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 ربيع 22 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 فرباير 3 وافقملا 1434 عام األول

 مهـام  إاء يتضمن، 2013 سنة
 .الوطنية التربية وزير ديوان رئيس

 
 يف رخمؤ رئاسي مرسوممبوجب 

 وافقملا 1434 عام األول ربيع 22
 مهام تنهى 2013 سنة فرباير 3

 رئيسا بصفته، الغا أحسن السيد
  .الوطنية التربية وزير لديوان

  
  

  
 ربيـع  3 يف مؤرخ رئاسي مرسوم

 فرباير 14 وافقملا 1434 عام الثاين
 مهـام  إاء يتضمن، 2013 سنة

 .الوطنية التربية بوزارة مدير نائب
 

 3 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 14  وافقملا 1434 عام الثاين ربيع

 السيد مهام تنهى 2013 سنة فرباير
 مـدير  نائب بصفته، قبال اهللا عبد

 بوزارة والرياضية الثقافية لألنشطة
 علـى  إلحالتـه ، الوطنيـة  التربية

  .التقاعد
  
  
  
  
  

 ربيع 24 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 مارس 7 وافقملا 1434 عام الثاين
 مهـام  إاء يتضمن، 2013 سنة

 .اجللفة والية يف التربية مدير
 

  يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
  وافقملا 1434 عام الثاين ربيع 24

 مهام تنهى 2013 سنة مارس 7
 بصفته، صحراوي عباس السيد
  .اجللفة والية يف للتربية مديرا

  
  

 
 ربيع 24 يف مؤرخة رئاسية مراسيم

 مارس 7 وافقملا 1434 عام لثاينا
 مهـام  إاء تتضمن، 2013 سنة

 . الوطنية التربية بوزارة
  

 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 7 املوافق 1434 عام الثاين ربيع 24

 مهام تنهى 2013 سنة مارس
 التربية بوزارة امسامها اآليت السيدين
 بوظيفة منهما كل لتكليف، الوطنية
  : أخرى
 مديرا بصفته، بوخطة حممد - 

 ، البشرية واردملا لتسيري
 بصفته، بوساحية احلكيم عبد - 

  ،مفتشا
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 يف مـؤرخ  رئاسي مرسوممبوجب 
 7 املوافق 1434 عام الثاين ربيع 24

 السيد مهام تنهى 2013 سنة مارس
 بوزارة مفتشا بصفته، عالم اهللا عبد

 علـى  إلحالتـه ، الوطنيـة  التربية
  .التقاعد

 
 

 يف مؤرخ رئاسي مرسوم مبوجب
 7 املوافق 1434 عام الثاين ربيع 24

 السيد مهام تنهى 2013 سنة مارس
 مفتشا بصفته، توايت لوناس

 بوزارة للبيداغوجيا العامة فتشيةملبا
 على إلحالته، الوطنية التربية

  .التقاعد
  

  
  

 ربيع 24 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 مارس 7 املوافق 1434 عام الثاين

 مهـام  إاء يتضمن، 2013 نةس
 .نيواليت يف للتربية مديرين

 
 يف مـؤرخ  رئاسي مرسوممبوجب 

 7 املوافق 1434 عام الثاين ربيع 24
 مهـام  تنـهى  2013 سنة مارس

 بصـفتهما  امسامهـا  اآليت السيدين
 للتربية مديرين

 كل تكليفل ،نياآلتيتني الواليت يف
  : أخرى بوظيفة منهما

 ، باتنة والية يف ،مجعي بلقاسم - 
  ،جيجل والية يف، شهاب صاحل - 
  

 مجادى 5يف  مؤرخ رئاسي مرسوم
 17 املوافـق  1434عـام   األوىل
 إـاء  يتضمن، 2003 سنة مارس

ــف ــام مكلّ ــات مه  بالدراس
 .التربية الوطنية بوزارة والتلخيص

  
  يف مؤرخ رئاسي مرسوم وجبمب
  املوافق 1434 عام األوىل مجادى 5

 مهـام  تنهى 2013 سنة رسما 17
 بصـفته ، عزوط بن إلياس السيد
 والتلخـيص  بالدراسـات  مكلّفا
 على إلحالته، الوطنية التربية بوزارة
  .التقاعد

  
  

  
 مجادى 5 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 17 املوافـق  1434 عـام  األوىل
 إـاء  يتضمن، 2003 سنة مارس
 لتكوين الوطين عهدمل مديرا مهام

ــةالت مســتخدمي ســني وحت ربي
 . مستواهم

 
  يف مؤرخ رئاسي مرسوم وجبمب
 املوافق 1434 عام األوىل مجادى 5

 مهام تنهى 2013 سنة مارس 17
 مديرا بصفته، بوقادي رابح السيد

 مستخدمي لتكوين الوطين للمعهد
 إلحالته، وحتسني مستواهم التربية
  .التقاعد على



8 
 

 مجادى 5 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 17 املوافق 1434عام  األوىل
 إاء يتضمن، 2003 سنة مارس
 الوطين للمرصد العام األمنيمهام 
 .والتكوين للتربية

 
 5 يف مؤرخ رئاسي مرسوم جبمبو

 املوافق 1434 عام األوىل مجادى
 مهام تنهى 2013 سنة مارس 17

 أمينا بصفته، حبية السعيد السيد
 للتربية، الوطين للمرصد عاما

  .التقاعد على إلحالته ،والتكوين
  

  
  

  يف مؤرخـان  رئاسيان مرسومان
  املوافق 1434 عام الثاين ربيع 24

 يتضـمنان ، 2013 سنة مارس 7
 .الوطنية التربية التعيني بوزارة

 
 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 

 7 املوافق 1434 عام الثاين ربيع 24
 السيدان يعين 2013 سنة مارس
  :الوطنية التربية وزارةب امسامها اآليت
 فتشيةملبا مفتشا، بوخطة حممد - 

 ، للبيداغوجيا العامة
 مديرا، بوساحية احلكيم عبد - 

  . البشرية واردمل ا لتسيري
 
 

 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 7 املوافق 1434 عام الثاين ربيع 24

 السيدة تعين 2013 سنة مارس
 نمديري نائيب امسامها اآليت والسيد
  : الوطنية التربية بوزارة

 مدير نائب، جبادي الرحيم عبد - 
 التعليم ديريةمب درسيملا للتنظيم
 ، والتكنولوجي العام الثانوي

 مدير نائبة، بوخروبة فوزية - 
  .والصحية االجتماعية لألنشطة

  
  
  

 ربيع 24 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 مارس 7 املوافق 1434 عام الثاين
 مديرينني تعي ضمنيت، 2013 سنة

 . الواليات يف للتربية
 

 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 7 املوافق 1434 عام الثاين ربيع 24

 السادة يعين 2013 سنة مارس
 يف للتربية مديرين أمساؤهم اآلتية

  : اآلتية الواليات
 ، الشلف والية يف، مجعي بلقاسم -
 واليــة يف، حيــىي بــن حممـد  -

 ، األغواط
 ، باتنة والية يف، شهاب صاحل -
 ، جيجل والية يف، بوعزغي ميلود -
 واليـة  يف، حود بن القادر عبد -

   .ةملقا
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الدفاع الوطين                                                        

  التربية الوطنية وزارة
  

 27 قرار وزاري مشترك مؤرخ يف
يتضمن انتـداب   2012 ديسمرب

موظفا مدرسا ) 32( و ثالثني اثنني
تابعا لوزارة التربية الوطنية لـدى  
مدرسة أشبال األمـة بالبليـدة   

-2012بعنوان السنة الدراسـية  
2013.  

  
  إن وزیر الدفاع الوطني،
  ووزير التربية الوطنية،

  
املؤرخ  03-06مبقتضى األمر رقم 

 1427مجادى الثانية عـام   19يف 
 2006يوليــو ســنة  15افــق املو

واملتضمن القانون األساسي العـام  
  للوظيفة العمومية،

  
 و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم  

ربيع األول  23املؤرخ يف  05-162
مـايو سـنة    2املوافق  1426عام 

الذي حيدد مهـام الـوزير    2005
املنتدب لدى وزير الدفاع الـوطين  

  وصالحياته،
  
  
  

 ي رقـم  و مبقتضى املرسوم الرئاس
شوال عام  26املؤرخ يف  08-340

أكتـوبر سـنة    26املوافق  1429
  املتعلق مبدارس أشبال األمة، 2008

  
 و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم  

شوال عام  16املؤرخ يف  12-325
ــق  1433 ــام  27املواف  1433ع

 2012ســبتمرب ســنة  3املوافــق 
  واملتضمن تعيني الوزير األول،

  
 رئاسي رقـم  و مبقتضى املرسوم ال

شوال عام  17املؤرخ يف  12-326
 2012سبتمرب سنة  4 املوافق 1433

  و املتضمن تعيني أعضاء احلكومة،
  

و مبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
ربيع األول  29املؤرخ يف  94-265

سبتمرب سـنة   6املوافق  1415عام 
الذي حيدد صالحيات وزير  1994

  التربية الوطنية،
  

التنفيذي رقـم   و مبقتضى املرسوم
شوال عام  11املؤرخ يف  08-315

أكتـوبر سـنة    11املوافق  1429
املتضمن القانون األساسـي   2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
اخلاصة بالتربية الوطنيـة، املعـدل   

  واملتمم،
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  يقرران ما يأيت
  

ينتـدب املوظفـون   : املادة األوىل
) 32(و ثالثـون  ان ثناالاملدرسون 

بعون لوزارة التربية الوطنية املبينة التا
أمساؤهم يف اجلدول امللحق ـذا  
القرار لدى مدرسة أشبال األمـة  
بالبليدة بعنوان السـنة الدراسـية   

2012-2013.  
  
