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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  .و.خ.أ/و.ت.و/398: رقم 
  

  الوزير
  

  إىل السيدات و السادة
  

  )للمتابعة(املفتش العام              
  )متابعةلل(املفتش العام للبيداغوجيا 
  مديري اإلدارة املركزية 

  )للمتابعة و التنفيذ(                 
مديري املؤسسات الوطنية حتـت  

  )للتنفيذ(                   الوصاية 
  مديري التربية بالواليات 

  )التنفيذو  للمتابعة(                 
  املفتشني جلميع األطوار 

  )ذالتنفيو  للمتابعة(                 
مديري املؤسسات التعليمية جلميع 

  )للتنفيذ(                    األطوار
  

ــة : املوضــوع  إصــالح اخلدم
  .العمومية يف قطاع التربية الوطنية

  
تعليمة السيد الوزير األول  :املرجع 

املؤرخــــة يف  321رقــــم 
2013.10.20.  

  
يتصدر حتسني اخلدمـة العموميـة   
والتكفل الفعلي بقضايا املـوطن،  

اليا، قائمة انشغاالت احلكومـة  ح
وأجهزا املختلفة، بصفة خاصـة،  

واتمع مبختلف مؤسساته، بصفة 
وما إدراج هذا املوضوع يف . عامة

برنامج عمل احلكومة، و تأسـيس  
هيكل حكومي هلذا الغـرض، إال  
دليل على سعي احلكومة للتصدي 
لظاهرة تراجع اخلدمة العمومية اليت 

رضـا  بدأت تشكل مصدر عـدم  
املواطن وانزعاجه، مما حيتم ضرورة 
و أمهية استعادة ثقته يف اإلدارة اليت 
جيب عليها أن تعمـل يف إطـار   
الشفافية الكاملة و تتجنب احملابـاة  
واألساليب السلبية يف إدارة شؤوا 

  . جتاهه
  

فيما خيص قطاع التربية الوطنيـة،  
ومن منطلق العالقة الواسعة الـيت  

ـ   رب شـبكة  تربطه بـاملواطن  ع
املؤسسات التعليميـة و مصـاحل   
التربية يف الواليات، فإنـه يعمـل   
باستمرار من أجل حتسني اخلدمـة  
العمومية للمواطن و تغيري صـورة  
اإلدارة التعليمية لديه، و ذلـك يف  
كنف العدالة  و املسـاواة بـني   
املواطنني و باخلصوص يف ااالت 

  .املتصلة بتمدرس أبنائهم
  

، فقـد مت إسـداء   يف هذا اإلطار
جمموعة من التوجيهات إىل اإلدارة 
التعليمية على كافة املستويات، من 
ــري  ــات و املناش ــالل التعليم خ
واملذكرات اليت تركز على حسـن  
استقبال األولياء و التالميذ و عمال 
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القطاع و االستماع إىل انشغاالم 
و العمل علـى إجيـاد احللـول    
لقضاياهم املطروحة وفق تقتضـيه  
النصوص التنظيمية الـيت تسـري   

  . القطاع
  

و تطبيقا للتوجيهـات اجلديـدة   
للحكومة الرامية إىل إصالح اخلدمة 
العمومية، فإن قطاع التربية الوطنية 
ملزم بدعم كل الترتيبات املتخـذة  
يف هذا اال و املبادرة أيضا بوضع 
ترتيبات أخرى، مـن شـأا أن   
تساهم يف حتسني تقـدمي اخلدمـة   

ــي  العم ــل الفعل ــة و التكف ومي
بانشغاالت وقضايا املوطنني، وفقا 
للتوجيهات اليت تضمنتها تعليمـة  

. السيد الوزير األول املنوه ا أعاله
ـ و يتعلق األمر  باـاالت   اأساس

  :اآلتية
  
  حتسني استقبال املواطنني،. 
ختفيف اإلجـراءات اإلداريـة   . 

  وتبسيطها،
ــي بشــكاوي .  التكفــل الفعل

  املوطنني،
تعميم اسـتعمال تكنولوجيـا   . 

  .اإلعالم و االتصال
  
حتســني اســتقبال املــواطنني  .1

  والتكفل بانشغاالم
ــن   ــتقبال احلس ــكل االس يش
واالستماع للموطن عـامال مـن   

ــة  ــاح و الطمأنين عوامــل االرتي
واستعادة الثقة لديه يف املؤسسات 

لـذلك، جيـب   . اليت يتوجه إليها
القضاء فورا علـى السـلوكات   

اليت يسلكها  بعض أعوان  السلبية
ــة  ــة يف كافـ اإلدارة التعليميـ
املستويات، بسبب عدم تأهيلـهم  
لالضطالع مبهمة االستقبال، ممـا  
يتطلب و بصفة استعجالية، تنصيب 
جهاز يليق باسـتقبال املـواطنني   
ويساهم يف إعالمهم و تـوجيههم  
ويعمل على التكفل بانشـغاالم،  
حبيث جيب أن يقوم هذا اجلهـاز  

 :العناصر اآلتية على
  

تشكيل خاليا استقبال دائمة  .1.1
يف كل مستويات اإلدارة التعليمية 
و ذلك بتكليف موظفني مـؤهلني  
لتجسيد أهداف هذه املهمة بصفة 

 مستمرة،
ــم . 2.1 ــان مالئ ــيص مك ختص

ــل   ــوطنني يف ك ــتقبال امل الس
مستويات اإلدارة التعليمية، حبيث 
جيب أن يتوفر علـى املتطلبـات   

  حتهم،املادية لرا
حصر مهمة األعوان املكلفني  .3.1

باحلجابة يف توجيه املـواطنني إىل  
العون املكلف باالستقبال و اإلعالم 
و التوجيه، وال مينع أي مواطن من 
مقابلة املسؤول املقصـود أو مـن   

  ينوب عنه، 
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اختيار األعـوان املكلفـني   . 4.1
باستقبال و توجيه املواطنني وتنظيم 

ـ  دم قصـد  دورات تكوينية لفائ
  تأهيلهم هلذه املهمة،

تكليف مستشاري التوجيـه  . 5.1
املدرســي و املهــين املوجــودين 
باملؤسسات التعليمية باملسـامهة يف  

  إعالم و توجيه املوطنني،
ــاعات  . 6.1 ــام وس ــد أي حتدي

االستقبال و تعيني املسؤول املكلف 
بذلك يف كل مسـتويات اإلدارة  

  التعليمية،
ها إىل أولياء و اإلعالن عنها بتبليغ

التالميذ و تعليقها يف مكان مالئم 
  يسمح باإلطالع عليها،

العمل بدفتر املراسلة كوسيلة . 7.1
تربوية أساسية للتواصل و التعاون 
بني أولياء التالميـذ و املؤسسـة   
التربوية، كسبا للوقت و اجلهـد  

  .جلميع األطراف
تنظيم االتصـال باألوليـاء   . 8.1

يف حالـة  وجتنب اسـتدعائهم إال  
  .الضرورة القصوى

توفري بعض الوثائق اإلعالمية . 9.1
اخلاصة بقطاع التربيـة الوطنيـة   
ووضعها يف املكـان املخصـص   
لالستقبال، دف املسامهة يف إعالم 

  .األولياء و املواطنني بشؤون التربية
قيــام خاليــا االســتقبال . 10.1

هلـذه   إجباريا بالتقييم الـدوري 
عنها مـن   يترتبما  العملية وكل

تتبع وتوجيه، مع إعداد تقارير ترفع 

إىل املسؤولني السلميني الذين جيب 
عليهم أن يتدخلوا لتحسني اخلدمة 
العمومية، و تـذليل الصـعوبات،   
وحل الوضعيات اإلشكالية الـيت  

  .تعيق عمل خاليا االستقبال
تنظيم املداومة الفعالـة يف  . 11.1

املؤسســة التربويــة و اإلدارة   
  .يةالتعليم
استغالل اهلاتف يف استقبال . 12.1

املكاملات الـيت تـثري انشـغاالت    
األولياء و املواطنني و وضع أرقامه 

  .يف متناوهلم
استقبال أوليـاء التالميـذ   . 13.1

واملوطنني داخل املكاتب و بكيفية 
الئقة تعكس القدوة اليت جيـب أن  
يتحلى ا مسؤويل قطاع التربيـة  

ية و نبـذ  الوطنية، جتسيدا للشفاف
احملاباة، و ذلك لترسيخ  ثقتهم يف 

  .مؤسسات دولتهم
وضع دليل خاص بأوليـاء  . 14.1

التالميذ لتوسيع ثقافـة االتصـال   
الفعال و إفـادم بـاإلجراءات   
املعتمــدة و املرتبطــة بتمــدرس 

  .أبنائهم
السعي  إىل تـوفري األمـن   . 15.1

باملؤسسات التعليمية بالتنسيق مـع  
حقيق الظروف اجلهات املختصة لت

ــدرس  ــة للتم ــنة و املالئم احلس
  .واستقبال املوطنني

  
ختفيف اإلجراءات اإلداريـة   .2

ـ :  وتبسيطها التـذكري أن   ردجي
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اإلجراءات املعمول ا يف قطـاع  
التربية الوطنية واملرتبطـة بعالقـة   
املواطن باإلدارة التعليميـة تتميـز   
بالتبسيط و االقتصار علـى احلـد   

  .طلوبةاألدىن للوثائق امل
  

و عمال بالتعليمات املؤكدة لتبسيط 
اإلجراءات و ختفيف امللفـات، مت  
تنصيب فوج عمل على مسـتوى  
اإلدارة املركزية لـوزارة التربيـة   

أكتــوبر  25الوطنيــة ، بتــاريخ 
، ليعكف على حصر امللفات 2012

اليت تربط املواطن باإلدارة التعليمية 
ودراسة إمكانية تبسيطها أكثر من 

و يف هذا . ، بقدر اإلمكانذي قبل
ملفات، ) 5(اإلطار مت حتديد مخسة 

كانت حمل دراسة و متحيص مـن  
  .قبل الفوج املذكور

  
و تطبيقا للتوجيهـات اجلديـدة،   

حـىت   يتعني ختفيف امللفات اآلتية
تقتصر على الوثـائق األساسـية   

  .الالزمة
  :   ملف التالميذ املدرسي .1.2
شهادة امليالد عند التسـجيل يف   -
م التربية التحضريية أو السـنة  قس

األوىل االبتدائية وال يعاد طلبها إال 
من تالميذ أقسـام االمتحانـات   

  ؛الرمسية
صورة مشسية يف بدايـة كـل    -

  مرحلة تعليمية،
  ؛نسخة  من الدفتر الصحي -

وثيقة تثبت اإلقامـة حسـب    -
القطاع اجلغرايف للمدرسة أو مقـر  

  .عمل األولياء يف حميطها
  

يسمح للتلميـذ الـذي   : ملحوظة
يعاين من مرض مزمن أو يكـون  
معاقا، بالتسـجيل يف املؤسسـة   
املرغوب فيها، حيث يسري ذلك 

  .على كل املراحل التعليمية
  

ملف حتويل التالميـذ مـن   . 2.2
  :مؤسسة إىل أخرى

طلب خطي من الويل الشـرعي   -
  ؛يوجه للمؤسسة املستقبلة

  ؛كشف النقط األصلي و األخري -
  .ثبت اإلقامةوثيقة ت -
  

تتكفـل كـل مـن    : 1ملحوظة 
األصـلية و املؤسسـة    املؤسسـة 

املستقبلة باسـتكمال إجـراءات   
بطاقة التحويل، ملـف  (التحويل 

  ...).التلميذ املدرسي،
بالنسبة للتحويل مـن  : 2ملحوظة 

والية إىل أخرى، جيـب تبسـيط   
وتسهيل اإلجراءات، خصوصا يف 

  .احلاالت القصوى
  

  :لوثائقالتصديق على ا. 3.2
التصديق على الوثائق املدرسية . 

 :املوجهة لالستعمال يف اخلـارج 
توسع سلطة التصديق على مطابقة 
الوثائق ألصوهلا إىل مديري التربية 
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بالواليات بعد اعتماد توقيعهم لدى 
  .اجلهة املختصة

التصديق على الوثائق املدرسية . 
يتم التصـديق علـى    :و املهنية 

املهنية املتداولـة   الوثائق املدرسية و
ـ  ة، كـل  يف قطاع التربية الوطني

حسب دائـرة اختصاصـه، مـن    
  :طرف

  ؛مديري اإلدارة املركزية ونوام. 
مديري املؤسسات الوطنية حتـت  .

  ؛الوصاية
مديري التربية ورؤساء املصـاحل  . 

  ؛املعنية مبديريات التربية
  .مديري املؤسسات التعليمية. 
  

قة ملف املشاركة يف مسـاب . 4.2
للمشاركة يف مسـابقة  :  التوظيف

التوظيف، يطلب من املترشـحني  
  : تقدمي

  ؛نسخة  من املؤهل العلمي. 
  ؛بطاقة اإلقامة. 
نسخة مصادق عليها من بطاقـة  . 

  ؛التعريف الوطنية
و كل وثيقة تساعد على تقيـيم  .

  .املترشح
  

أما بقية الوثائق اإلدارية فتستكمل 
: ليـة يف حالة جناحهم، بالوثائق التا

شـهادة  ، شهادة السوابق العدلية
اجلنسية، شهادة امليالد، شـهادتان  

، )طب عـام وصـدري  ( طبيتان 
إثبات الوضعية جتاه اخلدمة الوطنية، 

ظرفان، وهذا يف انتظار ما تتخـذه  
املديرية العامة للوظيفة العمومية ذا 

  .الشأن
  

أما بالنسبة إىل االمتحانات املهنية، 
مي طلـب  فيكتفي املوظف بتقـد 

ــل اإلدارة  ــح و تتكفـ الترشـ
  .باإلجراءات املتعلقة بالترقية

  
ملف إحالة موظف التربيـة  . 5.2

تتــوىل اإلدارة : علـى التقاعــد  
املستخدمة تصفية امللف يف الوقت 

آليا، دون مطالبة املوظـف   احملدد
بتكوين وثائق امللف، ماعدا الوثائق 

  .الشخصية اليت ميكن إضافتها
  

ـ   ات أوليـاء  ملف اعتمـاد مجعي
فيمـا خيـص اعتمـاد     :التالميذ

ــذ يف   ــاء التالمي ــات أولي مجعي
املؤسسات التربويـة، فـإن وزارة   
التربية الوطنيـة ستسـعى لـدى    
ــيط   ــة إىل تبس ــات املعني اجله
اإلجراءات اإلدارية فيمـا يتعلـق   
مبلف إنشائها و شروط اعتمادهـا  
وذلك لفائدة التالميذ و املصـلحة  

  .العامة
  
ـ  .3 ي بشـكاوي  التكفل الفعل

إن التجاوب الفعلي مع  :املوظفني 
انشغاالت املواطنني و شـكاواهم  
وتظلمام يتطلب التعامل الفوري 
معها و السعي الـدائم ملعاجلتـها،   
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وهذا املسعى يستوجب اختاذ تدابري 
مستعجلة أولية يف كل اجلوانـب،  
حبيث يكون التركيز  على أمههـا،  

  :على النحو اآليت
  

ع تكليــف موظــف يتمتــ .1.3
بالكفاءة و التجربة، على مستوى 
املديريات املركزيـة و مـديريات   
التربية و املؤسسات الوطنية حتـت  
الوصاية، ليتوىل استقبال الشكاوي 

لمات و العرائض الواردة من و التظ
املواطنني، ودراستها مع املسـؤول  
املباشر، و البت فيها، و الرد عليها، 

 لزوما، 
تسجيل كـل الشـكاوي    .2.3

ت و العرائض، لزومـا،  والتظلما
وتبويبها حسب املوضـوع، واردا  

 وصادرا، 
االلتزام بتقدمي وصل استالم، . 3.3

التظلمات و و بالرد على الشكاوي 
و العرائض كتابيا، يف مدة زمنيـة  
تتوافــق مــع طبيعــة املوضــوع 

  املطروح،
تقييم عمل وأداء املوظـف  . 4.3

الذي أسندت له هـذه املهمـة،   
ـ  يلة العمـل  دوريا، و تقييم حص

املنجز لقياس مستوى فعالية احللول 
  املتخذة،

حتضري استمارة عملية خمتصرة . 5.3
لكي متال من طرف املواطن الذي 

  حيضر لتقدمي شكواه، 

استغالل خمتلف الشـكاوى  . 6.3
والتظلمات و العرائض اليت تتكرر 
باستمرار يف مضموا، حبيث تقوم 
اإلدارة يف هذه احلالـة، بإسـداء   

هـات كتابيــة و تعليمــات  توجي
  تنفيذية ملعاجلة مثل هذه القضايا، 

ختصيص رقم هاتفي علـى  . 7.3
غرار الرقم األخضـر السـتقبال   
مكاملات املوطنني، على  أن تتخذ 
الترتيبات الالزمة لوضعه و اإلعالن 
عنه واستغالله سواء على مستوى 
ــديريات   ــة أو م اإلدارة املركزي

  التربية، 
ى املؤسسات أما على مستو. 8.3

التعليمية، فإن املـديرين ملزمـون   
بتخصيص سجل مفتوح للموطنني 
لتســجيل شــكاواهم وآرائهــم 
ومقترحام، مع ضرورة االطالع 
عليها و متابعتها وإجياد احللول  هلا 

