
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  تطوير املوارد البيداغوجية و التعليميةمديرية 
  
  

  الرسمية النشرة
 للتربيـة الوطنيـة 

    
اء مهام    .تعيينات و إ
تـــــــــــاريخ الـــــــــــدخول املدرســـــــــــي و رزنامـــــــــــة العطـــــــــــل املدرســـــــــــية للســـــــــــنة الدراســـــــــــية  

2013/2014.  
  .التعليم األساسيأساتذة  و االبتدائيةاملدرسة  ة معلميـية لرتقيح دورة تكوينـفت 
 الوطنية لوزارة الرتبية اخلارجية للمصاحل ناصب العليا التابعةملقائمة ا 

ذه وشروط   .ا رتبطةملا الزيادة االستداللية ناصب وكذاملا االلتحاق 
  .رالديوان الوطين حملو األمية وتعليم الكباوضع حمالت حتت تصرف  

  
  

  560 العدد                           المديرية الفرعية للتوثيق التربوي       
2013 ماي                                           مكتب النشر          
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  رســالفه
  
  الصفحة  
  تعيينات و إنهاء مهام .1
  

اء يتضّمن ،2013أبريل  4يف  مؤرّخ رئاسيّ  مرسوم  مفتش مهام إ
  ...............)..........23العدد . ر. ج(الوطنية  الرتبية بوزارة

  
اء يتضّمنان ،2013أبريل  4يف  مؤّرخان رئاسّيان مرسومان  مهـام إ

  ...............)23العدد . ر. ج( الوطنية الرتبية بوزارة مديرين نائبـي
  

 نائب مدير تعيني يتضّمن  ،2013 أبريل 4 يف مؤرّخ رئاسيّ   مرسوم
  .......................)....23العدد . ر. ج( الوطنية الرتبية بوزارة

  
  نصوص عامة .2
  

حيـــــدد تـــــاريخ الـــــدخول ، 2013مـــــاي  20 مــــــؤرخ فــــــي 14رقــــــم  قـــــرار
املدرســـــــــــــــــي و رزنامـــــــــــــــــة العطـــــــــــــــــل املدرســـــــــــــــــية للســـــــــــــــــنة الدراســـــــــــــــــية 

2013/2014..................................................  
  
  تكوينإجراءات متعلقة بال .3
  

ح دورة تكوينيـة ـــفت، يتعلـق ب2013ماي  19مؤرخ يف  125رقم  منشور
التعلـــــــــــــــــيم أســـــــــــــــــاتذة  و االبتدائيـــــــــــــــــةاملدرســـــــــــــــــة  ة معلمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــلرتقي

  ......................................................األساسي
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  إجراءات متعلقة بتسيير موظفي التربية .4
  

قائمــة  حيــدد، 2013 أبريــل 15 يف مــؤرّخ 13-159 رقــم تنفيــذي مرســوم
 وشـروط الوطنيـة لـوزارة الرتبيـة اخلارجيـة للمصـاحل ناصب العليا التابعةملا

ذه   .........ا رتبطةملا الزيادة االستداللية ناصب وكذاملا االلتحاق 
  
  إجراءات متعلقة بالهياكل و التجهيزات .5
  

، يتعلق بوضع حمالت حتت 2013ماي  27مؤرخ يف  35رقم  مقرر
  ............... ....رف الديوان الوطين حملو األمية وتعليم الكبارتص
  

، يتعلق بوضع جناح حتت 2013أفريل  15مؤرخ يف  123رقم  مقرر
  ............... ....تصرف الديوان الوطين حملو األمية وتعليم الكبار
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 يــــــــف ؤرّخـــــــــــــم يّ ــــــــــــرئاس مرسوم
 جمادى األولى عام 23 1434 
 وافقلما  ،2013سنة  لـأبري 4

 بوزارة مفتش مهام إنهاء يتضّمن
 .الوطنية التربية
 

 يـــــــف مؤرّخ مرسوم رئاسي مبوجب
 1434  عام األوىل مجادى 23
 تنهى 2013  سنة أبريل 4 وافقملا

  بصفته ،معيوف رابح الّسيد مهام
 تهإلحال ،الوطنية الرتبية بوزارة  مفتشا
 .الّتقاعد على

  
 

  
 يـــــــــــــف مؤرّخان رئاسّيان مرسومان

 1434ام ـادى األولى عـجم 23
 قـوافلما  ،2013سنـة  أبريل 4

 مديرين نائبـي مهـام إنهاء يتضّمنان
  .الوطنية التربية بوزارة
 

 يـــــــف مـؤرّخ رئاسـيّ  مرسـوم مبوجـب
وافـق ملا 1434 األوىل عـام مجادى 23
ــــــل ســــــنة 4   اممهــــــ تنهــــــى 2013 أبري

 نائب بصفته ،حايدي حمفوظ الّسيد
 الرتبيـة بوزارة درسيةملا للخريطة مدير

 . الّتقاعد على إلحالته الوطنية
  
  
  
  

 يــــــف مؤرّخ رئاسيّ  مرسوم مبوجب
 1434  عام األوىل مجادى  23
 تنهى2013  سنة أبريل 4 وافقملا