  
  

هذا القرار يف النشرة  ينشر :2املادة 
 الرمسية لوزارة التربيـة الوطنيـة  
والنشرة الرمسية لـوزارة الـدفاع   

  .الوطين
  

  2012 ديسمرب 27 اجلزائر يف
  عن وزير الدفاع الوطين

  الوزير املنتدب
  ايزيةنعبد املالك ق

  وزير التربية الوطنية
عبد اللطيف بابا امحد
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املتضمن انتداب   2012 ديسمرب 27ؤرخ يف املشترك املوزاري ال قراربال  ملحق
ية الوطنية لدى مدرسة لوزارة التربالتابعني  )32(ثالثني ال و املوظفني األساتدة اإلثين

.بالبليد أشبال األمة
  

  مالحظات  الرتبة  الشهادة  االسم و اللقب  الرقم
    ناظر ثانوية  ليسانس يف التعليم الرياضيات  جنية بوسهلة  01

أستاذ التعليم   معماري مهندس  حممد بن هنور  02
    الثانوي

    -  قويةاالطمهندس دولة يف علوم   نور الدين العايب  03
    -  مهندس دولة يف االتصال  باشطة فريد  04
    -  مهندس دولة يف االتصال  اهلامشي جلوط  05
    -  ليسانس التعليم يف الفيزياء  حممد بوزرار  06
    -  الكيمياءيف  ليسانس التعليم   حممد عبد الكرمي  07
    -  ليسانس يف الكيمياء  لطيفة لطرش  08
    -  ليسانس يف الكيمياء  حسني حمارب  09
    -  الرياضياتيف  ليسانس التعليم   زوقيعمر بلع  10
    -  الرياضياتيف  ليسانس  التعليم   فتيحة قامسي  11

شهادة الدراسات العليا يف   كرمية بوسنينة  12
    -  الرياضيات

    -  ليسانس يف الرياضات  عالية شرايطية  13

14  
فاطمة الزهراء 

    -  العلوم الطبيعيةيف  ليسانس التعليم   جالل

    -  شهادة مهندس زراعي  سلطانةبوبكر بن   15
    -  ليسانس يف العلوم الطبيعية  نصرية معمري  16
    -  ليسانس التعليم يف العلوم الطبيعية  نسيمة لطرش  17
    -  ليسانس  يف اللغة و األدب العريب  سعدية بن زيان  18
    -  ليسانس يف اللغة و األدب العريب  خرية عماري  19

 اللغة العربية يف عليمتلاليسانس   ى قبةجنو  20
    -  دااآو

    -  يف احلقوق ليسانس  بن عائشة بوطران  21
    -  مهندس دولة يف اهلندسة املعمارية  أمال بن قوالل  22
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  مالحظات  الرتبة  الشهادة  االسم و اللقب  الرقم
    -  االجنليزية اللغةليسانس التعليم يف   عتيقة عامر  23
    -  لغة االجنليزيةالتعليم يف ال ليسانس  أنيسة سحالوى  24
    -  ليسانس يف التاريخ  حلسن طهراوي  25
    -  يف التاريخ ليسانس  مصطفى برقوق  26
    --  اإلسالميةليسانس يف العلوم   أنيسة توجي  27
    -  ليسانس التربية البدنية و الرياضية  جياليل جياليل رابح  28
    -  ليسانس التربية البدنية و الرياضية  محيد حديدو  29
    -  ليسانس التعليم يف املوسيقى  ي الدين مرجيةحم  30

  ليسانس يف علوم التربية  حيي ركاش  31
مستشار التوجيه 

املدرسي   إلرشادو
  و املهين 

  

أستاذ التعليم   الشهادة الوطنية للفنون اجلميلة  حممد بن معيزة  32
  األساسي
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
                                                   وزارة الدفاع الوطين
  وزارة التربية الوطنية

  
 31 يف وزاري مشترك مؤرخ قرار

جتديـد   يتضـمن  2012 ديسمرب
) 35(و ثالثـني  مخسـة   انتداب

لوزارة التربية  اتابعا مدرس اموظف
الوطنية لدى مدرسة أشبال األمة 

 .الناحية العسكرية الثانية/بوهران
  

  الدفاع الوطين، إن وزير
  و وزير التربية الوطنية،

  
املؤرخ  03-06مبقتضى األمر رقم  

 1427مجادى الثانية عـام   19يف 
 2006يوليــو ســنة  15املوافــق 

واملتضمن القانون األساسي العـام  
  للوظيفة العمومية،

  
  و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم  

ربيع األول  23املؤرخ يف  05-162
مـايو سـنة    2املوافق  1426عام 

الذي حيدد مهـام الـوزير    2005
املنتدب لدى وزير الدفاع الـوطين  

  .املعدل و املتمم وصالحياته،
  

 و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم  
شوال عام  26املؤرخ يف  08-340

أكتـوبر سـنة    26املوافق  1429
  املتعلق مبدارس أشبال األمة، 2008

 و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم  
شوال عام  26ؤرخ يف امل 08-341

أكتـوبر سـنة    26املوافق  1429
واملتضمن إحداث مدرسـة   2008

أشبال األمة بالناحيـة العسـكرية   
  الثانية،

  
  و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم 

 صفر عـام  10 املؤرخ يف 12-02
 2012 يناير سـنة  4املوافق  1433

ساتذة وموظفي املتعلق بانتداب األ
التربية الوطنية التربية التابعني لوزارة 

لدى مدارس أشبال األمة لـوزارة  
  الدفاع الوطين،

  
 و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم  

شوال عام  16املؤرخ يف  12-325
ــق  1433 ــام  27املواف  1433ع

 2012ســبتمرب ســنة  3املوافــق 
  واملتضمن تعيني الوزير األول،

 
 و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم  

عام شوال  17املؤرخ يف  12-326
 2012سبتمرب سنة  4املوافق  1433

  واملتضمن تعيني أعضاء احلكومة،
  

و مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 
ربيع األول  29املؤرخ يف  265- 94

سبتمرب سنة  6املوافق  1415عام 
الذي حيدد صالحيات وزير  1994

  التربية الوطنية،
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و مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 
ل عام شوا 11املؤرخ يف  315- 08

أكتوبر سنة  11املوافق  1429
املتضمن القانون األساسي  2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
اخلاصة بالتربية الوطنية، املعدل 

  واملتمم،
  

و مبقتضى القرار الوزاري املشترك 
 1433ربيع الثاين عام  8املؤرخ يف 

املتضمن  2012املوافق أول مارس 
) 36( جتديد انتداب ستة وثالثـني 

مستخدما مدرسا تابعـا لـوزارة   
التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال 

  .األمة بوهران
  
  
  
  
  
  
  

  يقرران ما يأيت
  

ــادة األوىل ــداب : امل ــدد انت جي
ني اخلمسة والثالثني  املدرسفنياملوظ

لوزارة التربية الوطنية ني التابع) 35(
أمساؤهم يف اجلدول امللحـق  املبينة 

أشـبال  ذا القرار لدى مدرسـة  
الناحية العسـكرية  /األمة بوهران

ة الدراسيـة ـبعنوان السنـالثانية 
2012-  2013.  

  
ينشر هذا القرار يف النشرة  :2املادة 

الرمسية لوزارة التربيـة الوطنيـة   
والنشرة الرمسية لـوزارة الـدفاع   

  .الوطين
  

 2012ديسمرب31اجلزائر يف 
  عن وزير الدفاع الوطين

  الوزير املنتدب
  الك قنايزيةامل عبد

  ةوزير التربية الوطني
عبد اللطيف بابا امحد
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جتديـد  ضمنملتا 2012 ديسمرب 31 يف ؤرخاملشترك املوزاري ال قراربال ملحق
ثالثني الو ة ـمساخل األساتذةاملوظفني  2012/2013 بعنوان السنة الدراسية  انتداب
ال األمة بوهرانأشب لدى مدرسة التابعني لوزارة التربية الوطنية  )35(

  
  مالحظات  الرتبة  الشهادة  االسم و اللقب  الرقم
    أستاذ التعليم الثانوي  رياضيات -ليسانس التعليم يف العلوم  أمحد بن واز  01
    -  ليسانس يف التاريخ  ميينة بن جمدوب  02
    -  رياضيات -ليسانس التعليم  لطيفة شنتوف  03
علوم  -مليسانس التعليم يف العلو  عائشة بوكحيل  04

    -  الطبيعية

ليسانس التعليم يف العلوم التطبيقية   خدوجة بلول  05
    -  مدنية ةسهند -والتكنولوجية