  .و الرد عليها يف الوقت الالزم
اعتماد التقييم الدوري هلـذه  . 9.3

العملية واستغالهلا يف حتسني األداء 
  .ية اخلدمة املقدمةنوع
  
تعميم تكنولوجيـا اإلعـالم   . 4

  واالتصال
استعمال الربيد االلكتروين يف . 1.4

املراسالت، و يف كل املسـتويات،  
ما بني اإلدارة املركزيـة و اإلدارة  
احمللية و املؤسسات التابعـة هلـا،   
توخيا لسرعة التبليـغ و سـيولته   

  وفاعليته،
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واصل قيام اإلدارة املركزية بالت. 2.4
املباشر على اهلواء، عـن طريـق   
احملاضرة املرئية، مع اإلدارة احملليـة  
واجلماعة التربوية يف إطار التشاور 
و تبادل اآلراء يف خمتلف العمليات 
و امللفات و القضايا اليت م قطاع 

  التربية الوطنية،
تسجيل املترشحني ملختلـف  . 3.4

االمتحانات املدرسية الرمسية و كذا 
ت التوظيف اخلارجي، على مسابقا

املواقع االلكترونية املخصصة هلـذا  
الغرض و نشر النتائج على نفـس  

  املواقع،
وضع التوثيـق التربـوي يف   . 4.4

متناول مجيع األطراف فيها أوليـاء  
التالميذ و املـواطنني يف املوقـع   
الرمسي لوزارة التربيـة الوطنيـة   
واملواقع الفرعية ملديريـة التربيـة   

  ،بالواليات
ــع . 5.4 ــتح مواق الســعي إىل ف

الكترونية خاصـة باملؤسسـات   
التعليمية، كلما كان ذلك ممكنـا  
وإتاحتها لألوليـاء و املـواطنني   
واحلرص على حتيينها و تغذيتـها  
باملعلومات و املستجدات التربويـة  
والنشاطات الـيت ـم التالميـذ    
وأوليائهم، و ذلك اقتداء بالتجارب 

ربية و حىت الناجحة يف مديريات الت
املؤسسات التعليمية اليت بـادرت  

يف  بتقدمي هذه اخلدمة على اخلـط 
  .بعض الواليات

السعي إىل تـوفري اهلـاتف   . 6.4
الثابت باملدارس االبتدائية لتسهيل 
تعميم االنترنيت و جتسيد االتصال 
و اإلعالم على أوسع نطاق بتنسيق 
جهود وزارة الوطنية مع الـدوائر  

  .الوزارية املعنية
إن الشروع الفوري يف تطبيق هذه 
اإلجراءات املستعجلة على كل 
مستويات اإلدارة التعليمية، يتطلب 

بعمليات التحسيس و التوعية  القيام
األمر يوثق ، والتوجيه و التنظيم

مصداقية قطاع التربية الوطنية جتاه 
األولياء و املواطنني، و يؤكد 
التزامها و حتمل مسؤولياا يف 

صلحة العامة، من خالل خدمة امل
  .ترقية أمناط التسيري و األداء

و عليه، فإن استعمال أداة اإلعالم 
و االتصال بكل وسـائلها أمـر   
ضروري، ألنه يتيح يئة الظروف 
املواتية لتطبيـق هـذه العمليـات    

فعلى اجلميع، إذن، السعي . بفعالية
اجلاد لتحقيق األهـداف النبيلـة   

خلدمة املنشودة من مسعى حتسني ا
العمومية يف خمتلف جوانبه، و ذلك 
بتحمل كل طرف ملسؤوليته، مـن  
 موقعه، و االلتزام ذه التعليمـات 

جديـة   وجتسيدها الفعلي بكـل 
وصرامة للوصـول إىل الغايـات   

  .املنتظرة منها اجتماعيا و إنسانيا
  

لذا جيب إعطاء كل العناية ملضمون 
هذا املنشور الذي يكتسي أمهيـة  
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يق حمتواه بكل صـرامة  بالغة و تطب
  .ومسؤولية، خدمة للمصلحة العامة

  
  2013نوفمرب  30اجلزائر يف 

  وزير التربية الوطنية
 بابا أمحد اللطيف عبد 

  
   

  
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية
  األمني العام

  0132/ع.أ/ و.ت.و/ 1901: رقم 
  

  إىل السيدات و السادة
  

  اإلدارة املركزيةمديري 
  مديري املؤسسات الوطنية
  مديري التربية بالواليات

  
متابعة تطبيق إجراءات : املوضوع 

  .إصالح اخلدمة العمومية
  

تعليمة السيد وزير التربية  :املرجع 
و .أخ/و.ت.و/398الوطنية رقـم  

  .2013نوفمرب  30بتاريخ 
  

عـن  ( جتدون رفق هذا اإلرسال 
ـ  ، )روين طريق علبة الربيد اإللكت

املنشور الذي أصدره السيد وزيـر  
التربية الوطنية و الذي ضمنه مجلة 
التعليمات واإلجراءات املندرجة يف 

إطار تعليمة السيد الـوزير األول  
   .املنوه ا يف مرجع املنشور

  
ر التذكري ـذا الصـدد، أن   دوجي

كافة اإلجراءات املنصوص عليهـا  
يف املنشور، كانت حمل استشـارة  

أوسع نطاق، حبيث مت إثراؤها على 
بفضل املقترحات املكتوبة و كـذا  
املناقشات اليت جرت خالل حصيت 
احلوار املباشر عن طريق احملاضـرة  

و هي من هذا املنطلق، تنم  .املرئية
عن مسـامهة و قبـول اجلماعـة    
التربوية ملضموا، و من مثة فهـي  
تعكس قابليتها للتطبيـق بصـفة   

ــا رصــينة ومتدرجــة يف جما ال
حتسـني اسـتقبال   : األربعة، أي

املواطنني، ختفيـف اإلجـراءات   
اإلدارية و تبسيطها، التكفل الفعلي 
بشكاوي املـوطنني، واسـتعمال   

  .تكنولوجيا اإلعالم و االتصال
  

إذن، فانطالقا مما هو مسطر، وسعيا 
جتسيد هذا املسعى، إىل من اجلميع 

ميدانيا و عمليا على أرض الواقع، 
  :يام ا يلييتعني الق

تنصيب جلنـة ملتابعـة تنفيـذ    . 
العمليات املسـطرة، يف اـاالت   
سالفة الذكر، سواء على مسـتوى  
ــة   ــاحل اإلدارة املركزيـ مصـ
أواملؤسسات الوطنية أو مـديريات  
التربية أو املؤسسـات التعليميـة،   
وتتكون اللجنة الوالئية اليت يترأسها 
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ـ  ه السيد مدير التربية مبساعدة أمني
، من رئيس مصلحة املوظفني، العام

) 3(مفتشني و ثالثـة  ) 3(و ثالثة 
مديرين للمؤسسـات املدرسـية،   

  ميثلون األطوار التعليمية الثالثة،
تضع اللجنة الوالئية، على غرار . 

اإلدارة املركزية خمططـا تنفيـذيا   
حمددا يف الزمان و املكان حبيـث  

ح كل ااالت و ترسـله إىل  سمي
م لوزارة التربيـة  السيد األمني العا

  ،2013ديسمرب  22الوطنية قبل 
تسطر اللجنة برناجما للعمليـات  . 

التحسيسية و اإلعالمية و التكوينية 
لصاحل كل الفـاعلني املتـدخلني   
واملعنيني باإلجراءات املسطرة، مع 
العلم أن الوزارة سـتتوىل تنظـيم   
ملتقيات وطنية و عمليات تكوينية 

ـ   ات يف جمال اسـتغالل تكنولوجي
ــيم   ــال لتعم ــالم و االتص اإلع
االستفادة مـن الواليـات الـيت    
  اكتسبت خربة رائدة يف هذا اال،

حترر اللجنة تقريرا دوريا يف اية . 
از، مـدى  فيه بإجي كل شهر، تبني

حتقيق العمليات املربجمة، و ذلـك  
م ـد سيسلم لكـوفق منوال موح

يرسل هـذا التقريـر إىل   . الحقا
تابعـة تنفيـذ   اللجنة الوزاريـة مل 

العمليات املسطرة، الـيت يرأسـها   
السيد موايسي  حممد، مدير املوارد 
البيداغوجية و التعليمية، و املتكونة 

فاطمة الزهراء،  من السيدة حراث
مــديرة الدراســات، و الســادة 

بوعنيبة عبد النور، مفتش مركزي 
و السيد بن ضيف اهللا عبد الكامل، 

شرية، نائب مدير تسيري املوارد الب
والسيد بولسان مولود، نائب مدير 

  .التعليم األساسي
  

العملية الوطنية أمهيـة   هتكتسي هذ
قصوى و من مثة جيب أن نوليهـا  
مجيعا ما تستحقه من عناية و متابعة 

  .دائمة
   

  2013ديسمرب  01اجلزائر يف 
  األمني العام بالنيابة

 موسى خبيت. ن
  

  
  

 الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية 
 وزارة التربية الوطنية

 األمني العام 
                                     13/ع.أ/و.ت.و/1907 :رقم
  
  إىل

  السيدات و السادة مديري التربية 
 )للمتابعة(                          

السيدات و السادة مفتشي التربيـة  
  )للمتابعة(                  الوطنية 

ــيدات و  ــديريالس ــادة م  الس
   )للتنفيذ(                  الثانويات

  
دالالت املالحظـات  : املوضوع 

التقـومي  املسجلة على كشـوف  
  .لتالميذالفصلي ل
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   :املراجع 
املنشور الوزاري املشترك رقـم  . 

ــؤرخ يف  1387  07/2013/ 26امل
املتضمن التوجيه إىل مساري التعليم 

   .والتكوين املهنيني
 12املؤرخ يف  481 املنشور رقم. 

املتضمن تعـديالت   2006نوفمرب 
                     .خاصة بكشوف نتائج التقومي

 24املؤرخ يف  318املنشور رقم . 
املتضـمن تعـديل    2013جويلية 

كشف التقومي الفصـلي للنتـائج   
  . املدرسية

  
تكملة للمناشري املذكورة يف املرجع 

بعـض   سلبياتأعاله واستدراكا ل
سات،  نلفت انتبـاه مجيـع   املمار

املعنــيني إىل أمهيــة املالحظــات 
املسجلة على كشـوف التقـومي   
ــذه   ــث أن هل ــلي،  حي الفص
املالحظات بالغ األثـر يف حيـاة   

فضـال   ،التلميذ ومساره الدراسي
عما  هلا مـن أمهيـة  بالنسـبة      
لألولياء بغرض متابعة أبنائهم مـن  
حيث النتائج احملصلة أو من حيث 

وحىت . اجلانب السلوكي التوجيه و
تؤدي هذه الوثيقة  الغرض املقصود 
منها، يشرفين أن أذكركم بضرورة 

 الحظـات املاالجتهاد يف صـياغة  
بدالالت ذات طابع  اليت تتضمنها 

بيداغوجي مع العناية الضرورية ا،  
من خالل العمـل بالتوجيهـات   

  :التالية

عدم ترك خانات املالحظات  -1
السـلوك   فارغة مع تسجيل تقدير

 ..واملواظبة و اإلرشاد
تفادي املالحظات املبتذلة مثل  -2

تلك اليت هلا داللتها يف العالمـات  
العددية، كأن تكتـب مالحظـة   

لتلميذ حتصل على معدل " متوسط"
10/20. 

يوجه "جتنب استعمال مالحظة  -3
وتعويضـها  " إىل احلياة العمليـة  

مبالحظة دالة على توجيـه سـليم   
: بارة  مثلبع للتلميذ يكون أدناها

أحــد اختصاصــات  يوجـه إىل "
يف اية " نيأو التعليم املهني التكوين

 .السنة الدراسية
ــدى   -4 ــتعمال إح ــد اس عن

التطبيقات املعلوماتيـة يف إجنـاز   
الكشوف جيب اقتصـار املـربمج   
املعلومايت املعتمد عنـد  سـحب   
الكشوف على النتائج املدرسـية  

أما خبصـوص املالحظـات   ..فقط
يـدويا  ة غري آلية أو بكيففتسجل 

مع التركيـز   ،بعد سحب الكشف
هذه املالحظـات   على أن توحي

 : أو تدفعه إىل إجيابا للتلميذ
   أن  يصبو حنو االجتاه االجيـايب

 .للدراسة 
  أن جيد يف املالحظة  املعاين اليت

 .تنفعه  فعال
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   أن جتعله يدرك أن له القـدرة
الكافية للقيام بالعمـل الدراسـي   

 .املطلوب
 تثري سـلوكه و تدفعـه إىل    أن

 .إظهار اهتمام أكرب باملادة
  أن تكون يف كل األحوال ذات

 .    هدف تربوي 
  

ويف األخري أؤكد علـى العنايـة   
بكشف التقومي  الفصلي باعتبـاره  
أداة بيداغوجيـة وإداريـة حتــدد    
املسار الدراسي للتلميذ  ومصـريه  

  .التعلمي
   

  2013ديسمرب  02اجلزائر يف 
 العام بالنيابةاألمني 

  موسى خبيت. ن
  

   
  

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
    وزارة التربية الوطنية

  األمني العام
  .2013/ع.أ/و.ت.و/1913: رقم
  
السيدات و السادة مديري  إىل 

  التربية بالواليات
  

تعميم إنشاء مجعيات : املوضوع 
  .أولياء التالميذ

  

 /530مراسلة رقم  :املرجع 
املؤرخة يف  2013/ع.أ/و.ت.و

2013.02.24.  
  

جتسيدا للسياسة اليت تنتجها الوزارة 
يف توطيد العالقة بـني املدرسـة   
وأولياء التالميذ بصفتهم أعضاء يف 
اجلماعة التربوية و بناء على القانون 

ـ  الوطنية التوجيهي للتربية  مـرق
ــؤرخ 08-04 ــانفي 23 يف امل  ج

 ،32 و 26 ،25 املواد السيما 2008
املتضمن إشراك و مسامهة األولياء 
يف حتسني ظروف متدرس أبنائهم، 
أطلب منكم تسهيل إنشاء مجعيات 
أولياء التالميذ و تعميمها و كـذا  

 06-12تكييفها وفق القانون رقـم  
املتعلق  2012جانفي  12املؤرخ يف 

باجلمعيات و كـذا يئـة كـل    
الظروف املالئمة لتمكينـها مـن   

بقـا للقـوانني   ممارسة نشاطاا ط
املعمـول ـا ـدف اســتفادة    
املؤسسات التربوية من اخلـدمات  
الــيت ميكــن أن تقــدمها هــذه 

ني التربـوي  لاجلمعيات يف اـا 
  .والعالقات مع احمليط

  
  2013ديسمرب  04اجلزائر يف 

  األمني العام بالنيابة
  موسى خبيت. ن
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  الدميقراطية الشعبية اجلمهورية اجلزائرية
                ية الوطنية  وزارة الترب

                         مديريـة التعليم األساسي
                               0.0.2/13/ 452:  رقم
  

  إىل 
السيدات والسادة مديري التربية 

  بالواليات
  

تثبيت إجراء الـدورة  : املوضوع 
االستدراكية المتحان اية مرحلة 

ـ التعليم االبتـدائي   وان دورة ج
2014.  

  
   :املراجع 

املؤرخ  7القرار الوزاري رقم  -
  .، املعدل2005مارس  6يف 
ــم  - ــلة رقـ  1872 املراسـ
املؤرخــــة يف  /ع.أ/و.ت.و/

20/11/2013.  
  

تندرج االستشارة امليدانيـة الـيت   
نظمتها وزارة التربية الوطنية بشأن 
 جدوى تنظـيم دورة اسـتدراكية  
المتحان ايـة مرحلـة التعلـيم    

ممثلي دائي، ضمن مبدأ إشراك االبت
اجلماعة التربوية والشركاء الفاعلني 
املعنيني، من أجل إبراز حوار بنـاء  

  .حول هذا املوضوع
 

إن هذه االستشارة كانت ثرية من 
حيث االقتراحات املقدمة حـول  

. كيفيات تنظيم هـذا االمتحـان  
وحىت وإن كان هنـاك توجـه يف   
بعض اآلراء حنو االسـتغناء عـن   

ــراء ــتدراكية  إج ــدورة االس ال
لالمتحان املذكور، إال أن هنـاك  

  . آراء أخرى تتحفظ على ذلك
  

وعليه، تقرر تثبيت  تنظيم الدورة 
االستدراكية المتحان اية مرحلة 

يف شهر جـوان   يالتعليم االبتدائ
، وتأجيــل العمــل ــذا 2014

تنـاول   مريثمـا يـت  اإلجراء، 
املوضوع يف إطار أمشل وأوسـع  

نظـر يف تنظـيم هـذا    إلعادة ال
    .االمتحان

  
املطلوب منكم تبليغ هذا القرار إىل 
كل أفراد اجلماعة التربوية، ليكونوا 
على دراية مبا أسفرت عنه نتـائج  
ــذا   ــة يف ه ــارة امليداني االستش

  .املوضوع
  

  2013 ديسمرب 17اجلزائر يف 
 عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه

 مدير التعليم األساسي
 عـباسيبراهيم ا
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
  وزارة  التربية  الوطنية

مديرية تطوير املوارد البيداغوجيـة  
  والتعليمية

املديرية الفرعيـة لترقيـة النخبـة    
  املدرسية ومتابعتها

 /ت. ب. م. ت. م/44: الــرقم
2013.  

