسني 
املستوى وجتديد معلومات املوظفني 
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 
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وفقـا   2012الوطنية بعنوان سنة 
وكـذا   للملحق املرفق ذا القرار

من خمطط تسـيري   4اجلدول رقم 
  .2012 املوارد البشرية للسنة املالية

  
  
  
  
  
  

يسري مفعـول هـذا    :15ة املاد
 القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه
وينشر يف النشرة الرمسية لـوزارة  

  .التربية الوطنية
  

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

  مدير تسيري املوارد البشرية
حممد بوخطة
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  ملحـــق
شار التغذية المدرسية بعنوان سنة توزيع المناصب المخصصة للتكوين لرتبة مست
2012  

 المناصب المخصصة للتكوين الوالية
 1 األغواط
 1 أم البواقي

 1 باتنة
 1 بجایة
 2 بسكرة
 3 البویرة

 1 تمنراست
 1 تلمسان
 1 تیارت

 1 تیزي وزو
 1 الجزائر شرق

 2 الجلفة
 1 جیجل
 1 سطیف
 2 سكیكدة
 3 قالمة

 1 مستغانم
 2 المسیلة
 1 معسكر
 1 ورقلة
 2 وھران

 1 بوعریریج, ب
 1 الطارف

 1 تیسمسیلت
 1 تیبازة

 1 عین الدفلى
 1 عین تموشنت

 2 غلیزان
 38 المجموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
 28مــؤرخ يف  10قــرار رقــم 

يتضمن فتح مسابقة  2012 نوفمرب
 اللتحـاق لهادة على أساس الش

  مقتصد: بالتكوين املتخصص لرتبة
  

  إن وزير التربية الوطنية،
  

املؤرخ  03-06مبقتضى األمر رقم 
ــو  15يف  ــمن 2006يولي ، املتض

القانون األساسي العـام للوظيفـة   
  العمومية،

  
 05-91ومبقتضى القـانون رقـم   

ــؤرخ يف  ــاير  16امل ، 1991ين
املتضمن تعميم اسـتعمال اللغـة   

  املعدل واملتمم،العربية، 
  

 145-66ومبقتضى املرسوم رقـم  
واملتعلق  1966جوان  02املؤرخ يف 

بتحرير ونشر بعض القرارات ذات 
الطابع التنظيمي والفردي اليت ختص 

  وضعية املوظفني، املعدل و املتمم،
 

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

تسـيري  واملتعلق بسلطة التعيني وال
ــوظفإزاء  اإلداري ــوان  يم وأع

ــة  ــات وااإلدارات املركزي لوالي

والبلــديات وكــذا املؤسســات 
ــابع اإلداري  ــة ذات الط العمومي

  التابعة هلا،
  

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

مـن   36واملتضمن تطبيق املـادة  
 14املؤرخ يف  16-91القانون رقم 

ملتعلـق بااهـد   ا 1991سبتمرب 
  الشهيد،و
  

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
 1995ماي  13املؤرخ يف  95-132

يـة  واملتعلق بإنشاء النشرات الرمس
  للمؤسسات واإلدارات العمومية،

 
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

 1996مارس  09املؤرخ يف  96-92
واملتعلق بتكوين املوظفني وحتسني 

ام، املعدل جتديد معلوممستواهم و
  واملتمم،

  
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

أكتــوبر  11املــؤرخ يف  08-315
واملتضمن القانون األساسي  2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
اخلاصة بالتربية الوطنيـة، املعـدل   

  واملتمم،
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
ــؤرخ يف  12-194 ــل  25امل أبري



98 

يفيات تنظيم الذي حيدد ك، 2012
املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

  العمومية وإجرائها،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، احملدد 2000أوت  28املؤرخ يف 

ملبالغ حقوق املشاركة يف مسابقات 
ــة   ــالك التابع ــاق باألس االلتح

  للمؤسسات واإلدارات العمومية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد إطار تنظيم املسابقات علـى  
أساس االختبارات واالمتحانـات  
املهنية لاللتحاق مبختلف الرتـب  
وبعض املناصب العليـا للتربيـة   

  الوطنية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

الشـهادات  حيدد قائمة املؤهالت و
املطلوبة للتوظيف والترقية يف بعض 

  الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد برامج املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  
لاللتحاق مبختلف الرتب وبعـض  

  املناصب العليا للتربية الوطنية،

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد قائمة املؤسسات العموميـة  
املؤهلة لتنظيم إجـراء املسـابقات   
ــارات    ــاس االختب ــى أس عل
واالمتحانات املهنيـة لاللتحـاق   
مبختلف الرتب وبعض املناصـب  

  العليا للتربية الوطنية،
 

املـؤرخ   07ومبقتضى املنشور رقم 
واملتعلق مبعايري  2011أفريل  28يف 

االنتقاء يف املسابقات على أسـاس  
للتوظيـف يف رتـب   الشهادات 

  الوظيفة العمومية،
 

وبناء علـى املخطـط القطـاعي    
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

  ،2012الوطنية بعنوان سنة 
 

 8545ربقيـة رقـم   وبناء على ال
ــة يف  ــوفمرب  12املؤرخ  2012ن

الصادرة عن املديرية العامة للوظيفة 
العمومية خبصوص فتح امتحانـات  

 .2012مهنية بعنوان سنة 
  

  يقـرر ما يلي
  

حيدد هـذا القـرار  :املادة األوىل
كيفـيات فـتح مسـابقة علـى   
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لاللتحاق بالتكوين أساس الشهادة 
ـ  ة املتخصص سلك املقتصدين، رتب

  . مقتصد
  

حيدد عـدد املناصـب   :2املادة 
منصـب   289بـ املطلوب شغلها 

مايل، طبقـا ملخطـط القطـاعي    
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

وفقـا   2012الوطنية بعنوان سنة 
للتوزيع احملدد يف امللحق املرفق ذا 

مـن   4اجلدول رقم  القرار وكذا
خمطط تسيري املوارد البشرية للسنة 

  .2012 املالية
  

تفـتح مسـابقة علـى   : 3املادة 
لاللتحاق بالتكوين أساس الشهادة 

املتخصص سلك املقتصدين، رتبـة  
مقتصد للمترشحني احلائزين على 

 –شهادة الليسـانس يف احملاسـبة   
العلوم االقتصادية  –العلوم التجارية 

 –علوم التسيري  –الية العلوم امل –
  .العلوم القانونية واإلدارية

  
فضال على الشهادات أو : 4املادة 

املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 
الثالثة املذكورة أعاله حتدد مقاييس 
انتقاء املترشحني حسـب درجـة   

  :االستحقاق كالتايل
  

تطابق ختصص الشـهادة مـع    -
متطلبات الرتبة املراد اإللتحاق ا 

  ).نقاط 4إىل  0ن م(
من (مسار الدراسة أو التكوين  -
  ).نقطة 12إىل  0
يستفيد خرجيي املدارس الكربى  -
) املدارس الوطنية للتكوين العـايل (

 . من نقطتني إضافيتني
يستفيد األوائـل يف دفعـام    -

باجلامعات واملراكز اجلامعية مـن  
 .نقطة إضافية واحدة

 0من (املقابلة مع جلنة اإلنتقاء  -
 ).نقاط 4إىل 
 

حيـدد تـاريخ اختتـام    : 5املادة 
التسجيالت يف املسابقة على أساس 

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

  
يودع ملـف الترشـح   : 6املادة 

شخصيا لدى مديريات التربيـة،  
وينبغي أن يشمل علـى الوثـائق   

  :التالية
  
طلب خطـي للمشـاركة يف    -

 .املسابقة
دق عليهـا مـن   نسخة مصا -

 .الشهادة املطلوبة يف االختصاص
نسخة مصادق عليها لكشـف   -

نقاط السنة األخرية من الدراسة أو 
 .التكوين
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شهادة إثبات الوضعية اجتـاه   -
إعفاء أو األداء أو (اخلدمة الوطنية 

 ).التأجيل
ــة  - ــوابق العدلي ــهادة الس ش
 ).03صحيفة رقم (
 .صورتان مشسيتان -
عند االقتضاء شهادات عمـل   -
 .ثبت اخلربة املهنيةت

ظرفان بريديان عليهما عنـوان   -
 .املترشح

نسخة من شهادة تثبت صـفة   -
العضوية يف صفوف جيش التحرير 
الوطين أو املنظمة املدنيـة جلبهـة   
التحرير الوطين أو أرملـة أو ابـن   

 .شهيد
يتعني على املترشح الناجح ائيا يف 

 :املسابقة إمتام ملفه بالوثائق التالية
 .جلنسية اجلزائريةشهادة ا -
+ طب عام (شهادتان طبيتان  -

 ).أمراض صدرية
 .أربع صور مشسية -
 

ويسلم للمترشح عند إيداع ملفـه  
وصل إستالم حيدد على اخلصوص 
إمسه ولقبه وعدد الوثائق املوجودة 
وتاريخ ومكان إجـراء املسـابقة   

  .وتاريخ أجال الطعن
 

حتدد قائمة املترشـحني  : 7املادة 
املقبولني للمشاركة  املقبولني وغري

يف املسابقة على أساس الشـهادة  
  :جلنة تتكون من

ممثل عن السـلطة الـيت هلـا     -
  ).رئيسا(صالحيات التعيني 

ممثلني منتخبني عــن اللجنـة    -
اإلداريـة املتسـاوية األعــضاء    

  ).عضوا(لسلك أو الرتبة املعنية ل
  

ميكن للمترشـح غـري   : 8املادة 
بقة على املقبول للمشاركة يف املسا

أساس الشهادة أن يقدم طعنا لدى 
السلطة اليت هلا صالحية التعيني اليت 
جيب عليها البت يف الطعن والـرد  

أيـام  ) 5(على املعنيني قبل مخسة 
عمل على األقل من تاريخ إجـراء  

  .املسابقة
  

املسـابقة  ينبغي أن جترى : 9املادة 
على أساس الشهادة يف أجل أقصاه 

تداء من تاريخ أربعة أشهر اب) 04(
إشهار املسـابقة علـى أسـاس    

  .الشهادة
  

حتدد قائمة املترشـحني   :10املادة 
الناجحني ائيا يف املسابقة علـى  

الشهادة حسـب درجـة   أساس 
  :االستحقاق، جلنة تتكون من

السلطة اليت هلـا صـالحيات    -
التعيني أو السلطة الوصية أو ممثلها 

  ،)رئيسا(املؤهل قانونا 
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عن اللجنة اإلدارية  ممثل منتخب -
املتساوية األعضاء املختصـة إزاء  

  ،)عضوا(السلك أو الرتبة املعنية 
  ).عضوا(عضو من جلنة االنتقاء  -
  

خيضـع املترشـحون   : 11املادة 
قبل الترقيـة   املسابقةالناجحون يف 

ملتابعة بنجاح تكوينـا متخصصـا   
  .مدته سنة واحدة

  
كل مترشـح نـاجح مل   :12املادة 

سة التكوين يف أجـل  يلتحق مبؤس
شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه 

متابعة التكوين يفقد احلق بقـرار 
يف االستفادة من جناحه يف املسابقة 
ويستبدل باملترشح املدرج إمسه يف 

  .قائمة االحتياط حسب الترتيب
  

يتم إجـراء مـداوالت   : 13املادة 
إعالن النتائج النهائية على مستوى 

املعنية يف حـدود  مديريات التربية 
املناصب املالية املسجلة يف املخطط 
القطاعي السنوي للتكوين وحتسني 

املستوى وجتديد معلومات املوظفني 
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

وفقـا   2012الوطنية بعنوان سنة 
وكـذا  للملحق املرفق ذا القرار 

من خمطط تسـيري   4اجلدول رقم 
  .2012 املاليةاملوارد البشرية للسنة 

  
تنتهي صالحية القـوائم  : 14املادة 

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

  .املالية
  

يسري مفعـول هـذا    :15املادة 
القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 
وينشر يف النشرة الرمسية لـوزارة  

  .ية الوطنيةالترب
                                                                           

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

  مدير تسيري املوارد البشرية
حممد بوخطة
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  ملحـــق
  2012ن سنة توزيع المناصب المخصصة للمسابقة لاللتحاق برتبة مقتصد بعنوا

  
 المناصب المخصصة للمسابقة الوالية

 12 أدرار
 8 الشلف
 5 األغواط
 12 أم البواقي

 8 باتنة
 8 بجایة
 9 بسكرة
 13 بشار
 1 البلیدة
 5 البویرة

 5 تمنراست
 8 تبسة

 3 تلمسان
 4 تیارت

 4 تیزي وزو
 8 الجزائر شرق
 11 الجزائر وسط
 2 الجزائر غرب

 2 الجلفة
 3 جیجل
 7 سطیف
 5 سعیدة
 5 سكیكدة

 4 سیدي بلعباس
 1 عنابة
 6 قالمة

 5 قسنطینة
 10 المدیة

 7 مستغانم
 9 المسیلة
 4 معسكر
 3 ورقلة
 11 وھران
 3 البیض
 2 إلیزي
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 المناصب المخصصة للمسابقة الوالیة

 6 بوعریریج, ب
 8 بومرداس
 3 الطارف
 3 تندوف

 7 تیسمسیلت
 9 ديالوا

 5 خنشلة
 4 سوق أھراس

 4 تیبازة
 5 میلة

 4 عین الدفلى
 3 النعامة

 4 عین تموشنت
 3 غردایة
 8 غلیزان

 289 المجموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
 28مــؤرخ يف  11قــرار رقــم 

 يتضمن فتح مسابقة 2012 نوفمرب
 لتحـاق الالشهادة لعلى أساس 

  بالتكوين لرتبة نائب مقتصد
  

  إن وزير التربية الوطنية،
  

املؤرخ  03-06مبقتضى األمر رقم 
ــو  15يف  ــمن 2006يولي ، املتض

القانون األساسي العـام للوظيفـة   
  العمومية،

  
 05-91ومبقتضى القـانون رقـم   

ــؤرخ يف  ــاير  16امل ، 1991ين
املتضمن تعميم اسـتعمال اللغـة   

  تمم،العربية، املعدل وامل
  

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

بتحرير و نشر بعض القرارات ذات 
الطابع التنظيمي والفردي اليت ختص 

  وضعية املوظفني، املعدل و املتمم،
 

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

واملتعلق بسلطة التعيني والتسـيري  
ــوظفإزاء  ارياإلد ــوان  يم وأع

ــة  ــات وااإلدارات املركزي لوالي

والبلــديات وكــذا املؤسســات 
ــابع اإلداري  ــة ذات الط العمومي

  التابعة هلا،
  

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

مـن   36واملتضمن تطبيق املـادة  
 14املؤرخ يف  16-91رقم  القانون

اهـد  املتعلـق با  1991سبتمرب 
  ،والشهيد

  
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

 1995ماي  13املؤرخ يف  95-132
يـة  واملتعلق بإنشاء النشرات الرمس

  للمؤسسات واإلدارات العمومية،
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
 1996مارس  09املؤرخ يف  96-92

واملتعلق بتكوين املوظفني وحتسني 
دل م، املعمستواهم وجتديد معلوما

  واملتمم،
  

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
أكتــوبر  11املــؤرخ يف  08-315

واملتضمن القانون األساسي  2008
اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
اخلاصة بالتربية الوطنيـة، املعـدل   

  واملتمم،
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
ــؤرخ يف  12-194 ــل  25امل أبري
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م الذي حيدد كيفيات تنظي، 2012
املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

  العمومية وإجرائها،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، احملدد 2000أوت  28املؤرخ يف 

ملبالغ حقوق املشاركة يف مسابقات 
ــة   ــالك التابع ــاق باألس االلتح

  للمؤسسات واإلدارات العمومية،
 

شـترك  الوزاري امل ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد إطار تنظيم املسابقات علـى  
أساس االختبارات واالمتحانـات  
املهنية لاللتحاق مبختلف الرتـب  
وبعض املناصب العليـا للتربيـة   

  الوطنية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد قائمة املؤهالت والشـهادات  
ملطلوبة للتوظيف والترقية يف بعض ا

  الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد برامج املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  
لاللتحاق مبختلف الرتب وبعـض  

  املناصب العليا للتربية الوطنية،

الوزاري املشـترك   قرارومبقتضى ال
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد قائمة املؤسسات العموميـة  
املؤهلة لتنظيم إجـراء املسـابقات   
ــارات    ــاس االختب ــى أس عل
واالمتحانات املهنيـة لاللتحـاق   
مبختلف الرتب وبعض املناصـب  