-فيزياء ليسانس التعليم يف العلوم  حسنية بلغيث  06
    -  كيمياء

أصول  -ليسانس يف العلوم اإلسالمية  عبد اهللا مغريب  07
    -  الفقه

فيزياء   -العلومليسانس التعليم يف   مهيدة كرميحممد   08
    -  كيمياء

علوم  -ليسانس التعليم يف العلوم  حممد عماري  09
    -  طبيعية

    -  ليسانس التعليم يف العلوم الطبيعية  مصطفى شاويت  10
    -  ليسانس يف اآلداب  حسان بن سعيد  11
عبد الكرمي   12

    -  دب العريبو األ ليسانس يف اللغة  مهنان

عليم يف العلوم التطبيقية ليسانس الت  نور الدين زينة  13
    -  هندسة ميكانيكية –والتكنولوجية 

ليسانس التعليم يف العلوم التطبيقية   بشري العمري  14
    -  مكانيك - والتكنولوجية 

فريد أيت   15
  وأعراب

 -أستاذ تقين للثانويات التقنية
  إليكتروتقنية

أستاذ تقين يف الثانوية، 
    رئيس ورشة

أستاذ التعليم   موسيقي -لتعليم األساسيأستاذ ا  رشيدة مرصلي  16
    األساسي

نور الدين   17
  بلمربوك

التهيئة  –دبلوم عامل يف اجلغرافيا 
    أستاذ التعليم الثانوي  اإلقليمية

 -ليسانس التعليم يف اللغات األجنبية  سعيد حاج علي  18
    -  اجنليزية
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  مالحظات  الرتبة  الشهادة  االسم و اللقب  الرقم
    -  اجنليزية -ليسانس التعليم  حساينفوزية   19
التربية البدنية  –ليسانس التعليم   أمحد فاتح  20

  والرياضية
-    

لطفي خمتار   21
  حفيظ بوعلقة

ليسانس التعليم يف العلوم التطبيقية 
  والتكنولوجية االليكترونيك

-    

عبد املطلب   22
  كياس

ليسانس التعليم يف العلوم التطبيقية 
  دسة مدنيةهن -والتكنولوجية

-    

    -  شهادة الدراسات العليا يف الرياضيات  نبيلة خريف  23
    -  شهادة الدراسات العليا يف الدراسات  نادية وايل  24
ليسانس التعليم يف العلوم ختصص   مصطفى مرمي  25

  فيزياء كيمياء
-    

    -  ليسانس يف الفيزياء  معروزة بلخري  27
    -  ءليسانس يف الفيزيا  عبد القادر شريف  28
    -  ليسانس يف الفيزياء  حاجة دمحان  29
    -  ليسانس التعليم يف العلوم الطبيعية  شفيقة تدالويت  30
    -  ليسانس التعليم يف اللغة العربية  حممد حمي الدين  31
    -  ليسانس التعليم اللغة و اآلداب العربية  امساعيل جلول  32
  ليسانس التعليم يف التاريخ  ميلود زورق  33

  
-    

فاطمة الزهراء   34
  قداوي

    -  ليسانس التعليم يف الفرنسية

    -  ليسانس التعليم يف االجنليزية  نصرية بن شريف  35
عبد املالك   36

  قوجيت
    -  ليسانس يف العلوم اإلسالمية
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة الدفاع الوطين                                        

  ارة التربية الوطنيةوز
  

 31 قرار وزاري مشترك مؤرخ يف
يتضمن انتـداب   2012 ديسمرب
موظفني مدرسني تابعني ) 5(مخسة 

لوزارة التربيـة الوطنيـة لـدى    
مدرســـة أشـــبال األمـــة 

  .الناحية العسكرية الثانية/بوهران
  

  إن وزير الدفاع الوطين،
  و وزير التربية الوطنية،

  
ؤرخ امل 03-06مبقتضى األمر رقم 

 1427مجادى الثانية عـام   19يف 
 2006يوليــو ســنة  15املوافــق 

واملتضمن القانون األساسي العـام  
  للوظيفة العمومية،

  
 و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم  

ربيع األول  23املؤرخ يف  05-162
مـايو سـنة    2املوافق  1426عام 

الذي حيدد مهـام الـوزير    2005
 املنتدب لدى وزير الدفاع الـوطين 

  املعدل املتمم، وصالحياته،
  

 و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم  
شوال عام  26املؤرخ يف  08-340

أكتـوبر سـنة    26املوافق  1429
  املتعلق مبدارس أشبال األمة، 2008

 و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم  
شوال عام  26املؤرخ يف  08-341

أكتـوبر سـنة    26املوافق  1429
سـة  واملتضمن إحداث مدر 2008

أشبال األمة بالناحيـة العسـكرية   
  الثانية،

  
  و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم 

صــفر  10املــؤرخ يف 12-02
 2012يناير سنة 4املوافق  1433عام

وموظفي  ساتذةاألاملتعلق بانتداب 
التربية التابعني لوزارة التربية الوطنية 
لدى مدارس أشبال األمة لـوزارة  

  الدفاع الوطين،
 

 رسوم الرئاسي رقـم  و مبقتضى امل
شوال عام  16املؤرخ يف  12-325

 2012سبتمرب سنة  3املوافق  1433
  واملتضمن تعيني الوزير األول،

  
 و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم  

شوال عام  17املؤرخ يف  12-326
 2012سبتمرب سنة  4املوافق  1433

  واملتضمن تعيني أعضاء احلكومة،
  

قـم  و مبقتضى املرسوم التنفيذي ر
ربيع األول  29املؤرخ يف  94-265

سبتمرب سـنة   6املوافق  1415عام 
الذي حيدد صالحيات وزير  1994

  التربية الوطنية،
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و مبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
شوال عام  11املؤرخ يف  08-315

أكتـوبر سـنة    11املوافق  1429
املتضمن القانون األساسـي   2008

ك اخلاص باملوظفني املنتمني لألسال
اخلاصة بالتربية الوطنيـة، املعـدل   

  واملتمم،
  

  يقرران ما يأيت
  

ينتـدب املوظفـون   : املادة األوىل
التـابعون  ) 05(املدرسون اخلمسة 

لوزارة التربية الوطنية املبينة أمساؤهم 
  ملدة  يف اجلدول امللحق ذا القرار

لدى مدرسـة  ) 05( مخس سنوات
 الناحيـة /أشبال األمـة بـوهران  

 ابتـداء مــن    لثانية،العسكرية ا
  .2013-2012السنة الدراسية 

  
ينشر هذا القرار يف النشرة  :2املادة 

الرمسية لوزارة التربيـة الوطنيـة   
والنشرة الرمسية لـوزارة الـدفاع   

  .الوطين
  

  2012 ديسمرب 31 اجلزائر يف
  عن وزير الدفاع الوطين

  الوزير املنتدب
  عبد املالك قنايزية

  ووزير التربية الوطنية
عبد اللطيف بابا امحد
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املتضمن انتداب   2012 ديسمرب 31ؤرخ يف املشترك املوزاري القرار بالملحق 
لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال ني تابعال) 05(اخلمسة  ساتذةاملوظفني األ

  األمة بوهران

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  ظاتحمال  الرتبة  الشهادة  االسم و اللقب  الرقم
أستاذ التعليم   اسات العليا يف الفيزياءشهادة الدر  مراد اري  01

  الثانوي
  

    -  ليسانس يف الفيزياء  أمحد سعداوي   02
سيدي حممد   03

  األمني سلكة
دبلوم الدراسات العليا يف 

    -  الرياضيات

فاطيمة زهرة   04
    -  ليسانس التعليم يف اللغة الفرنسية  محيداش

    -  نسيةليسانس التعليم يف اللغة الفر  خرية أمال غالل  05
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الدفاع الوطين
  وزارة التربية الوطنية

  
 31قرار وزاري مشترك مؤرخ يف 

إـاء  يتضـمن   2012 ديسـمرب 
مدرس تابع  )01(موظف انتداب 

لوزارة التربيـة الوطنيـة لـدى    
مدرســـة أشـــبال األمـــة 

   .يةالناحية العسكرية الثان/بوهران
  

  إن وزير الدفاع الوطين،
  و وزير التربية الوطنية،

  
 املؤرخ 03-06مبقتضى األمر رقم 

 1427مجادى الثانية عـام   19يف 
ـ   15املوافق   2006ة ـيوليـو سن

واملتضمن القانون األساسي العـام  
  للوظيفة العمومية،

  
 و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم  

ربيع األول  23املؤرخ يف  05-162
مـايو سـنة    2املوافق  1426عام 

الذي حيدد مهـام الـوزير    2005
املنتدب لدى وزير الدفاع الـوطين  

  املعدل املتمم، وصالحياته،
  

 و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم  
شوال عام  26املؤرخ يف  08-340

أكتـوبر سـنة    26املوافق  1429
  املتعلق مبدارس أشبال األمة، 2008

 و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم  
شوال عام  26املؤرخ يف  08-341

أكتـوبر سـنة    26املوافق  1429
و املتضمن إحداث مدرسة  2008

أشبال األمة بالناحيـة العسـكرية   
  الثانية،

  
م و مبقتضى املرسوم الرئاسـي     رق

ــؤرخ يف  12-02 ــفر  10امل ص
  2012يناير سنة 4املوافق  1433عام

وموظفي  املتعلق بانتداب االساتدة
ني لوزارة التربية الوطنية التربية التابع

لدى مدارس أشبال األمة لـوزارة  
  الدفاع الوطين،

 
 و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم  

شوال عام  16املؤرخ يف  12-325
 2012سبتمرب سنة  3املوافق  1433

  و املتضمن تعيني الوزير األول،
  

 و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم  
شوال عام  17املؤرخ يف  12-326