 بصفته ،الفضيل أمحد الّسيد مهام
 االستثمار برامج مدير ملتابعة نائب
 ،الوطنية الرتبية بوزارة قييمهاوت

  .أخرى بوظيفة لتكليفه
  

 
  

 يــــــــــــــف ؤرّخـــــــــم يّ ـــــاسـرئ مرسوم
 عام األولى جمادى 23 1434 
 وافقلما  ،2013سنة  ريلـأب 4

 بوزارة نائب مدير تعيين يتضّمن
  .الوطنية التربية

  
ي ـــــف ؤرّخــــم رئاسـيّ  مرسـوم مبوجـب

 1434ام ـاألوىل عــــــــــــــــ ادىـمجــــــــــــــــ 23
 يعـّني  2013  ةسـن أبريـل 4وافـق ملا

 مـدير نائـب ،الفضـيل الّسـيد أمحـد
 بـوزارة الرتبيـة درسـيةملا  للخريطـة  
  . الوطنية
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 
ب ـرجـ 10 يـمــؤرخ فــ 14قرار رقـم 

ــــ ـالموافـــ 1438  2013مـــاي  20ق ل
ــــدخول المدرســــي  ــــاريخ ال يحــــدد ت

ل المدرســــية للســــنة رزنامــــة العطــــو 
  .2013/2014الدراسية 

  
  وزير الرتبية الوطنية،إن 
  

املـؤرخ  04-08القـانون رقـم  بمقتضى
ـــــــحم 15 يف ـــــــرم عــــ ـــــــاملواف 1429ام ــــ ق ـــ

املتضـــمن القـــانون  2008جـــانفي  23
 التوجيهي للرتبية الوطنية؛ 

  
املرســــــوم الرئاســــــي رقــــــم  و بمقتضــــــى

شـــوال عـــام  17املـــؤرخ فــــي  12-326
 2012ســــــــــــــبتمرب  4املوافــــــــــــــق  1433

  املتضمن تعيني أعضاء احلكومة؛
 

املرســــوم التنفيــــذي رقــــم  و بمقتضــــى
ربــــيع األول  29املـــؤرخ فــــي  94-265

ســـــبتمرب ســـــنة  6املوافـــــق  1415عـــــام 
الـــذي حيـــدد صـــالحيات وزيـــر  1994

  الرتبية الوطنية املعدل واملتمم؛
 

املرســــوم التنفيــــذي رقــــم  و بمقتضــــى
شـــــوال عـــــام  11املــــــؤرخ يف  08-315

   2008أكتوبر  11املوافق  1429

املتضــــمن القــــانون األساســــي اخلــــاص 
بــاملوظفني املنتمـــني لألســـالك اخلاصـــة 

 بالرتبية الوطنية؛ 
  

ي ـــــــــــؤرخ فـــــــــمــــرار الـــــــــالق و بمقتضـــــى
املتضــــمن تقســــيم  1989أكتــــوبر  15

الرتاب الوطين إىل منـاطق جغرافيـة يف 
 .جمال العطل املدرسية

  
 يقرر ما يلي        

  
املـادة  طبقا ألحكام:  ولىالمادة األ

املــــؤرخ  04-08مـــن القــــانون رقـــم  31
 23ق ـاملوافــــ 1429حمــــرم عــــام  15يف 

واملــــــــــذكور أعــــــــــاله،  2008جــــــــــانفي 
يهـــدف هـــذا القـــرار إىل حتديـــد تـــاريخ 
الــــــدخول املدرســــــي ورزنامــــــة العطــــــل 

ــــــاملدرســــية للس ــــــنة الدراســــــــــــــ  يةــــــــــــ
2013-2014.  

  
حيدد تـاريخ الـدخول :  المادة الثانية

ـــــــــاملدرس ـــــــــنـي للســـــــــــــ ــــــــــة الدراسيـــــــــــ ة ــــــــــ
ق  ـع املناطــــــــــــــــــــجلميـــــــــــــــــــ 2013-2014
  : كالتايل

   
يـــوم األحـــد :  الموظفــــون اإلداريـــون

  .صباحا 2013سبتمرب  01
 

يـــــوم الثالثـــــاء :  المعلمــــــون و األســـــاتذة
 .صباحا 2013سبتمرب  03
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ســـــــــبتمرب  08يـــــــــوم األحـــــــــد :  التالميــــــــذ
  .صباحا 2013

  
حتــــــدد رزنامــــــة العطــــــل :  المــــــادة الثالثــــــة

ة بالنســــــــــــبة للســــــــــــنة الـــــــــــــدراسية املدرســــــــــــي
  :كالتايل  2013-2014

  
  عطلة الخريف

  
  :جميع المناطق

 2013أكتـــــــوبر  31مـــــــن يـــــــوم اخلمـــــــيس 
نــــــــــوفمرب  06مســــــــــاء إىل يــــــــــوم األربعــــــــــاء 