  العليا للتربية الوطنية،
 

املـؤرخ   07ومبقتضى املنشور رقم 
واملتعلق مبعايري  2011أفريل  28يف 

االنتقاء يف املسابقات على أسـاس  
للتوظيـف يف رتـب   الشهادات 

  الوظيفة العمومية،
 

وبناء علـى املخطـط القطـاعي    
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

  ،2012الوطنية بعنوان سنة 
 

 8545وبناء على الربقيـة رقـم   
ــة يف  ــوفمرب  12املؤرخ  2012ن

الصادرة عن املديرية العامة للوظيفة 
العمومية خبصوص فتح امتحانـات  

 .2012مهنية بعنوان سنة 
  

  يقـرر ما يلي
  

حيدد هـذا القـرار  :املادة األوىل
كيفـيات فـتح مسـابقة علـى   
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الشهادة لاللتحاق بالتكوين أساس 
سلك نواب املقتصدين، رتبة نائب 

   .مقتصد
  

حيدد عـدد املناصـب   :2املادة 
منصـب   456بـ املطلوب شغلها 

مايل، طبقـا ملخطـط القطـاعي    
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

وفقـا   2012الوطنية بعنوان سنة 
للتوزيع احملدد يف امللحق املرفق ذا 

مـن   4رقم القرار وكذا اجلدول 
خمطط تسيري املوارد البشرية للسنة 

  .2012 املالية
  

تفـتح املسـابقة علـى   : 3املادة 
الشهادة لاللتحاق بالتكوين أساس 

سلك نواب املقتصدين، رتبة نائب 
مقتصد للمترشحني احلائزين على 

سداسيات كاملة علـى  ) 4(أربع 
: األقل من شـهادة الليسـانس يف  

 –ية العلـوم االقتصـاد  –احملاسبة 
 –العلوم املاليـة   –العلوم التجارية 
العلوم القانونيـة   –علوم التسيري 

  .واإلدارية
  

فضال على الشهادات أو : 4املادة 
املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 
الثالثة املذكورة أعاله حتدد مقاييس 

انتقاء املترشحني حسـب درجـة   
  :االستحقاق كالتايل

تطابق ختصص الشهادة مـع   -
ت الرتبة املراد اإللتحاق ا متطلبا

  ).نقاط 4إىل  0من (
من (مسار الدراسة أو التكوين  -
  ).نقطة 12إىل  0
يستفيد خرجيي املدارس الكربى  -
) املدارس الوطنية للتكوين العـايل (

 . من نقطتني إضافيتني
يستفيد األوائـل يف دفعـام    -

باجلامعات واملراكز اجلامعية مـن  
 .نقطة إضافية واحدة

 0من (لة مع جلنة اإلنتقاء املقاب -
 ).نقاط 4إىل 
 

حيـدد تـاريخ اختتـام    : 5املادة 
التسجيالت يف املسابقة على أساس 

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

  
يودع ملـف الترشـح   : 6املادة 

شخصيا لدى مديريات التربيـة،  
وينبغي أن يشمل علـى الوثـائق   

  :التالية
  
للمشـاركة يف   طلب خطـي  -

 .املسابقة
نسخة مصادق عليهـا مـن    -

 .الشهادة املطلوبة يف االختصاص
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نسخة مصادق عليها لكشـف   -
نقاط السنة األخرية من الدراسة أو 

 .التكوين
شهادة إثبات الوضعية اجتـاه   -

إعفاء أو األداء أو (اخلدمة الوطنية 
 ).التأجيل

ــة  - ــوابق العدلي ــهادة الس ش
 ).03صحيفة رقم (
 .يتانصورتان مشس -
عند االقتضاء شهادات عمـل   -

 .تثبت اخلربة املهنية
ظرفان بريديان عليهما عنـوان   -

 .املترشح
نسخة من شهادة تثبت صـفة   -

العضوية يف صفوف جيش التحرير 
الوطين أو املنظمة املدنيـة جلبهـة   
التحرير الوطين أو أرملـة أو ابـن   

 .شهيد
يتعني على املترشح الناجح ائيا يف 

 :ملفه بالوثائق التالية املسابقة إمتام
 .شهادة اجلنسية اجلزائرية -
+ طب عام (شهادتان طبيتان  -

 ).أمراض صدرية
 .أربع صور مشسية -
 

ويسلم للمترشح عند إيداع ملفـه  
وصل إستالم حيدد على اخلصوص 
إمسه ولقبه وعدد الوثائق املوجودة 
وتاريخ ومكان إجـراء املسـابقة   

  .وتاريخ أجال الطعن
 

قائمة املترشـحني   حتدد: 7املادة 
املقبولني وغري املقبولني للمشاركة 
يف املسابقة على أساس الشـهادة  

  :جلنة تتكون من
ممثل عن السـلطة الـيت هلـا     -

  ).رئيسا(صالحيات التعيني 
ممثلني منتخبني عــن اللجنـة    -

اإلداريـة املتسـاوية األعــضاء    
  ).عضوا(لسلك أو الرتبة املعنية ل

  
ـ : 8املادة  ح غـري  ميكن للمترش

املقبول للمشاركة يف املسابقة على 
أساس الشهادة أن يقدم طعنا لدى 
السلطة اليت هلا صالحية التعيني اليت 
جيب عليها البت يف الطعن والـرد  

أيـام  ) 5(على املعنيني قبل مخسة 
عمل على األقل من تاريخ إجـراء  

  .املسابقة
  

املسـابقة  ينبغي أن جترى : 9املادة 
يف أجل أقصاه على أساس الشهادة 

أربعة أشهر ابتداء من تاريخ ) 04(
إشهار املسـابقة علـى أسـاس    

  .الشهادة
  

حتدد قائمة املترشـحني   :10املادة 
الناجحني ائيا يف املسابقة علـى  

الشهادة حسـب درجـة   أساس 
  :االستحقاق، جلنة تتكون من
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السلطة اليت هلـا صـالحيات    -
التعيني أو السلطة الوصية أو ممثلها 

  ،)رئيسا(هل قانونا املؤ
ممثل منتخب عن اللجنة اإلدارية  -

املتساوية األعضاء املختصـة إزاء  
  ،)عضوا(السلك أو الرتبة املعنية 

  ).عضوا(عضو من جلنة االنتقاء  -
  

خيضـع املترشـحون   : 11املادة 
قبل الترقيـة   املسابقةالناجحون يف 

ملتابعة بنجاح تكوينـا متخصصـا   
  .مدته سنة واحدة

  
كل مترشـح نـاجح مل   :12 املادة

يلتحق مبؤسسة التكوين يف أجـل  
شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه 

متابعة التكوين يفقد احلق بقـرار 
يف االستفادة من جناحه يف املسابقة 
ويستبدل باملترشح املدرج إمسه يف 

  .قائمة االحتياط حسب الترتيب
  

يتم إجـراء مـداوالت   : 13املادة 
ائية على مستوى إعالن النتائج النه

مديريات التربية املعنية يف حـدود  

املناصب املالية املسجلة يف املخطط 
القطاعي السنوي للتكوين وحتسني 
املستوى وجتديد معلومات املوظفني 
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

وفقـا   2012الوطنية بعنوان سنة 
وكـذا   للملحق املرفق ذا القرار

طط تسـيري  من خم 4اجلدول رقم 
  .2012 املوارد البشرية للسنة املالية

  
تنتهي صالحية القـوائم  : 14املادة 

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

  .املالية
  

يسري مفعـول هـذا    :15املادة 
القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 

يف النشرة الرمسية لـوزارة   وينشر
  .التربية الوطنية

                                                                           
  2012نوفمرب  28اجلزائر يف 

  عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه
  مدير تسيري املوارد البشرية

حممد بوخطة
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  ملحــق
  2012بقة لاللتحاق برتبة نائب مقتصد بعنوان سنة توزيع المناصب المخصصة للمسا

  
 المناصب المخصصة للمسابقة الوالية

 4 أدرار
 15 الشلف
 5 األغواط
 15 أم البواقي

 3 باتنة
 8 بسكرة
 9 البویرة

 17 تمنراست
 6 تبسة

 7 تلمسان
 23 تیارت

 11 تیزي وزو
 5 الجزائر شرق
 4 الجزائر وسط

 19 الجلفة
 8 جیجل
 26 سطیف
 2 سعیدة
 16 سكیكدة

 7 سیدي بلعباس
 10 عنابة
 3 قالمة

 7 قسنطینة
 5 المدیة

 7 مستغانم
 12 المسیلة
 9 معسكر
 10 ورقلة
 25 وھران
 3 البیض
 4 إلیزي

 31 بوعریریج, ب
 18 بومرداس
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 المناصب المخصصة للمسابقة الوالیة
 10 الطارف
 1 تندوف
 34  الوادي
 8 ةخنشل

 5 سوق أھراس
 10  تیبازة
 4 میلة

 9 عین الدفلى
 4 النعامة

 9 عین تموشنت
 8 غردایة

 456 المجموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
ـ  12رار رقم ـق  28ي ـمؤرخ ف

وفمبر  يتضمن فتح مسابقة  2012 ن
 اللتحـاق الشهادة لعلى أساس 
ار التوجيه واإلرشاد برتبة مستش

  املدرسي واملهين
  

  إن وزير التربية الوطنية،
  

املؤرخ  03-06مبقتضى األمر رقم 
ــو  15يف  ــمن 2006يولي ، املتض

القانون األساسي العـام للوظيفـة   
  العمومية،

  
 05-91ومبقتضى القـانون رقـم   

ــؤرخ يف  ــاير  16امل ، 1991ين
املتضمن تعميم اسـتعمال اللغـة   

  املتمم،العربية، املعدل و
  

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

بتحرير و نشر بعض القرارات ذات 
الطابع التنظيمي والفردي اليت ختص 

  وضعية املوظفني، املعدل و املتمم،
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
 1990مارس  27املؤرخ يف  90-99
تعلق بســلطة التعــيني ــــو امل

ــيري ــوظفإزاء   اإلداريوالتس  يم

وأعـــوان اإلدارات املركزيـــة 
ــديات وكــذا وا ــات والبل لوالي

املؤسسات العمومية ذات الطـابع  
  اإلداري التابعة هلا،

  
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

 1994مارس  07املؤرخ يف  94-61
مـن   36املتضمن تطبيـق املـادة   

 14املؤرخ يف  16-91القانون رقم 
لـق بااهـد   املتع 1991سبتمرب 

  والشهيد،
  

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
 1995ماي  13املؤرخ يف  95-132

يـة  املتعلق بإنشاء النشـرات الرمس 
  للمؤسسات واإلدارات العمومية،

  
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

 1996مارس  09املؤرخ يف  96-92
واملتعلق بتكوين املوظفني وحتسني 

املعدل  جتديد معلومام،مستواهم و
  واملتمم،

  
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

أكتــوبر  11املــؤرخ يف  08-315
واملتضمن القانون األساسي  2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
اخلاصة بالتربية الوطنيـة، املعـدل   

  واملتمم،
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ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
ــؤرخ يف  12-194 ــل  25امل أبري

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

  العمومية وإجرائها،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، احملدد 2000أوت  28املؤرخ يف 

ملبالغ حقوق املشاركة يف مسابقات 
ــة   ــالك التابع ــاق باألس االلتح

  للمؤسسات واإلدارات العمومية،
 

ري املشـترك  الوزا ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد إطار تنظيم املسابقات علـى  
أساس االختبارات واالمتحانـات  
املهنية لاللتحاق مبختلف الرتـب  
وبعض املناصب العليـا للتربيـة   

  الوطنية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

دات حيدد قائمة املؤهالت والشـها 
املطلوبة للتوظيف والترقية يف بعض 

  الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد برامج املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  

لاللتحاق مبختلف الرتب وبعـض  
  املناصب العليا للتربية الوطنية،

 
الوزاري املشـترك   تضى القرارومبق

، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 
حيدد قائمة املؤسسات العموميـة  
املؤهلة لتنظيم إجـراء املسـابقات   
ــارات    ــاس االختب ــى أس عل
واالمتحانات املهنيـة لاللتحـاق   
مبختلف الرتب وبعض املناصـب  

  العليا للتربية الوطنية،
 

املـؤرخ   07ومبقتضى املنشور رقم 
واملتعلق مبعايري  2011ريل أف 28يف 

االنتقاء يف املسابقات على أسـاس  
الشهادات للتوظيـف يف رتـب   

 .الوظيفة العمومية
  

  يقـرر مـا يلـي
  

حيدد هـذا القـرار  :املادة األوىل
كيفـيات فـتح مسـابقة علـى   

الشهادة لاللتحاق بسـلك  أساس 
مستشاري التوجيـه واإلرشـاد   

رتبـة مستشـار   ، املدرسي واملهين
  . توجيه واإلرشاد املدرسي واملهينال
  

حيدد عـدد املناصـب   :2املادة 
منصـب   104بـ املطلوب شغلها 

مايل، طبقا ملخطط تسيري املـوارد  
وفقـا   2012 البشرية للسنة املالية
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للتوزيع احملدد يف امللحق املرفق ذا 
  .القرار

  
تفـتح املسـابقة علـى   : 3املادة 

الشهادة لاللتحاق بسـلك  أساس 
لتوجيـه واإلرشـاد   شاري امست

، رتبـة مستشـار   املدرسي واملهين
التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين 

  :للمترشحني احلائزين على
شهادة الليسـانس يف علـوم    -

 التربية،
شـهادة الليسـانس يف علــم    -

 النفس،
شـهادة الليسـانس يف علــم    -

 .االجتماع
  
فضال على الشهادات أو : 4املادة  

يف املادة  املؤهالت املنصوص عليها
الثالثة املذكورة أعاله حتدد مقاييس 
انتقاء املترشحني حسـب درجـة   

  :االستحقاق كالتايل
تطابق ختصص الشـهادة مـع    -

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

 . من نقطتني إضافيتني

يستفيد األوائـل يف دفعـام    -
باجلامعات واملراكز اجلامعية مـن  

 .نقطة إضافية واحدة
التكـوين املكمـل للشــهادة    -

 0من (املطلوبة يف نفس التخصص 
  ).إىل نقطتني

األشغال و الدراسات املنجـزة   -
من ( من طرف املترشح يف ختصصه 

 ).إىل نقطتني 0
ملهنية املكتسبة من طرف اخلربة ا -

املترشح يف نفـس املنصـب أو يف   
 ).نقاط 6إىل  0من (منصب معادل 

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

 ).إىل نقطتني
 

حيـدد تـاريخ اختتـام    : 5املادة 
التسجيالت يف املسابقة على أساس 

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

  
يودع ملـف الترشـح   : 6املادة 

شخصيا لدى مديريات التربيـة،  
وينبغي أن يشمل علـى الوثـائق   

  :التالية
طلب خطـي للمشـاركة يف    -

 .املسابقة
نسخة مصادق عليهـا مـن    -

 .الشهادة املطلوبة يف االختصاص
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نسخة مصادق عليها لكشـف   -
و نقاط السنة األخرية من الدراسة أ

 .التكوين
شهادة إثبات الوضعية اجتـاه   -

إعفاء أو األداء أو (اخلدمة الوطنية 
 ).التأجيل

ــة  - ــوابق العدلي ــهادة الس ش
 ).03صحيفة رقم (
 .صورتان مشسيتان -
عند االقتضاء شهادات عمـل   -

 .تثبت اخلربة املهنية
ظرفان بريديان عليهما عنـوان   -

 .املترشح
نسخة من شهادة تثبت صـفة   -

جيش التحرير العضوية يف صفوف 
الوطين أو املنظمة املدنيـة جلبهـة   
التحرير الوطين أو أرملـة أو ابـن   

 .شهيد
يتعني على املترشح الناجح ائيا يف 

 :املسابقة إمتام ملفه بالوثائق التالية
 .شهادة اجلنسية اجلزائرية -
+ طب عام (شهادتان طبيتان  -

 ).أمراض صدرية
 .أربع صور مشسية -
 

اع ملفـه  ويسلم للمترشح عند إيد
وصل إستالم حيدد على اخلصوص 
إمسه ولقبه وعدد الوثائق املوجودة 
وتاريخ ومكان إجـراء املسـابقة   

  .وتاريخ أجال الطعن
 

حتدد قائمة املترشـحني  : 7املادة 
املقبولني وغري املقبولني للمشاركة 
يف املسابقة على أساس الشـهادة  

  :جلنة تتكون من
ممثل عن السـلطة الـيت هلـا     -

  ).رئيسا(ات التعيني صالحي
ممثلني منتخبني عــن اللجنـة    -

اإلداريـة املتسـاوية األعــضاء    
  ).عضوا(لسلك أو الرتبة املعنية ل

  
ميكن للمترشـح غـري   : 8املادة 

املقبول للمشاركة يف املسابقة على 
أساس الشهادة أن يقدم طعنا لدى 
السلطة اليت هلا صالحية التعيني اليت 