  
  إىل السيدات والسادة 

  مديري التربية للواليات 
  )للتنفيذ واملتابعة(                   

  مفتشي التربية الوطنية 
  )لإلعالم واملتابعة(                  

  مديري مؤسسات التعليم الثانوي 
  )للتطبيق(                           

  
املنافسـات الوطنيـة   : املوضوع

العلمية واألدبية يف مرحلة التعليم 
ــية  ــنة الدراس ــانوي للس      الث

2013-2014.  
  

املؤرخ يف  105القرار رقم : املرجع
26/06/1996.  
  

يف إطار املنافسات الوطنية العلمية 
واألدبية يف مرحلة التعليم الثـانوي  
اليت تنظمها الوزارة مبقتضى القرار 
املشار إليـه يف املرجـع أعـاله    
واملتضمن إحداث منافسات علمية 
وتربوية يف بعض مـواد التعلـيم   
ــذ  ــة للتالمي ــانوي ، خاص  الث

املتمدرســني يف هــذه املرحلــة، 
يشرفين أن أوافـيكم بالترتيبـات   
واإلجراءات اليت ينبغـي اختاذهـا   
لتنظيم هذه املنافسات بعنوان السنة 

  .2013/2014الدراسية اجلارية 
  
ــة   -1 ــة املعني ــواد التعليمي امل

 : باملنافسات العلمية واألدبية
تشمل املنافسات العلمية واألدبية  -

 :ية اآلتيةاملواد التعليم
 -العلوم الفيزيائيـة  -الرياضيات

 -التـاريخ  -اللغة العربية وآداا
الفلسفة  -علوم الطبيعة واحلياة 

ــية  - ــة الفرنس ــة  -اللغ اللغ
التسـيري احملاسـيب    – اإلجنليزية

  .العلوم اإلسالمية -واملايل
توزع مواد املنافسـات علـى    -

الشعب واملستويات التعليمية كما 
  .املرفق 1 دول رقمهو مبني يف اجل

  
بناء موضوعات املنافسـات   -2

 :العلمية واألدبية
تكون األسئلة مطابقة للمنـاهج   -

التعليمية الرمسية السارية املفعـول  
كما تكون هادفة إىل اكتشـاف  
خمتلف القدرات الفكريـة لـدى   

 .التالميذ كالتحليل والتركيب
تسمح بتطبيـق املعـارف يف    -

وضــعيات معهــودة ذات صــلة 
وصيات املادة املعنية ويف شكل خبص

وضعيات تقييم مركبـة جديـدة   
وذات داللة يظهر املترشـح مـن   
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خالهلا قدرته على إدماج مجلة من 
 .املوارد املعرفية واملنهجية املكتسبة

تكون األسئلة متدرجـة مـع    -
املستوى الدراسي للتالميذ ومتوازنة 

 .بني اجلانب الفكري والتحصيلي
مة للبيداغوجيا تتوىل املفتشية العا -

اإلشراف على إجناز موضـوعات  
املنافسات العلمية واألدبية للمرحلة 
اجلهوية والوطنية وذلك بتشـكيل  
جلان يف مجيع املـواد والشـعب   

ــتويات  ــوعات (واملس + املوض
سـالمل  + التصحيحات النموذجية 

، باستثناء املرحلة الوالئيـة  )التنقيط
اليت تتوىل مديريات التربية حتضريها 

التنسيق مع مفتشي التربية الوطنية ب
 .للمقاطعات التابعة هلا

 
ــراء  -3 ــات إج ــاريخ وترتيب ت

املنافسات العلمية واألدبية علـى  
املســتوى  الــوالئي واجلهــوي 

  .والوطين
 
تتـوىل   :املرحلة الوالئيـة  .1. 3

  :مديريات التربية مبا يلي
تتكفل باملنافسات الوالئية مـن   -

ــة    ــب التنظيمي ــع اجلوان مجي
  .والبيداغوجية واملالية

حتدد تاريخ املنافسـات الوالئيـة   
لتالميذها خالل األسبوع األول من 

 .2014شهر مارس
تكلف مفتشي التربية الوطنيـة   -

للمقاطعة باإلشراف على اخلاليـا  

املكلفة بإجناز موضوعات املرحلـة  
 .الوالئية

تعلن عن نتائج املنافسات خالل  -
جراء األسبوع األول املوايل لتاريخ إ

 .املنافسات
تضبط القوائم اإلمسية للتالميـذ   -

الفائزين مرتبني حسب االستحقاق 
واملستوى واملادة وترسل نسـخة  
منها إىل مديرية التربيـة املكلفـة   
بتنظيم املنافسات علـى املسـتوى   
اجلهــوي، ونســخة أخــرى إىل 
مديرية تطوير املوارد البيداغوجيـة  

ية لترق ديرية الفرعيةامل  -والتعليمية 
النخبة املدرسية و متابعتها وكـذا  
موضوعات املنافسات الوالئية مـع  
احللول وسالمل التنقيط وذلك قبل 

 .2014مارس   15
تعلم كتابيا التالميذ الفـائزين   -

على املستوى الـوالئي وتـبلغهم   
بتاريخ ومكان إجراء املنافسـات  

 .اجلهوية
 

تتكفـل  : املرحلة اجلهويـة  .2.3
ــديريات ال ــرم يت ة الت ن  بی تحتض

ا      دد إجراءھ ة المح ات الجھوی المنافس
ارس   20یوم الخمیس ـذه   2014م

  :املرحلة، مبا يلي
تتكفل باملنافسات اجلهوية مـن   -

ــة    ــب التنظيمي ــع اجلوان مجي
  والبيداغوجية واملالية

استقبال وإيواء وإطعـام  تتوىل  -
التالميذ املرشحني هلـذه املرحلـة    
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 الوافدين من الواليات البعيدة بدءا
ــوم  ــاء ي ــن مس ــاء  م األربع

19/03/2014 . 
تشرف على تنظـيم وحراسـة    -

 املنافسات 
تنظم عمليـة تصـحيح أوراق    -

ــة اخلاصــة مبوضــوعات  اإلجاب
 .املنافسات اجلهوية واملداوالت

للتالميـذ   االمسيةتضبط القوائم  -
املشاركني يف املنافسات اجلهويـة  
مرتبني حسب االستحقاق واملـادة  

نسخة منها إىل  واملستوى، وترسل
مديرية تطوير املوارد البيداغوجيـة  
والتعليمية خالل العشرة أيام املوالية 
لتاريخ إجراء املنافسات اجلهويـة  

  .املرفق 2وفق اجلدول رقم 
 
تشـرف  : املرحلة الوطنيـة  3-3

مديرية تطوير املوارد البيداغوجيـة  
والتعليمية على املنافسات العلميـة  

نهائية احملدد واألدبية يف مرحلتها ال
أفريـل   23 إجراءها يوم األربعاء

، بثانوية حسيبة بن بـوعلي  2014
  .بالقبة اجلزائر

تتكفل مديرية التربية للجزائـر   -
وسط باستقبال التالميذ املرشحني 
للمشاركة يف هذه املرحلة الوافدين 
من الواليات البعيدة مسـاء يـوم   

بـنفس   2014أفريـل   22الثالثاء 
  .الثانوية

ل قائمة األساتذة املصححني ترس -
مكتوبة باحلروف الالتينية حسـب  

اجلدول املرفق إىل مديرية تطـوير  
  -املوارد البيداغوجيـة والتعليميـة  

لترقيـة النخبـة    ديرية الفرعيـة امل
املدرسية و متابعتها، حىت يتسـىن  
لوزارة التربية الوطنيـة تسـديد   
مستحقام، كما هـو مـبني يف   

 املرفق، 3اجلدول رقم 
ترسل فواتري اإلطعام واإليـواء   - 

إىل مديرية تسيري املـوارد املاليـة   
  .واملادية

  
وتتـويج  اإلعالن عن النتائج  -4

تـتم   :الوطنية املرحلةالفائزين يف 
  : يف هذا اإلطار العمليات اآلتية

اإلعالن عن نتائج املنافسـات   -
يومـا املواليـة    20النهائية خالل 

  وطنية، لتاريخ إجراء املنافسات ال
موافاة مديريات التربية بنتـائج   -

  ،التالميذ
توجيه دعـوات إىل الفـائزين    -

حلضور حفل توزيع اجلوائز الـذي  
  .ينظم على شرفهم

  
  :مالحظات -5

يتعني على مديريات التربيـة  . 1.5
  :أن
    تتكفل تكفال تامـا بالتالميـذ

املشاركني يف املنافسات اجلهويـة  
 .والوطنية ذهابا و أيابا

 مرافقا واحدا فقط للتالميذ  تعني
 .الوافدين من الواليات البعيدة
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   تشعر املترشحني للمنافسـات
 :بضرورة إحضارالوطنية 

 اإلستدعاء -
بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة  -

 .  املدرسية
  

يتم حتديد عـدد التالميـذ   . 2.5
املختارين للمشاركة يف املنافسات 
 اجلهوية بناء على عدد املؤسسـات 

د واملستويات التعليمية املعنية واملوا
وهي املعايري املبينة يف اجلدول رقم 

  .املرفق 4
  

أخريا أطلب منكم اختـاذ كـل   
اإلجراءات والتدابري الالزمة من 
أجل ضمان إعالم واسع وسريع 
وإيالء العملية ما تسـتحقة مـن   

  .عناية واهتمام
  

  2013ديسمرب  3اجلزائر يف 
  فويض منهعن وزير التربية الوطنية و بت

مدير تطوير املوارد البيداغوجية 
  والتعليمية

  حممد موايسي
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  املعدل 1جلدول رقم ا
  يةلتوزيع مواد املنافسة على الشعب واملستويات التعليم

  2 اجلدول رقم
  2013/2014قائمة التالميذ املشاركني يف املنافسات اجلهوية 

  

  الوالية  الرتبة  العالمة  الثانوية  الشعبة  املستوى  املادة  االسم و اللقب
                

                

  املستويات التعليمية  الشعبة املعنية  مواد املنافسة

  الرياضيات
  

  السنة األوىل ثانوي  جذع مشترك علوم وتكنولوجيا
 رياضيات -
 علوم جتريبية -
  تقين رياضي -

  السنة الثانية والثالثة ثانوي

  العلوم الفيزيائية
  السنة األوىل ثانوي  جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

 رياضيات -
 علوم جتريبية -
  تقين رياضي -

  السنة الثانية والثالثة ثانوي

  السنة األوىل ثانوي  جذع مشترك آداب  وآداااللغة العربية 
  السنة الثانية والثالثة ثانوي  وفلسفةآداب -

  التاريخ
  السنة األوىل ثانوي  جذع مشترك آداب

  آداب وفلسفة-
  تسيري واقتصاد -

  السنة الثانية والثالثة ثانوي
علوم الطبيعة 

  واحلياة
  ثانوي ةوالثالثالسنة الثانية   علوم جتريبية  -

  السنة الثالثة ثانوي  آداب وفلسفة-  الفلسفة
  السنة الثانية والثالثة ثانوي  لغات أجنبية  -  لفرنسيةاللغة ا
  السنةالثانبة و الثالثة ثانوي  لغات أجنبية -  االجنليزيةاللغة 

  السنة الثالثة ثانوي  تسيري حماسيب ومايل  تسيري واقتصاد
  السنة األوىل ثانوي  جذع مشترك علوم وتكنولوجيا  العلوم اإلسالمية

  نية والثالثة ثانويالسنة الثا  آداب وفلسفة -
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  3 جدول رقم
  ة املصححنيذساتقائمة األ

 

  
 4جدول رقم 

  2013/2014توزيع مشاركة الواليات يف املنافسات اجلهوية 
  

 20-01 إذا كان عدد مؤسسات الوالية بني كل مستوى و كل مادة رك الوالية بتلميذ واحد يفتشا تلميذ 23)=10×1(ثا3،)8×1(ثا2،)5×1(ثا1

 40-21 إذا كان عدد مؤسسات الوالية بني تشارك الوالية بتلميذين  يف كل مستوى و كل مادة تلميذ 46)=10×2(ثا3،)8×2(ثا2،)5×2(ثا1

 60-41 إذا كان عدد مؤسسات الوالية بني و كل مادةتشارك الوالية بثالثة تالميذ يف كل مستوى  تلميذ 69)=10×3(ثا3،)8×3(ثا2،)5×3(ثا1

 80-61 إذا كان عدد مؤسسات الوالية بني تشارك الوالية بأربعة تالميذ يف كل مستوى و كل مادة تلميذ 92)=10×4(ثا3،)8×4(ثا2،)5×4(ثا1

N° 
Nom et 
nombre 

Grade Discipline Etablissement Wilaya 
N° de 
ccp 

Nbre 
global 

d’heures 

Nombre 
de 

copies 
Observation 

01          
02          
03          
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  2039 : للمؤسسات مالياإلجالعدد 
  2806 : للتالمیذ اإلجماليلعدد ا

  
  

 عنابة باتنة بجایة الجزائر البلیدة سعیدة وھران غردایة ام البواقي
 القدیس اوغیستان/ثا ابن بادیس/م الحمادیة/ثا حسیبة بن بوعلي/ثا ابن رشد/ثا معھد احمد مدغري العقید لطفي/ثا لخضر فیاللي/ثا زغداني بلقاسم/م

.ع
ميذ

لتال
ا

 

.ع
ات

سس
املؤ

 

الية
الو

 

.ع
ميذ

لتال
ا

 

.ع
ات

سس
املؤ

 

الية
الو

 

.ع
ميذ

لتال
ا

 

.ع
ات

سس
املؤ

 

الية
الو

 

.ع
ميذ

لتال
ا

 

.ع
ات

سس
املؤ

 

الية
الو

 

.ع
ميذ

لتال
ا

 

امل.ع
ات

سس
ؤ

 

الية
الو

 

.ع
ميذ

لتال
ا

 

.ع
ات

سس
املؤ

 

الية
الو

 

.ع
ميذ

لتال
ا

 

.ع
ات

سس
املؤ

 

الية
الو

ميذ 
لتال

دد ا
ع

 
دد 

ع
ات

سس
املؤ

 
الية

الو
 

. ع
مبذ

لتال
ا

 

.ع
ات

سس
املؤ

 

الية
الو

 

 ابةعن 36 46 باتنة 78 92 بجایة 53 69 ش.الجزائر 46 69 البلیدة 42 69 سعیدة 23 46 وھران 70 92 غردایة 24 46 ام البواقي 44 69

 الطارف 26 46 بسكرة 42 69 ع.ب.ب 52 69 و.الجزائر 45 69 تیبازة 30 46 معسكر 50 69 تیموشنت.ع 20 23 االغواط 35 46 قسنطینة 56 69

 اهراس.س 26 46 المسیلة 59 69 البویرة 49 69 غ.الجزائر 36 46 المدیة 48 69 تیارت 48 69 تلمسان 51 69 ورقلة 41 69 تبسة 35 46

 سكيكدة 48 69 سطیف 84 92 جیجل 46 46 تمنراست 15 23 الدفلى.ع 40 46 النعامة 19 23 مستغانم 39 46 الوادي 50 69 لةمی 50 69

  قاملة  36 46        الیزي 07 23 الشلف 50 69 البیض 22 46 غلیزان 46 69 الجلفة 65 92 خنشلة 32 46

             بومرداس 38 46    بلعباس.س 39 46 ادرار 36 46      

             تیزي وزو 58 69    تیسمسیلت 27 46 تندوف 03 23      
                   بشار 23 46         

 217   215   265   251   219   245    192   263   172  
جمموع 

  املؤسسات

299   322   368  391    299   345   253   322   207 
  
 

جمموع 

 التالميذ
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

مديرية األنشطة الثقافية و الرياضية 
  والنشاط االجتماعي

   7.1.1/2013/ 1238: الرقم 
  

إىل السيدات و السادة مديري التربية 
  بالواليات

  
وص إحياء اليوم العاملي خبص: املوضوع

  .للمرأة
  

تستعد اجلزائر على غرار دول العامل 
لالحتفال باليوم العاملي للمرأة الذي 

، و ذه 2014مارس  08يصادف 
املناسبة العاملية و نظرا لتواجد املرأة 
اجلزائرية إىل جانب أخيها الرجل 

  والدور الذي تلعبه يف مشاركتها له يف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التشييد و دف تشجيع وتكرمي  البناء و
النساء النشيطات يف ااالت التربوية 
والثقافية، يشرفين أن أطلب منكم فتح 
مسابقة لفائدة املرأة العاملة يف مجيع 
أسالك قطاع التربية الوطنية وفق البطاقة 

  .الفنية املرفقة
  

الء هذه العملية نؤكد على ضرورة إي
لواسعة العناية املستحقة و املشاركة ا

مديرية األنشطة الثقافية (وموافاة الوزارة 
) و الرياضية و النشاط االجتماعي

 20بأحسن ثالثة أعمال قبل تاريخ 
للمشاركة ا يف املسابقة  2014فيفري 
  .الوطنية

  
  2013ديسمرب  10اجلزائر يف 

  عن الوزير التربية و بتفويض منه
والنشاط  مديرة األنشطة الثقافية الرياضة

  تماعياالج
  تسعديت صاحب. أ
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  نظام املسابقة
  

  2014اليوم العاملي للمرأة : املناسبة 
  

  مسابقة وطنية:  املوضوع
  

  :احملاور املطلوبة
الرسم، األشـغال  ( الفنون التشكيلية 

  ،...)اليدوية، النحت
ـ ( الفنون الغنائية و املوسيقية  ف، زالع

  ...)الغناء، األوبرات
ـ  التصـوير  ( ة األنشطة الثقافية املختلف

  ...)الفوتوغرايف، املسرح، األوبرات
  ..)الشعر، القصة،( اإلنتاج األديب 

اإلجنازات واالستعراضـات الرياضـية   
  ،)اخل....