  .صباحا 2013
 

  عطلة الشتاء
 

 :جميع المناطق
 2013ديسمرب  19من يوم اخلميس 

 2014جانفي  05د ـوم األحـمساء إىل ي
 .صباحا

  
  يععطلة الرب

  
 :جميع المناطق
 2014ارس ـم 20س ـمن يوم اخلمي
 2014أفريل  06وم األحـد ـمساء إىل ي

  .صباحا
  

  عطلة الصيف
  

 :جميع المناطق 
جويلية  03ـيس ـوم اخلمـابتداء من يـ

مساء بالنسبة لألساتذة  2014
 .املعلمنيو 

تبــدأ عطلــة الصــيف : المـــادة الرابعــة
بالنســــــبة لإلداريــــــني بعــــــد إجنــــــاز كــــــل 

لعمليــــــــات املتعلقــــــــة بنهايــــــــة الســــــــنة ا
الدراســية مبــا فيهــا اجتماعــات جمــالس 
القبــــــــول والتوجيـــــــــه، و نشــــــــر نتـــــــــائج 
االمتحانــات الرمسيــة و تســليم الوثــائق 

  :املختلفة للتالميذ، وحتدد كالتايل
  

ابتــداء  :ى والثانيــة ـان األولـــالمنطقتــ
 2014جويليـــة  17مــن يــوم اخلمــيس 

 .مساء
 

داء مـــــن يـــــوم ابتـــــ :المنطقـــــة الثالثـــــة 
  .مساء 2014جويلية  10اخلميس 

  
جيب على :  المادة الخامسة

املعلمني و األساتذة و اإلداريني 
املشاركة يف تأطري االمتحانات 
الرمسية، ويف العمليات التكوينية اليت 

ما جيب أن تضمن ك. ون هلاعيستد
املداومة على مستوى املؤسسات 

 .التعليمية خالل عطلة الصيف
  

ينشــر هــذا القــرار : السادســة المــادة
  .يف النشرة الرمسية للرتبية الوطنية

  
  2013ماي  20اجلزائر يف 

  األمني العام
  بوشناق خالدي. م. س
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  اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلمهورية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التكوين
            125/0.0.5/2013 :رقمال
  

  مدير التكويـن
  ىإلـ

و السادة مديري الرتبية السيدات 
  للواليات 

  
فـــــــتح دورة تكوينيـــــــة :  الموضـــــــوع

 االبتدائيـــةالمدرســـة  لترقيـــة معلمـــي
  .التعليم األساسيوأساتذة 

  
ـــــــــة   ســـــــــعيا مـــــــــن وزارة الرتبيـــــــــة الوطني

لالســـــــــتجابة النشـــــــــغاالت مـــــــــوظفي 
قطـــــــــــاع الرتبيـــــــــــة الوطنيـــــــــــة ومعاجلـــــــــــة 
قضــــــاياهم املهنيــــــة واالجتماعيــــــة، يف 

 315-08ســوم ظــل تطبيــق أحكــام املر 
ا ـاملعــــدل واملــــتمم، السيمــــ 240-12و
يشـــــرفين أن  منـــــه، 57و 44ان ـادتــــــامل

ـــى  علـــم كافـــة معلمـــي املدرســـة  إىلأ
 االبتدائيــة وأســاتذة التعلــيم األساســي
ــذا الشــأن،  التــدابري الــيت مت اختاذهــا 

تقــرر فــتح دورة تكوينيــة ملــدة ســنة  إذ
التكويــــن عـــن  ةواحــدة بصــيغدراســية 
علــى إثرهــا معلمــو املدرســة  بعـــد يرقــى

االبتدائيــة وأســاتذة التعلــيم األساســي 
  :وذلك على التوايل ىأعلإىل رتبة 

يرقـــــى معلمـــــو املدرســـــة االبتدائيـــــة  -1
إىل رتبـــــة أســـــتاذ التعلــــــيم  10صـــــنف 

 .11االبتدائي رتبة 
يرقــــى أســــاتذة التعلــــيم األساســــي  -2

إىل رتبـــــة أســـــتاذ التعلـــــيم  11صـــــنف 
  .12املتوسط رتبة 

  
هـــذا التكـــوين علـــى برنـــامج شـــمل يو  
أساســها تعميــق  أربعــة مقــاييس )04(

التمهــــني البيــــداغوجي قصــــد  وتطــــوير
امـــــــتالك آليـــــــات الـــــــتحكم يف مـــــــادة 
االختصـــــــــــاص إىل جانـــــــــــب العلـــــــــــوم 
الرتبويـــــــة والنفســـــــية واالتصـــــــالية الـــــــيت 
تعطــي إضــافة نافعــة للمعلــم واألســتاذ 

  .على حد سواء
  

 كــل ســبل النجــاح  وحــىت نضــمنهــذا 
أطلــــــب مــــــن الســــــادة لتكــــــوين هلــــــذا ا

الشـروع فـورا  مديري الرتبية للواليات،
معلمـــــي املدرســـــة  يف حتضـــــري ملفـــــات

االبتدائيــة وأســاتذة التعلــيم األساســي 
الـــــذين مل يتـــــابعوا تكـــــوينهم يف إطـــــار 

 2007 االتفـــــــــاقيتني املربمتـــــــــني ســـــــــنة
بالنســــبة ألســــاتذة التعلــــيم األساســــي 