عن والـرد  جيب عليها البت يف الط
أيـام  ) 5(على املعنيني قبل مخسة 

عمل على األقل من تاريخ إجـراء  
  .املسابقة

  
املسـابقة  ينبغي أن جترى : 9املادة 

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

إشهار املسـابقة علـى أسـاس    
  .الشهادة

  
حتدد قائمة املترشـحني   :10املادة 

يف املسابقة علـى   الناجحني ائيا
الشهادة حسـب درجـة   أساس 

  :االستحقاق، جلنة تتكون من
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السلطة اليت هلـا صـالحيات    -
التعيني أو السلطة الوصية أو ممثلها 

  ،)رئيسا(املؤهل قانونا 
ممثل منتخب عن اللجنة اإلدارية  -

املتساوية األعضاء املختصـة إزاء  
  ،)عضوا(السلك أو الرتبة املعنية 

  ).عضوا(ة االنتقاء عضو من جلن -
  

ــادة  ــني املترشــحون : 11امل يع
الناجحون يف املسابقة على أساس 
الشهادة بصفة متربصني ويلتحقون 
مبناصــبهم حســب احتياجــات 

  .املصلحة
  

كل مترشـح نـاجح مل   :12املادة 
يلتحق مبنصب عمله يف أجل شهر 
واحد، ابتداء من تـاريخ تبليغـه   

يفقـد احلـق يف    بقـرار التعيني
ادة من جناحه يف املسـابقة  االستف

ويستبدل باملترشح املدرج إمسه يف 
  .قائمة االحتياط حسب الترتيب

  
  

يتم إجـراء مـداوالت   : 13املادة 
إعالن النتائج النهائية على مستوى 
مديريات التربية املعنية يف حـدود  
املناصب املالية املسجلة بعنوان سنة 

وفقا للملحق املرفق ـذا   2012
مـن   4اجلدول رقم  وكذا القرار

خمطط تسيري املوارد البشرية للسنة 
  .2012 املالية

  
تنتهي صالحية القـوائم  : 14املادة 

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

  .املالية
  

يسري مفعـول هـذا    :15املادة 
التوقيع عليه  القرار ابتداء من تاريخ

وينشر يف النشرة الرمسية لـوزارة  
  .التربية الوطنية

                                                                           
  2012نوفمرب  28اجلزائر يف 

  عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه
  مدير تسيري املوارد البشرية

  حممد بوخطة
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  ملحــــق
المناصب المخصصة للمسابقة لاللتحاق برتبة مستشار التوجيه واإلرشاد توزيع 

  2012المدرسي والمهني بعنوان سنة 
  

 المناصب المخصصة للمسابقة الوالية

 2 ادرار
 5 الشلف
 2 االغواط
 5 ام البواقي

 2 باتنة
 1 بجایة
 1 بسكرة
 4 بشار
 4 البلیدة
 3 البویرة

 1 تمنراست
 1 تبسة
 1 نتلمسا

 3 تیارت
 3 تیزي وزو

 2 الجزائر شرق
 8 الجزائر غرب

 1 الجلفة
 2 جیجل
 4 سطیف
 1 سعیدة
 2 سكیكدة

 1 سیدي بلعباس
 2 عنابة
 3 قالمة

 1 قسنطینة
 5 المدیة

 1 مستغانم 
 2 المسیلة
 4 معسكر
 2 ورقلة
 2 وھران

 2 برج بوعریریج
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 المناصب المخصصة للمسابقة الوالیة

 3 بومرداس
 1 تندوف

 1 تسمسیلت
 5 الوادي
 2 خنشلة

 1 سوق أھراس
 1 تیبازة
 1 میلة

 2 عین الدفلى
 1 النعامة

 2 عین تموشنت
 1 غردایة

 104 المجموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
 28مــؤرخ يف  13قــرار رقــم 

 مسابقة يتضمن فتح 2012 نوفمرب
 اللتحـاق الشهادة لعلى أساس 

  برتبة ملحق رئيسي للمخرب
  
  

  إن وزير التربية الوطنية،
  

املؤرخ  03-06مبقتضى األمر رقم 
ــو  15يف  ــمن 2006يولي ، املتض

القانون األساسي العـام للوظيفـة   
  العمومية،

  
 05-91ومبقتضى القـانون رقـم   

ــؤرخ يف  ــاير  16امل ، 1991ين
اللغـة  املتضمن تعميم اسـتعمال  

  العربية، املعدل واملتمم،
  

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

بتحرير و نشر بعض القرارات ذات 
الطابع التنظيمي والفردي اليت ختص 

  وضعية املوظفني، املعدل و املتمم،
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
 1990مارس  27املؤرخ يف  90-99
ق بســلطة التعــيني تعلــــو امل

ــيري اإلداري ــوظفإزاء  والتس  يم

وأعـــوان اإلدارات املركزيـــة 
ــديات وكــذا وا ــات والبل لوالي

املؤسسات العمومية ذات الطـابع  
  اإلداري التابعة هلا،

  
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

 1994مارس  07املؤرخ يف  94-61
مـن   36املتضمن تطبيـق املـادة   

 14 املؤرخ يف 16-91القانون رقم 
املتعلـق بااهـد    1991سبتمرب 

  والشهيد،
  

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
 1995ماي  13املؤرخ يف  95-132

يـة  املتعلق بإنشاء النشـرات الرمس 
  للمؤسسات واإلدارات العمومية،

  
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

أكتــوبر  11املــؤرخ يف  08-315
واملتضمن القانون األساسي  2008

املوظفني املنتمني لألسالك اخلاص ب
  اخلاصة بالتربية الوطنية،

 
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

 2008يناير  19املؤرخ يف  08-04
واملتضمن القانون األساسي اخلاص 
ــالك  ــتمني لألس ــاملوظفني املن ب
املشتركة يف املؤسسات واإلدارات 

  العمومية،
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ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
ــؤرخ يف 12-194 ــل  25 امل أبري

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

  العمومية وإجرائها،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، احملدد 2000أوت  28املؤرخ يف 

ملبالغ حقوق املشاركة يف مسابقات 
ــة   ــالك التابع ــاق باألس االلتح

  العمومية، للمؤسسات واإلدارات
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد إطار تنظيم املسابقات علـى  
أساس االختبارات واالمتحانـات  
املهنية لاللتحاق مبختلف الرتـب  
وبعض املناصب العليـا للتربيـة   

  الوطنية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
الذي  ،2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد قائمة املؤهالت والشـهادات  
املطلوبة للتوظيف والترقية يف بعض 

  الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد برامج املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  

لاللتحاق مبختلف الرتب وبعـض  
  صب العليا للتربية الوطنية،املنا
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد قائمة املؤسسات العموميـة  
املؤهلة لتنظيم إجـراء املسـابقات   
ــارات    ــاس االختب ــى أس عل
واالمتحانات املهنيـة لاللتحـاق   
مبختلف الرتب وبعض املناصـب  

  العليا للتربية الوطنية،
 

املـؤرخ   07ى املنشور رقم ومبقتض
واملتعلق مبعايري  2011أفريل  28يف 

االنتقاء يف املسابقات على أسـاس  
الشهادات للتوظيـف يف رتـب   

 .الوظيفة العمومية
  

  يقرر مـا يلي
  

حيدد هـذا القـرار  :املادة األوىل
كيفـيات فـتح مسـابقة علـى   

الشهادة لاللتحاق بسـلك  أساس 
 املخربيني، رتبة ملحـق رئيسـي  

  . للمخرب
  

حيدد عـدد املناصـب   :2املادة 
منصـب   68بـ املطلوب شغلها 

مايل، طبقا ملخطط تسيري املـوارد  
وفقـا   2012 البشرية للسنة املالية
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للتوزيع احملدد يف امللحق املرفق ذا 
  .القرار

  
تفـتح املسـابقة علـى   : 3املادة 

الشهادة لاللتحاق بسـلك  أساس 
املخربيني، رتبة ملحـق رئيسـي   
للمخرب للمترشحني احلائزين على 
شهادة تقـين سـامي أو شـهادة    
الدراسات اجلامعيـة التطبيقيـة أو   
ــة هلــا يف أحــد  شــهادة معادل

-البيولوجيـا : التخصصات اآلتية
ــاء ــاء-البيوكيميـ -الكيميـ
ــك ــروتقين-اإللكتروني -االلكت
ــاء ــك -الكهربــ امليكانيــ

  .وااللكتروميكانيك
  

فضال على الشهادات أو : 4املادة 
ؤهالت املنصوص عليها يف املادة امل

الثالثة املذكورة أعاله حتدد مقاييس 
انتقاء املترشحني حسـب درجـة   

  :االستحقاق كالتايل
تطابق ختصص الشهادة مـع   -

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

 . من نقطتني إضافيتني

يستفيد األوائـل يف دفعـام    -
باجلامعات واملراكز اجلامعية مـن  

 .نقطة إضافية واحدة
التكـوين املكمـل للشــهادة    -

 0من (املطلوبة يف نفس التخصص 
  ).إىل نقطتني

األشغال و الدراسات املنجـزة   -
من (من طرف املترشح يف ختصصه 

 ). نقطتنيإىل 0
اخلربة املهنية املكتسبة من طرف  -

املترشح يف نفـس املنصـب أو يف   
 ).نقاط6إىل  0من (منصب معادل 

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

 ).إىل نقطتني
 

حيـدد تـاريخ اختتـام    : 5املادة 
التسجيالت يف املسابقة على أساس 

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

  
يودع ملـف الترشـح   : 6املادة 

شخصيا لدى مديريات التربيـة،  
وينبغي أن يشمل علـى الوثـائق   

  :التالية
طلب خطـي للمشـاركة يف    -

 .املسابقة
نسخة مصادق عليهـا مـن    -

 .الشهادة املطلوبة يف االختصاص
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نسخة مصادق عليها لكشـف   -
خرية من الدراسة أو نقاط السنة األ

 .التكوين
شهادة إثبات الوضعية اجتـاه   -

إعفاء أو األداء أو (اخلدمة الوطنية 
 ).التأجيل

ــة  - ــوابق العدلي ــهادة الس ش
 ).03صحيفة رقم (
 .صورتان مشسيتان -
عند االقتضاء شهادات عمـل   -

 .تثبت اخلربة املهنية
ظرفان بريديان عليهما عنـوان   -

 .املترشح
ة نسخة من شهادة تثبت صـف  -

العضوية يف صفوف جيش التحرير 
الوطين أو املنظمة املدنيـة جلبهـة   
التحرير الوطين أو أرملـة أو ابـن   

 .شهيد
يتعني على املترشح الناجح ائيا يف 

 :املسابقة إمتام ملفه بالوثائق التالية
 .شهادة اجلنسية اجلزائرية -
+ طب عام (شهادتان طبيتان  -

 ).أمراض صدرية
 .أربع صور مشسية -

م للمترشح عند إيداع ملفـه  ويسل
وصل إستالم حيدد على اخلصوص 
إمسه ولقبه وعدد الوثائق املوجودة 
وتاريخ ومكان إجـراء املسـابقة   

  .وتاريخ أجال الطعن
 

حتدد قائمة املترشـحني  : 7املادة 
املقبولني وغري املقبولني للمشاركة 
يف املسابقة على أساس الشـهادة  

  :جلنة تتكون من
  
ـ  - لطة الـيت هلـا   ممثل عن الس

  ).رئيسا(صالحيات التعيني 
ممثلني منتخبني عــن اللجنـة    -

اإلداريـة املتسـاوية األعــضاء    
  ).عضوا(لسلك أو الرتبة املعنية ل

  
ميكن للمترشـح غـري   : 8املادة 

املقبول للمشاركة يف املسابقة على 
أساس الشهادة أن يقدم طعنا لدى 
السلطة اليت هلا صالحية التعيني اليت 

عليها البت يف الطعن والـرد   جيب
أيـام  ) 5(على املعنيني قبل مخسة 

عمل على األقل من تاريخ إجـراء  
  .املسابقة

  
املسـابقة  ينبغي أن جترى : 9املادة 

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

إشهار املسـابقة علـى أسـاس    
  .الشهادة

  
ني حتدد قائمة املترشـح  :10املادة 

الناجحني ائيا يف املسابقة علـى  
الشهادة حسـب درجـة   أساس 

  :االستحقاق، جلنة تتكون من
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السلطة اليت هلـا صـالحيات    -
التعيني أو السلطة الوصية أو ممثلها 

  ،)رئيسا(املؤهل قانونا 
ممثل منتخب عن اللجنة اإلدارية  -

املتساوية األعضاء املختصـة إزاء  
  ،)عضوا(السلك أو الرتبة املعنية 

  ).عضوا(عضو من جلنة االنتقاء  -
  

ــادة  ــني املترشــحون : 11امل يع
الناجحون يف املسابقة على أساس 
الشهادة بصفة متربصني ويلتحقون 
مبناصــبهم حســب احتياجــات 

  .املصلحة
  

كل مترشـح نـاجح مل   :12املادة 
يلتحق مبنصب عمله يف أجل شهر 
واحد، ابتداء من تـاريخ تبليغـه   

يفقـد احلـق يف    بقـرار التعيني
االستفادة من جناحه يف املسـابقة  
ويستبدل باملترشح املدرج إمسه يف 

  .قائمة االحتياط حسب الترتيب
  
  

يتم إجـراء مـداوالت   : 13املادة 
إعالن النتائج النهائية على مستوى 
مديريات التربية املعنية يف حـدود  
املناصب املالية املسجلة بعنوان سنة 

فـق ـذا   وفقا للملحق املر 2012
مـن   4وكذا اجلدول رقم  القرار

خمطط تسيري املوارد البشرية للسنة 
  .2012 املالية

  
تنتهي صالحية القـوائم  : 14املادة 

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

  .املالية
  

يسري مفعـول هـذا    :15املادة 
رار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه الق

وينشر يف النشرة الرمسية لـوزارة  
  .التربية الوطنية

                                                                           
  2012نوفمرب  28اجلزائر يف 

  عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه
  مدير تسيري املوارد البشرية

ةحممد بوخط
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  ملحــــق
توزيع المناصب المخصصة للمسابقة لاللتحاق برتبة ملحق رئيسي للمخبر بعنوان سنة 

2012  
  

 المناصب المخصصة للمسابقة الوالية

 1 أدرار
 17 الشلف
 1 األغواط
 1 أم البواقي

 2 بجایة
 3 بشار

 1 تمنراست
 1 تبسة

 1 تلمسان
 2 تیارت

 2 الجزائر شرق
 6 الجزائر وسط
 1 الجزائر غرب

 2 الجلفة
 2 جیجل
 2 سكیكدة
 1 قالمة

 1 مستغانم
 2 المسیلة
 4 ورقلة

 1 بومرداس
 1 الطارف

 3 تیسمسیلت
 1 الوادي

 4 سوق أھراس
 2 میلة

 1 النعامة
 2 غلیزان

 68 المجموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
ـ  14م رار رقـق  28ي ـمؤرخ ف

 يتضمن فتح مسابقة 2012نوفمرب
 اللتحـاق الشهادة لعلى أساس 
  برتبة متصرف

  
  إن وزير التربية الوطنية،

  
املؤرخ  03-06مبقتضى األمر رقم 

ــو  15يف  ــمن 2006يولي ، املتض
القانون األساسي العـام للوظيفـة   

  العمومية،
  

 05-91ومبقتضى القـانون رقـم   
ــؤرخ يف  ــاير  16امل ، 1991ين

املتضمن تعميم اسـتعمال اللغـة   
  العربية، املعدل واملتمم،

  
 145-66ومبقتضى املرسوم رقـم  

، املتعلق 1966جوان  02املؤرخ يف 
بتحرير و نشر بعض القرارات ذات 
الطابع التنظيمي والفردي اليت ختص 

  وضعية املوظفني، املعدل و املتمم،
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
 1990مارس  27 املؤرخ يف 90-99
تعلق بســلطة التعــيني ــــو امل

ــيري اإلداري ــوظفإزاء  والتس  يم
وأعـــوان اإلدارات املركزيـــة 

ــديات وكــذا وا ــات والبل لوالي
املؤسسات العمومية ذات الطـابع  

  اإلداري التابعة هلا،
  

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

مـن   36املتضمن تطبيـق املـادة   
 14املؤرخ يف  16-91قانون رقم ال

املتعلـق بااهـد    1991 سبتمرب
  والشهيد،

  
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

 1995ماي  13املؤرخ يف  95-132
يـة  املتعلق بإنشاء النشـرات الرمس 

  للمؤسسات واإلدارات العمومية،
  

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
 2008يناير  19املؤرخ يف  08-04