اخلياطـة،  (األشغال النسوية التقليديـة  
  ...).الطرز، الطبخ، احلياكة

  
  :شروط املسابقة 

املوظفـات  : املشاركات يف املسابقة . 
  لتربية الوطنية،والعامالت يف قطاع ا

  
  
  
  
  
  
  
  

أن يكون العمل شخصي ومل يسـبق  . 
  املشاركة به يف تظاهرات سابقة،

يقدم العمل املوسيقي أو املسـرحي  . 
/ والغنائي يف قرص مضـغوط مسعـي   

  بصري،
يرفق العمل ببطاقـة فنيـة حتمـل    . 

  معلومات و بيانات املشارك
  

  :سري املسابقة
املسابقة مفتوحة ابتداء مـن تـاريخ   . 

  استالمكم هذا املنشور،
تشكيل جلنة والئية يرأسـها مـدير   . 

التربية شخصيا النتقاء ثالثـة أحسـن   
األعمال للمشاركة ـا يف املسـابقة   

  الوطنية،
ترسل أحسن األعمـال الثالثـة إىل   . 

مديرية األنشطة الثقافيـة و الرياضـية   
 20والنشاط االجتماعي قبـل تـاريخ   

  ،2014فيفري 
االجنازات و تكرم  ينظم معرضا هلذه. 

صاحبات أحسن األعمـال يف حفـل   
  .2014مارس  08رمسي وطين يوم 
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الدفاع الوطين
  وزارة التربية الوطنية

  
 13قرار وزاري مشترك مؤرخ يف 

يتضمن انتداب مخسة  2013أكتوبر 
موظفني مدرسني تابعني لوزارة ) 5(

ة الوطنية لدى مدرسة أشبال التربي
  .األمة بوهران

  
  إن وزير الدفاع الوطين،

  
  و وزير التربية الوطنية،

  
املـؤرخ يف   03-06مبقتضى األمر رقم 

   املوافـق  1427مجادى الثانية عـام   19
و املتضمن القانون  2006يوليو سنة  15

  األساسي العام للوظيفة العمومية،
  

ــوم الرئاســي  مو مبقتضــى املرس        رق
شـوال عـام    26املؤرخ يف  08-340

 2008أكتوبر سـنة   26املوافق  1429
  املتعلق مبدارس أشبال األمة،

  
 02-12و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم 

   املوافـق  1433صفر عام  10املؤرخ يف 
املتعلـق بانتـداب    2012يناير سنة  4

األساتذة و موظفي التربيـة التـابعني   
ة لـدى مـدارس   لوزارة التربية الوطني

  أشبال األمة لوزارة الدفاع الوطين،
 

 312-13و مبقتضى املرسوم رئاسي رقم 
 1434ذي القعـدة عـام    5املؤرخ يف 

واملتضمن  2013سبتمرب سنة  11املوافق 
  تعيني أعضاء احلكومة، 

  
      و مبقتضى املرسـوم الرئاسـي رقـم   

ذي القعدة عام  10املؤرخ يف  13-317
 ،2013بتمرب سـنة  س 16املوافق  1434

الذي حيدد مهام نائب وزيـر الـدفاع   
  الوطين و صالحياته،

  
      و مبقتضى املرسـوم التنفيـذي رقـم   

ربيع األول عام  29املؤرخ يف  94-265
، 1994سبتمرب سـنة   6 املوافق 1415

الذي حيدد صالحيات وزيـر التربيـة   
  الوطنية،

  
 315-08و مبقتضى املرسوم التنفيذ رقم 

املوافق  1429شوال عام  11 املؤرخ يف
املتضمن القانون  2008أكتوبر سنة  11

األساسي اخلاص بـاملوظفني املنـتمني   
لتربية الوطنية، املعدل لألسالك اخلاصة با

  .و املتمم
  

  يقرران ما يأيت
  

ــادة األوىل ــون : امل ــدب املوظف ينت
التابعني لوزارة  )05(املدرسون اخلمسة 

ؤهم يف اجلدول التربية الوطنية املبينة أمسا
امللحق ذا القرار ملدة مخس سـنوات  

لدى مدرسة أشبال األمة بوهران،  )05(
  .2014-2013ابتداء من السنة الدراسية 



29 
 

ينشر هذا القرار يف النشرة : 2املادة 
الرمسية لوزارة الدفاع الوطين و النشرة 

  .الرمسية لوزارة التربية الوطنية
   

  
  
  
  

  2013أكتوبر  13اجلزائر يف  
  وزير الدفاع الوطين عن
  رئيس أركان اجليش الوطين الشعيب نائب الوزير

  الفريق أمحد قايد صاحل
  وزير التربية الوطنية

  عبد اللطيف بابا أمحد

  
  2013أكتوبر  13ملحق بالقرار الوزاري مشترك املؤرخ يف 

  التابعني لوزارة) 05(املتضمن انتداب املستخدمني األساتذة اخلمسة 
  طنية لدى مدرسة أشبال  األمة بوهرانالتربية الو

  
  مالحظات  الرتبة  الشهادة  االسم و اللقب  رقم
أستاذ مكون يف التعليم   مهندس يف االلكتروتقين  عبد ايد رميلي  01

  الثانوي
  

ليسانس التعليم يف   عائشة بلبشري  02
  العلوم الطبيعية

"    

ليسانس التعليم يف   أمحد باهي  03
  اجلغرافيا 

"    

ليسانس التعليم يف اللغة   منية حمليأ  04
  الفرنسية

"    

ليسانس يف علم   هواري نبيل بريزيين  05
  االجتماع

و مستشار التوجيه 
اإلرشاد املدرسي 

  واملهين
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الدفاع الوطين
  وزارة التربية الوطنية

  
 13قرار وزاري مشـترك مـؤرخ يف   

يتضمن جتديد انتداب   2013أكتوبر 
موظفـا مدرسـا   ) 33(ثالثة و ثالثني 

تابعا لوزارة التربية الوطنيـة لـدى   
  .مدرسة أشبال األمة بوهران

  
  إن وزير الدفاع الوطين،

  
  ووزير التربية الوطنية،

  
املـؤرخ يف   03-06مبقتضى األمر رقم 

 15املوافق  1427مجادى الثانية عام  19
ضمن القـانون  و املت 2006يوليو سنة 

  األساسي العام للوظيفة العمومية،
  

ــوم الرئاســي  مو مبقتضــى املرس        رق
شـوال عـام    26املؤرخ يف  08-340

 2008أكتوبر سـنة   26املوافق  1429
  املتعلق مبدارس أشبال األمة،

  
      و مبقتضى املرسـوم الرئاسـي رقـم   

شـوال عـام    26املؤرخ يف  08-341
 2008سـنة  أكتوبر  26املوافق  1429

واملتضمن إحداث مدرسة أشبال األمة 
  بالناحية العسكرية الثانية،

  

 02-12و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم 
 4املوافق  1433صفر عام  10املؤرخ يف 

املتعلـق بانتـداب    2012يناير سـنة  
األساتذة و موظفي التربيـة التـابعني   
لوزارة التربية الوطنية لـدى مـدارس   

  ة الدفاع الوطين،أشبال األمة لوزار
 

 312-13و مبقتضى املرسوم رئاسي رقم 
 1434ذي القعـدة عـام    5املؤرخ يف 

واملتضمن  2013سبتمرب سنة  11املوافق 
  تعيني أعضاء احلكومة، 

  
      و مبقتضى املرسـوم الرئاسـي رقـم   

ذي القعدة عام  10املؤرخ يف  13-317
 ،2013سبتمرب سـنة   16املوافق  1434

م نائب وزيـر الـدفاع   الذي حيدد مها
  الوطين و صالحياته،

  
     و مبقتضى املرسـوم التنفيـذي رقـم   

ربيع األول عام  29املؤرخ يف  94-265
، 1994سبتمرب سـنة   6 املوافق 1415

الذي حيدد صالحيات وزيـر التربيـة   
  الوطنية،

  
 315-08و مبقتضى املرسوم التنفيذ رقم 

املوافق  1429شوال عام  11املؤرخ يف 
املتضمن القانون  2008كتوبر سنة أ 11

األساسي اخلاص بـاملوظفني املنـتمني   
لتربية الوطنية، املعدل لألسالك اخلاصة با

  .و املتمم
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و مبقتضى القرار الـوزاري املشـترك   
 1432ربيع الثاين عـام   30املؤرخ يف 

املتضـمن   2010أفريل سنة  15املوافق 
تعيني مدير التعليم ملدرسة أشبال األمة 

  ان،بوهر
  

و مبقتضى القرار الـوزاري املشـترك   
املوافـق   1434صفر عام  17املؤرخ يف 

، املتضـمن  2012ديسمرب سنة  31لـ 
) 35(جتديد انتداب مخسـة وثالثـني   

موظفا مدرسا تابعـا لـوزارة التربيـة    
الوطنية لدى مدرسـة أشـبال األمـة    

-2012بوهران بعنوان السنة الدراسـية  
2013.  

  
  
  
  
  
  

  يقرران ما يأيت
  

جيدد انتداب املـوظفني   : املادة األوىل
التابعني ) 33(املدرسني الثالثة و الثالثني 

لوزارة التربية الوطنية املبينة أمساؤهم يف 
اجلدول امللحق ذا القرار لدى مدرسة 
أشبال األمة بـوهران بعنـوان السـنة    

  .2014-2013الدراسية 
  

ينشر هذا القرار يف النشـرة  : 2املادة 
لوزارة الدفاع الوطين و النشرة الرمسية 

  .الرمسية لوزارة التربية الوطنية
  

  2013أكتوبر  13اجلزائر 
  عن وزير الدفاع الوطين

  رئيس أركان اجليش الوطين الشعيب نائب الوزير
  الفريق أمحد قايد صاحل
  وزير التربية الوطنية

  للطيف بابا أمحداعبد 



32 
 

  2013أكتوبر  13ملحق بالقرار الوزاري مشترك املؤرخ يف 
املستخدمني األساتذة  2014.2013املتضمن جتديد انتداب بعنوان السنة الدراسية 

  التابعني لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال األمة ) 33(الثالثة و الثالثني 
  بوهران
  

  مالحظات  الرتبة  الشھادة  االسم و اللقب  رقم
    ناظر ثانویة  لیسانس في العلوم الریاضیة  میلود منصوري  01
لیسانس التعلیم في العلوم   أحمد بن واز  02

  ریاضیات
أستاذ مكون في 

  التعلیم الثانوي
  

    "  لیسانس التعلیم ریاضیات  لطیفة شنتوف  03
 - لیسانس التعلیم في العلوم  عائشة بوكحیل   04

  علوم طبیعیة
"    

لیسانس التعلیم في العلوم   خدوجة بلول  05
 -جیةالتطبیقیة و التكنولو

  .ھندسة مدنیة

"    

لیسانس في العلوم اإلسالمیة   عبد اهللا مغربي  06
  أصول الفقھ     –

"    

 -لیسانس التعلیم في العلوم  محمد كریم مھیدة    07
  "أ"فیزیاء كیمیاء 

"    

 –لیسانس التعلیم في العلوم    محمد عماري  08
  علوم طبیعیة

"    

لیسانس التعلیم في العلوم   مصطفى شاوتي  09
  لطبیعیةا

"    

    "  لیسانس في اآلداب  حسان بن سعید  10
لیسانس في اللغة و األدب   عبد الكریم مھنان  11

  العربي
أستاذ رئیسي في 

  التعلیم الثانوي
  

لیسانس التعلیم في العلوم   نور الدین زینة  12
 –التطبیقیة و الكنولوجیة 

  ھندسة میكانیكیة

"    

لوم لیسانس التعلیم في الع  بشیر لعمري  13
 -التطبیقیة و التكنولوجیة

  میكانیك

أستاذ مكون في 
  التعلیم الثانوي

  

 - أستاذ تقني للثانویات التقنیة  فرید آیت وعراب  14
  إلكتروتقنیة

أستاذ تقني في 
الثانویة، رئیس 

  ورشة

  

 -أستاذ التعلیم األساسي   رشیدة مرصلي  15
  موسیقى

أستاذ التعلیم 
  األساسي
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  مالحظات  الرتبة  لشھادةا  االسم و اللقب  رقم
 -دبلوم عالم في الجغرافیا  نور الدین بلمبروك  16

  التھیئة اإلقلیمیة
أستاذ مكون في 

  التعلیم الثانوي
  

لیسانس التعلیم في اللغات   سعیدة حاج علي  17
  إنجلیزیة -األجنبیة

"    

    "  االنجلیزیة -لیسانس التعلیم   فوزیة حساین  18
التربیة البدنیة  -یملیسانس التعل  أحمد فاتح  19

  و الریاضیة
أستاذ رئیسي في 

  التعلیم الثانوي
  

لیسانس التعلیم في العلوم   لطفي مختار حفیظ بوعلقة  20
 -كنولوجیةتالتطبیقیة و ال

  ترونیك اإللك

أستاذ مكون في 
  التعلیم الثانوي

  

لیسانس التعلیم في العلوم   عبد المطلب كیاس  21
 -كنولوجیةتالتطبیقیة و ال

  دسة مدنیةھن

"    

شھادة الدراسات العلیا في   نبیلة خریف  22
  الریاضیات 

أستاذ رئیسي في 
  التعلیم الثانوي

  

شھادة الدراسات العلیا في   نادیة والي  23
  "الریاضیات 

"    

لیسانس التعلیم في العوم   مصطفى مریم  24
  تخصص الفیزیاء كیمیاء

أستاذ رئیسي في 
  التعلیم الثانوي

  

    "  لیسانس في الفیزیاء  خیرمعزوزة بل  25
    "  لیسانس في الفیزیاء  عبد القادر شریف   26
    "  لیسانس في الفیزیاء  حاجة دحمان  27
لیسانس التعلیم في العلوم   شفیقة تدالوتي  28

  الطبیعیة
"    

لیسانس التعلیم في اللغة   محمد محي الدین  29
  العربیة

أستاذ مكون في 
  التعلیم الثانوي

  

لیسانس تعلیم اللغة و اآلداب   لولاسماعیل ج  30
  العربیة

أستاذ رئیسي في 
  التعلیم الثانوي

  

    "  لیسانس التعلیم في التاریخ  میلود زورق  31
    "  لیسانس التعلیم في االنجلیزیة  نصیرة بن شریف   32
    "  لیسانس في العلوم اإلسالمیة   عبد المالك قوجتي  33
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  الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية 
  وزارة الدفاع الوطين
  وزارة التربية الوطنية

  
 13قرار وزاري مشترك مؤرخ يف 

يتضمن انتداب واحد  2013أكتوبر 
موظفا مدرسا تابعا ) 31(وثالثني 

لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة 
  .أشبال األمة ببشار

  
  إن وزير الدفاع الوطين،

  
  و وزير التربية الوطنية،

  
املؤرخ يف  03-06قم مبقتضى األمر ر

 15املوافق  1427مجادى الثانية عام  19
و املتضمن القانون  2006يوليو سنة 

  األساسي العام للوظيفة العمومية،
  

       رقمو مبقتضى املرسوم الرئاسي 
شوال عام  26املؤرخ يف  340- 08

 2008أكتوبر سنة  26املوافق  1429
  املتعلق مبدارس أشبال األمة،

  
 02-12املرسوم الرئاسي رقم و مبقتضى 
 4املوافق  1433صفر عام  10املؤرخ يف 

املتعلق بانتداب  2012يناير سنة 
األساتذة و موظفي التربية التابعني 
لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس 

  أشبال األمة لوزارة الدفاع الوطين،

 312-13و مبقتضى املرسوم رئاسي رقم 
 1434ذي القعدة عام  5املؤرخ يف 

واملتضمن  2013سبتمرب سنة  11املوافق 
  تعيني أعضاء احلكومة، 

  
      و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم

ذي القعدة عام  10املؤرخ يف  317- 13
 ،2013سبتمرب سنة  16املوافق  1434

الذي حيدد مهام نائب وزير الدفاع 
  الوطين و صالحياته،

  
      و مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم

ربيع األول عام  29املؤرخ يف  265- 94
، 1994سبتمرب سنة  6 املوافق 1415

الذي حيدد صالحيات وزير التربية 
  الوطنية،

  
 315-08و مبقتضى املرسوم التنفيذ رقم 

املوافق  1429شوال عام  11املؤرخ يف 
املتضمن القانون  2008أكتوبر سنة  11

األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني 
لتربية الوطنية، املعدل بالألسالك اخلاصة 