بالنسـبة ملعلمـي  2011واتفاقية أفريـل 
وتصــنيفها حســب درســة االبتدائيــة امل

وإرســــــال قائمــــــة الرتبــــــة والتخصــــــص، 
امسيــــة مرفقـــــة جبــــدول عــــددي جملمــــوع 
ـــــذا النـــــوع مـــــن  املرتشـــــحني املعنيـــــني 
التكـــــوين يف قـــــرص مضـــــغوط وقـــــوائم 

  ورقية ممضاة من طرف السادة 
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عـــــن طريــــــق مـــــديري الرتبيـــــة، وذلـــــك 
مديريـــــة التكـــــوين  إىلالربيـــــد احملمـــــول 

ـــــــوزارة الرتبيـــــــة الو  طنيـــــــة يف أجـــــــل ال ب
اية شهر جوان    .2013يتعدى 

   
قــد تقــرر الشــروع يف  .نــهإولإلشــارة ف 

دة سـنة ملـ اهـذ عملية جتسيد التكـوين
 بـــدل ثـــالث ســـنوات لفائـــدة معلمـــي
التعلـــــيم االبتـــــدائي وأســـــاتذة التعلـــــيم 
األساســــــي لكــــــل التخصصــــــات دون 

لتحقيــق األهــداف املســطرة  ، اســتثناء
مـة تكـوين منظو  والغايات املنتظرة مـن

ـــة  املكـــونني للوصـــول باملدرســـة اجلزائري
إىل املستوى الذي يسمح هلا مبنافسـة 

الرتبويــــــــة العامليــــــــة علــــــــى  املنظومــــــــات
ــــة ال تعــــرف  ــــا منظومــــة حي ــــار أ اعتب
ـــــل هـــــي يف تطـــــور مســـــتمر  اجلمـــــود ب

األداءات يف  ودائـــــــم للممارســـــــات و
خمتلـــــــــــــــف مناحيهـــــــــــــــا البيداغوجيـــــــــــــــة 

  .والتسيريية
  

ة أطلب من مهية العمليأل اونظر 
ايالء  السادة مديري الرتبية للواليات

العناية والرعاية الالزمتني هلذه العملية 
اهلامة يف ظل االلتزام الصارم حبيثيات 
هذا املنشور لضمان استفادة كل 
املعنيني بالعملية دون استثناء وكل 
تقصري يف هذا اجملال تتحمله مديرية 

  .الرتبية املعنية بذلك
  

 2013ماي  19اجلزائر يف 
  عن وزير الرتبية الوطنية وبتفويض منه

  مديـر التكـويـن
  أحسـن لبصيـر

 13-159 مـرقــــــــ يذيـتنفــــــــ مرســــــــوم
ـــة عـــام  جمـــادى 4 فـــي مـــؤرّخ الثاني
ســــــــنة  أبريــــــــل 15 الموافـــــــق 1434
ناصــــــب لمقائمــــــة ا يحــــــدد، 2013

ـــا التابعـــة  الخارجيـــة للمصـــالح العلي
 روطـــــوش ةــــــالوطني يةــــوزارة التربـــــل

 ناصــــب وكــــذالما االلتحــــاق بهــــذه
 .بها رتبطةلما الزيادة االستداللية

 
 ، األول الوزير إنّ 
  
 ، الوطنية الرتبية وزير تقرير على بناء
  

 سيما ال، الدستور على وبناء
 و 85-3 ادتانملا  2) الفقرة( 125

 ، منه
  

 ؤرخملـا 06-03 رقم األمر و بمقتضى
 1427 عـــــــام مجـــــــادى الثانيـــــــة 19 يف

 2006 ســــــــــــــنة يوليــــــــــــــو 15 املوافــــــــــــــق
 العـــــام تضـــــمن القـــــانون األساســـــيملوا

 ، العمومية للوظيفة
  

 رقــــــم الرئاســــــي رســــــومملا و بمقتضــــــى
 عـــام رمضـــان 17 ؤرخ يفملـــا 307-07

 ســـــــــــنة ســـــــــــبتمرب 29 املوافـــــــــــق 1428
 مــــــنح كيفيــــــات حيــــــدد الــــــذي 2007
 ناصـبمللشاغلي ا االستداللية الزيادة

 واإلدارات ؤسســــــــــــــــاتملا يف العليــــــــــــــــا
 ، العمومية

  
 رقم الرئاسي ومرسملا و بمقتضى

 عام شوال 16 ـؤرخ فـيملا 325-12
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 2012 سنة سبتمرب 3 املوافـق 1433
  ، األول الوزيرني تعي تضمنملوا
  

 رقــــــم الرئاســــــي رســــــومملا و بمقتضــــــى
 عـــام شـــوال 17 ـؤرخ فــــيملـــا 326-12

 2012 سـنة سـبتمرب 4 املوافـق 1433
  ، احلكومة أعضاء نيتعي تضمنملوا
 

 رقــــم ذيالتنفيــــ رســــومملا و بمقتضــــى
 القعــدة ذي 16 ـؤرخ فـــيملــا 174-90

 ســـــــنة يونيـــــــو 9 املوافـــــــق 1410 عـــــــام
 تنظــــيم كيفيــــات حيــــدد الــــذي 1990
 مســـتوى الواليـــة علـــى الرتبيـــة مصـــاحل
 ، تممملوا عدلملا، وسريها