لقانون األساسي اخلاص واملتضمن ا
ــالك  ــتمني لألس ــاملوظفني املن ب
املشتركة يف املؤسسات واإلدارات 

  العمومية،
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
ــؤرخ يف  12-194 ــل  25امل أبري

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

  العمومية وإجرائها،
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 03املـؤرخ يف   قتضى املقـرر ومب
، الذي حيدد قائمـة  2008سبتمرب 

الشهادات واملـؤهالت املطلوبـة   
لاللتحاق ببعض رتب األسـالك  
املشتركة يف املؤسسات واإلدارات 

  العمومية،
 

املـؤرخ   07ومبقتضى املنشور رقم 
واملتعلق مبعايري  2011أفريل  28يف 

االنتقاء يف املسابقات على أسـاس  
لتوظيـف يف رتـب   الشهادات ل

 .الوظيفة العمومية
  

  يقرر مـا يلـي
  

حيدد هـذا القـرار  :املادة األوىل
كيفـيات فـتح مسـابقة علـى   

الشهادة لاللتحاق بسـلك  أساس 
  . املتصرفني، رتبة متصرف

  
  

حيدد عـدد املناصـب   :2املادة 
منصـب   21بـ املطلوب شغلها 

مايل، طبقا ملخطط تسيري املـوارد  
وفقـا   2012 املاليةالبشرية للسنة 

للتوزيع احملدد يف امللحق املرفق ذا 
  .القرار

  
تفـتح املسـابقة علـى   : 3املادة 

الشهادة لاللتحاق بسـلك  أساس 
ــرف   ــة متص ــرفني، رتب املتص

للمترشحني احلائزين على شـهادة  
الليسانس يف التعلـيم العـايل يف   

العلوم : امليادين والتخصصات اآلتية
ــة ــة واإلداري ــوم - القانوني العل

العلوم  –العلوم املالية  - االقتصادية
العلوم  –علوم التسيري  –التجارية 

علم  –السياسية والعالقات الدولية 
االجتماع ماعدا ختصـص علـم   

علم الـنفس   –االجتماع التربوي 
علـوم   –ختصص العمل والتنظيم 
ــوم  –اإلعــالم واالتصــال  العل

  .االسالمية ختصص شريعة وقانون
  

فضال على الشهادات أو : 4املادة 
املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 
الثالثة املذكورة أعاله حتدد مقاييس 
انتقاء املترشحني حسـب درجـة   

  :االستحقاق كالتايل
  
تطابق ختصص الشهادة مـع   -

ا  االلتحاقمتطلبات الرتبة املراد 
  ).إىل نقطتني 0من (
من (مسار الدراسة أو التكوين  -
  ).نقاط 3إىل  0
تفيد خرجيي املدارس الكربى يس -
) املدارس الوطنية للتكوين العـايل (

 . من نقطتني إضافيتني
يستفيد األوائـل يف دفعـام    -

باجلامعات واملراكز اجلامعية مـن  
 .نقطة إضافية واحدة
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التكـوين املكمـل للشــهادة    -
 0من (املطلوبة يف نفس التخصص 

  ).إىل نقطتني
األشغال و الدراسات املنجـزة   -

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

املترشح يف نفـس املنصـب أو يف   
 ).نقاط6إىل  0من (منصب معادل 

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

 ).إىل نقطتني
 

حيـدد تـاريخ اختتـام    : 5املادة 
ملسابقة على أساس التسجيالت يف ا

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

  
يودع ملـف الترشـح   : 6املادة 

شخصيا لدى مديريات التربيـة،  
وينبغي أن يشمل علـى الوثـائق   

  :التالية
  
طلب خطـي للمشـاركة يف    -

 .املسابقة
نسخة مصادق عليهـا مـن    -

 .الشهادة املطلوبة يف االختصاص
ق عليها لكشـف  نسخة مصاد -

نقاط السنة األخرية من الدراسة أو 
 .التكوين

شهادة إثبات الوضعية اجتـاه   -
إعفاء أو األداء أو (اخلدمة الوطنية 

 ).التأجيل
ــة  - ــوابق العدلي ــهادة الس ش
 ).03صحيفة رقم (
 .صورتان مشسيتان -
عند االقتضاء شهادات عمـل   -

 .تثبت اخلربة املهنية
ظرفان بريديان عليهما عنـوان   -
 .رشحاملت
نسخة من شهادة تثبت صـفة   -

العضوية يف صفوف جيش التحرير 
الوطين أو املنظمة املدنيـة جلبهـة   
التحرير الوطين أو أرملـة أو ابـن   

 .شهيد
يتعني على املترشح الناجح ائيا يف 

 :املسابقة إمتام ملفه بالوثائق التالية
 .شهادة اجلنسية اجلزائرية -
+ طب عام (شهادتان طبيتان  -

 ).ريةأمراض صد
 .أربع صور مشسية -
 

ويسلم للمترشح عند إيداع ملفـه  
وصل إستالم حيدد على اخلصوص 
إمسه ولقبه وعدد الوثائق املوجودة 
وتاريخ ومكان إجـراء املسـابقة   

  .وتاريخ أجال الطعن
  

حتدد قائمة املترشـحني  : 7املادة 
املقبولني وغري املقبولني للمشاركة 



127 

يف املسابقة على أساس الشـهادة  
  :نة تتكون منجل
  
ممثل عن السـلطة الـيت هلـا     -

  ).رئيسا(صالحيات التعيني 
ممثلني منتخبني عــن اللجنـة    -

اإلداريـة املتسـاوية األعــضاء    
  ).عضوا(لسلك أو الرتبة املعنية ل

  
ميكن للمترشـح غـري   : 8املادة 

املقبول للمشاركة يف املسابقة على 
أساس الشهادة أن يقدم طعنا لدى 

هلا صالحية التعيني اليت السلطة اليت 
جيب عليها البت يف الطعن والـرد  

أيـام  ) 5(على املعنيني قبل مخسة 
عمل على األقل من تاريخ إجـراء  

  .املسابقة
  

املسـابقة  ينبغي أن جترى : 9املادة 
على أساس الشهادة يف أجل أقصاه 

أربعة أشهر ابتداء من تاريخ ) 04(
إشهار املسـابقة علـى أسـاس    

  .الشهادة
  
حتدد قائمة املترشـحني   :10ادة امل

الناجحني ائيا يف املسابقة علـى  
الشهادة حسـب درجـة   أساس 

  :االستحقاق، جلنة تتكون من
  

السلطة اليت هلـا صـالحيات    -
التعيني أو السلطة الوصية أو ممثلها 

  ،)رئيسا(املؤهل قانونا 
ممثل منتخب عن اللجنة اإلدارية  -

ء املتساوية األعضاء املختصـة إزا 
  ،)عضوا(السلك أو الرتبة املعنية 

  ).عضوا(عضو من جلنة االنتقاء  -
  

ــادة  ــني املترشــحون : 11امل يع
الناجحون يف املسابقة على أساس 
الشهادة بصفة متربصني ويلتحقون 
مبناصــبهم حســب احتياجــات 

  .املصلحة
  

كل مترشـح نـاجح مل   :12املادة 
يلتحق مبنصب عمله يف أجل شهر 

ـ  اريخ تبليغـه  واحد، ابتداء من ت
يفقـد احلـق يف    بقـرار التعيني

االستفادة من جناحه يف املسـابقة  
ويستبدل باملترشح املدرج إمسه يف 

  .قائمة االحتياط حسب الترتيب
  

يتم إجـراء مـداوالت   : 13املادة 
إعالن النتائج النهائية على مستوى 
مديريات التربية املعنية يف حـدود  

سنة  املناصب املالية املسجلة بعنوان
وفقا للملحق املرفق ـذا   2012
  .القرار
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تنتهي صالحية القـوائم  : 14املادة 
االحتياطية تلقائيا عند تاريخ فـتح  
املسابقة للسنة املوالية، وعلى أقصى 
تقدير قبل تاريخ اختتام هذه السنة 

  .املالية
  
  
  

يسري مفعـول هـذا    :15املادة 
القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 

يف النشرة الرمسية لـوزارة   وينشر
  .التربية الوطنية

                                                                           
  2012نوفمرب  28اجلزائر يف 

  عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه
  مدير تسيري املوارد البشرية

حممد بوخطة
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  ملحــــق
  2012مسابقة لاللتحاق برتبة متصرف بعنوان سنة توزيع المناصب المخصصة لل

  
 المناصب المخصصة للمسابقة الوالية

 3 باتنة

 3 تیزي وزو

 1 الجزائر شرق

 1 الجزائر وسط

 2 سعیدة

 1 مستغانم

 2 المسیلة

 1 معسكر

 2 الطارف

 3 الوادي

 2 سوق أھراس

 21 المجموع
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  يةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعب
  وزارة التربية الوطنية

  
 28ي ـؤرخ فـم 15قـرار رقم 

 يتضمن فتح مسابقة 2012 نوفمرب
 اللتحـاق الشهادة لعلى أساس 

  برتبة ملحق رئيسي لإلدارة
  

  إن وزير التربية الوطنية،
  

املؤرخ  03-06مبقتضى األمر رقم 
ــو  15يف  ــمن 2006يولي ، املتض

القانون األساسي العـام للوظيفـة   
  العمومية،

  
 05-91ومبقتضى القـانون رقـم   

ــؤرخ يف  ــاير  16امل ، 1991ين
املتضمن تعميم اسـتعمال اللغـة   

  العربية، املعدل واملتمم،
  

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

بتحرير و نشر بعض القرارات ذات 
الطابع التنظيمي والفردي اليت ختص 

  مم،وضعية املوظفني، املعدل و املت
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
 1990مارس  27املؤرخ يف  90-99
تعلق بســلطة التعــيني ــــو امل

ــيري اإلداري ــوظفإزاء  والتس  يم
وأعـــوان اإلدارات املركزيـــة 

ــديات وكــذا وا ــات والبل لوالي
املؤسسات العمومية ذات الطـابع  

  اإلداري التابعة هلا،
  

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
 1994مارس  07ؤرخ يف امل 94-61

مـن   36املتضمن تطبيـق املـادة   
 14املؤرخ يف  16-91القانون رقم 

املتعلـق بااهـد    1991سبتمرب 
  هيد،والش

  
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

 1995ماي  13املؤرخ يف  95-132
يـة  املتعلق بإنشاء النشـرات الرمس 

  للمؤسسات واإلدارات العمومية،
  

فيذي رقـم  ومبقتضى املرسوم التن
 2008يناير  19املؤرخ يف  08-04

واملتضمن القانون األساسي اخلاص 
ــالك  ــتمني لألس ــاملوظفني املن ب
املشتركة يف املؤسسات واإلدارات 

  العمومية،
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
ــؤرخ يف  12-194 ــل  25امل أبري

الذي حيدد كيفيات تنظيم ، 2012
املسابقات واالمتحانات والفحوص 

هنية يف املؤسسـات واإلدارات  امل
  العمومية وإجرائها،
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 03املـؤرخ يف   ومبقتضى املقـرر 
، الذي حيدد قائمـة  2008سبتمرب 

الشهادات واملـؤهالت املطلوبـة   
لاللتحاق ببعض رتب األسـالك  
املشتركة يف املؤسسات واإلدارات 

  العمومية،
 

املـؤرخ   07ومبقتضى املنشور رقم 
مبعايري واملتعلق  2011أفريل  28يف 

االنتقاء يف املسابقات على أسـاس  
الشهادات للتوظيـف يف رتـب   

 .الوظيفة العمومية
  

  يقـرر مـا يلـي
  

حيدد هـذا القـرار  :املادة األوىل
كيفـيات فـتح مسـابقة علـى   

الشهادة لاللتحاق بسـلك  أساس 
ملحقي اإلدارة، رتبة ملحق رئيسي 

  . لإلدارة
  

حيدد عـدد املناصـب   :2املادة 
منصـب   16بـ لوب شغلها املط

مايل، طبقا ملخطط تسيري املـوارد  
وفقـا   2012 البشرية للسنة املالية

للتوزيع احملدد يف امللحق املرفق ذا 
  .القرار

  
  
  

تفـتح املسـابقة علـى   : 3املادة 
الشهادة لاللتحاق بسـلك  أساس 

ملحقي اإلدارة، رتبة ملحق رئيسي 
لإلدارة للمترشحني احلائزين علـى  

الدراسات اجلامعية التطبيقية شهادة 
أو شهادة تقين سامي يف امليـادين  

قانون  -التسيري العمومي  -: اآلتية
ــال  ــات  -األعم ــانون العالق ق

التجـارة   -االقتصادية الدوليـة  
تسيري املوارد  -التسويق  -الدولية 
  .علم النفس -البشرية 

  
فضال على الشهادات أو : 4املادة 

يف املادة  املؤهالت املنصوص عليها
الثالثة املذكورة أعاله حتدد مقاييس 
انتقاء املترشحني حسـب درجـة   

  :االستحقاق كالتايل
  
تطابق ختصص الشهادة مـع   -

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

 . من نقطتني إضافيتني
يستفيد األوائـل يف دفعـام    -

باجلامعات واملراكز اجلامعية مـن  
 .نقطة إضافية واحدة
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التكـوين املكمـل للشــهادة    -
 0من (املطلوبة يف نفس التخصص 

  ).إىل نقطتني
األشغال و الدراسات املنجـزة   -

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

املترشح يف نفـس املنصـب أو يف   
 ).نقاط6إىل  0من (منصب معادل 

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

 ).إىل نقطتني
 

حيـدد تـاريخ اختتـام    : 5املادة 
التسجيالت يف املسابقة على أساس 

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

  
يودع ملـف الترشـح   : 6املادة 

شخصيا لدى مديريات التربيـة،  
وينبغي أن يشمل علـى الوثـائق   

  :التالية
  
طلب خطـي للمشـاركة يف    -

 .املسابقة
نسخة مصادق عليهـا مـن    -

 .الشهادة املطلوبة يف االختصاص
نسخة مصادق عليها لكشـف   -

أو نقاط السنة األخرية من الدراسة 
 .التكوين

شهادة إثبات الوضعية اجتـاه   -
إعفاء أو األداء أو (اخلدمة الوطنية 

 ).التأجيل
ــة  - ــوابق العدلي ــهادة الس ش
 ).03صحيفة رقم (
 .صورتان مشسيتان -
عند االقتضاء شهادات عمـل   -

 .تثبت اخلربة املهنية
ظرفان بريديان عليهما عنـوان   -

 .املترشح
نسخة من شهادة تثبت صـفة   -

جيش التحرير  العضوية يف صفوف
الوطين أو املنظمة املدنيـة جلبهـة   
التحرير الوطين أو أرملـة أو ابـن   

 .شهيد
يتعني على املترشح الناجح ائيا يف 

 :املسابقة إمتام ملفه بالوثائق التالية
 .شهادة اجلنسية اجلزائرية -
+ طب عام (شهادتان طبيتان  -

 ).أمراض صدرية
 .أربع صور مشسية -
 

داع ملفـه  ويسلم للمترشح عند إي
وصل إستالم حيدد على اخلصوص 
إمسه ولقبه وعدد الوثائق املوجودة 
وتاريخ ومكان إجـراء املسـابقة   

  .وتاريخ أجال الطعن
 

حتدد قائمة املترشـحني  : 7املادة 
املقبولني وغري املقبولني للمشاركة 
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يف املسابقة على أساس الشـهادة  
  :جلنة تتكون من

  
ممثل عن السـلطة الـيت هلـا     -

  ).رئيسا(حيات التعيني صال
ممثلني منتخبني عــن اللجنـة    -

اإلداريـة املتسـاوية األعــضاء    
  ).عضوا(لسلك أو الرتبة املعنية ل

  
ميكن للمترشـح غـري   : 8املادة 

املقبول للمشاركة يف املسابقة على 
أساس الشهادة أن يقدم طعنا لدى 
السلطة اليت هلا صالحية التعيني اليت 

لطعن والـرد  جيب عليها البت يف ا
أيـام  ) 5(على املعنيني قبل مخسة 

عمل على األقل من تاريخ إجـراء  
  .املسابقة

  
املسـابقة  ينبغي أن جترى : 9املادة 

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

إشهار املسـابقة علـى أسـاس    
  .الشهادة

  
حتدد قائمة املترشـحني   :10املادة 

يا يف املسابقة علـى  الناجحني ائ
الشهادة حسـب درجـة   أساس 

  :االستحقاق، جلنة تتكون من
  
  
  