ـ   4املوافق  1433 ة ـسـبتمرب سن
و املتضمن تعـيني أعضـاء    2012

  احلكومة،
  

و مبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
ربيع األول  29املؤرخ يف  94-265

سبتمرب سـنة   6املوافق  1415عام 
الذي حيدد صالحيات وزير  1994

  التربية الوطنية،
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و مبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
شوال عام  11املؤرخ يف  08-315

أكتـوبر سـنة    11املوافق  1429
املتضمن القانون األساسـي   2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
اخلاصة بالتربية الوطنيـة، املعـدل   

  واملتمم،
  

و مبقتضى القرار الوزاري املشترك 
 1433ربيع الثاين عام  8املؤرخ يف 

املتضمن  2012املوافق أول مارس 
 36جتديد انتداب سـتة وثالثـني   

دما مدرسا تابعـا لـوزارة   مستخ
التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال 

  .األمة بوهران
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يقرران ما يأيت
  

ينهى، ابتداء من أول : املادة األوىل
ــداب 2012ســبتمرب ســنة  ، انت

املوظف املدرس مجال عدو، التابع 
التربية الوطنية لدى مدرسة لوزارة 

الناحيـة  /أشبال األمـة بـوهران  
  .رية الثانيةالعسك

  
ينشر هذا القرار يف النشرة  :2املادة 

الرمسية لوزارة التربيـة الوطنيـة   
والنشرة الرمسية لـوزارة الـدفاع   

  .الوطين
  

  2012 ديسمرب 31 اجلزائر يف
  عن وزير الدفاع الوطين

  الوزير املنتدب
  عبد املالك قنايزية
  وزير التربية الوطنية

  عبد اللطيف بابا امحد
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 اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية 
 وزارة التربية الوطنية

   األمني العام
  13/ع.أ/و.ت.و/612 :رقمال

                    
  إىل

السيدات والسادة مديري التربيـة  
  بالواليات 

  
درس حتسيسي حـول  : املوضوع

  .امللكية الفكرية
  

 مسامهة من املدرسـة يف تنشـيط  
احلمالت التحسيسية والتوعوية يف 

لوسط املدرسي ومبناسبة إحيـاء  ا
اليوم العاملي للملكية الفكرية املوافق 

  ، سطر الديوان 2013أفريل  26لـ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الوطين حلقوق املؤلف واحلقـوق  
ااورة واملكلف بقضايا امللكيـة  
الفكرية األدبية والفنيـة برناجمـا   
حتسيسيا ثريا حول أمهية حقـوق  

ألمهية هذه  امللكية الفكرية، واعتبارا
القضايا يف تكوين شبابنا، يقتـرح  
الديوان الوطين حلقـوق املؤلـف   
واحلقوق اـاورة تقـدمي هـذه    
اإلشكالية لفائدة تالميذ أقسام اية 

السـنة  (املراحل التعليمية الثالث 
اخلامسة ابتدائي، الرابعة متوسـط  

وفق احملاور املبينـة  ) والثالثة ثانوي
قـة، هلـذا   يف البطاقة الفنيـة املرف 

 م برجمة درسـالغرض، أطلب منك
حتسيسي يف عشر دقـائق حـول   
املوضوع، وذلـك صـباح يـوم    

 .2013أفريل  26اخلميس 
 

  2013 مارس 12 يف اجلزائر
  األمني العام

  بوشناق خالدي. م.س
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ــب    ــة حس ــاور املقترح احمل
  املستويات

  
بالنسبة ألقسام السنة اخلامسـة  

  :ابتدائي
 حب الكتاب واملقروئية، -
براز أمهية الكتاب يف املدرسـة  إ -

يف تقدمي املعرفة يف مجيع املـواد  
 التعليمية،

أمهية الكتـاب يف كونـه    إبراز -
 أنيس لصاحبه خارج املدرسة،

التركيز على أن الكتاب قبل أن  -
يوضع بني أيدي قارئـه، قـد   

جبارة من الذين ا تطلب جهود
ألفوا هـذا الكتـاب والـذين    

 وال" كتابا أو مؤلفون"نسميهم 
نعترب املؤلف هو من كتب النص 
فقط وإمنا الرسام واملصور هـو  

 كذلك مؤلفا،
إبراز ضرورة دفع املسـتحقات   -

للمؤلف حىت يتسىن هلم مواصلة 
 . احلياة والكتابة

 
  
  
  
  
  
  
  
  

بالنسبة ألقسام السـنة الرابعـة   
  :متوسط

عرض املنتوجات احملمية بقانون  -
الكتابات األدبية، : املؤلف مثل
وسـيقى والغنـاء،   املسرح، امل

املنتوجات السمعية والبصـرية  
ــتيكية   ــون البالسـ والفنـ

 ...والتطبيقية،
إبراز دور الديوان الوطين حلقوق  -

املؤلف واحلقوق ااورة يف متثيل 
املؤلف ومحايـة اسـتعماالت   
مؤلفاته وقبض املستحقات عن 

 . ذلك
  

بالنسبة ألقسام السـنة الثالثـة   
  :ثانوي

نه عـن  عرض التالميذ ملا يعرفو -
 حقوق املؤلف ،

حقوق املؤلف  التركيز على أن -
امتيازات مينحها القـانون   هي

 للمؤلفني نظري مؤلفام،
شرح االمتيازات املادية واملعنوية  -

اليت يستفيد منها املؤلف عنـد  
 استعمال مؤلفاته،

إبراز دور الـديوان الـوطين     -
حلقوق املؤلف واحلقوق ااورة 
ــة   ــف ومحاي ــل املؤل يف متثي

ستعماالت املؤلفات وقـبض  ا
 . احلقوق عنها
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
           وزارة التربية الوطنية

          األمني العام
  .ع.أ/و.ت.و/624: الرقم 

  
  إىل

السيدات والسادة مديري التربيـة  
  بالواليات

 
درس حـول التربيـة   : املوضوع

  .ةالبيئية طريق التنمية املستدام
  .بطاقات بيداغوجية: املرفقـات

  
تعترب نشاطات اإلنسـان سـواء   
أكانت اجتماعية، أو اقتصادية، أو 
بيئية ركائز متقاطعة فيمـا بينـها   
تعمل إما على احملافظة على البيئة أو 

تعود علـى   تالاختالعلى خلق 
  . البشرية والكون بأضرار فادحة

  
ومن بني أهم هذه الركائز ما يؤدي 

تنمية مستدامة باعتبارهـا   منها إىل
ــيريات يف   ــب تغ ــى يتطل مبتغ

  . التصورات والسلوكات
  

ومن هذا املنظـور، يشـرفين أن   
أعلمكم أن وزارة التربية الوطنيـة  
قررت تقدمي درس حتسيسي يـوم  

الــذي  2013أفريــل  7األحــد 
يصادف انطالق دروس الفصـل  

يستغل إلرساء سـلوكات  . الثالث

ومـن  بيئية انطالقا من املدرسـة  
الوسط القريب عن طريق نشاطات 
بسيطة ذات أمهية لتغـيري وترقيـة   

  .السلوكات حنو األفضل
  

يهدف هذا الدرس باإلضـافة إىل  
توعية التالميذ، الوصول من خالهلم 
إىل األسر واتمع بصفة عامة، من 
أجل إدراك أمهية احملافظة على البيئة 
باعتبارها طريق للحياة وللتنميـة  

  .املستدامة
  

أعــدت هلــذا الغــرض بطاقــة 
بيداغوجية ملرحلة التعليم االبتدائي 
وأخرى ملرحليت التعليم املتوسـط  
والثانوي، حول موضوع احملافظـة  
على البيئة والتنميـة املسـتدامة،   
بغرض مساعدة املعلمني واألساتذة 
يف تقدمي هذا الدرس لكل األفواج 

ــة  ــة(التربوي ، )البطاقــات املرفق
ى وتكيف حسب كـل مسـتو  

تعليمي وحسب األنشـطة الـيت   
  .يقترحها كل معلم وأستاذ

  
يقدم هذا الدرس يف مرحلة التعليم 
االبتدائي معلمو مرحلـة التعلـيم   
االبتدائي ويف مـرحليت التعلـيم   
املتوسط والثانوي أسـاتذة مـادة   
علوم الطبيعة واحلياة ومادة التاريخ 

  .واجلغرافيا
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أحل على التوزيـع الشـامل هلـذا    
والبطاقـات البيداغوجيـة   املنشور 

املرفقة علـى كـل املؤسسـات    
التعليميــة يف املراحــل التعليميــة 
ــات  ــاء التعليم ــثالث، وإعط ال
والتوجيهات التربويـة إىل كـل   
مديري املؤسسات التعليمية لتقدمي 

هذا الدرس اهلام والسـهر علـى   
حتقيق األهداف التربوية املنتظـرة  

   .منه
  

  2013مارس  19اجلزائر يف 
  العام األمني

بوشناق خالدي. م.س
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 املستدامة التنمية طريق البيئية التربية حول درس
  االبتدائيمرحلة التعليم 

  
    

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  تدرج احلصة. 4
  طرح الوضعية وإثارة مشكل  -أ
   