  .و املتمم
  

  يقرران ما يأيت
  

ينتدب املوظفني املدرسون : املادة األوىل
التابعني لوزارة ) 31(الواحد و الثالثون 

التربية الوطنية املبينة أمساؤهم يف اجلدول 
امللحق ذا القرار ملدة مخس سنوات 
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لدى مدرسة أشبال األمة ببشار، ) 05(
  .2014- 2013الدراسية ابتداء من السنة 

  
ينشر هذا القرار يف النشرة : 2املادة 

الرمسية لوزارة الدفاع الوطين و النشرة 
  .الرمسية لوزارة التربية الوطنية

  

  2013أكتوبر  13اجلزائر يف 
  عن وزير الدفاع الوطين

  نائب الوزير رئيس أركان اجليش الوطين الشعيب
  الفريق أمحد قايد صاحل

  وطنيةوزير التربية ال
  بابا أمحداللطيف  عبد

 
 

املتضمن انتداب بعنوان  2013أكتوبر  13ملحق بالقرار الوزاري مشترك املؤرخ يف 
  2014- 2013السنة  

  التابعني لوزارة التربية) 31(املستخدمني األساتذة الواحد و الثالثني 
  الوطنية لدى مدرسة أشبال األمة ببشار

  
  مالحظات  الرتبة  الشھادة  االسم و اللقب  رقم
    مستشار رئیسي التربیة  مستشار التربیة  عیاد حمید  01

شھادة إنھاء الدراسة ألساتذة التعلیم   أحمد خافي  02
    أستاذ التعلیم المتوسط  األساسي ریاضیات

شھادة إنھاء الدراسیة ألساتذة التعلیم   إلھام قادري  03
    "  األساسي ریاضیات

    ساسيأستاذ التعلیم األ  "  صلحیة برباوي  04

عبد الرحمان   05
    أستاذ التعلیم المتوسط  "  عالوي

    "  "  عبد اهللا ساوي  06

شھادة إنھاء الدراسة ألساتذة التعلیم   عمر بوالل  07
    "  األساسي فیزیاء

    "  "  یوسف تواتي  08

شھادة إنھاء الدراسة ألساتذة التعلیم   أحمد زغدان  09
    ساسيأستاذ التعلیم األ  األساسي العلوم الطبیعیة

عبد الكریم   10
    أستاذ التعلیم المتوسط  "  زیزوني

شھادة إنھاء الدراسة ألساتذة التعلیم   براھیم بلمھدي  11
    "  األساسي اللغة العربیة و آدابھا

    "  "  حلیمة دحمان  12
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  مالحظات  الرتبة  الشھادة  االسم و اللقب  رقم
    "  "  لیلى ملواح  13
    "  ة العربیة و آدابھالیسانس في اللغ  خیرة سنوسي  14
    "  "  حنان بوحزمة  15
    أستاذ التعلیم األساسي  "  فتیحة ھدفي  16
    أستاذ التعلیم األساسي  "  بلخیر بوقیر  17

شھادة إنھاء الدراسة ألساتذة التعلیم   سعیدة كوفي  18
    "  األساسي لغة فرنسیة

    "  "  كریمة محابیب  19
    "  "  ملیكة رویسات  20

 - عربي –فرنسي ( لیسانس ترجمة   مةرشیدة بن جی  21
    أستاذ التعلیم األساسي  )انجلیزي

    أستاذ التعلیم المتوسط  شھادة  الدراسات العلیا في الكیمیاء  زانة تدمورت  22

الدراسة ألساتذة التعلیم  ءشھادة إنھا  أحمد دیناوي  23
    أستاذ التعلیم األساسي  األساسي لغة انجلیزیة

    التعلیم المتوسط أستاذ  "  فوزیة لكحل  24
    "  "  عبد القادر میمون  25

شھادة إنھاء الدراسة ألساتذة التعلیم   دخان جبلي  26
    "  األساسي علوم اجتماعیة

   لطیفة زیرمي  27
    أستاذ التعلیم األساسي  "

شھادة إنھاء الدراسة ألساتذة التعلیم   سالم العوفي  28
    "  األساسي تربیة بدنیة

    "  "  عبد الرحمان بطي  29

شھادة إنھاء الدراسة ألساتذة التعلیم   بوبكر حسیني  30
    أستاذ التعلیم األساسي  األساسي رسم فني

شھادة إنھاء الدراسة ألساتذة التعلیم   مصطفى شرفاوي  31
    "  األساسي موسیقي
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الدفاع الوطين

  نيةوزارة التربية الوط
  

 13قرار وزاري مشـترك مـؤرخ يف   
يتضمن جتديد انتـداب   2013أكتوبر 
موظفا مدرسا تابعا لوزارة ) 30(ثالثني 

التربية الوطنية لدى مدرسـة أشـبال   
  .األمة بالبليدة

  
  إن وزير الدفاع الوطين،

  
  و وزير التربية الوطنية،

  
املـؤرخ يف   03-06مبقتضى األمر رقم 

 15املوافق  1427مجادى الثانية عام  19
و املتضمن القـانون   2006يوليو سنة 

  األساسي العام للوظيفة العمومية،
  

ــوم الرئاســي  م و مبقتضــى املرس       رق
شـوال عـام    26املؤرخ يف  08-340

 2008أكتوبر سـنة   26املوافق  1429
  املتعلق مبدارس أشبال األمة،

  
      و مبقتضى املرسـوم الرئاسـي رقـم   

شـوال عـام    26املؤرخ يف  08-341
 2008أكتوبر سـنة   26املوافق  1429

واملتضمن إحداث مدرسة أشبال األمة 
  بالناحية العسكرية الثانية،

  

 02-12و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم 
 4املوافق  1433صفر عام  10املؤرخ يف 

املتعلـق بانتـداب    2012يناير سـنة  
األساتذة و موظفي التربيـة التـابعني   

لوطنية لـدى مـدارس   لوزارة التربية ا
  أشبال األمة لوزارة الدفاع الوطين،

 
 312-13و مبقتضى املرسوم رئاسي رقم 

 1434ذي القعـدة عـام    5املؤرخ يف 
واملتضمن  2013سبتمرب سنة  11املوافق 

  تعيني أعضاء احلكومة، 
  

      و مبقتضى املرسـوم الرئاسـي رقـم   
ذي القعدة عام  10املؤرخ يف  13-317

 ،2013سبتمرب سـنة   16 املوافق 1434
الذي حيدد مهام نائب وزيـر الـدفاع   

  الوطين و صالحياته،
  

     و مبقتضى املرسـوم التنفيـذي رقـم   
ربيع األول عام  29املؤرخ يف  94-265

، 1994سبتمرب سـنة   6 املوافق 1415
الذي حيدد صالحيات وزيـر التربيـة   

  الوطنية،
  

 315-08و مبقتضى املرسوم التنفيذ رقم 
املوافق  1429شوال عام  11خ يف املؤر
املتضمن القانون  2008أكتوبر سنة  11

األساسي اخلاص بـاملوظفني املنـتمني   
لتربية الوطنية، املعدل لألسالك اخلاصة با

  .و املتمم
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و مبقتضى القرار الوزاري املشترك 
 املوافق 1434عام صفر  13املؤرخ يف 

املتضمن ، 2012سنة ديسمرب  27لـ 
موظفا ) 32(و ثالثني  انتداب اثين

مدرسا تابعني لوزارة التربية الوطنية 
لدى مدرسة أشبال األمة بالبليدة بعنوان 

  .2013- 2012السنة الدراسية 
  

  يقرران ما يأيت
  

جيدد انتداب املوظفني : املادة األوىل
التابعني لوزارة ) 30(املدرسني الثالثني 

التربية الوطنية املبينة أمساؤهم يف اجلدول 
مللحق ذا القرار، لدى مدرسة أشبال ا

األمة بالبليدة بعنوان السنة الدراسية 
2013-2014.  

  
هذا القرار يف النشرة  ينشر: 2املادة 

الرمسية لوزارة الدفاع الوطين و النشرة 
  .الرمسية لوزارة التربية الوطنية

  
  2013أكتوبر  13اجلزائر يف 

  عن وزير الدفاع الوطين
  أركان اجليش الوطين الشعيبنائب الوزير رئيس 

  الفريق أمحد قايد صاحل
  وزير التربية الوطنية

للطيف بابا أمحداعبد 
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املتضمن جتديد انتداب  2013أكتوبر  13ملحق بالقرار الوزاري مشترك املؤرخ يف 
  .2014-2013بعنوان السنة الدراسية 

ة الوطنية لدى مدرسة التابعني لوزارة التربي) 30(املستخدمني األساتذة الثالثي 
  أشبال األمة بالبليدة

  
  مالحظات  الرتبة  الشھادة  اإلسم و اللقب  رقم
    ناظر ثانویة  لیسانس التعلیم في الریاضیات  جیة بوسھلةن  01

أستاذ مكون في التعلیم   مھندس معماري  محمد بن ھنور  02
    الثانوي

    "  مھندس دولة في العلوم الطاقویة  نور الدین العایب  03
    "  مھندس دولة في االتصال  فرید باشطة  04
    "  مھندس دولة في االتصال  الھاشمي جلوط  05
    "  لیسانس التعلیم في الفیزیاء  محمد بوزرار  06

أستاذ رئیسي في التعلیم   لیسانس التعلیم في الكیمیاء  محمد عبد الكریم  07
    الثانوي

ون في التعلیم أستاذ مك  یاءملیسانس التعلیم في الكی  لطیفة لطرش  08
    الثانوي

أستاذ رئیسي في التعلیم   لیسانس في الكیمیاء  حسین محارب  09
    الثانوي

أستاذ مكون في التعلیم   لیسانس التعلیم في الریاضیات  عمر بلزوقي  10
    الثانوي

أستاذ رئیسي في التعلیم   لیسانس التعلیم في الریاضیات  فتیحة قاسمي  11
    الثانوي

شھادة الدراسات العلیا في   كریمة بوسنینة  12
  الریاضیات

أستاذ مكون في التعلیم 
    الثانوي

أستاذ رئیسي في التعلیم   لیسانس في الریاضیات  عالیة شرایطیة  13
    الثانوي

    "  لیسانس التعلیم في العلوم الطبیعیة  فاطمة الزھراء جالل  14

 أستاذ مكون في التعلیم  شھادة مھندس زراعي  بوبكر بن سلطانة  15
    الثانوي

    "  لیسانس التعلیم في العلوم الطبیعیة  نسیمة لطرش  16
    "  لیسانس في اللغة و األدب العربي  سعدیة بن زیان  17

أستاذ رئیسي في التعلیم   لیسانس في اللغة واألدب العربي  خیرة عماري  18
    الثانوي

أستاذ مكون في التعلیم   لیسانس في الحقوق  بن عائشة بوطران  19
    يالثانو

مھندس دولة في الھندسة   أمال بن قوالل  20
  المعماریة

أستاذ رئیسي في التعلیم 
    الثانوي
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  مالحظات  الرتبة  الشھادة  االسم و اللقب  رقم

لیسانس التعلیم في اللغة   عتیقة عامر  21
    "  االنجلیزیة

لیسانس التعلیم في اللغة   أنیسة سحالوى  22
  االنجلیزیة

أستاذ مكون في التعلیم 
    الثانوي

    "  لیسانس في التاریخ  لحسن طھراوي  23
    "  لیسانس في التاریخ  مصطفى برقوق  24

أستاذ رئیسي في التعلیم   لیسانس في العلوم اإلسالمیة  أنیسة توجي  25
    الثانوي

لیسانس في التربیة البدنیة   رابحجیاللي   26
    أستاذ التعلیم الثانوي  والریاضیة

التربیة البدنیة  لیسانس في  حمید حدیدو  27
  والریاضیة

أستاذ رئیسي في التعلیم 
    الثانوي

أستاذ مكون في التعلیم   لیسانس التعلیم في الموسیقي  محي الدین مریجة  28
    الثانوي

مستشار رئیسي التوجیھ   لیسانس في علوم التربیة  یحي ركاش  29
    واإلرشاد المدرسي والمھني

    أستاذ التعلیم األساسي  فنون الجمیلةالشھادة الوطنیة لل  محمد بن معیزة  30
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الدفاع الوطين
  وزارة التربية الوطنية

  
 13قرار وزاري مشترك مؤرخ يف 

يتضمن انتـداب    2013أكتوبر 
موظفا مدرسـا  ) 17(سبعة عشر 

تابعا لوزارة التربية لدى مدرسـة  
  .أشبال األمة بالبليدة

  
  إن وزير الدفاع الوطين،

  
  و وزير التربية الوطنية، 

  
املؤرخ  03-06مبقتضى األمر رقم 

 1427مجادى الثانية عـام   19يف 
 2006يوليــو ســنة  15املوافــق 

واملتضمن القانون األساسي العـام  
  للوظيفة العمومية،

  
م  و مبقتضى املرسوم الرئاسـي   رق

شوال عام  26املؤرخ يف  08-340
أكتـوبر سـنة    26املوافق  1429
  املتعلق مبدارس أشبال األمة، 2008

  
و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم  

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

املتعلق بانتداب األساتذة و موظفي 
التربية التابعني لوزارة التربية الوطنية 

لدى مدارس أشبال األمة لـوزارة  
  الدفاع الوطين،

 
   قتضى املرسوم رئاسـي رقـم  و مب
ذي القعـدة   5املؤرخ يف  13-312

سبتمرب سنة  11املوافق  1434عام 
و املتضمن تعـيني أعضـاء    2013

  احلكومة، 
  

و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم  
ذي القعدة  10املؤرخ يف  13-317

سبتمرب سنة  16املوافق  1434عام 
الذي حيدد مهـام نائـب    ،2013

   و صالحياته،وزير الدفاع الوطين
  

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

سبتمرب سـنة   6 املوافق 1415عام 
، الذي حيـدد صـالحيات   1994

  وزير التربية الوطنية،
  

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

أكتـوبر سـنة    11املوافق  1429
انون األساسـي  املتضمن الق 2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
لتربية الوطنيـة، املعـدل   اخلاصة با

  .واملتمم
  



42 
 

  يقرران ما يأيت
  

ينتـدب املوظفـون   : املادة األوىل
) 17(املدرسون السـبعة عشـر   

التابعني لوزارة التربية الوطنية املبينة 
أمساؤهم يف اجلدول امللحق ـذا  

 )05(القرار ملدة مخـس سـنوات   
لدى  مدرسة أشبال األمة بالبليدة، 

  .2014-2013ابتداء من الدراسية 
  
  

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

  .الوطنية
  

  2013أكتوبر  13اجلزائر يف 
  عن وزير الدفاع الوطين

  الشعيبنائب الوزير رئيس أركان اجليش الوطين 
  الفريق أمحد قايد صاحل

  ةوزير التربية الوطني
عبد اللطيف بابا أمحد
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املتضمن  2013أكتوبر  13ملحق بالقرار الوزاري مشترك املؤرخ يف 
التابعني لوزارة التربية ) 17(انتداب املستخدمني األساتذة السبعة عشر 

  الوطنية مدرسة أشبال األمة بالبليدة
  

  مالحظات  الرتبة  شهادةال  االسم و اللقب  رقم
    أستاذ التعليم الثانوي  ليسانس التعليم يف الرياضيات  عز الدين منصوري  01

أستاذ مكون يف   "  حممد زغيمي  02
    التعليم الثانوي

    "  "  رمضان دودار  03
    "  ليسانس التعليم يف البيولوجيا  حممد أمزيان أيت طالب  04
    أستاذ التعليم الثانوي  وم الطبيعيةليسانس التعليم يف العل  حياة دمحاين  05
    "  ليسانس التعليم يف العلوم الطبيعية  أمال سامية كوديل  06
    "  )اتصال(مهندس دولة يف اإللكترونيك   الياس بوكنانة  07

  ليسانس التعليم يف الفيزياء  أمال الدالية  08
أستاذ رئيسي يف 
    التعليم الثانوي

أستاذ مكون يف   "  دالل بوحايك  09
  التعليم الثانوي

  

    "  ليسانس يف اللغة و األدب العريب  مجال بوجابو  10

  "  بشرية بورقعة  11
أستاذ رئيسي يف 
    التعليم الثانوي

    "  مهندس دولة يف الفالحة  دليلة فريدة عبد الصمد  12

أستاذ مكون يف   ليسانس يف علم االجتماع  العانس زمون  13
    التعليم الثانوي

أستاذ رئيسي يف   يسانس التعليم يف اللغة االجنليزيةل  فيدية كاليل  14
  التعليم الثانوي

  

عريب فرنسي ( ليسانس يف الترمجة   حبيبة برايرية  15
    أستاذ التعليم الثانوي  )اجنليزي

  ليسانس يف التاريخ  بوعالم لربص  16
أستاذ مكون يف 
    التعليم الثانوي

    أستاذ التعليم الثانوي  ميةليسانس يف العلوم اإلسال  نسيمة عبد الكرمي  17



44 
 

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الدفاع الوطين
  وزارة التربية الوطنية

  
 13قرار وزاري مشترك مؤرخ يف 

يتضــمن إــاء  2013أكتــوبر 
مدرسـني  ) 02(انتداب موظفني 

تابعني لوزارة التربية الوطنية لدي 
  .مدرسة أشبال األمة بالبليدة

  
  وزير الدفاع الوطين،إن 
  

  و وزير التربية الوطنية،
  

املؤرخ  03-06مبقتضى األمر رقم 
 1427مجادى الثانية عـام   19يف 

 2006يوليــو ســنة  15املوافــق 
واملتضمن القانون األساسي العـام  

  للوظيفة العمومية،
  

م  و مبقتضى املرسوم الرئاسـي   رق
شوال عام  26املؤرخ يف  08-340

كتـوبر سـنة   أ 26املوافق  1429
  املتعلق مبدارس أشبال األمة، 2008

  
و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم  

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

املتعلق بانتداب األساتذة و موظفي 
التربية التابعني لوزارة التربية الوطنية 

لدى مدارس أشبال األمة لـوزارة  
  الدفاع الوطين،

 
    املرسوم رئاسـي رقـم   و مبقتضى

ذي القعـدة   5املؤرخ يف  13-312
سبتمرب سنة  11املوافق  1434عام 

و املتضمن تعـيني أعضـاء    2013
  احلكومة، 

  
و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم  

ذي القعدة  10املؤرخ يف  13-317
سبتمرب سنة  16املوافق  1434عام 

الذي حيدد مهـام نائـب    ،2013
  صالحياته، وزير الدفاع الوطين و

  
و مبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  

ربيع األول  29املؤرخ يف  94-265
سبتمرب سـنة   6 املوافق 1415عام 

، الذي حيـدد صـالحيات   1994
  وزير التربية الوطنية،

  
   و مبقتضى املرسوم التنفيـذ رقـم  

شوال عام  11املؤرخ يف  08-315
أكتـوبر سـنة    11املوافق  1429
ن األساسـي  املتضمن القانو 2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
لتربية الوطنيـة، املعـدل   اخلاصة با

  .واملتمم
  

و مبقتضى القرار الوزاري املشترك 
فر  13املـؤرخ يف    1434عــام ص
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، 2012سنة ديسمرب  27لـ  املوافق
) 32(املتضمن انتداب اثين و ثالثني 

موظفا مدرسا تابعني لوزارة التربية 
رسة أشبال األمـة  الوطنية لدى مد

بالبليدة بعنوان السـنة الدراسـية   
2012-2013.  