السلطة اليت هلـا صـالحيات    -
التعيني أو السلطة الوصية أو ممثلها 

  ،)رئيسا(املؤهل قانونا 
ممثل منتخب عن اللجنة اإلدارية  -

املتساوية األعضاء املختصـة إزاء  
  ،)عضوا(السلك أو الرتبة املعنية 

  ).عضوا(ن جلنة االنتقاء عضو م -
  

ــادة  ــني املترشــحون : 11امل يع
الناجحون يف املسابقة على أساس 
الشهادة بصفة متربصني ويلتحقون 
مبناصــبهم حســب احتياجــات 

  .املصلحة
  

كل مترشـح نـاجح مل   :12املادة 
يلتحق مبنصب عمله يف أجل شهر 
واحد، ابتداء من تـاريخ تبليغـه   

يفقـد احلـق يف    بقـرار التعيني
الستفادة من جناحه يف املسـابقة  ا

ويستبدل باملترشح املدرج إمسه يف 
  .قائمة االحتياط حسب الترتيب

  
يتم إجـراء مـداوالت   : 13املادة 

إعالن النتائج النهائية على مستوى 
مديريات التربية املعنية يف حـدود  
املناصب املالية املسجلة بعنوان سنة 

وفقا للملحق املرفق ـذا   2012
  .القرار
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تنتهي صالحية القـوائم  : 14املادة 
االحتياطية تلقائيا عند تاريخ فـتح  
املسابقة للسنة املوالية، وعلى أقصى 
تقدير قبل تاريخ اختتام هذه السنة 

  .املالية
  
  
  

يسري مفعـول هـذا    :15املادة 
القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 
وينشر يف النشرة الرمسية لـوزارة  

  .التربية الوطنية
                                                                           

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

  مدير تسيري املوارد البشرية
حممد بوخطة
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  ملحــــق

بعنوان سنة  توزيع المناصب المخصصة للمسابقة لاللتحاق برتبة ملحق رئيسي لإلدارة
2012  

  
 المناصب المخصصة للمسابقة الوالية

 1 أدرار

 3 أم البواقي

 3 باتنة

 1 بجایة

 2 البلیدة

 1 تبسة

 1 الجلفة

 1 عنابة

 1 قسنطینة

 2 المسیلة

 16 المجموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
 28مــؤرخ يف  16قــرار رقــم 

 يتضمن فتح مسابقة 2012وفمبرن 
 اللتحـاق الشهادة لعلى أساس 

برتبة مهندس دولـة يف اإلعـالم   
  اآليل

  
  إن وزير التربية الوطنية،

  
املؤرخ  03-06مبقتضى األمر رقم 

ــو  15يف  ــمن 2006يولي ، املتض
القانون األساسي العـام للوظيفـة   

  العمومية،
  

 05-91ومبقتضى القـانون رقـم   
ــؤرخ يف  ــاير  16امل ، 1991ين

املتضمن تعميم اسـتعمال اللغـة   
  العربية، املعدل واملتمم،

  
 145-66ومبقتضى املرسوم رقـم  

، املتعلق 1966جوان  02املؤرخ يف 
بتحرير و نشر بعض القرارات ذات 
الطابع التنظيمي والفردي اليت ختص 

 وضعية املوظفني، املعدل و املتمم،
  

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
 1990مارس  27خ يف املؤر 90-99

و املتعلق بسلطة التعيني والتسـيري  
ــوظفإزاء  اإلداري ــوان  يم وأع

ــة  ــات وااإلدارات املركزي لوالي
والبلــديات وكــذا املؤسســات 
ــابع اإلداري  ــة ذات الط العمومي

  التابعة هلا،
  

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

 مـن   36املتضمن تطبيق املـادة  
 14املؤرخ يف  16-91القانون رقم 

املتعلـق بااهـد    1991سبتمرب 
  ،الشهيدو
  

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
 1995ماي  13املؤرخ يف  95-132

يـة  املتعلق بإنشاء النشـرات الرمس 
  للمؤسسات واإلدارات العمومية،

  
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

 2008يناير  19املؤرخ يف  08-04
ن القانون األساسي اخلاص واملتضم

ــالك  ــتمني لألس ــاملوظفني املن ب
املشتركة يف املؤسسات واإلدارات 

  العمومية،
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ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
ــؤرخ يف  12-194 ــل  25امل أبري

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

  العمومية وإجرائها،
 

 03املـؤرخ يف   ومبقتضى املقـرر 
، الذي حيدد قائمـة  2008سبتمرب 

الشهادات واملـؤهالت املطلوبـة   
لاللتحاق ببعض رتب األسـالك  
املشتركة يف املؤسسات واإلدارات 

  العمومية،
 
 07ومبقتضى املنشـور رقـم    -

واملتعلق  2011أفريل  28املؤرخ يف 
مبعايري االنتقاء يف املسابقات علـى  

للتوظيف يف رتب  أساس الشهادات
 .الوظيفة العمومية

  
  يقرر ما يلـي

  
حيدد هـذا القـرار  :املادة األوىل

كيفـيات فـتح مسـابقة علـى   
الشهادة لاللتحاق بسـلك  أساس 

املهندسني يف اإلعالم اآليل، رتبـة  
  . مهندس دولة يف اإلعالم اآليل

حيدد عـدد املناصـب   :2املادة 
منصـب   29بـ املطلوب شغلها 

بقا ملخطط تسيري املـوارد  مايل، ط
وفقـا   2012 البشرية للسنة املالية

للتوزيع احملدد يف امللحق املرفق ذا 
  .القرار

  
تفـتح املسـابقة علـى   : 3املادة 

الشهادة لاللتحاق بسـلك  أساس 
املهندسني يف اإلعالم اآليل، رتبـة  
مهندس دولـة يف اإلعـالم اآليل   
للمترشحني احلائزين على شـهادة  

لة يف اإلعـالم اآليل أو  مهندس دو
  .شهادة معادلة هلا

  
فضال على الشهادات أو : 4املادة 

املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 
الثالثة املذكورة أعاله حتدد مقاييس 
انتقاء املترشحني حسـب درجـة   

  :االستحقاق كالتايل
  
تطابق ختصص الشـهادة مـع    -

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

 . من نقطتني إضافيتني
يستفيد األوائـل يف دفعـام    -

باجلامعات واملراكز اجلامعية مـن  
 .نقطة إضافية واحدة

التكـوين املكمـل للشــهادة    -
 0ن م(املطلوبة يف نفس التخصص 

  ).إىل نقطتني
األشغال و الدراسات املنجـزة   -

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

املترشح يف نفـس املنصـب أو يف   
 ).نقاط6إىل  0من (منصب معادل 

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

 ).نقطتنيإىل 
 

حيـدد تـاريخ اختتـام    : 5املادة 
التسجيالت يف املسابقة على أساس 

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

  
يودع ملـف الترشـح   : 6املادة 

شخصيا لدى مديريات التربيـة،  

وينبغي أن يشمل علـى الوثـائق   
  :التالية

  
طلب خطـي للمشـاركة يف    -

 .املسابقة
ادق عليهـا مـن   نسخة مص -

 .الشهادة املطلوبة يف االختصاص
نسخة مصادق عليها لكشـف   -

نقاط السنة األخرية من الدراسة أو 
 .التكوين

شهادة إثبات الوضعية اجتـاه   -
إعفاء أو األداء أو (اخلدمة الوطنية 

 ).التأجيل
ــة  - ــوابق العدلي ــهادة الس ش
 ).03صحيفة رقم (
 .صورتان مشسيتان -
عند االقتضاء شهادات عمـل   -

 .تثبت اخلربة املهنية
ظرفان بريديان عليهما عنـوان   -

 .املترشح
نسخة من شهادة تثبت صـفة   -

العضوية يف صفوف جيش التحرير 
الوطين أو املنظمة املدنيـة جلبهـة   
التحرير الوطين أو أرملـة أو ابـن   

 .شهيد
يتعني على املترشح الناجح ائيا يف 

 :املسابقة إمتام ملفه بالوثائق التالية
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 .اجلنسية اجلزائريةشهادة  -
+ طب عام (شهادتان طبيتان  -

 ).أمراض صدرية
 .أربع صور مشسية -

ويسلم للمترشح عند إيداع ملفـه  
وصل إستالم حيدد على اخلصوص 
إمسه ولقبه وعدد الوثائق املوجودة 
وتاريخ ومكان إجـراء املسـابقة   

  .وتاريخ أجال الطعن
 

حتدد قائمة املترشـحني  : 7املادة 
املقبولني للمشاركة  املقبولني وغري

يف املسابقة على أساس الشـهادة  
  :جلنة تتكون من

  
ممثل عن السـلطة الـيت هلـا     -

  ).رئيسا(صالحيات التعيني 
ممثلني منتخبني عــن اللجنـة    -

اإلداريـة املتسـاوية األعــضاء    
  ).عضوا(لسلك أو الرتبة املعنية ل

  
ميكن للمترشـح غـري   : 8املادة 

ابقة على املقبول للمشاركة يف املس
أساس الشهادة أن يقدم طعنا لدى 
السلطة اليت هلا صالحية التعيني اليت 
جيب عليها البت يف الطعن والـرد  

أيـام  ) 5(على املعنيني قبل مخسة 

عمل على األقل من تاريخ إجـراء  
  .املسابقة

  
املسـابقة  ينبغي أن جترى : 9املادة 

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

إشهار املسـابقة علـى أسـاس    
  .الشهادة

  
حتدد قائمة املترشـحني   :10املادة 

الناجحني ائيا يف املسابقة علـى  
الشهادة حسـب درجـة   أساس 

  :االستحقاق، جلنة تتكون من
  
السلطة اليت هلـا صـالحيات    -

التعيني أو السلطة الوصية أو ممثلها 
  ،)رئيسا(املؤهل قانونا 

خب عن اللجنة اإلدارية ممثل منت -
املتساوية األعضاء املختصـة إزاء  

  ،)عضوا(السلك أو الرتبة املعنية 
  ).عضوا(عضو من جلنة االنتقاء  -
  

ــادة  ــني املترشــحون : 11امل يع
الناجحون يف املسابقة على أساس 
الشهادة بصفة متربصني ويلتحقون 
مبناصــبهم حســب احتياجــات 

  .املصلحة
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ح مل كل مترشـح نـاج  :12املادة 
يلتحق مبنصب عمله يف أجل شهر 
واحد، ابتداء من تـاريخ تبليغـه   

يفقـد احلـق يف    بقـرار التعيني
االستفادة من جناحه يف املسـابقة  
ويستبدل باملترشح املدرج إمسه يف 

  .قائمة االحتياط حسب الترتيب
  

يتم إجـراء مـداوالت   : 13املادة 
إعالن النتائج النهائية على مستوى 

بية املعنية يف حـدود  مديريات التر
املناصب املالية املسجلة بعنوان سنة 

وفقا للملحق املرفق ـذا   2012
  .القرار

  

تنتهي صالحية القـوائم  : 14املادة 
االحتياطية تلقائيا عند تاريخ فـتح  
املسابقة للسنة املوالية، وعلى أقصى 
تقدير قبل تاريخ اختتام هذه السنة 

  .املالية
  

ل هـذا  يسري مفعـو  :15املادة 
القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 
وينشر يف النشرة الرمسية لـوزارة  

  .التربية الوطنية
                                                                           

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

  مدير تسيري املوارد البشرية
بوخطةحممد 
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  ـقــملح

توزيع المناصب المخصصة للمسابقة لاللتحاق برتبة مهندس دولة في اإلعالم اآللي 
  2012بعنوان سنة 

  
 المناصب المخصصة للمسابقة الوالية

 1 باتنة

 2 بجایة

 1 البلیدة

 1 البویرة

 3 تمنراست

 1 تیارت

 1 تیزي وزو

 2 الجزائر غرب

 2 الجلفة

 2 جیجل

 2 قسنطینة

 2 المسیلة

 3 ورقلة

 1 وھران

 2 الطارف

 1 تندوف

 1 تیسمسیلت

 1 عین تموشنت

 29 المجموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
 28مــؤرخ يف  17قــرار رقــم 

يتضمن فتح مسابقة  2012نوفمرب
 اللتحـاق الشهادة لعلى أساس 

  الم اآليلبرتبة تقين سامي يف اإلع
  

  إن وزير التربية الوطنية،
  

 03-06مبقـتضى األمـر رقـم   
ــؤرخ يف  ــو  15امل ، 2006يولي

املتضمن القانون األساسي العـام  
  للوظيفة العمومية،

  
 05-91ومبقتضى القـانون رقـم   

ــؤرخ يف  ــاير  16امل ، 1991ين
املتضمن تعميم اسـتعمال اللغـة   

  العربية، املعدل واملتمم،
  

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

بتحرير و نشر بعض القرارات ذات 
الطابع التنظيمي والفردي اليت ختص 

  وضعية املوظفني، املعدل و املتمم،
 

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

و املتعلق بسلطة التعيني والتسـيري  
ــوظفإزاء  اإلداري ــوان يم  وأع

ــة  ــات وااإلدارات املركزي لوالي
والبلــديات وكــذا املؤسســات 
ــابع اإلداري  ــة ذات الط العمومي

  التابعة هلا،
  

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

مـن   36املتضمن تطبيـق املـادة   
 14املؤرخ يف  16-91القانون رقم 

املتعلـق بااهـد    1991 سبتمرب
  والشهيد،

  
ضى املرسوم التنفيذي رقـم  ومبقت
 1995ماي  13املؤرخ يف  95-132

يـة  املتعلق بإنشاء النشـرات الرمس 
  للمؤسسات واإلدارات العمومية،

  
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

 2008يناير  19املؤرخ يف  08-04
واملتضمن القانون األساسي اخلاص 
ــالك  ــتمني لألس ــاملوظفني املن ب

دارات املشتركة يف املؤسسات واإل
  العمومية،
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ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
ــؤرخ يف  12-194 ــل  25امل أبري

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

  العمومية وإجرائها،
 

 03املـؤرخ يف   ومبقتضى املقـرر 
، الذي حيدد قائمـة  2008سبتمرب 

املطلوبـة  الشهادات واملـؤهالت  
لاللتحاق ببعض رتب األسـالك  
املشتركة يف املؤسسات واإلدارات 

  العمومية،
 

املـؤرخ   07ومبقتضى املنشور رقم 
واملتعلق مبعايري  2011أفريل  28يف 

االنتقاء يف املسابقات على أسـاس  
الشهادات للتوظيـف يف رتـب   

 .الوظيفة العمومية
  

  يقـرر مـا يلـي
  

القـرار حيدد هـذا  :املادة األوىل
كيفـيات فـتح مسـابقة علـى   

الشهادة لاللتحاق بسـلك  أساس 
التقنيني يف اإلعالم اآليل، رتبة تقين 

  . سامي يف اإلعالم اآليل

حيدد عـدد املناصـب   :2املادة 
منصـب   22بـ املطلوب شغلها 

مايل، طبقا ملخطط تسيري املـوارد  
وفقـا   2012 البشرية للسنة املالية
لحق املرفق ذا للتوزيع احملدد يف امل

  .القرار
  

تفـتح املسـابقة علـى   : 3املادة 
الشهادة لاللتحاق بسـلك  أساس 

التقنيني يف اإلعالم اآليل، رتبة تقين 
سامي يف اإلعالم اآليل للمترشحني 
احلائزين على املؤهالت والشهادات 

  :اآلتية
  
شهادة الدراسـات اجلامعيـة    -

 التطبيقية يف اإلعالم اآليل،
امي يف اإلعالم شهادة تقين س -

  .اآليل أو اإلعالم اآليل للتسيري
  

فضال على الشهادات أو : 4املادة 
املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 
الثالثة املذكورة أعاله حتدد مقاييس 
انتقاء املترشحني حسـب درجـة   

  :االستحقاق كالتايل
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تطابق ختصص الشهادة مـع   -
متطلبات الرتبة املراد اإللتحاق ا 

  ).إىل نقطتني 0من (
من (مسار الدراسة أو التكوين  -
  ).نقاط 3إىل  0
يستفيد خرجيي املدارس الكربى  -
) املدارس الوطنية للتكوين العـايل (