  
  
  
  
  
  
  

  :األهداف التعليمة  .1
  
التعرف على خماطر النفايات اليت  -

 ،ختلفها نشاطات اإلنسان
العناصر امللوثة للهواء واملاء يف  حتديد -

  ،بيئته
  ،املسامهة يف احلد من عواقب النفايات -
  .نشر الوعي للتعامل السليم جتاه البيئة -
  

  :ملستهدفةاملفاهيم ا .2
 
  البيئة والتنمية املستدامة، -
  النفايات، -
  املاء امللوث، -
  املاء النقي،  -
  املاء الصاحل للشرب، -
 .اهلواء امللوث -

  :الوسائل واملستندات.3
  
  اهلواء وجماري مائية،  ثصور ملناطق صناعية تظهر تلو -
أشرطة متثل بعض التصرفات السلبية اليت تتسبب يف تلويث كل من املاء  -

  واهلواء،
حية املتعلقة بتلوث املاء مقاطع من جرائد تتعلق ببعض اإلصابات الص -

 .واهلواء
 

  
منطقة صناعية، غرق حامالت (واملاء  اهلواء من كل تظهر تلوث وضعية
عواقب التلوث للتوصل إىل توصيات للحد من  عن والتساؤل...) لالبترو

  .أخطاره
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  :األنشطة -ب
 
  عرض وحتليل أشرطة ملختلف نشاطات اإلنسان املنتجة للمواد امللوثة،  -
عرض وحتليل وثائق تظهر بعض التصرفات السلبية املتسببة يف تلويث  -

  املاء واهلواء، 
حتليل وثائق تظهر جمموعة من النفايات مع إبراز أضرارها، والطرق  -

  منها، املناسبة للتخلص
  .توصيات للحد من التلوث البيئي اجناز لوحة إشهارية تتضمن -
  
  احلوصلة - ج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ة إلرساء سلوكات بيئية انطالقا من تلك املدرسة ومن الوسط تستغل احلص

عن طريق نشاطات بسيطة ذات أمهية لتغيري التصورات والسلوكات  املعيشي
  .على صحته وحميطه القريبحنو األفضل من أجل احملافظة 

  

  
اهلواء واملاء عنصران ضروريان للحياة، لكنهما غالبا ما يتلوثان  -

 ،ببعض املواد اليت ينتجها اإلنسان
تلوث نشاطات اإلنسان الصناعية الغالف اجلوي وتسبب   -

 ،األمراض التنفسية
العديد قد يكون املاء نقيا لكنه غري صاحل للشرب ويتسبب يف   -

 ،من األمراض واألوبئة
صدر خطر على اإلنسان وبيئته، فيجب م تشكل النفايات  -

  .التنمية املستدامة قمنها لتحقيالتخلص 
 

 النفايات، فرز: توجد عدة طرق للتخلص من النفايات وأمهها
 .)الرسكلة( احلرق، إعادة املعاجلة
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 طريـق  البيئية التربية حول درس
 املستدامة التنمية

  
مرحلة التعليم املتوسط ومرحلـة  

  م الثانويالتعلي
 

 الثالثـة  املظـاهر  تعتـرب  :مقدمة
 اجتماعيـة، ( البشـرية  للنشاطات
 أخذها جيب ركائز) بيئية اقتصادية،

 طـرف  مـن  سواء االعتبار بعني
  .األفراد أو اهليئات
  

 ومنفردة معزولة ركائز ليست إا
 ذات بينها فيما متقاطعة بل

 تكون أن جيب متينة عالقات
 يتال تالاللالخت تفاديا مصونة

 بأضرار والكون البشرية على تعود
 التقاطعات أهم بني ومن. فادحة

 التقاطع ذلك الركائز هذه بني فيما
 للتنمية يفضي الذي الثالثي

 تغيريات يستدعي كمبتغى املستدامة
 وعليه والسلوكات، التصورات يف

 حمورا املستدامة والتنمية البيئة فإن
  .الدرس هذا يف االهتمام
  

  :طالقاالن وضعية -1
 ومكانـة  البيئة مبفهوم التذكري -

  .فيها اإلنسان
 الواقـع  مـن  وضـعيات  طرح -

 االعتداء أشكال خبصوص املعيشي
 احلفـاظ  وجوب إلثارة البيئة على

 لثرواا العقالين واالستغالل عليها
  .املستدامة التنمية مفهوم ملقاربة

  
  :املقترحة النشاطات -2
  
 تعكـس  وثائق وحتليل عرض 

  :حيث من ببيئته نساناإل عالقة
 كمنـتج  األخضر النبايت الغطاء -

  .العضوية للمادة ووحيد أويل
 للغطـاء  كحامـل  التربة أمهية -

 املواد ألغلب ومصدر عامة النبايت
  ).معدنية وأمالح ماء( املعدنية

 خالل من اخلضراء النباتات أمهية -
 اليخضورية خاصة الغازية املبادالت

 ربـون الك أكسيد ثنائي امتصاص(
 وعالقـة ) األكسيجني غاز وطرح
  .الغازي بالتوازن ذلك

  
 حلاالت أشرطة وحتليل عرض 

 عـن  النامجـة  البيئية تالالاالخت
  :اإلنسان نشاطات

 للثـروة  العقالين غري االستغالل -
 غـري  القطـع  حيـث  من الغابية

 صناعية ألغراض لألشجار املدروس
  .طاقوية أو
 وما الغابات حرائق يف التسبب -

 النبايت الغطاء تدهور من عنه ينجر
  ... البيولوجي بالتنوع واإلضرار

 الفضالت بواسطة البيئة تلويث -
 مع املرتلية، والفضالت الصناعية

 عن األخرية هذه بشأن أمثلة تقدمي
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 األحياء يف السلبية السلوكات بعض
  .السكنية

 ما خالل من التلوث عواقب -
 وكذا صحية أزمات من يسببه
 على املناخية غرياتبالت عالقته

  .العاملي املستوى

أو أشرطة مدعمة /عرض صور و
بأمثلة من الواقع حول االعتداء 
على األراضي الزراعية بالعمران 
وأثر ذلك على تقليص املساحات 

.الفالحية

  
  األفكار األساسية اليت جيب استهدافها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 إلرساء احلصة تستغل كما
 تلك من انطالقا بيئية سلوكات

 عن القريب الوسط ومن املدرسة
 أمهية ذات بسيطة نشاطات طريق
 حنو والسلوكات التصورات لتغيري

        .األفضل

  
   :مالحظة
 يكيف املفاهيم هذه تناول مستوى

 متوسط( فيها يقدم اليت املرحلة مع
).ثانوي أو

  

   .والطاقوية الطبيعية واملوارد البيولوجي التنوع على احلفاظ :بيئي اهتمام  .العيش شروط وحتسني الثروات إنشاء: اقتصادي اهتمام  ...). سكنية تعليمية، صحية،( لألفراد املختلفة احلاجيات لتوفري: اجتماعي اهتمام    : اهتمامات ثالثة حمصلة بذلك فهي االيكولوجي التوازن وبني واالجتماعي االقتصادي التطور بني بالتوفيق التنمية هذه تسمح أن جيب    .حلاجياا االستجابة على القادمة األجيال بقدرات املس دون احلاضر أجيال حلاجيات تستجيب اليت املستدامة التنمية لتحقيق عقالين الستغالل حاجة يف الطبيعية الثروات -    .األفراد وممارسات سلوكات تغـيريب مرهون البيئي احمليط وضع تغيري فإن وعليه. التوازن هذا على احلفاظ خالل من عليها احلفاظ يستدعي مما هش توازن يف البيئة -



30 
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 مديرية التكوين 
                         2013 /0.0.5/ 76 :الرقم

  
  مدير التكوين

  إىل 
مديري التربية  السيدات والسادة

  اتللوالي
  

التكفل بربجمة دورات  :املوضوع
التوجيــه  تكوينيــة ملستشــاري

  . واإلرشاد املدرسي واملهين
  

يعترب مستشار التوجيه واإلرشـاد  
علني املدرسي واملهـين مـن الفـا   

األساسيني يف الوسط املدرسـي،  
ودوره ال يقـل أمهيـة عــن دور   
األستاذ أو املعلم، فهو مهزة وصل 
بني كل القائمني علـى الشـأن   
التربوي طبقا للقانون التـوجيهي  

 املـؤرخ يف  08/04للتربية الوطنية 
الذي ينص على  2008 جانفي 23

أن اإلرشاد املدرسـي واإلعـالم   
ة واجلامعيـة  اخلاص باملنافذ املدرسي

واملهنية يشكل فعال تربويا يهدف 
إىل مساعدة كل تلميـذ طـوال   

  متدرسه على حتضري 
  
  
  

ــتعداداته   ــا الس ــه وفق توجيه
ـ ـوقدرات ه وتطلعاتـه  ـه ورغبات

ومقتضيات احملـيط االجتمـاعي   
واالقتصادي لتمكينه مـن بنـاء   
ــام  ــي والقي ــروعه الشخص مش
باختياراته املدرسية واملهنيـة عـن   

  .دراية
  
حبكم قيام مستشـار التوجيـه   و

ــين   ــي وامله ــاد املدرس واإلرش
باملساعدة املستمرة للتلميذ ومرافقته 

 خالل كل املسار الدراسـي، . له
مبعاجلة بعض املشـكالت   والقيام
والدراسية الـيت تعتـرض    النفسية