  
 رقم التنفيذي رسومملا و بمقتضى

 عام شوال 24 ؤرخ يفملا 94-95
 1995 سنة مارس 25 املوافق 1415
 يف العليا ناصبملا قائمة حيدد الـذي

 لوزارة ركزية التابعةملا غري صاحلملا
ا  االلتحاق وشروط الوطنية الرتبية

  ، تممملوا عدلملا، وتصنيفها
 

 رقـــــم التنفيــــذي رســــومملا و بمقتضــــى
 عــــــام حمــــــرم 11 ـؤرخ فـــــــيملــــــا 04-08
 2008  سـنة ينـاير 19املوافـق  1429

 اخلـاص األساسـي القانـون تضمنملوا
 ةـشرتكـملا لألسـالك نتمـنيملني اوظفملبا
  ، واإلدارات العمومية اتـؤسسملا يـف
 

 رقــــم التنفيــــذي رســــومملا و بمقتضــــى
 عـــام شـــوال 11 ـؤرخ فــــيملـــا 315-08

 ســـــــــــنة أكـتوبــــــــــــر 11 املوافـــــــــــق 1429
 األساســــي القانـــــون تضــــمنملوا 2008

 لألســـالك نتمـــنيملا وظفنيملبـــا اخلـــاص
 عــــــــدلملا، الوطنيــــــــة بالرتبيــــــــة اخلاصــــــــة

 ، تممملوا
  

  ، اجلمهورية رئيس موافقة وبعد
  

  يأتي ما يرسم
  
 هـذا يهدف : األولى ـاّدةلما
 ناصبملقائمة ا حتديد إىل رسومملا

لوزارة  اخلارجية للمصاحل التابعة العليا
 االلتحاق وشروط الوطنية الرتبية
 االستداللية والزيادة ناصبملا ذه
  . ا رتبطةملا
 

 األول الفصل
 العليا بناصلما قائمة

  
 ناصـــبملا قائمـــة حتـــدد 2 : اّدةلمـــا

 لـوزارة اخلارجية التابعة للمصاحل العليا
  :يأيت كما الوطنية الرتبية

 ، عام أمني  -
 ، مصلحة رئيس - 
 . مكتب رئيس - 
  

 الثاني الفصل
 ينالتعي شروط

  
 مــن العــامني األمــ يعــني 3 : اّدةلمــا

 :بني
 ومـــــديري الوطنيـــــة الرتبيـــــة مفتشـــــي- 

 ، ستشارينملاني تصرفملات واالثانوي
 يثبتــون الــذين ،نيالرئيســيني تصــرفملا- 

 ثـــالث  اخلدمـــة مـــن ســـنوات (3)
  ، الصفة ذه الفعلية
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 (8) مثاين يثبتون الذينني تصرفملا- 
 ذه الفعلية من اخلدمة سنوات
  . الصفة
 
   : صاحلملا رؤساء يعني 4 : اّدةلما
 
 من، اإلدارية صالحلما بعنوان )أ

  :بني
 ورؤســـــــــاء ستشـــــــــارينملا نيتصـــــــــرفملا- 
 ورؤســـاء اآليل يف اإلعـــالمني هندســـملا
وبصــــــــفة ، اإلحصــــــــاء يفني هندســــــــملا

 حالـــة يف الثانويـــات مـــديري اســـتثنائية
 هـذه إىلني منتمـني وجود مـوظف عدم
 ، الرتب

ني تصــــــرفملواني الرئيســــــي قتصــــــدينملا- 
 يفني الرئيســـــيني هندســـــملالرئيســـــيني وا

ني لرئيســــيهندســــني املوا اآليل اإلعــــالم
 اســـــــــــتثنائية وبصـــــــــــفة، اإلحصـــــــــــاء يف

 دارسملــا ومــديري توســطاتملمــديري ا
ـــــــــة ـــــــــة يف االبتدائي  عـــــــــدم وجـــــــــود حال

، الرتــــــب هــــــذه إىلني منتمــــــني مــــــوظف
 مــن ســنوات (3) يثبتــون ثــالث الــذين
 ، موظف بصفة الفعلية اخلدمة

 يف الدولــــــة ومهندســــــي قتصــــــدينملا- 
 يف الدولـــــة اآليل ومهندســـــي اإلعـــــالم

ومســــــــاعدي ني تصــــــــرفملوا اإلحصــــــــاء
 الــــــذين، االبتدائيــــــة دارسملــــــا مــــــديري
 اخلدمـة من سنوات (5) مخس يثبتون
 ، الصفة ذه الفعلية

 ســـــــــــــــريينملا قتصـــــــــــــــدينملا نـــــــــــــــواب- 
ــــــملوا  اإلعــــــالم يفني هندســــــني التطبيقي

 التطبيقيـــــــــــــــني يفني هندســـــــــــــــملوا اآليل
 (8) مثــــاين يثبتــــون الــــذين، اإلحصــــاء

 ــــــذه الفعليــــــة مــــــن اخلدمــــــة ســــــنوات
  .الصفة
 
 ،البيداغوجية صالحلما بعنوان )ب
  :بني من
 ، توسطملا التعليم مفتشي- 
 ومفتشـي االبتـدائي التعليم مفتشي- 