 . من نقطتني إضافيتني
يستفيد األوائـل يف دفعـام    -

باجلامعات واملراكز اجلامعية مـن  
 .نقطة إضافية واحدة

التكـوين املكمـل للشــهادة    -
 0من (خصص املطلوبة يف نفس الت

  ).إىل نقطتني
األشغال و الدراسات املنجـزة   -

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

املترشح يف نفـس املنصـب أو يف   
 ).نقاط6إىل  0من (منصب معادل 

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

 ).إىل نقطتني
 

حيـدد تـاريخ اختتـام    : 5املادة 
التسجيالت يف املسابقة على أساس 

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

  
يودع ملـف الترشـح   : 6املادة 

شخصيا لدى مديريات التربيـة،  
وينبغي أن يشمل علـى الوثـائق   

  :التالية
  
طلب خطـي للمشـاركة يف    -

 .املسابقة
سخة مصادق عليهـا مـن   ن -

 .الشهادة املطلوبة يف االختصاص
نسخة مصادق عليها لكشـف   -

نقاط السنة األخرية من الدراسة أو 
 .التكوين

شهادة إثبات الوضعية اجتـاه   -
إعفاء أو األداء أو (اخلدمة الوطنية 

 ).التأجيل
ــة  - ــوابق العدلي ــهادة الس ش
 ).03صحيفة رقم (
 .صورتان مشسيتان -
ت عمـل  عند االقتضاء شهادا -

 .تثبت اخلربة املهنية
ظرفان بريديان عليهما عنـوان   -

 .املترشح
نسخة من شهادة تثبت صـفة   -

العضوية يف صفوف جيش التحرير 



145 

الوطين أو املنظمة املدنيـة جلبهـة   
التحرير الوطين أو أرملـة أو ابـن   

 .شهيد
يتعني على املترشح الناجح ائيا يف 

 :املسابقة إمتام ملفه بالوثائق التالية
 .شهادة اجلنسية اجلزائرية -
+ طب عام (شهادتان طبيتان  -

 ).أمراض صدرية
 .أربع صور مشسية -

ويسلم للمترشح عند إيداع ملفـه  
وصل إستالم حيدد على اخلصوص 
إمسه ولقبه وعدد الوثائق املوجودة 
وتاريخ ومكان إجـراء املسـابقة   

  .وتاريخ أجال الطعن
 

حتدد قائمة املترشـحني  : 7املادة 
 وغري املقبولني للمشاركة املقبولني

يف املسابقة على أساس الشـهادة  
  :جلنة تتكون من

  
ممثل عن السـلطة الـيت هلـا     -

  ).رئيسا(صالحيات التعيني 
ممثلني منتخبني عــن اللجنـة    -

اإلداريـة املتسـاوية األعــضاء    
  ).عضوا(لسلك أو الرتبة املعنية ل

  

ميكن للمترشـح غـري   : 8املادة 
 املسابقة على املقبول للمشاركة يف

أساس الشهادة أن يقدم طعنا لدى 
السلطة اليت هلا صالحية التعيني اليت 
جيب عليها البت يف الطعن والـرد  

أيـام  ) 5(على املعنيني قبل مخسة 
عمل على األقل من تاريخ إجـراء  

  .املسابقة
  

املسـابقة  ينبغي أن جترى : 9املادة 
على أساس الشهادة يف أجل أقصاه 

أشهر ابتداء من تاريخ أربعة ) 04(
إشهار املسـابقة علـى أسـاس    

  .الشهادة
  

حتدد قائمة املترشـحني   :10املادة 
الناجحني ائيا يف املسابقة علـى  

الشهادة حسـب درجـة   أساس 
  :االستحقاق، جلنة تتكون من

  
السلطة اليت هلـا صـالحيات    -

التعيني أو السلطة الوصية أو ممثلها 
  ،)رئيسا(املؤهل قانونا 

ثل منتخب عن اللجنة اإلدارية مم -
املتساوية األعضاء املختصـة إزاء  

  ،)عضوا(السلك أو الرتبة املعنية 
  ).عضوا(عضو من جلنة االنتقاء  -
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ــادة  ــني املترشــحون : 11امل يع
الناجحون يف املسابقة على أساس 
الشهادة بصفة متربصني ويلتحقون 
مبناصــبهم حســب احتياجــات 

  .املصلحة
  

شـح نـاجح مل   كل متر:12املادة 
يلتحق مبنصب عمله يف أجل شهر 
واحد، ابتداء من تـاريخ تبليغـه   

يفقـد احلـق يف    بقـرار التعيني
االستفادة من جناحه يف املسـابقة  
ويستبدل باملترشح املدرج إمسه يف 

  .قائمة االحتياط حسب الترتيب
  

يتم إجـراء مـداوالت   : 13املادة 
إعالن النتائج النهائية على مستوى 

ت التربية املعنية يف حـدود  مديريا
املناصب املالية املسجلة بعنوان سنة 

وفقا للملحق املرفق ـذا   2012
  .القرار

  
تنتهي صالحية القـوائم  : 14املادة 

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

  .املالية
  

ي مفعـول هـذا   يسر :15املادة 
القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 
وينشر يف النشرة الرمسية لـوزارة  

  .التربية الوطنية
                                                                           

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

  بشريةمدير تسيري املوارد ال
حممد بوخطة
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  : ملحـــــق
توزيع المناصب المخصصة للمسابقة لاللتحاق برتبة تقني سامي في اإلعالم اآللي 

  2012بعنوان سنة 
  

 المناصب المخصصة للمسابقة الوالية

 1 الشلف

 2 األغواط

 1 باتنة

 2 بجایة

 1 بسكرة

 1 البلیدة

 2 الجزائر شرق

 1 الجلفة

 1 سیدي بلعباس

 2 ابةعن

 4 قسنطینة

 1 البیض

 1 بومرداس

 1 تندوف

 1 تیسمسیلت

 22 المجموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
 28مــؤرخ يف  18قــرار رقــم 

يتضمن فتح مسابقة  2012نوفمرب
 اللتحـاق الشهادة لعلى أساس 

برتبة مسـاعد وثـائقي أمـني    
  حمفوظات

  
  لتربية الوطنية،إن وزير ا

  
املؤرخ  03-06مبقتضى األمر رقم 

ــو  15يف  ــمن 2006يولي ، املتض
القانون األساسي العـام للوظيفـة   

  العمومية،
  

 05-91ومبقتضى القـانون رقـم   
ــؤرخ يف  ــاير  16امل ، 1991ين

املتضمن تعميم اسـتعمال اللغـة   
  العربية، املعدل واملتمم،

  
 145-66ومبقتضى املرسوم رقـم  

، املتعلق 1966جوان  02املؤرخ يف 
بتحرير و نشر بعض القرارات ذات 
الطابع التنظيمي والفردي اليت ختص 

  وضعية املوظفني، املعدل و املتمم،
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
 1990مارس  27املؤرخ يف  90-99
تعلق بســلطة التعــيني ــــو امل

ــيري اإلداري ــوظفإزاء  والتس  يم
وأعـــوان اإلدارات املركزيـــة 

ــديات وكــذا وا ــات والبل لوالي
املؤسسات العمومية ذات الطـابع  

  اإلداري التابعة هلا،
  

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

مـن   36املتضمن تطبيـق املـادة   
 14املؤرخ يف  16-91القانون رقم 

املتعلـق بااهـد    1991سبتمرب 
  والشهيد،

  
رقـم   ومبقتضى املرسوم التنفيذي

 1995ماي  13املؤرخ يف  95-132
يـة  املتعلق بإنشاء النشـرات الرمس 

  للمؤسسات واإلدارات العمومية،
  

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
 2008يناير  19املؤرخ يف  08-04

واملتضمن القانون األساسي اخلاص 
ــالك  ــتمني لألس ــاملوظفني املن ب
املشتركة يف املؤسسات واإلدارات 

  العمومية،
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قتضى املرسوم التنفيذي رقـم  ومب
ــؤرخ يف  12-194 ــل  25امل أبري

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

  العمومية وإجرائها،
 

 03املـؤرخ يف   ومبقتضى املقـرر 
، الذي حيدد قائمـة  2008سبتمرب 

الشهادات واملـؤهالت املطلوبـة   
بعض رتب األسـالك  لاللتحاق ب

املشتركة يف املؤسسات واإلدارات 
  العمومية،

 
املـؤرخ   07ومبقتضى املنشور رقم 

واملتعلق مبعايري  2011أفريل  28يف 
االنتقاء يف املسابقات على أسـاس  
الشهادات للتوظيـف يف رتـب   

 .الوظيفة العمومية
  

  يقرر ما يلي
  

حيدد هـذا القـرار  :املادة األوىل
سـابقة علـى   كيفـيات فـتح م

الشهادة لاللتحاق بسـلك  أساس 
ــاء   ــائقيني أمن ــاعدين الوث املس

احملفوظات، رتبة مساعد وثـائقي  
  . أمني حمفوظات

  
حيدد عـدد املناصـب   :2املادة 

منصـب   328بـ املطلوب شغلها 
مايل، طبقا ملخطط تسيري املـوارد  

وفقـا   2012 البشرية للسنة املالية
ق ذا للتوزيع احملدد يف امللحق املرف

  .القرار
  

تفـتح املسـابقة علـى   : 3املادة 
الشهادة لاللتحاق بسـلك  أساس 

ــاء   ــائقيني أمن ــاعدين الوث املس
احملفوظات، رتبة مساعد وثـائقي  
أمــني حمفوظــات للمترشــحني 
احلائزين على املؤهالت والشهادات 

  :اآلتية
  
شهادة الدراسـات اجلامعيـة    -

 التطبيقية يف علم اقتصاد املكتبات،
تقين سامي يف التوثيـق   شهادة  -

  .واحملفوظات
  

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

  
تطابق ختصص الشـهادة مـع    -

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

 . من نقطتني إضافيتني
يستفيد األوائـل يف دفعـام    -

باجلامعات واملراكز اجلامعية مـن  
 .نقطة إضافية واحدة

التكــوين املكمــل للشــهادة  -
 0من (املطلوبة يف نفس التخصص 

  ).نقطتني إىل
األشغال و الدراسات املنجـزة   -

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

املترشح يف نفـس املنصـب أو يف   
 ).نقاط6إىل  0من (منصب معادل 

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

 .)إىل نقطتني

حيـدد تـاريخ اختتـام    : 5املادة 
التسجيالت يف املسابقة على أساس 

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

  
يودع ملـف الترشـح   : 6املادة 

شخصيا لدى مديريات التربيـة،  
وينبغي أن يشمل علـى الوثـائق   

  :التالية
  
طلب خطـي للمشـاركة يف    -

 .املسابقة
ـ   - ا مـن  نسخة مصـادق عليه

 .الشهادة املطلوبة يف االختصاص
نسخة مصادق عليها لكشـف   -

نقاط السنة األخرية من الدراسة أو 
 .التكوين

شهادة إثبات الوضـعية اجتـاه    -
إعفاء أو األداء أو (اخلدمة الوطنية 

 ).التأجيل
صحيفة (شهادة السوابق العدلية  -

 ).03رقم 
 .صورتان مشسيتان -
عند االقتضاء شهادات عمـل   -

 .ربة املهنيةتثبت اخل
ظرفان بريديان عليهما عنـوان   -

 .املترشح
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نسخة من شهادة تثبت صـفة   -
العضوية يف صفوف جيش التحرير 
الوطين أو املنظمة املدنيـة جلبهـة   
التحرير الوطين أو أرملـة أو ابـن   

 .شهيد
يتعني على املترشح الناجح ائيا يف 

 :املسابقة إمتام ملفه بالوثائق التالية
 .اجلزائريةشهادة اجلنسية  -
+ طب عـام  (شهادتان طبيتان  -

 ).أمراض صدرية
 .أربع صور مشسية -

ويسلم للمترشح عند إيداع ملفـه  
وصل إستالم حيدد على اخلصوص 
إمسه ولقبه وعدد الوثائق املوجودة 
وتاريخ ومكان إجـراء املسـابقة   

  .وتاريخ أجال الطعن
 

حتدد قائمة املترشـحني  : 7املادة 
ني للمشاركة املقبولني وغري املقبول

يف املسابقة على أساس الشـهادة  
  :جلنة تتكون من

  
ممثل عن السـلطة الـيت هلـا     -

  ).رئيسا(صالحيات التعيني 
ممثلني منتخبني عــن اللجنـة    -

اإلداريـة املتسـاوية األعــضاء    
  ).عضوا(لسلك أو الرتبة املعنية ل

ميكن للمترشـح غـري   : 8املادة 
املقبول للمشاركة يف املسابقة على 
أساس الشهادة أن يقدم طعنا لدى 
السلطة اليت هلا صالحية التعيني اليت 
جيب عليها البت يف الطعن والـرد  

أيـام  ) 5(على املعنيني قبل مخسة 
عمل على األقل من تاريخ إجـراء  

  .املسابقة
  

املسـابقة  ينبغي أن جترى : 9املادة 
على أساس الشهادة يف أجل أقصاه 

تاريخ أربعة أشهر ابتداء من ) 04(
إشهار املسـابقة علـى أسـاس    

  .الشهادة
  

حتدد قائمة املترشـحني   :10املادة 
الناجحني ائيا يف املسابقة علـى  

الشهادة حسـب درجـة   أساس 
  :االستحقاق، جلنة تتكون من

  
السلطة اليت هلـا صـالحيات    -

التعيني أو السلطة الوصية أو ممثلها 
  ،)رئيسا(املؤهل قانونا 

جنة اإلدارية ممثل منتخب عن الل -
املتساوية األعضاء املختصـة إزاء  

  ،)عضوا(السلك أو الرتبة املعنية 
  ).عضوا(عضو من جلنة االنتقاء  -
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ــادة  ــني املترشــحون : 11امل يع
الناجحون يف املسابقة على أساس 
الشهادة بصفة متربصني ويلتحقون 
مبناصــبهم حســب احتياجــات 

  .املصلحة
  

كل مترشـح نـاجح مل   :12املادة 
ق مبنصب عمله يف أجل شهر يلتح

واحد، ابتداء من تـاريخ تبليغـه   
يفقـد احلـق يف    بقـرار التعيني

االستفادة من جناحه يف املسـابقة  
ويستبدل باملترشح املدرج إمسه يف 

  .قائمة االحتياط حسب الترتيب
  

يتم إجـراء مـداوالت   : 13املادة 
إعالن النتائج النهائية على مستوى 

ية يف حـدود  مديريات التربية املعن
املناصب املالية املسجلة بعنوان سنة 

وفقا للملحق املرفق ـذا   2012
  .القرار

  
تنتهي صالحية القـوائم  : 14املادة 

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

  .املالية
  

يسري مفعـول هـذا    :15املادة 
رار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه الق

وينشر يف النشرة الرمسية لـوزارة  
  .التربية الوطنية

                                                                           
  2012نوفمرب  28اجلزائر يف 

  عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه
  مدير تسيري املوارد البشرية

ةد بوخطحمم
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  ملحــــق
توزيع المناصب المخصصة للمسابقة لاللتحاق برتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات 

  2012بعنوان سنة 
  

 المناصب المخصصة للمسابقة الوالية

 10 أدرار
 13 الشلف
 9 األغواط
 7 أم البواقي

 12 باتنة
 2 بجایة
 3 بسكرة
 16 بشار
 6 البلیدة
 13 البویرة

 2 تمنراست
 2 تبسة
 5 تیارت

 6 تیزي وزو
 10 الجزائر شرق
 6 الجزائر وسط
 17 الجزائر غرب

 13 الجلفة
 3 جیجل
 8  سطیف
 2 سعیدة
 4 سكیكدة

 3 سیدي بلعباس
 12 عنابة
 2 قالمة

 10 قسنطینة
 9 المدیة

 8 مستغانم
 10 المسیلة
 6 معسكر
 10 ورقلة
 9 وھران
 3 البیض
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 خصصة للمسابقةالمناصب الم الوالیة
 2 إلیزي

 4 بوعریریج, ب
 7 بومرداس
 6 الطارف
 3 تندوف

 6 تیسمسیلت
 12 الوادي
 3 خنشلة

 5 سوق أھراس
 8 تیبازة
 4 میلة

 4 عین الدفلى
 3 النعامة

 4 عین تموشنت
 4 غردایة
 2 غلیزان

 328 المجموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  ربية الوطنيةوزارة الت