األسس العلمية لئال  التلميذ بانتهاج
تتحول إىل مشكالت مستعصـية  

ر على العـالج تفاديـا لإلهـدا   
التربوي، إىل جانب تكفله بكل ما 
يعترض التلميذ من عوائق قد حتـد  
من قدرته على رسـم مشـروعه   
ــانع   ــون الص ــي، ليك الشخص
احلقيـــقي لقراراتــه يف حتديــد 
مستقبله الدراسي أو املهين، ويقدم 
له التوجيهات واإلرشادات الـيت  

الشخصي،  متكنه من بناء مشروعه
ويدربه على التقنيـات احلديثـة   

 باملراجعــة والتلخــيص اصــةاخل
واالستذكار وتنميـة القـدرات   

 واالتصـال  واالسـتماع  والتركيز
باعتبارها تقنيات من صميم العملية 

  . التربوية
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ونظرا ألمهية هذه املهام املسـندة  
ملستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي 
واملهين ولتمكينه من القيام بـدوره  
ومبهامه على أحسن وجه، يـتعني  

ــ ــه ال ــاليب علي تحكم يف األس
املعتمـدة يف   والتقنيات املستحدثة

ولن يكون له ذلك إال . هذا اال
لتدعيم تكوينـه   بالتكوين املستمر

حىت يـتمكن مـن الـتحكم يف    
التقنيات احلديثة قبل مباشرة العمل 

  .وأثناءه
  

وبالنظر إىل هذه االعتبارات فانـه  
بات من الضروري تنظيم دورات 

) لى اخلصـوص تدريبية ع(تكوينية 
على مدار السنة الدراسية وخـالل  
العطل املدرسـية للمستشـارين   
ــدان، اــة  املوجــودين يف املي
التحوالت اخلارجية والتحـديات  
الداخلية اليت يواجهها جمتمعنا ،ألن 

أصبح أمـرا   تكوين املوارد البشرية
أساسيا ومرتكزا حموريا ملواجهـة  
ــايرة   ــوالت ومس ــذه التح ه

عرفية والتربوية، الن املستجدات امل
معايري النجاح يف حتقيق أهـداف  

  منظومتنا التربوية 
  
  
  
  
  

حتسني  تنحصر بالدرجة األوىل يف
 ، لرفـع األداء والفعالية يف املمارسة

مردود النظام التربوي يف خمتلـف  
امليادين على الصـعيدين الـوطين   

  .والعاملي
  

وعليه أدعو كل السيدات والسادة 
اليات كل مـن  مديري التربية للو

موقعه، دعم هذا املسعى والسـهر  
على بلوغ أهدافه نظرا لألمهية اليت 

ملواجهة  التكوين املستمر يكتسيها
كل الصعوبات اليت تعترض القطاع 
اعتمادا علـى حتيــني وترقيـة    
ــات  ــد املعلوم ــارف وجتدي املع
وتشجيع البحث امليداين املشـفوع  
بالنتائج الداعمة ملعاجلـة القضـايا   

 انطالقـا مـن  . وحة ميدانيااملطر
القائمة املرفقة اليت تشـمل أهـم   
احتياجات التكوين يف جمال التوجيه 
واإلرشاد املدرسي واملهين ،الـيت  
أطلب مـنكم إدراج حماورهـا يف   
برنامج التكـوين أثنـاء اخلدمـة    
لواليتكم وموافايت بتقييمات دورية 
لكل ما تنتجونـه مـن سـندات    

ات يف وما أجنزمت من دراس تكوينية
  .هذا اإلطار
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ويف األخري فان ثقيت فيكم كبرية ملا 
تبذلون من جمهودات وما تقومون 
به من أعمال وما تولونه من رعاية 
وعناية لترقية املـردود التربـوي   
وحتسني النتائج املدرسية ومنها على 

  العمل على توفري  اخلصوص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشروط املساعدة علـى ازدهـار   
لفعل التربوي لتحقيـق غايـات   ا

وأهداف املنظومة التربوية الراميـة  
إىل ضمان النجاح للجميع بعد أن 

  .ضمنت التعليم للجميع
  

قائمة مرفقة باملواضيع  :مالحظة
  .املقترحة

  
  2013 أفريل 02 اجلزائر يف

  عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه
  مدير التكوين
  حلسن لبصري
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ع املقترحة لتكـوين  قائمة املواضي
مستشاري التوجيـه و اإلرشـاد   

  املدرسي و املهين
  
  :يف ميدان التقومي . 1
التدريب على استخدام برنامج  -

احلزمة اإلحصائية للعلوم 
 SPSSاالجتماعية 

استخدام املؤشرات اإلحصائية  -
يف جمال حتليل وتقومي نتائج 

 .االمتحانات
 

  :االتصاليف ميدان اإلعالم و . 2
استخدام (وجيات احلديثة التكنول -

 :جمالاإلعالم اآليل خاصة يف 
Excel -PowerPoint - 

Access(  
تقنيات اإلعـالم و االتصـال    -

تفعيل الوساطة بـني التلميـذ   (
واجلماعــة التربويــة وتســيري 

 )الرتاعات
مونوغرافية املهـن و عالقتـها    -

 .مبشروع التلميذ
 

  :يف ميدان التوجيه . 3
 مالمح التخـرج يف األطـوار    -

 وعالقتها بالتوجيـه املدرسـي  
 ).اعتماد تقنيات التنمية البشرية(
  
 

املشروع الشخصي للتلميذ من  -
خالل بناء و استغالل خمتلـف  
 وســائل و تقنيــات التوجيــه

االستبيانات اخلاصة بـامليول  (
حتليل مكونات +واالهتمامات 
 .)أمناط الشخصية

 
  :يف ميدان اإلرشاد . 4
التحكم يف تقنيـات املقابلـة    -

اإلرشادية يف جمـال اإلرشـاد   
 املدرسي

دراسة احلاالت النفسية والتكفل  -
حباالت الصـدمات النفسـية   

 .Trauma-psychiqueـل
تقنيات تربية االختيارات لـدى   -

 .التالميذ 
التقنيات احلديثـة يف تنشـيط    -

ــواج  ــة (وإدارة األف ديناميكي
 ).األفواج

 
يف ميدان التكفل و املتابعة . 5

  :النفسية
عمال و استغالل التقنيات است -

- احلديثة يف العالج املعريف
 .السلوكي

النفسي  -التحضري البيداغوجي  -
  .لتالميذ أقسام االمتحانات
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ــرية  - ــة البش دورات يف التنمي
 –العالج املعريف السـلوكي  (

الربجمـة اللغويـة   -الكوتشينغ 
 )العصبية

التقنيات احلديثة يف معاجلة بعض  -
ــض  ــتعلم و بع صــعوبات ال

-العنـف (شاكل السلوكية امل
 ).اإلدمان

كيفية تدخل مستشار التوجيـه   -
ــات   ــاد يف االمتحان واإلرش

 .الرمسية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :يف جمال البحوث والدراسات. 6
اجناز دراسات تشخيصية تعكس  -

خصوصية كل والية يف خمتلف 
ااالت اليت هلا عالقة بالفعـل  
التربوي مشفوعة باقتراحـات  

والتحسني باالعتمـاد  املعاجلة 
ــاءات املوجــودة  ــى الكف عل
ــع  ــاون م ــاع أو بالتع بالقط
كفاءات أخرى مـن خـارج   

 .القطاع
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 13-59  رقـم  تنفيـذي  مرسوم
 عـام  األول ربيـع  11 يف مؤرخ
 ســنة ينــاير 23 وافــقملا 1434
 االعتمادات توزيع يتضمن، 2013

 الوطنية التربية لوزير صصةلمخا
 انونقمبوجب  التسيري ميزانية من

  .2013 لسنة اليةملا
  
  ، األول الوزير إنّ
  

 ، اليةملا وزير تقرير على بناء
  

 سـيما  ال، الدسـتور  على وبناء
 2) الفقـرة ( 125و 85-3 ادتانملا

  ،منه
  
 84-17 رقم القانون قتضىمب و
 1404 عام شوال 8 يف ؤرخملا
 تعلقملوا 1984 سنة يوليو 7 وافقملا

 ، متمملوا عدلملا، اليةملا نيبقوان
  
 12-12 رقم القانون قتضىمب و
   1434 عام فرـص 12 يف ؤرخملا

  
  

 2012 سنة ديسمرب 26 وافقملا
  ،2013 لسنة اليةملا قانون تضمنملوا
  

  ، اجلمهورية رئيس موافقة وبعد
  

   يأيت ما يرسم
 
 االعتمادات توزع : وىلألا ادةملا
 ومثانية بستمائة مبلغها قدرملا

 وأربعة وستمائة مليارا وعشرين
 ألف نيوأربع وواحد مليونا لموست
 )دج (628.664.041.000 دينار

 الوطنية التربية لوزير صصةلمخوا
 قانون وجبمب التسيري ميزانية من

 للجدول طبقا ،2013 لسنة اليةملا
 . رسومملا ذا لحقملا

  
 ووزير اليةملا وزير يكلف 2 : ادةملا

 ،خيصه فيما كل، الوطنية التربية
 يف ينشر الذي رسومملا ذاه بتنفيذ

 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة
ةميالدة قراطيعبيالش . 
  