 هـــــينملوا درســـــيملا التوجيـــــه واإلرشـــــاد
 ستشـــــــــــــارينملالثانويـــــــــــــات وا ونظـــــــــــــار
 ثــالث يثبتــون الــذين، للرتبيــة الرؤســاء

 الفعليــــــــة اخلدمــــــــة مــــــــن ســــــــنوات (3)
 الرتبيــــــة مستشــــــاري، موظــــــف بصــــــفة

ـــــــــــــة ستشـــــــــــــارينملوا  الرئيســـــــــــــيني للرتبي
 يهـللتوجـــــــــــني الرئيســـــــــــي ستشـــــــــــارينملوا

 ينـهـــــــــــــــــــملوا درســـــــــــــــــــيملواإلرشـــــــــــــــــــاد ا
اد ـواإلرشــــــــــــ يهـالتوجــــــــــــ ومستشــــــــــــاري

 مخـس تونـيثبـ الذين، هينملوا درسيملا
 ــذه الفعليــة مــن اخلدمــة سـنوات (5)

  . الصفة
 
   :كاتبملا رؤساء يعني 5 : اّدةلما
 
 من، اإلدارية كاتبلما بعنوان )أ

 : بني
 ورؤســـــــــاء ستشـــــــــارينملاني تصـــــــــرفملا- 

 احملفوظـــــــــــــــــات الوثـــــــــــــــــائقيني أمنـــــــــــــــــاء
ورؤســــــــــــاء ني الرئيســــــــــــي قتصــــــــــــدينملوا
 ورؤســـاء اآليل اإلعـــالم يفني هندســـملا
 وبصــــــــفة، يف اإلحصــــــــاءني هندســــــــملا

ومـــديري  الثانويـــات مـــديري اســـتثنائية
 دارسملــــــــــــــا ومــــــــــــــديري توســــــــــــــطاتملا

ـــــــــة ـــــــــة يف االبتدائي  عـــــــــدم وجـــــــــود حال
 ، الرتب ذهه إىلني منتمني موظف
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ني والوثـــــــائقيني الرئيســـــــيني تصـــــــرفملا- 
  رمسني، ملا ،نيالرئيسي أمناء احملفوظات

 يف الدولــــــة ومهندســــــي قتصــــــدينملا -
 يف الدولـــــة اآليل ومهندســـــي اإلعـــــالم

والوثـــــــــائقيني ني تصـــــــــرفملوا اإلحصـــــــــاء
 مــديري ومســاعدي احملفوظــات أمنــاء

 يثبتــــــون الــــــذين ،االبتدائيــــــة دارسملــــــا
 اخلدمــــــــة مــــــــن ســــــــنوات (3) ثــــــــالث

ذه  ، الصفة الفعلية 
 ســـــــــــــــريينملا قتصـــــــــــــــدينملا نـــــــــــــــواب- 
ــــــملوا  اإلعــــــالم يف نيهندســــــني التطبيقي

 يف هندســـــــــــــــني التطبيقيـــــــــــــــنيملوا اآليل
ـــذين، اإلحصـــاء  (5)مخـــس  يثبتـــون ال
 ــــــذه الفعليــــــة اخلدمــــــة مــــــن ســــــنوات
  . الصفة
 
، البيداغوجية كاتبلما بعنوان )ب
 :بني  من
   يومفتش توسطملا التعليم مفتشي- 
  
  

ــــيم االبتــــدائي  التوجيــــه ومفتشــــي التعل
 هـــــــين ونظـــــــارملوا درســـــــيملا واإلرشــــــاد
 الرؤســــــــــاء ستشــــــــــارينملوا الثانويــــــــــات

 ، للرتبية
 ستشــــــــارينملوا الرتبيــــــــة مستشــــــــاري- 

ـــــــــــــة  ستشـــــــــــــارينملوا الرئيســـــــــــــيني للرتبي
 درســيملواإلرشــاد ا للتوجيــهني الرئيســي

واإلرشــاد  التوجيــه ومستشــاري هــينملوا
 ثـالث يثبتـون نالذي، هينملوا درسيملا

 ـذه الفعليـة مـن اخلدمـة سنوات (3)
  . الصفة

  
 الثالث الفصل
  االستداللية الزيادة

 
 االسـتداللية الزيـادة حتدد 6 : اّدةلما
 يف ذكورةملـــا العليـــا ناصـــبملرتبطـــة باملا
 للجـدول وفقا أعاله 5 و 4و 3 وادملا

  : اآليت
  

االستداللية الزيادة
 تدالليالرقم االس العليا  ناصبلما  ستوىلما

أمني عام 9 255
مصلحةرئيس 8 195
مكتبرئيس 7 145

 



13 
 

 الرابع  الفصل
 التعيين  إجراء

  
 اّدةمـال  يـتم  7 : يف  التعيــني  
 ورئـيس ألمـني عـام  العليـا  ناصـبامل

 نصـوصامل مكتـب  ورئـيس  مصـلحة
 عليهـا  يف هـذا   بقـرار رسـومامل   مـن 
 بناء نيةالوط  بالرتبية  كلفامل  الوزير