  
  يقرران ما يأيت

  
، ابتداء من أول ىينه: املادة األوىل

ــداب 2013ســبتمرب ســنة  ، انت
، التابعني )02( املوظفني املدرسني 

لوزارة التربيـة الوطنيـة، املبينـة    
أمساؤهم يف اجلدول امللحق ـذا  

مـة  القرار، لدى مدرسة أشبال األ
  .  البليدة

  
ينشر هذا القرار يف النشرة : 2املادة 

الرمسية لوزارة الـدفاع الـوطين   
والنشرة الرمسية لـوزارة التربيـة   

  .الوطنية
  

  2013أكتوبر  13اجلزائر 
  عن وزير الدفاع الوطين

  نائب الوزير رئيس أركان اجليش الوطين الشعيب
  الفريق أمحد قايد صاحل
  وزير التربية الوطنية

بابا أمحداللطيف  عبد
  

املتضمن إاء  2013أكتوبر  13ملحق بالقرار الوزاري مشترك املؤرخ يف 
أساتذة تابعني لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة ) 02(انتداب مستخدمني 

  .أشبال األمة بالبليدة
  
  

االسم   رقم
  مالحظات  الرتبة  الشهادة  واللقب

نصرية   01
  معمري

ليسانس يف العلوم 
  ةالطبيعي

أستاذ التعليم 
    الثانوي

ليسانس التعليم يف اللغة   قبة ىوجن  02
  العربية و آداا

أستاذ رئيسي 
يف التعليم 

  الثانوي
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الدفاع الوطين
  وزارة التربية الوطنية

  
 13قرار وزاري مشترك مؤرخ يف 

 يتضمن إاء انتداب 2013أكتوبر 
مدرسني تابعني ) 4(أربعة موظفني 

لوزارة التربية الوطنية لدى 
  .مدرسة أشبال األمة بوهران

  
  إن وزير الدفاع الوطين،

  
  و وزير التربية الوطنية،

  
املؤرخ  03-06مبقتضى األمر رقم 

 1427مجادى الثانية عام  19يف 
 2006يوليو سنة  15املوافق 

واملتضمن القانون األساسي العام 
  فة العمومية،للوظي

  
رقم و مبقتضى املرسوم الرئاسي 

شوال عام  26املؤرخ يف  340- 08
أكتوبر سنة  26املوافق  1429
  املتعلق مبدارس أشبال األمة، 2008

  
و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم 

صفر عام  10املؤرخ يف  02- 12
 2012يناير سنة  4املوافق  1433

املتعلق بانتداب األساتذة و موظفي 
بية التابعني لوزارة التربية الوطنية التر

لدى مدارس أشبال األمة لوزارة 
  الدفاع الوطين،

 
  و مبقتضى املرسوم رئاسي رقم

ذي القعدة  5املؤرخ يف  312- 13
سبتمرب سنة  11املوافق  1434عام 

و املتضمن تعيني أعضاء  2013
  احلكومة، 

  
و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم 

ذي القعدة  10املؤرخ يف  317- 13
سبتمرب سنة  16املوافق  1434عام 

الذي حيدد مهام نائب  ،2013
  وزير الدفاع الوطين و صالحياته،

  
و مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 

ربيع األول  29املؤرخ يف  265- 94
سبتمرب سنة  6 املوافق 1415عام 

، الذي حيدد صالحيات 1994
  وزير التربية الوطنية،

  
 تنفيذ رقم و مبقتضى املرسوم ال

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

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
لتربية الوطنية، املعدل اخلاصة با

  .واملتمم
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و مبقتضى القرار الوزاري املشترك 
اني    8املؤرخ يف  ع الث  1433عام ربی

 2012ة سـن مـارس   01  املوافق
) 12(املتضمن انتداب اثنتا عشـر  

تـابعني لـوزارة   ني موظفا مدرس
التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال 

بعنوان السنة الدراسية  بوهراناألمة 
2011-2012.  

  
و مبقتضى القرار الوزاري املشترك 

فر  17املـؤرخ يف    1434عــام ص
 2012سنة ديسمرب  31لـ  املوافق

 املتضمن جتديد انتـداب مخسـة  
ــ ) 35(وثالثـني   ا موظفـا مدرس

ابعني لوزارة التربية الوطنية لدى الت
بعنوان  بوهرانمدرسة أشبال األمة 

  .2013-2012السنة الدراسية 
  
  
  
  
  

  يقرران ما يأيت
  

ينهي، ابتداء مـن  : املادة األوىل 
، انتـداب  2013أول سبتمرب سنة 

مـوظفني مدرسـني   ) 04(أربعة 
، املبينة تابعني لوزارة التربية الوطنية

أمساؤهم يف اجلدول امللحق ـذا  
القرار، لدى مدرسة أشبال األمـة  

  .بوهران
  

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

  .الوطنية
  

  .2013أكتوبر  13اجلزائر يف 
  عن وزير الدفاع الوطين

  اجليش الوطين الشعيب نائب الوزير رئيس أركان
  الفريق أمحد قايد صاحل
  وزير التربية الوطنية

  بابا أمحداللطيف  عبد
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املتضمن إاء  2013أكتوبر  13ملحق بالقرار الوزاري مشترك املؤرخ يف 
مستخدمني أساتذة تابعني  لوزارة التربية لدى مدرسة ) 04(انتداب أربعة 

  .أشبال األمة بوهران
  

  مالحظات  الرتبة  الشهادة  باالسم و اللق  رقم
  ليسانس التعليم يف الفرنسية  فاطمة الزهراء قداوي  01

أستاذ رئيسي يف التعليم 
    الثانوي

 -ليسانس التعليم يف العلوم  حسنية بلغيث  02
  "أ"فيزياء كيمياء 

أستاذ مكون يف التعليم 
  الثانوي

  

    "  ليسانس يف التاريخ  ميينة بن جمدوب  03

  ريعبد احلكيم بد  04
ليسانس التعليم يف العلوم 

    "  الطبيعية
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 13 - 265 رقـم  تنفيذي مرسوم
 1434 امـع رمضان 6 يف مؤرخ

، 2013 سنة وـيولي 15 قـوافملا
 اءـوإلغ متوسطات إنشاء يتضمن
 . أخرى

 
  ، األول الوزير إنّ
  

 التربيـة  وزيـر  تقريـر  على بناء
 ، الوطنية

  
 سـيما  ال ،الدسـتور  على وبناء

 2) الفقرة 125 (و 85 - 3 انادتملا
  ، منه
  

 08-04 رقـم  القـانون و مبقتضى 
 1429 عـام  حمـرم  15 يف ؤرخملا
   2008 سنة يناير 23 وافقملا

  
 للتربية التوجيهي القانون تضمنملوا

 ، منه 82 ادةملا سيما ال ،الوطنية
  

 رقـم  الرئاسي رسومملاو مبقتضى 
 القعدة ذي 28 يف ؤرخملا 104-97

 سـنة  أبريل 5 افقوملا 1417 عام
 األمـاكن  بتسمية تعلقملوا 1997

  ،تسميتها وإعادة العمومية باينملوا
  

  رقـم  الرئاسي رسومملاو مبقتضى 
 عام شوال 16 يف ؤرخملا 325-12

 2012 سنة سبتمرب 3 وافقملا 1433
  ، األول الوزير نيتعي تضمنملوا
 

 رقـم  الرئاسي رسومملاو مبقتضى 
 عام شوال 17 يف ؤرخملا 326-12

 2012 سنة سبتمرب 4 وافقملا 1433
  ، احلكومة أعضاءني تعي تضمنملوا
 

  ، اجلمهورية رئيس موافقة وبعد
 

   يأيت ما يرسم
 
 مـن  ابتـداء  ،تنشأ : األوىل ادةملا

ــم ــدخول موس ــيملا ال      درس
 توســــطاتملا، 2012-2013

 ـذا  األول لحـق ملا يف ذكورةملا
  . رسومملا

 
 موسم من ابتداء ،تلغى 2 : ادةملا

 ،2013-2012 درسـي ملا الدخول
ـ ا توسطاتملا  لحـق ملا يف ذكورةمل

  . رسومملا ذا الثاين
 
 يف رسـوم ملا هذا ينشر 3 : ادةملا

 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة
ةميالدة قراطيعبيالش . 
  

 2013 يوليو 15 يف اجلزائر
  الوزير األول

لسال الكملا عبد
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 األول لحقملا
 2012/2013 الدراسية للسنة نشأةملا توسطاتملا ائمةق

 
 البلدية البلديةرمز  الوالية الواليةرمز 

 رقم
التعريف 
 الوطين

 العنوان ؤسسةملا تسمية
 تنركوك محوني ع متوسطة 7730 تنركوك 01.16 أدرار 01
 الظهرة البعل برج متوسطة 7731 الظهرة 02.12 الشلف 02

 بين 02.17
 بوعطب

 بوعطب بين متوسطة 7732
 مركز

 بين
 بوعطب

 العريب الشيخ متوسطة 7733 الشطية 02.20
 اجلديدة التبسي

 الشطية

 جتنة زيان سيدي متوسطة 7734 جتنة 02.29
 الربيرة القصور متوسطة 7735 الربيرة 02.32

 األغواط احملافري حي متوسطة 7736 األغواط 03.01 األغواط 03
 سيدي 03.15   

 دبوزي
 سيدي سخونةني ع متوسطة 7737

 بوزيد
 أم 04

 البواقي
 سيدي قرية متوسطة 7738 البواقي أم 04.01

 ارغيس
 البواقي أم

ني ع 04.23
 فكرون

ني ع متوسطة مسري السبيت 7739
 فكرون

 يقوتني ع متوسطة 7740 يقوتني ع 05.22  باتنة 05
 اجلديدة

 يقوتني ع

 اءملا وادي علي بن حي متوسطة 7741 اءملا وادي 05.33
 شعبة وادي شعبة وادي متوسطة 7742 شعبة وادي 05.37
 – النصر حي متوسطة 7743 بريكة 05.42

 اجلزار طريق
 بريكة

 فرعون أونري آيت متوسطة 7744 فرعون 06.03  جباية 06
 اللواطة مربوك شكيمي متوسطة 7745 اللواطة 08.14  بشار 08

 اللواطة اجلديدة اقدال سطةمتو 7746 اللواطة 08.14
 كرزاز الزاوية متوسطة 7747 كرزاز 08.18

 البلیدة بوالعيد بن حي متوسطة 7748 البليدة 09.01  البليدة 09
 الصومعة عدل حي متوسطة 7749 الصومعة 09.11
 زكريا مفدي متوسطة 7750 بوفاريك 09.16

 اجلديدة
 بوفاریك

 2956 حي متوسطة 7751 األربعاء 09.17
  (1) مسكن

 األربعاء

 2956 حي متوسطة 7752 األربعاء 09.17
  (2) مسكن

 األربعاء
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  )تابع( األول لحقملا
  

رمز 
رمز  الوالية الوالية

 البلدية البلدية
 رقم

التعريف 
 الوطين

 العنوان ؤسسةملا تسمية

 البويرة اعبيد سعيد متوسطة 7753 البويرة 10.01  البويرة  10
 تاغزوت مركالة متوسطة 7754 اغزوتت 10.09
 الدمشية سحابة بن متوسطة 7755 الدمشية 10.31

ني ع 13.03  تلمسان  13
 تالوت

 تالوتني ع تالوتني ع متوسطة 7756

 الرمشي امحد سيدي متوسطة 7757 الرمشي 13.04
 إبن 13.24

 سكران
 إبن سكران إبن متوسطة 7758

 سكران
 ندرومة اخلريبة وسطةمت 7759 ندرومة 13.40

 تيارت التفاح حي متوسطة 7760 تيارت 14.01 تيارت 14
 تيزي  15

 وزو
 فرحية متوسطة 7761 فرحية 15.04

 اجلديدة
 فرحية

 اجلزائر  16
 شرق

 الكبري عبد متوسطة 7762 الرويبة 16.38
 اجلديدة الربيع بن

 الرويبة

 اجلزائر
 وسط

 ريعةبوز بومحام متوسطة 7763 بوزريعة 16.11

 اجلزائر
  غرب

 - عدل حي متوسطة 7764 حسن بابا 16.47
 حسن بابا

 حسن بابا

 1600 حي متوسطة 7765 البنيانني ع 16.57
 مسكن

 البنيانني ع

 حاشي متوسطة 7766 اجللفة 17.01  اجللفة  17
 2  معمر

 اجللفة

 جمربة علبةملا متوسطة 7767 جمربة 17.02
 حاسي 17.04

 حببح
طة حي متوس 7768

 السكنات االجتماعية
 حاسي

 حببح
متوسطة عامرة  7769 اإلبلني ع 17.30

 اجلديدة
 اإلبلني ع

 جيجل متوسطة مزغيطان 7770 جيجل 18.01 جيجل 18
 سطيف متوسطة اهلضاب 7771 سطيف 19.01 سطيف 19

 عني احلجر متوسطة اهلدادرة 7772 عني احلجر 19.18
 العلمة العلمة مركز متوسطة 7773 العلمة 19.20

 عني شرشار متوسطة عني شرشار 7774 عني شرشار 21.06 سكيكدة 21
 أم الطوب متوسطة أم الطوب 7775 أم الطوب 21.28
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  )تابع( األول لحقملا
  

رمز 
رمز  الوالية الوالية

 البلدية البلدية
 رقم

التعريف 
 الوطين

 العنوان ؤسسةملا تسمية

سيدي  22
 بلعباس

 يسيد 22.01
 بلعباس

 عبد غريب متوسطة 7776
 اجلديدة القادر

 سيدي
 بلعباس

25 
 

 إبن باديس 25.03 قسنطينة
 ) اهلرية(

 متوسطة إبن باديس 7777
 ) اهلرية(

 إبن باديس
 ) اهلرية(

ديدوش  25.05
 مراد

ديدوش  متوسطة ديدوش مراد 7778
 مراد

متوسطة الوحدة  7779 اخلروب 25.06
نة املدي 17 - اجلوارية

 اجلديدة علي منجلي

 اخلروب

متوسطة الوحدة  7780 اخلروب 25.06
املدينة  13 - اجلوارية

 اجلديدة علي منجلي

 اخلروب

 املدية متوسطة حي طيطن 7781 املدية 26.01 املدية 26
متوسطة العقيد  7782 بين سليمان 26.46

 اجلديدة عمريوش
 بين سليمان

 بوغزول غزول مركزمتوسطة بو 7783 بوغزول 26.51
أوالد مع  27.26 منمستغا 27

أوالد مع  متوسطة أوالد مع اهللا  7784 اهللا
 اهللا

28 
 املسيلة 

متوسطة املدخل   7785 خبانة 28.07
 الشرقي

 خبانة

سيدي  28.18
متوسطة سيدي   7786 هجرس

 هجرس مركز
سيدي 
 هجرس

  معسكر 29

 حسني  متوسطة حسني اجلديدة 7787 نيحس 29.04
 املنور متوسطة أوالد بوستة 7788 املنور 29.21
متوسطة زيان املهدي  7789 عوف 29.23

 اجلديدة
 عوف

 احملمدية متوسطة احملمدية مركز 7790 احملمدية 29.31
 احملمدية متوسطة الصحاورية 7791 احملمدية 29.31
 بوهين متوسطة بوهين 7792 بوهين 29.37
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  )تابع( لاألو لحقملا
  