 2013 يناير 23 يف اجلزائر
  الوزير األول

لالس الكملا عبد
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  لحقملا اجلدول
 

 2013  لسنة الوطنية التربية لوزير صصةلمخا عتماداتالا
  باب لك يف بالترتيب وزعةملوا التسيري ميزانية من

  
 عتماداتالا العناوين  بوابألا رقم

  )دج( صصةلمخا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

01 – 31  
02 - 31 
03 - 31 

  
  
  
  
  
  

01 – 32  
  
  

 ولألا الفرع
 وحيد فرع

 ولألا اجلزئي الفرع
 ركزيةملا صاحلملا

 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 ولألا القسم

  العمل مرتبات - وظفونملا
 

 ...........للنشاط يسيالرئ الراتب - ركزيةملا اإلدارة
 ....... تلفةلمخا نحملوا التعويضات - ركزيةملا اإلدارة
 ،الرواتب ،تعاقدونملا ستخدمونملا - ركزيةملا اإلدارة

  االجتماعي الضمان واشتراكات عائلي طابع ذات منح
 األول القسم جمموع

  
 الثاين القسم

 نحملوا عاشاتملا - وظفونملا
  

 ............. العمل حوادث ريوع - ركزيةملا اإلدارة
  الثاين القسم جمموع

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

235.000.000 
235.973.000 

  
23.000.000 
493.973.000 

  
  
  
  

283.000 
283.000  
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االعتمادات  العناوين  رقم األبواب
  )دج(صصة لمخا

  
  
  

01 - 33 
02 - 33 
03 - 33 
04 - 33 

  
  
  
  
  

01 - 34 
02 - 34 
03 - 34 
04 - 34 
05 - 34 
42 - 34 
90 - 34 
92 - 34 
97 - 34 

  
  
  
  
  
  

01 - 35 
  
 

 الثالث القسم
 جتماعيةالا التكاليف - وظفونملا

  
 ....................العائلية نحملا - ركزيةملا اإلدارة
 ................. االختيارية نحملا - ركزيةملا اإلدارة
 ............. االجتماعي الضمان - ركزيةملا اإلدارة
 . االجتماعية اخلدمات يف سامهةملا - ركزيةملا ةاإلدار

 الثالث القسم جمموع
  

 الرابع القسم
 صاحلملا وتسيري دواتألا

  
 ................ النفقات تسديد - ركزيةملا اإلدارة
 ............... واألثاث األدوات - ركزيةملا اإلدارة
 ........................ اللوازم - ركزيةملا اإلدارة
 ............... لحقةملا التكاليف - ركزيةملا اإلدارة
 ........................ األلبسة - ركزيةملا اإلدارة

  ...النفقات تسديد - تعاونونملا وظفونملا - ركزيةملا إلدارةا
 ................ السيارات حظرية - ركزيةملا اإلدارة
 ......................... اإلجيار - ركزيةملا اإلدارة
 اخلربة نفقات - القضائية النفقات - ركزيةملا اإلدارة

 ................. الدولة على ترتبةملا التعويضات  -
 الرابع القسم جمموع

  
 اخلامس القسم
 الصيانة أشغال

  
  ...................... باينملا صيانة - ركزيةملا اإلدارة

 اخلامس القسم جمموع
  

  
  
  

3.200.000 
120.000 

117.743.000 
15.797.000 
136.860.000 

  
  
  
  

22.770.000 
3.800.000 
8.500.000 

23.067.000 
380.000 

4.000.000 
6.500.000 
300.000 

  
200.000 

69.517.000 
  
  
  
  

7.720.000 
7.720.000 
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صصة لمخاالعتمادات ا العناوين  رقم األبواب
  )دج(

  
  
  

01 - 36 
21 - 36 
31 - 36 
35 - 36 

  
39 - 36 

  
43 - 36 

  
45 – 36  
49 - 36 
51 - 36 
53 - 36 

  
58 - 36 
59 - 36 
60 - 36 
61 - 36 

  
62 - 36 

  
  
  
  
  
  

01 - 37 
03 - 37 
05 - 37 
08 - 37 
09 - 37 

  
11 - 37 

  
  

   الثالث العنوان جمموع السابع القسم جمموع ...................................التالميذ استيعاب تابعـة مل يملالعـا  الربنامج قمة يف شاركةملا نفقات ......................... درسيملا الوسط يف طالعةملا لترقيـة  بالكتب درسيةملا كتباتملا لدعم خمصصات التربوية نظومةملا إصالح وتقييم تابعةمب  متعلقة نفقات ............ والتكوين للتربية الوطين للمجلس إعانة ..................... الدراسات - ركزيةملا اإلدارة ............ لتقياتملوا ؤمتراتملا - ركزيةملا اإلدارة   تلفةلمخا النفقات السابع القسم   السادس القسم جمموع  ....التربية يف واالتصال اإلعالم تكنولوجيات وتنمية البيداغوجية االبتكارات إلدماج الوطين للمركز إعانة  .........................................متازيغت لتعلـيم  واللغوي يداغوجيالب الوطين للمركز إعانة ............ والتكوين للتربية الوطين للمرصد إعانة .......... البيداغوجية للوثائق الوطين للمركز إعانة ...... سابقاتملوا لالمتحانات الوطين للديوان إعانة  .........................................التعليمية والوسـائل  التجهيزات وصيانة وينالتم ركزمل إعانة ..... بعد عن والتكوين للتعليم الوطين للديوان إعانة ...... الكبار وتعليم األمية حملو الوطين للديوان إعانة  ............. التربية يف للبحث الوطين للمعهد إعانة .................... الداخلية األقسام ذات والثاين األول للطورين األساسي التعليمسات إعانات ملؤس ............................... مستواهم وحتسني التربيـة  مستخدمي لتكوين الوطين للمعهد اتإعان .............................. مستواهمني وحتس األساسـية  درسـة ملا معلمي تكوين عاهدمل إعانات .......... والتقين الثانوي التعليمإعانات ملؤسسات  ............... األساسي التعليمإعانات ملؤسسات  ............ بفرنسا اجلزائرية الدولية للمدرسة إعانة   التسيري إعانات السادس القسم

  
  
  

594.000.000 
18.000.000.000 
10.400.000.000 

  
278.100.000 

  
81.000.000 

  
170.000.000 
40.500.000  
301.500.000 
32.337.000 
69.300.000 

  
1.952.100.000 

69.300.000 
5.000.000 

  
4.000.000 

  
9.000.000 

32.006.137.000 
  
  
  
  

7.200.000 
3.000.000 
3.000.000 

15.500.000 
  

2.000.000.000 
  

5.000.000 
2.033.700.000 
34.748.190.000 

  



39 
 

 

صصة لمخاالعتمادات ا العناوين  رقم األبواب
  )دج(

  
  
  
  
  

11 - 42 
51 - 42 

  
  
  
  
  

01 - 43 
02 – 43  

  
  

03 - 43 
  
  

41 - 43 
42 - 43 
43 - 43 
49 - 43 
60 - 43 

  
61 - 43 

  
62 - 43 

  
63 - 43 

  
  
  
  
  

02 - 46 
03 - 46 

 

 الرابع العنوان
 العمومية تالالتدخ

 الثاين القسم
 الدويل النشاط

  
 ....................... االستثنائي التربوي النشاط
 ............ لليونيسكو الوطنية اللجنة تسيري نفقات

 الثاين القسم جمموع
  

 الثالث القسم
 والثقايف التربوي النشاط

  
 ... والثانوي األساسي التعليم مؤسسات لتالميذ منح

ـ ا قصري التكوين نفقات - ركزيةملا اإلدارة  يف دىمل
 سـتخدمي مل ستوىملاوحتسني ، اخلارج ويف اجلزائر
   ................................... الوطنية التربية

 سـتوى ملا علـى  نظمملا للمستوى ستمرملا التحسني
 ونفقـات  الترقية قبل ما التكوين نفقات - الوالئي

 ......................................االمتحانات
 .............. درسيةملا التكميلية اخلدمات تشجيع

 ................................ درسيةملا طاعمملا
 ................. هاجرينملا لفائدة التربوي النشاط
 ..... األمية حملو الوطنية لالستراتيجية الدولة تشجيع
 التعليم علميمل بعد وعن اخلدمة أثناء التكوين تشجيع

 ..................................... االبتدائي
 تمؤسسـا  يف والرياضـي  الثقايف النشاط تشجيع
 ................................. األساسي التعليم
 مؤسسـات  يف والرياضـي  الثقايف النشاط تشجيع
 ............................والتقين الثانوي التعليم
 ............. للمناهج الوطنية اللجنة تسيري نفقات

 الثالث القسم جمموع
  

 السادس القسم
 لتضامنوا ساعدةملا - االجتماعي النشاط

  
 ...... عوزينملا التالميذ لفائدة خاصة مدرسية منحة

 لفائـدة  درسـي ملا الكتاب جمانية يف الدولة مسامهة
 ................................عوزينملا التالميذ

  السادس القسم جمموع

  
  
  
  
  

221.100.000 
3.000.000 

224.100.000 
  
  
  
  

719.000.000 
  
  

97.000.000  
  
  