 الـوالئي  ديراملـ  مـن  اقـرتاح  علـى 
  . للرتبية
 
 اّدةمـال  جيـب  8 :   أن   ينتمـي 
 يشـغلون مناصـب  الـذين  وظفـونامل

 عليـا  إىل   رتـب   تكـون   مهامهـا 
  .عنيةامل  لصالحيات اهلياكل  موافقة
 

 الخامس  الفصل
  وختامية  انتقالية  أحكام

 
 اّدةـــمال  يستفيد 9 :  وظفونامل 
 ناصبامل  يف  بصفة قانونية نونعيامل

أعاله  2  ادةامل  يف  ذكورةامل  العليا
 نيــــــــالتعي روطــــــــــــــش  وفونــــــــيست  وال

 الزيادة االستداللية  نــــــــــــــم اجلديدة، 
 رسوم، إىلامل  هذا  مبوجب  احملددة
اء مهامهم  غاية   نصبامل  يف  إ
  . شغولامل  العايل
 
 السلطة  مراعاة  مع  10 :  اّدةمال
 صالحية  هلا للسلطة اليت  ريةالتقدي 
 التعيـني، حيـتفظ  عينـون امل وظفـونامل 

 بصـفة  قانونيـة   يف   ناصـبامل أحـد 
 أعـاله2   ادةيف املـ  ذكورةاملـ  العليـا

  إىل  تـرقيتهم  حالـة  يف  مبناصـبهم
  . رتبة أعلى

 اّدةمـال  تلغــى  11 :   مجيــع   
 األحكـام  الفـةلمخا  رسـوم، هلـذا امل 
 رسـوم التنفيـذيامل  أحكـام  السـيما
 شـوال 24  فـــي  ـؤرخاملـ 95-94 رقـم

  مـارس25  وافـقامل  1415  عـام 
 ذكورتم، واملـوامل عدلامل، 1995سنة 
  . أعاله

  
 رسومامل  هــذا  ينشـر 12 :   اّدةمال
 للجمهوريّــة اجلريــدة الّرمسّيــة يف  

  . الّشعبّية  الدميقراطية  اجلزائريّة
 

 2013   يلأبر   15 يف  اجلزائر
  األولالوزير 

   سالل  الكامل  عبد
  

 
  

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  35/0.3.8/2013: الرقم 
  

  مقــّرر
  
  تاهلياكل والتجهيزامدير  إنّ 
  

ــــــذي رق بمقتضــــــى ــــــــاملرســــــوم التنفي م ــ
ربيــــــع األول  29املــــــؤرخ يف  94-265

 ســـنة ســـبتمرب 06املوافـــق  1415عـــام 
احملّدد لصالحيات وزير الرتبية  1994
  الوطنية،
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 املرسوم التنفيذي رقم بمقتضىو 
ديسمرب  20ي ــؤرخ فــامل 97-489

م للمرسوم واملتمّ  لاملعدّ  1997سنة 
املؤرخ يف  143-95التنفيذي رقم 

 قـاملواف 1415ام ـذي احلجة ع 20
واملتضمن  1995 سنة ماي 20

األمية إىل حتويل املركز الوطين حملو 
وتعليم  ديوان وطين حملو األمية

  ،مل واملتمّ املعدّ  الكبار،
  
املرسوم التنفيذي رقم  بمقتضىو 

عام  شوال 17املؤرخ يف  09-318
 سنةأكتوبر  06املوافق  1430
اإلدارة املركزية  املتضمن تنظيم 2009

  ،لوزارة الرتبية الوطنية
  
القرار الوزاري املشرتك بمقتضى و 

 1418ام ـول ذي احلجة عاملؤرخ يف أ
 1998مارس سنة  29ق ـاملواف

املتضمن التنظيم الداخلي للديوان 
  ،األمية وتعليم الكبار الوطين حملو

  
رتك ـالقرار الوزاري املش بمقتضىو 
الثانية عام  مجادى 05ي ــؤرخ فـامل

سبتمرب سنة  15املوافق  1420
املتضمن إنشاء ملحقات  1999

مية و تعليم األ للديوان الوطين حملو
  ،الكبار

  
ـــــاء ـــــة  وبن ـــــة الرتبي علـــــى مراســـــلة مديري

املـؤرخـة  24/2013لوالية سعيدة رقم 
املتمثلة يف وضع  2013مايو  26فـي 

أقســـام ومـــدرج مبتوســـطة اجملـــاجي  04
القدميــــة امللغــــاة ببلديــــة ســــعيدة حتــــت 
تصــــرف الــــديوان الــــوطين حملــــو األميــــة 

  وتعليم الكبار،
  

  يقــّرر
  

توضـــــــع احملـــــــالت  :األولـــــــىالمـــــــادة 
أقســـام ومـــدرج وقاعـــة  04املتمثلـــة يف 

جانبيــــة ومــــدخل املتواجــــدة مبتوســــطة 
ــــة ســــعيدة  عبــــد القــــادر جمــــاجي ببلدي
وامللغـــاة مبوجـــب شـــهادة اإللغـــاء رقـــم 

حتــــــــــت تصــــــــــرف  103/0.3.8/2006
حملــــو األميـــــة وتعلـــــيم  الـــــوطينالــــديوان 
   .الكبار

  
تسـتعمل احملـالت املـذكورة  :2المادة 

للـــديوان الـــوطين حملـــو  أعـــاله كملحقـــة
  .األمية والتعليم الكبار بوالية سعيدة