  
 28مـؤرخ يف   19قـرار رقـم    

يتضمن فتح إمتحان  2012نوفمرب
ــين  ــاقلمه ــالتكوين  اللتح ب

  مدير ثانوية: املتخصص لرتبة
  

  إن وزير التربية الوطنية،
  

املؤرخ  03-06مبقتضى األمر رقم 
ــو  15يف  ــمن 2006يولي ، املتض

القانون األساسي العـام للوظيفـة   
  العمومية،

  
 05-91رقـم  ومبقتضى القـانون  

ــؤرخ يف  ــاير  16امل ، 1991ين
املتضمن تعميم اسـتعمال اللغـة   

  العربية، املعدل واملتمم،
  

 145-66ومبقتضى املرسوم رقـم  
واملتعلق  1966جوان  02املؤرخ يف 

بتحرير ونشر بعض القرارات ذات 
الطابع التنظيمي والفردي اليت ختص 

 وضعية املوظفني، املعدل و املتمم،
  

سوم التنفيذي رقـم  ومبقتضى املر
 1990مارس  27املؤرخ يف  90-99

واملتعلق بسلطة التعيني والتسـيري  
ــوظفإزاء  اإلداري ــوان  يم وأع

ــة  ــات وااإلدارات املركزي لوالي
والبلــديات وكــذا املؤسســات 
ــابع اإلداري  ــة ذات الط العمومي

  التابعة هلا،
  

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

مـن    36واملتضمن تطبيق املـادة  
 14املؤرخ يف  16-91القانون رقم 

املتعلـق بااهـد    1991سبتمرب 
  والشهيد،

  
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

 1995ماي  13املؤرخ يف  95-132
يـة  واملتعلق بإنشاء النشرات الرمس

  للمؤسسات واإلدارات العمومية،
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
 1996مارس  09ؤرخ يف امل 96-92

واملتعلق بتكوين املوظفني وحتسني 
جتديد معلومام، املعدل مستواهم و

  واملتمم،
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ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
أكتــوبر  11املــؤرخ يف  08-315

واملتضمن القانون األساسي  2008
اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
اخلاصة بالتربية الوطنيـة، املعـدل   

  واملتمم،
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
ــؤرخ يف  12-194 ــل  25امل أبري

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

  العمومية وإجرائها،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، احملدد 2000أوت  28املؤرخ يف 

ت ملبالغ حقوق املشاركة يف مسابقا
ــة   ــالك التابع ــاق باألس االلتح

  للمؤسسات واإلدارات العمومية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد إطار تنظيم املسابقات علـى  
أساس االختبارات واالمتحانـات  
املهنية لاللتحاق مبختلف الرتـب  
وبعض املناصب العليـا للتربيـة   

  الوطنية،

الوزاري املشـترك   رارومبقتضى الق
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد قائمة املؤهالت والشـهادات  
املطلوبة للتوظيف والترقية يف بعض 

  الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد برامج املسابقات على أساس 
انات املهنيـة  االختبارات واالمتح

لاللتحاق مبختلف الرتب وبعـض  
  املناصب العليا للتربية الوطنية،

  
الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار

، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 
حيدد قائمة املؤسسات العموميـة  
املؤهلة لتنظيم إجـراء املسـابقات   
ــارات    ــاس االختب ــى أس عل
واالمتحانات املهنيـة لاللتحـاق   

املناصـب   وبعض مبختلف الرتب
  العليا للتربية الوطنية،

 
وبناء علـى املخطـط القطـاعي    
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

  ،2012الوطنية بعنوان سنة 
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 9476وبناء على املراسـلة رقـم   
ــة يف  ــمرب  06املؤرخ  2012ديس

مة للوظيفة الصادرة عن املديرية العا
العمومية خبصوص فتح امتحانـات  

  .2012مهنية بعنوان سنة 
 

  لـيا ييقرر م
  

حيدد هـذا القـرار  :املادة األوىل
كيفـيات فـتح امتحان مهـين  
لاللتحاق بـالتكوين املتخصـص   
سلك مديري الثانويات، رتبة مدير 

  . ثانوية
  

حيدد عـدد املناصـب   :2املادة 
منصـب   271بـ املطلوب شغلها 

مايل، طبقـا ملخطـط القطـاعي    
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

وفقـا   2012الوطنية بعنوان سنة 
للتوزيع احملدد يف امللحق املرفق ذا 

من  04رقم ول دو كذا اجل القرار
خمطط تسيري املوارد البشرية للسنة 

  .2012املالية 
  

يفـتح االمتحان املهـين  : 3املادة 
لاللتحاق بـالتكوين املتخصـص   

الثانويات، رتبة مدير  سلك مديري
ثانوية لنظار الثانويات الذين يثبتون 

سنوات مـن اخلدمـة   ) 5(مخس 
الفعلية ذه الصفة واملنحدرين من 

  .رتبة أستاذ التعليم الثانوي
  

حيـدد تـاريخ اختتـام    : 4 املادة
التسجيالت يف االمتحـان املهـين   

ابتداء  يوم عمل) 15(خبمسة عشر 
  .أول إشهار تاريخمن 

  
تتخذ مديريات التربيـة  : 5دة املا

لقائمة املوظفني إجراءات اإلشهار 
الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية 
األساســية للمشــاركة يف هــذا 

بإلصاق واسـع يف  االمتحان املهين 
  .أماكن العمل

  
يتعني علـى املـوظفني املعنـيني    
باملشاركة يف االمتحانات املهنيـة  

أيام ) 10(القيام خالل مدة عشرة 
يت تلي عملية التبليـغ بتأكيـد   ال

مشاركتهم يف االمتحـان املهـين   
  .كتابيا
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حتدد قائمة املترشـحني  : 6املادة 
املقبولني وغري املقبولني للمشاركة 

  :جلنة تتكون مناالمتحان املهين يف 
ممثل عن السـلطة الـيت هلـا     -

  ).رئيسا(صالحيات التعيني 
ممثلني منتخبني عــن اللجنـة    -

سـاوية األعــضاء   اإلداريـة املت 
  ).عضوا(لسلك أو الرتبة املعنية ل

  
ميكن للمترشـح غـري   : 7املادة 

املقبول للمشـاركة يف االمتحـان   
املهين أن يقدم طعنا لدى السـلطة  
اليت هلا صالحية التعيني اليت جيـب  
عليها البت يف الطعن والرد علـى  

أيام عمـل  ) 5(املعنيني قبل مخسة 
على األقل مـن تـاريخ إجـراء    

  .متحان املهيناال
  

ينبغي أن جيرى االمتحان : 8املادة 
أشـهر  ) 4(املهين يف أجل أربعـة  

ابتداء من تاريخ احلصول على رأي 
املطابقة من طرف مصاحل الوظيفة 

  .العمومية
  

يشتمل االمتحان املهـين   :9املادة 
  :على االختبارات التالية

اختبار يف الثقافة العامة، املـدة   -1
 ،2 ساعات، املعامل) 3(
) 4(اختبار يف علوم التربية، املدة  -2

 ، 3ساعات، املعامل 
ــة  -3 ــة األجنبي ــار يف اللغ اختب
) 2(، املدة )الفرنسية أو اإلجنليزية(

  ،1ساعتان، املعامل 
  

يعد املترشحون الذين حتصلوا على 
على  20من  10معدل عام يساوي 

األقل، دون احلصول على نقطـة  
، 20مـن   5إقصائية ال تقل عـن  

  . يف اختبارات القبولناجحني
  

حتدد قائمة املترشـحني   :10املادة 
، الناجحني يف اختبارات القبـول 

  :جلنة تتكون من
  
ــز  - مســؤول املؤسســة، مرك

  ،)رئيسا(االمتحان أو ممثله 
ممثل السلطة اليت هلا صـالحية   -

التعيني أو السلطة الوصية، حسب 
  ،)عضوا(احلالة 

ــارات ) 2(مصــححني  - لالختب
  ).عضوين(
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حتدد قائمة املترشـحني  : 11املادة 
   الناجحني ائيا يف االمتحان املهين

لاللتحاق بـالتكوين املتخصـص   
حسب درجة االستحقاق، جلنـة  

  :تتكون من
السلطة اليت هلا صالحية التعيني  -

أو السلطة الوصية أو ممثل إحدامها 
  ،)رئيسا(
ــز  - مســؤول املؤسســة، مرك

  ،)عضوا(االمتحان 
ــارات ) 2(مصــححني  - لالختب
  ).عضوين(
  

خيضـع املترشـحون   : 12املادة 
الناجحون يف االمتحان املهين قبـل  
الترقية ملتابعـة بنجـاح تكوينـا    

  .متخصصا مدته سنة واحدة
  

كل مترشـح نـاجح مل   :13املادة 
يلتحق مبؤسسة التكوين يف أجـل  
شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه 

متابعة التكوين يفقد احلق بقـرار 
ــه يف   يف ــن جناح ــتفادة م االس

االمتحان املهين ويستبدل باملترشح 
املدرج إمسه يف قائمـة االحتيـاط   

  .حسب الترتيب
  

يتم إجـراء مـداوالت   : 14املادة 
إعالن النتائج النهائية على مستوى 

  مديريات التربية املعنية يف حدود 
املناصب املالية املسجلة يف املخطط 
 القطاعي السنوي للتكوين وحتسني
املستوى وجتديد معلومات املوظفني 
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

وفقـا   2012الوطنية بعنوان سنة 
  .للملحق املرفق ذا القرار

  
يسري مفعـول هـذا    :15املادة 

القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 
وينشر يف النشرة الرمسية لـوزارة  

  .التربية الوطنية
                                                                           

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

  مدير تسيري املوارد البشرية
  حممد بوخطة
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   ملحــــق
  2012توزيع المناصب المخصصة للتكوين لرتبة مدير ثانوية بعنوان سنة 

  
 صة للتكوينالمناصب المخص الوالية

 10 أدرار
 5 الشلف
 6 األغواط
 3 أم البواقي

 14 باتنة
 6 بجایة
 4 بسكرة
 3 بشار
 7 البلیدة
 5 البویرة

 3 تمنراست
 7 تبسة

 8 تلمسان
 3 تیارت

 6 تیزي وزو
 6 الجزائر شرق
 8 الجزائر وسط
 8 الجزائر غرب

 5 الجلفة
 5 جیجل
 7 سطیف
 4 سعیدة
 8 سكیكدة

 3 دي بلعباسسی
 4 عنابة
 7 قالمة

 8 قسنطینة
 7 المدیة
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 المناصب المخصصة للتكوین الوالیة
 5 مستغانم
 8 المسیلة
 10 معسكر
 8 ورقلة
 14 وھران
 4 البیض
 4 إلیزي

 4 بوعریریج, ب
 3 بومرداس
 3 الطارف
 2  تندوف

 2 تیسمسیلت
 3 الوادي
 3 خنشلة

 3 سوق أھراس
 3 تیبازة
 3 میلة

 4 عین الدفلى
 4 النعامة

 3 عین تموشنت
 2 غردایة
 6 غلیزان

 271 المجموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
 28مـؤرخ يف   20قـرار رقـم    

يتضمن فتح إمتحان  2012نوفمرب
ــين  ــاقلمه ــالتكوين  اللتح ب

مفتش التوجيـه  : املتخصص لرتبة
  املدرسي واملهين واإلرشاد

  
  إن وزير التربية الوطنية،

  
املؤرخ  03-06مبقتضى األمر رقم 

ــو  15يف  ــمن 2006يولي ، املتض
القانون األساسي العـام للوظيفـة   

 العمومية،
  

 05-91ومبقتضى القـانون رقـم   
ــؤرخ يف  ــاير  16امل ، 1991ين

املتضمن تعميم اسـتعمال اللغـة   
 العربية، املعدل واملتمم،

  
 145-66رسوم رقـم  ومبقتضى امل
واملتعلق  1966جوان  02املؤرخ يف 

بتحرير ونشر بعض القرارات ذات 
الطابع التنظيمي والفردي اليت ختص 

 وضعية املوظفني، املعدل و املتمم،
 

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

واملتعلق بسلطة التعيني والتسـيري  
ــوظفإزاء  اإلداري ــوان وأ يم ع

ــة  ــات وااإلدارات املركزي لوالي
والبلــديات وكــذا املؤسســات 
ــابع اإلداري  ــة ذات الط العمومي

 التابعة هلا،
  

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

مـن   36واملتضمن تطبيق املـادة  
 14املؤرخ يف  16-91القانون رقم 

املتعلـق بااهـد    1991سبتمرب 
  ،والشهيد

  
مبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  و

 1995ماي  13املؤرخ يف  95-132
ـ  ة واملتعلق بإنشاء النشرات الرمسي
  للمؤسسات واإلدارات العمومية،

 
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

 1996مارس  09املؤرخ يف  96-92
واملتعلق بتكوين املوظفني وحتسني 

جتديد معلومام، املعدل مستواهم و
  واملتمم،
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تضى املرسوم التنفيذي رقـم  ومبق
أكتــوبر  11املــؤرخ يف  08-315

واملتضمن القانون األساسي  2008
اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
اخلاصة بالتربية الوطنيـة، املعـدل   

  واملتمم،
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
ــؤرخ يف  12-194 ــل  25امل أبري

الذي حيدد كيفيات تنظيم ، 2012
تحانات والفحوص املسابقات واالم

املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  
  العمومية وإجرائها،

 
الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار

، احملدد 2000أوت  28املؤرخ يف 
ملبالغ حقوق املشاركة يف مسابقات 
ــة   ــالك التابع ــاق باألس االلتح

  للمؤسسات واإلدارات العمومية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد إطار تنظيم املسابقات علـى  
أساس االختبارات واالمتحانـات  
املهنية لاللتحاق مبختلف الرتـب  
وبعض املناصب العليـا للتربيـة   

  الوطنية،

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد قائمة املؤهالت والشـهادات  
لترقية يف بعض املطلوبة للتوظيف وا

  الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد برامج املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  
لاللتحاق مبختلف الرتب وبعـض  

  املناصب العليا للتربية الوطنية،
 

ـ  ومبقتضى القرار ترك الوزاري املش
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد قائمة املؤسسات العموميـة  
املؤهلة لتنظيم إجـراء املسـابقات   
ــارات    ــاس االختب ــى أس عل
واالمتحانات املهنيـة لاللتحـاق   

املناصـب   مبختلف الرتب وبعض
  العليا للتربية الوطنية،

 
وبناء علـى املخطـط القطـاعي    
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 

ــد ــوظفني  وجتدي ــات امل معلوم
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

  ،2012الوطنية بعنوان سنة 



164 

 8545وبناء على املراسـلة رقـم   
ــة يف  ــوفمرب  12املؤرخ  2012ن

الصادرة عن املديرية العامة للوظيفة 
العمومية خبصوص فتح امتحانـات  

  .2012مهنية بعنوان سنة 
 

  يقرر ما يلي
  

القـرار  حيدد هـذا :املادة األوىل
كيفـيات فـتح امتحان مهـين  
لاللتحاق بـالتكوين املتخصـص   
سلك مفتشي التوجيه واإلرشـاد  
املدرسي واملهين، رتبـة مفـتش   

  . التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين
  

حيدد عـدد املناصـب   :2املادة 
منصـب   15بـ املطلوب شغلها 

مايل، طبقـا ملخطـط القطـاعي    
ى السنوي للتكوين وحتسني املستو

ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

وفقـا   2012الوطنية بعنوان سنة 
للتوزيع احملدد يف امللحق املرفق ذا 

مـن   4القرار وكذا اجلدول رقم 
خمطط تسيري املوارد البشرية للسنة 

  .2012 املالية
  

يفـتح االمتحان املهـين  : 3املادة 
تخصـص  لاللتحاق بـالتكوين امل 

سلك مفتشي التوجيه واإلرشـاد  
املدرسي واملهين، رتبـة مفـتش   
التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين 
للمستشارين الرئيسيني للتوجيـه  
واإلرشاد املدرسي واملهين الـذين  

سـنوات مـن   ) 5(يثبتون مخس 
  .اخلدمة الفعلية ذه الصفة

  
حيـدد تـاريخ اختتـام    : 4املادة 

هـين  التسجيالت يف االمتحـان امل 
ابتداء  يوم عمل) 15(خبمسة عشر 

  .أول إشهار تاريخمن 
  

تتخذ مديريات التربيـة  : 5املادة 
لقائمة املوظفني إجراءات اإلشهار 

الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية 
األساســية للمشــاركة يف هــذا 

بإلصاق واسـع يف  االمتحان املهين 
  .أماكن العمل

  
يتعني علـى املـوظفني املعنـيني    

اركة يف االمتحانات املهنيـة  باملش
أيام ) 10(القيام خالل مدة عشرة 

اليت تلي عملية التبليـغ بتأكيـد   
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مشاركتهم يف االمتحـان املهـين   
  .كتابيا

  
حتدد قائمة املترشـحني  : 6املادة 

املقبولني وغري املقبولني للمشاركة 
  :جلنة تتكون مناالمتحان املهين يف 
ممثل عن السـلطة الـيت هلـا     -