178.000.000 
10.000.000 

16.962.450.000 
446.000.000 

2.650.000.000 
  

108.000.000 
  

154.000.000 
  

72.000.000 
10.000.000 

21.406.450.000 
  
  
  
  

9.000.000.000 
  

6.500.000.000 
15.500.000.000 
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صصة لمخاالعتمادات ا العناوين  رقم األبواب
  )دج(

  
  
  

21 - 47 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

11 - 31 
  

12 - 31 
  

13 – 31  
  
  
  
  
  
  
  

11 - 32 
12 - 32 

  
  
  
 

 السابع القسم
 الوقاية - جتماعيالا النشاط

  
 .................................... درسيةملا الصحة

 السابع القسم جمموع
 الرابع العنوان جمموع

 األول اجلزئي الفرع جمموع
  

 الثاين اجلزئي الفرع
 للدولة التابعة مركزيةالال صاحلملا

 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 ولألا القسم

 العمل مرتبات - وظفونملا
  
 الرئيسي الراتب - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 .............................................للنشاط
 نحملوا التعويضات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
  .....................................تلفةلمخا
 سـتخدمون ملا - للدولـة  التابعة الالمركزية صاحلملا
 عـائلي  طـابع  ذات مـنح  ،الرواتب ،تعاقدونملا

 ....................االجتماعي الضمان واشتراكات
  األول القسم جمموع

  
 الثاين القسم

 نحملوا عاشاتملا - وظفونملا
  
  ..العمل حوادث ريوع - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 اخلدمة معاش - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 ...................................اجلسدية واألضرار
 الثاين القسم جمموع

  
  

  
  
  

267.000.000 
267.000.000 

37.397.550.000 
72.145.740.000 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

5.999.601.000 
  

4.876.484.000 
  
  

400.000.000 
11.276.085.000  

  
  
  
  

4.000.000 
  

772.000.000 
776.000.000 
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صصة لمخاالعتمادات ا العناوين  رقم األبواب
  )دج(

  
  
  

11 - 33 
13 - 33 

  
14 - 33 

  
  
  
  
  
  

11 - 34 
12 - 34 
13 - 34 
14 - 34 
15 - 34 
91 - 34 
93 - 34 
98 - 34 

  
  
  
  
  
  

11 - 35 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

21 - 31  

 القضائية النفقات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا ........ اإلجيار - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا  السيارات حظرية - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا ........ األلبسة - للدولة التابعة كزيةالالمر صاحلملا  لحقةملا التكاليف - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا ........ اللوازم - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا  واألثاث األدوات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا  النفقات تسديد - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا   صاحلملا وتسيري األدوات الرابع القسم   الثالث القسم جمموع ........................... االجتماعية اخلدمات يف سامهةملا - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا  .....................................االجتماعي الضمان – للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا .. العائلية نحملا - للدولة التابعة لالمركزيةا صاحلملا   االجتماعية التكاليف - وظفونملا الثالث القسم
  ....... للنشاط الرئيسي الراتب - األساسي التعليم مؤسسـات  - للدولـة  التابعة الالمركزية صاحلملا   العمل مرتبات - وظفونملا األول القسم صاحلملا وسائل الثالث العنوان والتقين والثانوي األساسي التعليم مؤسسات الثالث اجلزئي الفرع   الثاين اجلزئي الفرع جمموع الثالث العنوان جمموع اخلامس القسم جمموع ... باينملا صيانة - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا   الصيانة أشغال اخلامس القسم    الرابع قسمال جمموع  ...الدولة على ترتبةملا التعويضات - اخلربة نفقات -

  
  
  

203.731.000 
  

2.717.157.000 
  

293.915.000 
3.214.803.000 

  
  
  
  

221.760.000 
70.000.000 
122.000.000 
137.610.000 

3.300.000 
21.000.000 
2.458.000 

  
2.500.000 

580.628.000 
  
  
  
  

65.000.000 
65.000.000 

15.912.516.000 
15.912.516.000 

  
  
  
  
  
  
  
  

156.578.095.000  
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صصة لمخاالعتمادات ا العناوين  رقم األبواب
  )دج(

22 - 31 
  

23 - 31 
  
  

31 - 31 
  

32 - 31 
  

33 - 31 
  
  
  
  
  
  
  
  

21 - 33 
  

23 - 33 
  

24 - 33 
  

31 - 33 
  

33 - 33 
  

34 - 33 

 مؤسسـات  - للدولـة  التابعة الالمركزية صاحلملا
 ... تلفةلمخا نحملوا التعويضات - األساسي التعليم

 التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 منح ،الرواتب ،تعاقدونملا ستخدمونملا - األساسي

  ..االجتماعي الضمان واشتراكات عائلي طابع ذات
 مؤسسـات  - للدولـة  التابعة كزيةالالمر صاحلملا

  للنشاط الرئيسي الراتب - والتقين الثانوي التعليم
 التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 ..... تلفةلمخا نحملوا التعويضات - والتقين الثانوي
 مؤسسـات  - للدولـة  التابعة الالمركزية صاحلملا

، تعاقدونملا ونستخدمملا - والتقين الثانوي التعليم
 واشـتراكات  عـائلي  طابع ذات منح ،الرواتب
 ................................االجتماعي الضمان

 األول القسم جمموع
  

 الثالث القسم
 جتماعيةالا التكاليف - وظفونملا

  
 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 ................... العائلية نحملا - األساسي التعليم
 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 ............ االجتماعي الضمان - األساسي التعليم
 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

  االجتماعية اخلدمات يف سامهةملا - األساسي التعليم
 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 ............. العائلية نحملا - والتقين الثانوي التعليم
 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 .......االجتماعي الضمان - والتقين الثانوي التعليم
 التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

  االجتماعية اخلدمات يف سامهةملا - والتقين الثانوي
 الثالث القسم جمموع
 الثالث انالعنو جمموع

 الثالث اجلزئي الفرع جمموع
 األول الفرع جمموع

  ...الوطنية التربية لوزير صصةلمخا عتماداتالا جمموع

  
143.070.529.000 

  
  

9.246.853.000 
  

52.494.954.000 
  

53.452.575.000 
  
  
  

5.815.887.000 
420.658.893.000 

  
  
  
  
  

5.546.614.000 
  

74.941.578.000 
  

8.686.728.000 
  

1.502.174.000 
  

26.473.042.000 
  

2.796.756.000 
119.946.892.000 
540.605.785.000 
540.605.785.000 
628.664.041.000 
628.664.041.000 
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 (3) prestataires qualifiés, 
pour le choix de la meilleure 
offre, en termes de qualité  
et de prix, ci après désignée 
la commission. 
 
Art. 2 - La commission est 
composée : 
 
-Du sous directeur des 

moyens    et du patrimoine,  
-Du sous directeur de                  

la comptabilité et des 
marchés publics,  

-Du chef de bureau des 
marchés publics,  

-Du chef de bureau des 
services intérieurs,  

 
La commission peut faire 
appel à toute personne 
susceptible de l'éclairer dans 
ses travaux. 
  
La commission se réunît à 
l'occasion de chaque 
consultation. 

Art. 3 - La commission peut 
être élargie à toute autre 
structure selon l'objet de     
la consultation 
 
Art. 4 - Un procès verbal de  
la réunion ou un rapport de 
présentation justifiant           
la consultation et le choix du 
prestataire retenu doit être 
joint à l'engagement de       
la dépense.  
 
Art. 5 - Le directeur de       
la gestion des ressources 
financières et matérielles est  
chargé de veiller à la bonne 
exécution de la présente 
décision qui sera publiée au 
bulletin officiel de 
l'Education Nationale. 

  
  2013جانفي  2اجلزائر يف 

  عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه
  اديةاملوارد املالية و امل تسيريمدير 

  نور الدين جمدوب
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République Algérienne 
Démocratique et Populaire 
Ministère de l'Education 
Nationale 
 
Décision n° 01 de 2 janvier 
2013 portant création 
d'une commission interne 
auprès de l'administration 
centrale du Ministère de 
l'Education Nationale 
 
Vu le décret présidentiel n° 
10–236 du 7 octobre 2010, 
modifié et complété, portant, 
réglementation des marchés 
publics, notamment son 
article 6; 
 
Vu le décret présidentiel n° 
12–236 du 4 septembre 2012 
portant nomination des 
membres du gouvernement; 
  
Vu le décret exécutif n°   
94–265 du 6 septembre 1994 
fixant les attributions du 
Ministre de l'Education 
Nationale; 

Vu le décret exécutif n°   
09–318 du 6 octobre 2009 
portant organisation de  
l'administration centrale du 
Ministère de l'Education 
Nationale; 
 
Vu le décret présidentiel du 
1er juin 2010 portant 
nomination de M. 
Noureddine Majdoub, 
Directeur de la gestion des 
ressources Financières             
et Matérielles; 
  
DECIDE 
 
Article 1er- Conformément à 
l'article 6 du décret 
présidentiel n° 10 – 236 du 7 
Octobre 2010, modifié        
et complété susvisé, il est 
créé une commission 
interne, auprès de 
l'administration centrale du 
Ministère de l'Education 
Nationale, chargée de 
l'examen des commandes 
faisant l'objet d'une 
consultation d'au moins trois 
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