رمز 
رمز  الوالية الوالية

 البلدية البلدية
 رقم

التعريف 
 الوطين

 العنوان ؤسسةملا تسمية

متوسطة حي غربوز  7793  ورقلة 30.01  ورقلة 30
 اجلديدة

  ورقلة

 وهران 31

 متوسطة حي الروشي 7794 وهران 31.01
 بوعمامة -

 وهران 

 قديل متوسطة كريشتل  7795 قديل 31.02
متوسطة قديل  7796 قديل 31.02

 اجلديدة
 قديل

متوسطة حي سيدي  7797 بئر اجلري 31.03
 بن داود  - البشري

 بئر اجلري

متوسطة حي  7798 بئر اجلري 31.03
 املستقبل

 بئر اجلري

 بوتليليس متوسطة بوتليليس 7799 بوتليليس 31.24
 كراكدة متوسطة كراكدة 7800 كراكدة 32.15 البيض 32

 إيليزي 33

برج عمر  33.04
 7801 إدريس

متوسطة زاوية سيدي 
 موسى

برج 
عمر 

 إدريس
إن  33.06

إن  متوسطة أوهانت  7802 أميناس
 أميناس 

إن  33.06
متوسطة بركات  7803 أميناس

 العرايف
إن 

 أميناس 

 بومرداس 35

 بودواو  يةميمتوسطة احلال 7804 بودواو 35.02
أوالد  35.17

أوالد  متوسطة أوالد موسى 7805 موسى
 موسى

 تورقة متوسطة تورقة 7806 تورقة 35.20
 عمال متوسطة بوعيدل 7807 عمال 35.24

متوسطة سيدي  7808 الطارف 36.01 الطارف 36
 بلقاسم

 الطارف

  الوادي 39
 احلمراية متوسطة احلمراية 7809 احلمراية 39.09
حاسي  39.13

حاسي  ةمتوسطة املرزاق 7810 خليفة
 خليفة
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  )تابع( األول لحقملا
  

رمز 
 رقم البلدية البلديةرمز  الوالية الوالية

التعريف 
 الوطين

 العنوان ؤسسةملا تسمية

 خنشلة 40

 متوسة اجلديدةمتوسطة متوسة  7811 متوسة 40.02
 ششار متوسطة الزاوية  7812 ششار 40.11
 تامزة متوسطة تامزة 7813 تامزة 40.14
 انسيغة اجلديدةمتوسطة انسيغة  7814 انسيغة 40.15
 احململ اجلديدةمتوسطة احململ  7815 احململ 40.17
 مصارة اجلديدةمتوسطة مصارة  7816 مصارة 40.18

 ترقالت اجلديدة علي بورويب متوسطة 7817 ترقالت 41.25 أهراسسوق  41
 ةالقليع متوسطة حي عدل 7818 القليعة 42.24 تيبازة 42
 مروانسيدي  متوسطة فرضوة 7819 مروانسيدي  43.18 ميلة 43
 باينانترعي  متوسطة مساش 7820 باينانترعي  43.23  

  الدفلىعني   44
 مركز الدفلى عني متوسطة 7821 الدفلى نيع 44.01

 الدفلىعني 
 ريغة محام اجلبابرة متوسطة 7822 ريغة محام 44.05

 عسلة األيويب اجلديدة الدين صالح متوسطة 7823 عسلة 45.07  النعامة  45
 قصدير  املوىل عبد متوسطة 7824 قصدير 45.11

  تيموشنتعني   46

 متوشنتني ع  احلاج اخبيت متوسطة 7825 متوشنتني ع 46.01
 بوحجار محام البيضاءني ع متوسطة 7826 بوحجار محام 46.04
 بوحجار محام متوسطة 7827 بوحجار محام 46.04

 بوحجار اممح
 الغزايل اإلمام متوسطة 7828 صاف بين 46.23

 صاف بين

  غرداية  47
 العطف اجلديدة الشرفة حي متوسطة 7829 العطف 47.07
 زلفانة  اهدينلمجا حي متوسطة 7830 زلفانة 47.08
 بونورة اجلديدة يزقن بين متوسطة 7831 بونورة 47.10

 غليزان بوخامت حجوط طةمتوس 7832 غليزان 48.01  غليزان  48
 لزرق سيدي متوسطة بلمنور عواد 7833 لزرق سيدي 48.06
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  الثاين لحقملا  
  

رمز 
 البلدية البلديةرمز  الوالية الوالية

 الوطين لتعريفا رقم
 العنوان ؤسسةملا تسمية

 00091 الشطية 02.20 الشلف 02

) دم( القدمية التبسي العريب الشيخ متوسطة  )اجلديدة التبسي العريب الشيخ وسطةمت إىل تنقل(
 الشطية

 البواقي أم 04
 

 7738 البواقي أم 04.01
 )ثانوية إىل حتول( اجلديدة ارغيس سيدي قرية متوسطة

 البواقي أم

 7739 فكرونعني  04.23
 )ثانوية إىل حتول( اجلديدة السبيت مسري متوسطة

 فكرونعني 

 باتنة 05
 00211 باتنة 05.01

 )ثانوية إىل حتول( ةميالقد العمراين خوةاإل متوسطة
 باتنة

 7741 بريكة 05.42
 )ثانوية إىل حتول( اجلديدة اجلزار طريق النصر حي متوسطة

 بريكة

 جباية 06
 فرعون )ثانوية إىل حتول( أونري آيت متوسطة 7744 فرعون 06.03 

 بشار 08

 03595 اللواطة 08.14

 )اجلديدة أقدال متوسطة إىل تنقل) (االبتدائي تعليمال إىل تعاد( ةميالقد أقدال متوسطة
 اللواطة

 03130 اللواطة 08.14

 )اجلديدة مربوك شكيمي متوسطة إىل تنقل() دم( ةميالقد مربوك شكيمي متوسطة
 اللواطة

 تلمسان 13
ني أبوتاشف - بلقاسم سجلماسي متوسطة 00726 تلمسان 13.01

  )ثانوية إىل حتول( 2
 تلمسان

 يارتت 14
 تيارت  )إىل ثانوية حتول( شعيب حي متوسطة 07584 تيارت 14.01
عني  طريق متوسطة 05167 سوقر 14.16   ) ثانوية إىل حتول( الذهب

 سوقر
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  )تابع(الثاين  لحقملا
  

رمز 
 الوطين لتعريفا رقم البلدية البلديةرمز  الوالية الوالية

 العنوان ؤسسةملا تسمية

 02431 لرويبةا 16.38 شرقاجلزائر  16

مية القد الربيع بن الكبري عبد متوسطة   )اجلديدة الربيع بن الكبري عبد متوسطة إىل تنقل) (دم(
 الرويبة

 05190 بلعباس سيدي 22.01 بلعباسسيدي  22

  ) اجلديدة عبدالقادر غريب متوسطة إىل تنقل(  )االبتدائي التعليم إىل تعاد( ةميعبدالقادرالقد غريب متوسطة

 بلعباس سيدي

 املدية 26
 03782 سليمان بين 26.46

القدمية  عمريوش العقيد متوسطة   )ثانوية إىل حتول(
 سليمان بين

 07783 بوڤزول 26.51
 بوڤزول  )ثانوية حتول إىل(مركز  بوڤزول متوسطة

 02160 عوف 29.23 معسكر 29
  ) جلديدةا هديملا زيان متوسطة إىل تنقل( )دم( ةميالقد هديملا زيان متوسطة

 عوف

 03815 ترقالت 41.25 أهراسسوق  41
  ) اجلديدة علي بورويب متوسطة إىل تنقل) (دم( ةميالقد علي بورويب متوسطة

 ترقالت

 02955 عسلة 45.07 النعامة 45

) االبتدائي التعليم إىل تعاد(رة القد األيويب الدين صالح متوسطة   )دةاجلدي األيويب الدين صالح متوسطة إىل تنقل(
 عسلة
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 13-266 رقـم  تنفيـذي  مرسوم
 1434 عـام  رمضان 6 يف مؤرخ

، 2013 سـنة  يوليـو  15 وافقملا
 وإلغـاء  ثانويـات  إنشاء يتضمن
 . أخرى

 
  ، األول الوزير إنّ
  

 التربيـة  وزيـر  تقريـر  على بناء
 ، الوطنية

  
 سـيما  ال ،الدسـتور  على وبناء

 2) الفقـرة  125 (و 85-3 ادتانملا
 ، منه
  

 08-04 رقـم  القـانون ضى و مبقت
 1429 عـام  حمـرم  15 يف ؤرخملا
ــقملا ــاير 23 واف ــنة ين  2008 س

 للتربية التوجيهي القانون تضمنملوا
  ، منه 82 ادةملا سيما ال ،الوطنية

  
ـ  الرئاسي رسومملامبقتضى   مـرق
 القعدة ذي 28 يف ؤرخملا 104-97

 سـنة  أبريـل  5 وافقملا 1417 عام
 ناألمـاك  بتسمية تعلقملوا 1997

 ، تسميتها وإعادة العمومية باينملوا
  

  رقـم  الرئاسي رسومملاو مبقتضى 
 عام شوال 16 يف ؤرخملا 325-12

 2012 سنة سبتمرب 3 وافقملا 1433
  ، األول الوزيرني تعي تضمنملوا
 

 رقـم  الرئاسي رسومملاو مبقتضى 
ــا 326-12 ــوال 17 يف ؤرخمل  ش

 سنة سبتمرب 4 وافقملا 1433 امـع
 أعضـاء ني تعـي  نتضمملوا 2012
  ، احلكومة

 
  ، اجلمهورية رئيس موافقة وبعد

 
   يأيت ما يرسم

 
 مـن  ابتداء ،تنشأ : األوىل ادةملا

ــم ــدخول موس ــيملا ال      درس
 ذكورةملا الثانويات، 2012-2013

  . رسومملا ذا األول لحقملا يف
 
 موسم من ابتداء ،تلغى 2 : ادةملا

، 2013-2012 درسـي ملا الدخول
 الثاين لحقملا يف ذكورةملا تالثانويا

  . رسومملا ذا
 
 يف رسـوم ملا هذا ينشر 3 : ادةملا

 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة
ةميالدة قراطيعبيالش .  
 

 2013 يوليو 15 يف اجلزائر
  األولالوزير 

سالل الكملا عبد
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 األول لحقملا
  

 2012/2013 الدراسية للسنة نشأةملا الثانويات قائمة
  

رمز 
 البلدية البلديةرمز  الوالية الوالية

 رقم
 التعريف
 الوطين

 العنوان ؤسسةملا تسمية

 أدرار 01

 السعيد أوالد السعيد أوالد ثانوية 7834 السعيد أوالد 10 01
 كنتة زاوية كنتة زاوية ثانوية 7835 كنتة زاوية 11 01
 فنوغيل فنوغيل ثانوية 7836 فنوغيل 15 01
 دلدول دلدول ثانوية 7837 دلدول 17 01
 طارفةملا حممود أوالد ثانوية 7838 طارفةملا 20 01
 نيمملتا ني مملتا ثانوية 7839 نيمملتا 24 01
 عيسى أوالد عيسى أوالد ثانوية 7840 عيسى أوالد 27 01

  الشلف 02

 7841 الشلف 01 02
بن  حي اجلديدة دينةملا ثانوية  سونة

 الشلف

 الشلف الشرفة اجلديدة دينةملا ثانوية 7842 الشلف 01 02
 سلي وادي اجلديدة سلي وادي ثانوية 7843 سلي وادي 05 02
  بلغايل اإلخوة ثانوية 7844 عباس أوالد 15 02

 عباس أوالد
 يةميالكر اجلنوبية اجلهة يةميالكر ثانوية 7845 يةميالكر 16 02
 الشطية ) اجلديدة دينةملا ( السالم ثانوية 7846 الشطية 20 02
 الربيرة مركز الربيرة ثانوية 7847 الربيرة 32 02

 احلريان قصر احلريان قصر ثانوية 7848 احلريان قصر 02 03  األغواط 03
 البيضة البيضة ثانوية 7849 البيضة 20 03

  البواقي أم 04

 البواقي أم ارغيس سيدي قرية ثانوية 7850 البواقي أم 01 04
 احلرملية مركز احلرملية ثانوية 7851 احلرملية 22 04
 فكرونني ع الفتح حي ثانوية 7852 فكرونني ع 23 04
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 )تابع( األول لحقملا
  

رمز 
 البلدية البلديةرمز  الوالية الوالية

 رقم
 التعريف
 الوطين

 العنوان ؤسسةملا تسمية

  باتنة 05

 باتنة  3) محلة( شعبةال وادي ثانوية 7853 باتنة 01 05
 باتنة اجلديدة العمراين اإلخوة ثانوية 7854 باتنة 01 05
 باتنة  1 التبسي العريب ثانوية 7855 باتنة 01 05
 باتنة 2 التبسي العريب ثانوية 7856 باتنة 01 05
 غسرية غسرية ثانوية 7857 غسرية 02 05
 يقوتني ع ينبومد هواري ثانوية 7858 يقوتني ع 22 05
 فسديس اجلديدة فسديس ثانوية 7859 فسديس 23 05
 بلزمة قصر اجلديدة بلزمة قصر ثانوية 7860 بلزمة قصر 28 05
 سقانة اجلديدة سقانة ثانوية 7861 سقانة 29 05
 تكسلنت  اجلديدة تكسلنت ثانوية 7862 تكسلنت 38 05
 بومقار دةاجلدي بومقار ثانوية 7863 بومقار 41 05
 بريكة اجلزار طريق - النصر حي ثانوية 7864 بريكة 42 05
 اجلديدة البيضاء زانات ثانوية 7865 البيضاء زانات 54 05

 البيضاء زانات
 فرعون اجلديدة أونري آيت ثانوية 7866 فرعون 03 06  جباية 06
 فراج عرق فراج عرق ثانوية 7867 فراج عرق 02 08  بشار 08

 تاغيت  تاغيت ثانوية 7868 تاغيت 13 08
 سالمة أوالد سالمة أوالد ثانوية 7869 سالمة أوالد 15 09  البليدة 09

  البويرة 10
 البويرة حيزر طريق ثانوية 7870 البويرة 01 10
 أحنيف أحنيف ثانوية 7871 أحنيف 06 10
 الغزالن سور الغزالن سور ثانوية 7872 الغزالن سور 38 10

  لمسانت 13
 تلمسان 2ني تشف أبو ثانوية 7873 تلمسان 01 13
 تالوتني ع  تالوتني ع ثانوية 7874 تالوتني ع 03 13
 سكران إبن  سكران بن ثانوية 7875 سكران إبن 24 13
 منصورة  بوهناق ثانوية 7876 منصورة 51 13
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 )تابع( األول لحقملا
  

رمز 
 يةالبلد البلديةرمز  الوالية الوالية

 رقم
 التعريف
 الوطين

 العنوان ؤسسةملا تسمية

  تيارت 14
 تيارت حممد شعيب حي ثانوية 7877 تيارت 01 14
ني ع طريق ثانوية 7878 سوقر 16 14  سوقر  الذهب
 ختمارت مركز ختمارت ثانوية 7879 ختمارت 37 14

16 

  شرق اجلزائر
 يتوسالكل اجلديدة الرماضنية ثانوية 7880 الكليتوس 33 16
 الرويبة الرويبة الغريب دخلملا ثانوية 7881 الرويبة 38 16

 القبة قاريدي حي ثانوية 7882 القبة 18 16  وسط اجلزائر

  غرب اجلزائر
 رجةملا تسالة رجةملا تسالة ثانوية 7883 رجةملا تسالة 34 16
 الدرارية اجلديدة اإلسكان منطقة ثانوية 7884 الدرارية 49 16
 بنيانني ع السبالة 7885 بنيانني ع 57 16

  اجللفة 17
 دويس تسامهي مسكن 1600 حي ثانوية 7886 دويس 15 17
 مسعد دويس ثانوية 7887 مسعد 17 17
 القطارة  دمد ثانوية 7888 القطارة 18 17
 الصحاري حد القطارة ثانوية 7889 الصحاري حد 20 17

 الشقفة الصحاري حد ةثانوي 7890 الشقفة 07 18  جيجل 18

  سطيف 19
 سطيف الشريف بوهرين ثانوية 7891 سطيف 01 19
 معاوية اجلديدة قاوة ثانوية 7892 معاوية 12 19
 احلجرني ع معاوية ثانوية 7893 احلجرني ع 18 19
 عدوان أوالد احلجرني ع ثانوية 7894 عدوان أوالد 24 19

  سكيكدة 21
 ولبان بين ولبان بين نويةثا 7895 ولبان بين 21 21
 قشرةني ع مركز قشرةني ع ثانوية 7896 قشرةني ع 27 21

  بلعباس سيدي 22
 بلعباس سيدي بلة بن أمحد ثانوية 7897 بلعباس سيدي 01 22
 اءملا رأس  اجلديدة اءملا رأس حي ثانوية 7898 اءملا رأس 23 22
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 )تابع( األول لحقملا
  

رمز 
 البلدية البلديةز رم الوالية الوالية

 رقم
 التعريف
 الوطين

 العنوان ؤسسةملا تسمية

 البوين اجلامعي القطب حي ثانوية 7899 البوين 05 23  عنابة 23

  ةملقا 24
 جراح بن اجلديدة جراح بن ثانوية 7900 جراح بن 11 24
 بوحشانة اجلديدة بوحشانة ثانوية 7901 بوحشانة 17 24