  
ــــ: 3المــــادة  ف كــــل مــــن الســــيد يكّل

والســــيد ســــعيدة مــــدير الرتبيــــة لواليــــة 
ة ـو األميــــــمـــــدير الـــــديوان الـــــوطين حملـــــ
يف جمـــــــــــــال  وتعلـــــــــــــيم الكبـــــــــــــار كـــــــــــــلّ 

  .قررامل هذابتطبيق اختصاصه 
  

قــــــــرر يف ينشــــــــر هــــــــذا امل: 4المــــــــادة 
  .بية الوطنيةرت للالنشرة الرمسية 

  
  2013 ماي 27اجلزائر يف 

  عن وزير الرتبية الوطنية و بتفويض منه
  مدير اهلياكل و التجهيزات

  بلجياليل خوجة
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  .و.ت.و/ت.هـ.م/123: الرقم 
  

  ـّررـمق
  
  ،اهلياكل والتجهيزاتمدير  إنّ 
  

م ــــــرسوم التنفيذي رقامل بمقتضى
ربيع األول  29املؤرخ يف  94-265
 سنة سبتمرب 06ق ـاملواف 1415ام ـع

احملّدد لصالحيات وزير الرتبية  1994
  الوطنية،

    
 املرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم بمقتضــــــىو 

ديســمرب ســنة  20املــؤرخ يف  97-489
م للمرســــــــوم و املــــــــتمّ  لاملعــــــــدّ  1997

 20املؤرخ يف  143-95التنفيذي رقم 
 20 قـاملوافـــــ 1415ام ـاحلجـــــة عـــــ ذي
واملتضــــمن حتويـــــل  1995 ســــنة مــــاي

املركــــز الــــوطين حملــــو األميــــة إىل ديــــوان 
وتعلـــــيم الكبـــــار،  وطـــــين حملـــــو األميـــــة

  ،مل واملتمّ املعدّ 
  
املرسوم التنفيذي رقم  بمقتضىو 

عام  شوال 17املؤرخ يف  09-318
 نةـس أكتوبر 06املوافق  1430
ة املركزية اإلدار  ن تنظيمـاملتضم 2009

  ،لوزارة الرتبية الوطنية
  

القرار الوزاري املشرتك بمقتضى و 
 1418ام ـاملؤرخ يف أول ذي احلجة ع

 1998ة ــــــارس سنــــــم 29ق ــــــاملواف
املتضمن التنظيم الداخلي للديوان 

  ،األمية وتعليم الكبار الوطين حملو
  
املشـــــرتك  يالقـــــرار الـــــوزار  بمقتضـــــىو 

الثانيـــــــة عـــــــام  مجـــــــادى 05 املـــــــؤرخ يف
ســـــــــــبتمرب ســـــــــــنة  15املوافـــــــــــق  1420
املتضــــــــمن إنشــــــــاء ملحقــــــــات  1999

األميـــة و تعلـــيم  للـــديوان الـــوطين حملـــو
  ،الكبار

  
على مراسلة مديرية الرتبية  وبناء

 129/2013لوالية تيزي وزو رقم 
املتمثلة  2013فرباير  12ي ـة فـاملؤرخ

يف وضع جناح من مرقد متوسطة 
دردار سعيد ببلدية تيزي وزو حتت 

الديوان الوطين حملو األمية  تصرف
  وتعليم الكبار،

   
  يقــّرر

  
يوضع جناح من  :األولىالمادة 

املدخل الشمايل  –الطابق السفلي 
ملرقد متوسطة دردار سعيد ببلدية  –

قاعات  06ن ـتيزي وزو واملتكون م
در ـــــــودورة مياه ورواق مساحته تق

حتت تصرف الديوان  ²م168 ــــبـ
   .م الكبارالوطين حملو األمية وتعلي
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تسـتعمل احملـالت املـذكورة  :2 المادة
أعـــاله كملحقـــة للـــديوان الـــوطين حملـــو 
األميــــة والتعلــــيم الكبــــار بواليــــة تيــــزي 

  .وزو
  

ــــ: 3المــــادة  ف كــــل مــــن الســــيد يكّل
والسـيد يزي وزو ـتـة ـمدير الرتبيـة لواليـ

  مدير الديوان الوطين حملو األمية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ال يف جمـــــــــــــ لّ الكبـــــــــــــار كـــــــــــــوتعلـــــــــــــيم 
  .قررامل هذابتطبيق اختصاصه 

  
قــــــــرر يف ينشــــــــر هــــــــذا امل: 4المــــــــادة 

  .النشرة الرمسية لوزارة الرتبية الوطنية
  

  2013 افريل 15 اجلزائر يف
  عن وزير الرتبية الوطنية و بتفويض منه
  مدير اهلياكل و التجهيزات

  بلجياليل خوجة

 النشر، مكتب الرتبوي املديرية الفرعية للتوثيق         تطوير املوارد البيداغوجية و التعليمية ة مديري 
  2013 ماي 560 العدد                                   النشرة الرسمية للتربية الوطنية       

www.m-education.gov.dz  
E-mail : sdde.edu@cniipdtice.dz 
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