  ).رئيسا(ت التعيني صالحيا
ممثلني منتخبني عــن اللجنـة    -

اإلداريـة املتسـاوية األعــضاء    
  ).عضوا(لسلك أو الرتبة املعنية ل

  
ميكن للمترشـح غـري   : 7املادة 

املقبول للمشـاركة يف االمتحـان   
املهين أن يقدم طعنا لدى السـلطة  
اليت هلا صالحية التعيني اليت جيـب  

ـ  ى عليها البت يف الطعن والرد عل
أيام عمـل  ) 5(املعنيني قبل مخسة 

على األقل مـن تـاريخ إجـراء    
  .االمتحان املهين

  
ينبغي أن جيرى االمتحان : 8املادة 

أشـهر  ) 4(املهين يف أجل أربعـة  
ابتداء من تاريخ احلصول على رأي 
املطابقة من طرف مصاحل الوظيفة 

  .العمومية
  

يشتمل االمتحان املهـين   :9املادة 
  :التالية على االختبارات

  
اختبار يف الثقافة العامة، املدة  -1
 ،2ساعات، املعامل ) 3(
اختبار يف االختصاص، املـدة   -2
 ، 3ساعات، املعامل ) 4(
اختبــار يف اللغــة األجنبيــة  -3
) 2(، املدة )الفرنسية أو اإلجنليزية(

  ،1ساعتان، املعامل 
  

يعد املترشحون الذين حتصلوا على 
على  20من  10معدل عام يساوي 

قل، دون احلصول على نقطـة  األ
، 20مـن   5إقصائية ال تقل عـن  

  .ناجحني يف اختبارات القبول
  

حتدد قائمة املترشـحني   :10املادة 
، الناجحني يف اختبارات القبـول 

  :جلنة تتكون من
  
ــز  - مســؤول املؤسســة، مرك

  ،)رئيسا(االمتحان أو ممثله 
ممثل السلطة اليت هلا صـالحية   -

وصية، حسب التعيني أو السلطة ال
  ،)عضوا(احلالة 
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ــارات ) 2(مصــححني  - لالختب
  ).عضوين(
  

حتدد قائمة املترشـحني  : 11املادة 
 الناجحني ائيا يف االمتحان املهين
لاللتحاق بـالتكوين املتخصـص   
حسب درجة االستحقاق، جلنـة  

  :تتكون من
  
السلطة اليت هلا صالحية التعيني  -

أو السلطة الوصية أو ممثل إحدامها 
  ،)ئيسار(
ــز  - مســؤول املؤسســة، مرك

  ،)عضوا(االمتحان 
ــارات ) 2(مصــححني  - لالختب
  ).عضوين(
  

خيضـع املترشـحون   : 12املادة 
الناجحون يف االمتحان املهين قبـل  
الترقية ملتابعـة بنجـاح تكوينـا    

  .متخصصا مدته سنة واحدة
  

كل مترشـح نـاجح مل   :13املادة 
يلتحق مبؤسسة التكوين يف أجـل  

ابتداء من تاريخ تبليغه شهر واحد، 
متابعة التكوين يفقد احلق بقـرار 

ــه يف   ــن جناح ــتفادة م يف االس
االمتحان املهين ويستبدل باملترشح 
املدرج إمسه يف قائمـة االحتيـاط   

  .حسب الترتيب
  

يتم إجـراء مـداوالت   : 14املادة 
إعالن النتائج النهائية على مستوى 
مديريات التربية املعنية يف حـدود  

صب املالية املسجلة يف املخطط املنا
القطاعي السنوي للتكوين وحتسني 
املستوى وجتديد معلومات املوظفني 
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

وفقـا   2012الوطنية بعنوان سنة 
وكـذا  للملحق املرفق ذا القرار 

من خمطط تسـيري   4اجلدول رقم 
  .2012 املوارد البشرية للسنة املالية

  
يسري مفعـول هـذا    :15 املادة

القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 
وينشر يف النشرة الرمسية لـوزارة  

  .التربية الوطنية
                                                                           

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

  وارد البشريةمدير تسيري امل
حممد بوخطة
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  ملحــــق

توزيع المناصب المخصصة للتكوين لرتبة مفتش التوجيه واإلرشاد المدرسي 
  2012والمهني بعنوان سنة 

  
 المناصب المخصصة للتكوين الوالية

 1 الشلف

 1 باتنة

 1 بجایة

 1 بشار

 1 تمنراست

 1 تلمسان

 1 الجزائر وسط

 1 الجزائر غرب

 1 سطیف

 2 سیدي بلعباس

 1 ورقلة

 1 إلیزي

 1  تندوف

 1 میلة

 15 المجموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
ـ   21قرار رقم   28ي ـمـؤرخ ف

يتضمن فتح إمتحان  2012نوفمرب
ــين  ــاقلمه ــالتكوين  اللتح ب

مفتش التربيـة  : املتخصص لرتبة
  الوطنية

  
  الوطنية، إن وزير التربية

  
املـؤرخ   03-06مبقتضى األمر رقم 

ــو  15يف  ــمن 2006يولي ، املتض
القانون األساسي العـام للوظيفـة   

  العمومية،
  

 05-91ومبقتضى القـانون رقـم   
، املتضمن 1991يناير  16املؤرخ يف 

تعميم استعمال اللغة العربية، املعدل 
  واملتمم،

  
 145-66ومبقتضى املرسوم رقـم  

واملتعلق  1966ن جوا 02املؤرخ يف 
بتحرير ونشر بعض القرارات ذات 
الطابع التنظيمي والفردي اليت ختص 

  وضعية املوظفني، املعدل و املتمم،
 

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

واملتعلق بسلطة التعيني والتسـيري  
ــوظفإزاء  اإلداري ــوان  يم وأع

ــة  ــات وااإلدارات املركزي لوالي
والبلــديات وكــذا املؤسســات 
ــابع اإلداري  ــة ذات الط العمومي

  التابعة هلا،
  

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

مـن   36واملتضمن تطبيق املـادة  
 14املؤرخ يف  16-91القانون رقم 

املتعلـق بااهـد    1991سبتمرب 
  والشهيد،

  
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

 1995ماي  13املؤرخ يف  95-132
يـة  واملتعلق بإنشاء النشرات الرمس

  للمؤسسات واإلدارات العمومية،
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
 1996مارس  09املؤرخ يف  96-92

واملتعلق بتكوين املوظفني وحتسني 
جتديد معلومام، املعدل مستواهم و

  واملتمم،
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ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
أكتــوبر  11ملــؤرخ يف ا 08-315

واملتضمن القانون األساسي  2008
اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
اخلاصة بالتربية الوطنيـة، املعـدل   

  واملتمم،
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
ــؤرخ يف  12-194 ــل  25امل أبري

الذي حيدد كيفيات تنظيم ، 2012
املسابقات واالمتحانات والفحوص 

ت واإلدارات املهنية يف املؤسسـا 
  العمومية وإجرائها،

 
الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار

، احملدد 2000أوت  28املؤرخ يف 
ملبالغ حقوق املشاركة يف مسابقات 
ــة   ــالك التابع ــاق باألس االلتح

  للمؤسسات واإلدارات العمومية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

يم املسابقات علـى  حيدد إطار تنظ
أساس االختبارات واالمتحانـات  
املهنية لاللتحاق مبختلف الرتـب  
وبعض املناصب العليـا للتربيـة   

  الوطنية،

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد قائمة املؤهالت والشـهادات  
املطلوبة للتوظيف والترقية يف بعض 

  ية الوطنية،الرتب اخلاصة بالترب
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد برامج املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  
لاللتحاق مبختلف الرتب وبعـض  

  املناصب العليا للتربية الوطنية،
 

الوزاري املشـترك   ومبقتضى القرار
ي ، الذ2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد قائمة املؤسسات العموميـة  
املؤهلة لتنظيم إجـراء املسـابقات   
ــارات    ــاس االختب ــى أس عل
واالمتحانات املهنيـة لاللتحـاق   

املناصـب   مبختلف الرتب وبعض
  العليا للتربية الوطنية،

 
وبناء علـى املخطـط القطـاعي    
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي

قدين اخلاص بالتربية واألعوان املتعا
  ،2012الوطنية بعنوان سنة 
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 9476وبناء على املراسـلة رقـم   
ــة يف  ــمرب  06املؤرخ  2012ديس

الصادرة عن املديرية العامة للوظيفة 
العمومية خبصوص فتح امتحانـات  

  .2012مهنية بعنوان سنة 
 

  يقرر مـا يلي
  

حيدد هـذا القـرار  :املادة األوىل
 كيفـيات فـتح امتحان مهـين 
لاللتحاق بـالتكوين املتخصـص   
سلك مفتشي التربية الوطنية، رتبة 

  . مفتش التربية الوطنية
  

حيدد عـدد املناصـب   :2املادة 
منصـب   26بـ املطلوب شغلها 

مايل، طبقـا ملخطـط القطـاعي    
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

وفقـا   2012ية بعنوان سنة الوطن
للتوزيع احملدد يف امللحق املرفق ذا 

مـن   4القرار وكذا اجلدول رقم 
خمطط تسيري املوارد البشرية للسنة 

  .2012 املالية
  
  

يفـتح االمتحان املهـين  : 3املادة 
لاللتحاق بـالتكوين املتخصـص   
سلك مفتشي التربية الوطنية، رتبة 

  :مفتش التربية الوطنية لـ
 املواد"وان ختصص بعن: " 
 ألساتذة املربزين الذين يثبتـون  ا

سنوات مـن اخلدمـة   ) 5(مخس 
 الفعلية ذه الصفة،

 ألساتذة املكونني يف التعلـيم  ا
) 5(الثانوي الذين يثبتون مخـس  

سنوات من اخلدمة الفعليـة ـذه   
 .الصفة

  ــص ــوان ختصـ إدارة "بعنـ
 " :الثانويات

  مديري الثانويات الذين يثبتون
سنوات مـن اخلدمـة   ) 5(مخس 

 .الفعلية ذه الصفة
  ــوان ختصــص ــه "بعن التوجي

 " : واإلرشاد املدرسي واملهين
   مفتشـي التوجيــه واإلرشــاد

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

 .الصفة
  التسيري املـايل  "بعنوان ختصص

 " : واملادي يف الثانويات
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  الـذين   املقتصدين الرئيسـيني
سنة مـن  ) 12(يثبتون اثنيت عشرة 

 .اخلدمة الفعلية ذه الصفة
  

حيـدد تـاريخ اختتـام    : 4املادة 
التسجيالت يف االمتحـان املهـين   

ابتداء  يوم عمل) 15(خبمسة عشر 
  .أول إشهار تاريخمن 

  
تتخذ مديريات التربيـة  : 5املادة 

لقائمة املوظفني إجراءات اإلشهار 
روط القانونية الذين تتوفر فيهم الش

األساســية للمشــاركة يف هــذا 
بإلصاق واسـع يف  االمتحان املهين 

  .أماكن العمل
  

يتعني علـى املـوظفني املعنـيني    
باملشاركة يف االمتحانات املهنيـة  

أيام ) 10(القيام خالل مدة عشرة 
اليت تلي عملية التبليـغ بتأكيـد   
مشاركتهم يف االمتحـان املهـين   

  .كتابيا
  

قائمة املترشـحني   حتدد: 6املادة 
املقبولني وغري املقبولني للمشاركة 

  :جلنة تتكون مناالمتحان املهين يف 

ممثل عن السـلطة الـيت هلـا     -
  ).رئيسا(صالحيات التعيني 

ممثلني منتخبني عــن اللجنـة    -
اإلداريـة املتسـاوية األعــضاء    

  ).عضوا(لسلك أو الرتبة املعنية ل
  

ميكن للمترشـح غـري   : 7املادة 
بول للمشـاركة يف االمتحـان   املق

املهين أن يقدم طعنا لدى السـلطة  
اليت هلا صالحية التعيني اليت جيـب  
عليها البت يف الطعن والرد علـى  

أيام عمـل  ) 5(املعنيني قبل مخسة 
على األقل مـن تـاريخ إجـراء    

  .االمتحان املهين
  

ينبغي أن جيرى االمتحان : 8املادة 
أشـهر  ) 4(املهين يف أجل أربعـة  

بتداء من تاريخ احلصول على رأي ا
املطابقة من طرف مصاحل الوظيفة 

  .العمومية
  

يشتمل االمتحان املهـين   :9املادة 
  :على االختبارات التالية

اختبار يف الثقافة العامة، املدة  -1
 ،2ساعات، املعامل ) 3(
اختبار يف االختصاص، املـدة   -2
 ، 3ساعات، املعامل ) 4(
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ـ  -3 دة اختبار يف علوم التربية، امل
  ،2ساعات، املعامل ) 3(

يعد املترشحون الذين حتصلوا على 
على  20من  10معدل عام يساوي 

األقل، دون احلصول على نقطـة  
، 20مـن   5إقصائية ال تقل عـن  

  .ناجحني يف اختبارات القبول
  

حتدد قائمة املترشـحني   :10املادة 
، الناجحني يف اختبارات القبـول 

  :جلنة تتكون من
ــز مســؤول املؤس - ســة، مرك

  ،)رئيسا(االمتحان أو ممثله 
ممثل السلطة اليت هلا صـالحية   -

التعيني أو السلطة الوصية، حسب 
  ،)عضوا(احلالة 

ــارات ) 2(مصــححني  - لالختب
  ).عضوين(
  

حتدد قائمة املترشـحني  : 11املادة 
 الناجحني ائيا يف االمتحان املهين
لاللتحاق بـالتكوين املتخصـص   

، جلنـة  حسب درجة االستحقاق
  :تتكون من

السلطة اليت هلا صالحية التعيني  -
أو السلطة الوصية أو ممثل إحدامها 

  ،)رئيسا(

ــز  - مســؤول املؤسســة، مرك
  ،)عضوا(االمتحان 

ــارات ) 2(مصــححني  - لالختب
  ).عضوين(
  

خيضـع املترشـحون   : 12املادة 
الناجحون يف االمتحان املهين قبـل  
الترقية ملتابعـة بنجـاح تكوينـا    

  .صا مدته سنة واحدةمتخص
  

كل مترشـح نـاجح مل   :13املادة 
يلتحق مبؤسسة التكوين يف أجـل  
شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه 

متابعة التكوين يفقد احلق بقـرار 
ــه يف   ــن جناح ــتفادة م يف االس
االمتحان املهين ويستبدل باملترشح 
املدرج إمسه يف قائمـة االحتيـاط   

  .حسب الترتيب
  

إجـراء مـداوالت    يتم: 14املادة 
إعالن النتائج النهائية على مستوى 
مديرية تسـيري املـوارد البشـرية    
باإلدارة املركزية يف حدود املناصب 

القطاعي املالية املسجلة يف املخطط 
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 
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وفقـا   2012الوطنية بعنوان سنة 
وكـذا   للملحق املرفق ذا القرار

من خمطط تسـيري   4اجلدول رقم 
  .2012 املوارد البشرية للسنة املالية

  
  
  
  

يسري مفعـول هـذا    :15املادة 
القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 
وينشر يف النشرة الرمسية لـوزارة  

  .التربية الوطنية
                                                                           

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

  مدير تسيري املوارد البشرية
حممد بوخطة
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  ملحـــــق

توزيع المناصب المخصصة للتكوين لرتبة مفتش التربية الوطنية بعنوان سنة 
2012  

  
 صة للتكوينالمناصب المخص المادة التخصص

المواد
  

 1 ریاضیات

 3 علوم فیزیائیة

 2 علوم طبیعیة

 1 تاریخ وجغرافیا

 4 أدب عربي

 1 لغة فرنسیة

 1 لغة إنجلیزیة

 1 لغة ألمانیة

 1 الھندسة المیكانیكیة

 1  إدارة الثانویات

 8  التسییر المالي والمادي في الثانویات

 2  نيالتوجیھ واإلرشاد المدرسي والمھ

 26 المجموع

 
  
  
  
  
  
  



175 
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية
 

 الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية
 املركز الوالئي للتوزيع والتوثيق التربوي

 :..............................والية 
  

 بطاقـة اشتـراك
  

   ه أطلب االشتراك يف النشرة الرمسية للتربيةـأنـا املمضي أسفل
  :حسب املعلومات التالية  20....السنة املدنية 

 
 .......................................: ..................االسم . 
 ........................................: .................اللقب . 
 ......................................................: ..العنوان . 
 .....................................: ...................اهلاتف . 
  ..................................: ..................عدد النسخ . 

  
  .دج 200يرفق هذا الطلب بصك بريدي قيمته 

  
  اإلمضاء
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