  مسعود بوجريو ثانوية 7902 مسعود بوجريو 11 25  قسنطينة 25
 مسعود بوجريو

  ديةملا 26

 ديةملا احلضري القطب ثانوية 7903 ديةملا 01 26
 بوسيفني ع  بوسيفني ع ثانوية 7904 بوسيفني ع 04 26
 سليمان بين  عمريوش العقيد ثانوية 7905 سليمان بين 46 26
 ميهوب ميهوب ثانوية 7906 ميهوب 50 26
 بوغزول احلضري القطب ثانوية 7907 بوغزول 51 26
 تابالط تابالط احلضرية نطقةملا ثانوية 7908 تابالط 52 26

  سيلةملا 28
 احلجلني ع اجلديدة تارلمخا عمر ثانوية 7909 احلجلني ع 17 28
 فارسني ع مركز فارسني ع ثانوية 7910 فارسني ع 37 28

  معسكر 29

 معسكر خصيبية ثانوية 7911 معسكر 01 29
 فروحة اجلديدة فروحة ثانوية 7912 فروحة 13 29
 عوف اجلديدة عوف ثانوية 7913 عوف 23 29
 سيق اجلديدة سيق ثانوية 7914 سيق 26 29
 احملمدية احملمدية ثانوية 7915 احملمدية 31 29
 بوهين اجلديدة بوهين ثانوية 7916 بوهين 37 29
 أمونيةملا اجلديدة أمونيةملا ثانوية 7917 أمونيةملا 39 29

 الرويسات سكرة ثانوية 7918 الرويسات 05 30  ورقلة 30
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 )تابع( األول لحقملا
  

رمز 
 رقم البلدية البلديةرمز  الوالية الوالية

 التعريف
 العنوان ؤسسةملا تسمية الوطين

  وهران 31

 السانية البيضاءني ع ثانوية 7919 السانية 05 31
 أرزيو اهلضاب ثانوية 7920 أرزيو 06 31
 احلجاج مرسى ثانوية 7921 احلجاج مرسى 08 31

 احلجاج مرسى
 اجلديدة تليالت وادي ثانوية 7922 تليالت وادي 11 31

 تليالت وادي
 اجلديدة النجمة ثانوية 7923 الشحمي سيدي 13 31

 الشحمي سيدي
 بوفتيس ديدةاجل بوفتيس ثانوية 7924 بوفتيس 14 31
 بوتليليس اجلديدة بوتليليس ثانوية 7925 بوتليليس 24 31

  بومرداس 35
 العامر شعبة العامر شعبة ثانوية 7926 العامر شعبة 13 35
 عمران بين اجلديدة عمران بين ثانوية 7927 عمران بين 25 35

  تيسمسيلت 38
ني ع طريق ثانوية 7928 تيسمسيلت 01 38  تيسمسيلت الربج
 مركز بونعامة برج ثانوية 7929 بونعامة برج 02 38

 بونعامة برج

  الوادي 39
 العلندة وادي العلندة وادي ثانوية 7930 العلندة وادي 03 39
 احلمراية احلمراية ثانوية 7931 احلمراية 09 39
 خليل سيدي خليل سيدي ثانوية 7932 خليل سيدي 23 39
 العقلة العقلة ةثانوي 7933 العقلة 25 39

 رشاش أوالد رشاش أوالد ثانوية 7934 رشاش أوالد 16 40  خنشلة 40
 خلضارة مركز خلضارة ثانوية 7935 خلضارة 11 41  أهراس سوق 41

  ميلة 43
 العثمانية وادي عقاب جبل ثانوية 7936 العثمانية وادي 04 43
 الرواشد اجلديدة الرواشد ثانوية 7937 الرواشد 15 43
 مركز طاعيملا تسالة ثانوية 7938 طاعيملا تسالة 16 43

 طاعيملا تسالة
 العامرة مركز العامرة ثانوية 7939 العامرة 08 44  الدفلىني ع 44
 تامزورة تامزورة ثانوية 7940 تامزورة 10 46  متوشنت نيع 46

 القرارة السحن ثانوية 7941 القرارة 06 47  غرداية 47
 العطف الفرسطائي اهللا عبد أيب ثانوية 7942 العطف 07 47
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 )تابع( األول لحقملا
  

رمز 
 البلدية البلديةرمز  الوالية الوالية

 رقم
 التعريف
 الوطين

 العنوان ؤسسةملا تسمية

46 
 7940 تامزورة 10 46  تمتوشن نيع

 تامزورة تامزورة ثانوية

  غرداية 47
 القرارة السحن ثانوية 7941 القرارة 06 47
 العطف الفرسطائي اهللا عبد أيب ثانوية 7942 العطف 07 47

  
  الثاين لحقملا

  2012 / 2013 الدراسية للسنة لغاةملا الثانويات قائمة
 

رمز 
 رقم البلدية البلديةرمز  الوالية الوالية

 التعريف
 العنوان ؤسسةملا تسمية الوطين

 04372 يقوتني ع 22 05 باتنة 05

إىل  تنقل) (متوسطة إىل حتول(ةميالقد بومدين هواري ثانوية  ) اجلديدة بومدين هواري ثانوية

 يقوتني ع

 00566 بوفاريك 16 09 البليدة 09
 )متوسطة إىل حتول(ةميالقد زكرياء مفدي ثانوية

 بوفاريك

 تلمسان 13

 05600 تالوتني ع 03 13

 ) ديدةاجل تالوتني ثانوية ع إىل تنقل) (متوسطة حتول إىل( ةميالقد تالوتني ع ثانوية

 تالوتني ع

 00778 سكران إبن 24 13

 ) اجلديدة سكران ثانوية إبن إىل تنقل) (متوسطة حتول إىل(ةميالقد سكران إبن ثانوية

 سكران إبن

 01349 الشقفة 07 18 جيجل 18

 ةميالقد الشريف بوهرين ثانوية
بوهرين  ثانوية إىل تنقل( )االبتدائي التعليم إىل تعاد(  ) اجلديدة الشريف

 الشقفة
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  )تابع(الثاين  لحقملا
 

رمز 
 رقم البلدية البلديةرمز  الوالية الوالية

 التعريف
 العنوان ؤسسةملا تسمية الوطين

 02081 احلجلني ع 17 28 سيلةملا 28

يلحق (مية القد تارلمخا عمر ثانوية ) يهدم والباقي(   )بالثانوية اجلديدة التربوي اجلناح  )اجلديدة تارخلما عمر ثانوية إىل تنقل(

 احلجلني ع

 05614 عوف 23 29 معسكر 29

 )اجلديدة احلبيباهلواري  ثانوية إىل تنقل) (االبتدائي التعليم إىل تعاد( ةميالقد احلبيب اهلواري ثانوية

 عوف

 05774 احلمراية 09 39 الوادي 39

 )ديدةاجل ثانوية احلمراية إىل تنقل) (متوسطة حتول إىل( ةميالقد احلمراية ثانوية
 احلمراية

 03156 العطف 07 47 غرداية 47

مية الفرسطائي القد اهللا عبد أيب ثانوية  )الوالية مصاحل تصرف حتت توضع(
 العطف
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
  وزارة التربية الوطنية

  76/0.3.8/2013: الرقم 
  

  مقرر
  

  إن مدير اهلياكل و التجهيزات،
  

    سوم التنفيـذي رقـم  مبقتضى املر
ربيع األول  29املؤرخ يف  94-265

سبتمرب سنة  06املوافق  1415عام 
احملدد لصـالحيات وزيـر    1994

  التربية الوطنية،
  

و مبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
شوال عام  17املؤرخ يف  09-318

أكتـوبر سـنة    06املوافق  1430
ــيم اإلدارة  2009 ــمن تنظ املتض

  التربية، املركزية يف وزارة
  

بناء على مراسلة رئيس الديوان رقم 
ــؤرخ يف / د.ر/ و. ت.و/523 امل

01/12/2013.  
  

  يقرر
  

) 09(توضع تسـعة  :  املادة األوىل
مكاتب وقاعة بثانوية الثعالبية بلدية 
حسني داي حتت تصرف االحتادية 

  .)FNTE( الوطنية لعمال التربية
  

ة يف ينتكون احملالت املع:  2 املادة
الوطنية  لالحتاديةة األوىل مقرا املاد

  .)FNTE( لعمال التربية

السـيد مـدير   يكلف :  3املادة 
التربية لوالية وسط اجلزائر بتنفيـذ  

  .هذا املقرر
  

ينشر هـذا املقـرر يف   :  4املادة 
النشرة الرمسيـة لـوزارة التربيـة    

  .الوطنية
  

   2013ديسمرب  29يف اجلزائر 
 منه التربية الوطنية و بتفويض ريوزعن 

 مدير اهلياكل و التجهيزات
  بلجياليل خوجة

  
   

  
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية
  األمني العام

  2013 /ع.أ/ و.ت.و/1987:  رقم
  
  إىل

  السيدات و السادة 
  مديري اإلدارة املركزية،

مدير الديوان الوطين لالمتحانـات  
  واملسابقات،

لتكـوين  الـوطين   مديرة املعهـد 
ــة و حتســني  مســتخدمي التربي

  مستواهم،
مدير الـديوان الـوطين للتعلـيم    

  والتكوين عن بعد،
  .مديري التربية بالواليات
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قرار يتضمن رزنامـة  : املوضوع 
االمتحانات و املسابقات املهنيـة  

  .2014للسنة 
  

نسـخة مـن القـرار     :املرفقات 
  .وجدول الرزنامة

  
ار الوزاري يشرفين أن أوافيكم بالقر

و .خ.أ/ و.ت.أ/ و.ت.و/30رقم 
ــؤرخ يف  ، 2013ديســمرب  30امل

املتضــمن رزنامــة االمتحانــات 
  ،2014واملسابقات املهنية للسنة 

  
و عليه، يطلب اعتماد ما جـاء يف  
هذا القرار، يف برنامج عمل كـل  
مصلحة، كل حسب اختصاصـه،  
واختاذ اإلجراءات الضرورية لتنفيذ 

نظيم وسري مضمونه، من تسجيل وت
هلذه االمتحانات واملسـابقات، يف  

  .احملددة يف اجلدول املرفق امواعده
  

و من جهة أخرى يـتعني علـى   
السيدات و السادة مديري التربيـة  
ضمان نشر مضمون هذا القـرار  
على كافة املؤسسـات التعليميـة   

  .التابعة ملقاطعتهم بتراب الوالية
  
  

  2013ديسمرب  30اجلزائر يف 
  يابةام بالناألمني الع

  موسى خبيت. ن
  

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
 30 مــؤرخ يف 30رقــم  قــرار

رزنامـة  يتضـمن   2013ديسمرب 
 واملسابقات املهنيـة االمتحانات 

  . 2014للسنة 
  

  ،إن وزير التربية الوطنية
  

املؤرخ  04-08مبقتضى القانون رقم 
ق ـ، املواف1429حمرم عام  15يف 
، املتضـمن  2008يناير سـنة   23

  القانون التوجيهي للتربية الوطنية؛
 

ومبقتضى املرسوم الرئاسـي رقـم   
ــؤرخ يف  312–13 دة  5امل  ذي القع

سبتمرب سنة  11، املوافق 1434عام 
، املتضمن تعـيني أعضـاء   2013

  احلكومة؛ 
 

ومبقتضى املرسوم الرئاسـي رقـم   
ألول ربيع ا 29املؤرخ يف  265–94

سبتمرب سنة  06، املوافق 1415عام 
، الذي حيـدد صـالحيات   1994

  وزير التربية الوطنية؛
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
ذي القعدة  16املؤرخ يف  94–89

جـوان   20، املوافـق  1409عام 
، املعدل واملتمم، املتضـمن  1989
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إنشاء الديوان الوطين لالمتحانات 
  واملسابقات؛ 

 
رقـم   سوم التنفيذياملرومبقتضى 

ذي القعدة  2املؤرخ يف  2000-35
فرباير سـنة   7، املوافق 1420عام 

، املتضمن إنشـاء املعهـد   2000
الوطين لتكوين مستخدمي التربيـة  

  وحتسني مستواهم؛
 

رقـم  املرسوم التنفيذي ومبقتضى 
رجب عـام   6املؤرخ يف  01-288

، 2001سبتمرب  24، املوافق 1422
وان الـوطين  املتضمن إحداث الدي

للتعليم والتكوين عن بعد، املعـدل  
  واملتمم؛

 
رقـم  املرسوم التنفيذي ومبقتضى 

رمضـان   21املؤرخ يف  04-343
نـوفمرب   4، املوافـق  1425عام 

األساسي ، املتضمن القانون 2004
النموذجي ملعاهد تكوين معلمـي  
ــني   ــية وحتس ــة األساس املدرس

  ؛ مستواهم
 
  
  
  
  
  
  

ذي رقـم  مبقتضى املرسوم التنفيو
ــؤرخ يف 12-194 ــ 03امل ادى مج

 أبريل 25املوافق  1433عام  الثانية
كيفيـات   حيدد الذي ،2012سنة 

تنظيم املسـابقات واالمتحانـات   
املهنية يف والفحوص واالختبارات 

املؤسسـات واإلدارات العموميـة   
  .وإجرائها

  
  يـقـرر

  
جترى االمتحانـات   :املادة األوىل 

ها ـتنظمية اليت ـواملسابقات املهن
وزارة التربية الوطنية خالل السـنة  

حسـب الرزنامـة    2014املدنية  
  .امللحقة ذا القرار

  
ينشر هدا القرار يف  :املادة الثانية 

النشرة الرمسيـة لـوزارة التربيـة    
  .الوطنية

  
  2013ديسمرب  30 اجلزائر يف
  ة الوطنيةر التربيوزي
 أمحد بابا اللطيف عبد
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  ــة الدميقراطيــة الشعبيــةاجلمهوريــة اجلزائري
  وزارة التربية الوطنية

  2014رزنامة االمتحانات واملسابقات املهنية للسنة 
 اإلجراء  تاريخ

 فتح واختتام  :التسجيلفترة  أو املسابقة االمتحانالفئات املعنية ب  االمتحاننوع   
 امللفات  تسليمآجال 

عدد 
 اهليئة املنظمة الدورات

 مارس 26
  خارجيتوظيف 

املدرسة مسابقة توظيف أساتذة  -  املتوسطمسابقة توظيف أساتذة التعليم   -  الثانويمسابقة توظيف أساتذة التعليم  -  االبتدائية

من 
إىل   26/02/2014
12/03/2014 

للفروع قبل تسلم اإلحصائيات 
10/03/2014 

1  

    التربيةمديريات   فروعهواملسابقات مع لالمتحانات الديوان الوطين 
  مهينامتحان  ريلأف 06

  ليم الثانويأستاذ مكون يف التع -  أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي -  أستاذ التعليم الثانوي -  أستاذ تقين يف الثاتوية رئيس أشغال -  أستاذ مكون يف التعليم املتوسط -  أستاذ رئيسي للتعليم املتوسط -  أستاذ مكون يف املدرسة االبتدائية -  أستاذ رئيسي للمدرسة االبتدائية -

من 
إىل   05/03/2014
20/03/2014  

للفروع قبل تسلم اإلحصائيات 
19/03/2014  1  

  مهينامتحان  أفريل 13
  ناظر الثانوية - للتربية رئيسيمستشار  - مستشار التربية -

من 
إىل   02/03/2014
23/03/2014 

للفروع قبل تسلم اإلحصائيات 
17/03/2014 

1 
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 اإلجراء  تاريخ
 فتح واختتام  :التسجيلفترة  أو املسابقة االمتحانالفئات املعنية ب  حاناالمتنوع   

 امللفات  تسليمآجال 
عدد   اهليئة املنظمة لدوراتا

 أفريل 06
  خارجيتوظيف   

 ملحق باملخرب - ملحق رئيسي باملخرب - مشرف التربية  -

من 
إىل   05/03/2014
20/03/2014 

 1 
 

 مستواهماملعلمني وحتسني معاهد تكوين 

 واملهينمستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي  -  خارجيتوظيف  أفريل 08
من 

إىل   06/03/2014
21/03/2014 

 1 
 

  مستواهمالتربية وحتسني لتكوين مستخدمي املعهد الوطين   
 

  مهينامتحان  أفريل 13

   مقتصد رئيسي - مقتصد - يناملدرسي واملهمستشار رئيسي للتوجيه واإلرشاد  - واملهينمستشار التوجيه و اإلرشاد املدرسي  -

من 
إىل   13/03/2014
27/03/2014  

  1  

    مستواهمالتربية وحتسني لتكوين مستخدمي املعهد الوطين   

  فئات الدارسني عن بعد  املستوىإثبات امتحان   ماي 13
من 

إىل   01/09/2013
31/10/2013  

قبل اإلحصائيات تسلّم 
31/10/2013  

1  

  مديريات التربية  اجلهويةبعد ومراكزه  عنللتعليم والتكوين الديوان الوطين 
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  تاريخ
 اإلجراء

  
نوع 

  االمتحان
 أو املسابقة االمتحانالفئات املعنية ب

فترة 
  :التسجيل

 فتح واختتام
  تسليمآجال 

 امللفات
عدد 
 اهليئة املنظمة الدورات

 جويلية 28
  

توظيف 
  خارجي

  مسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي -
ساتذة التعليم مسابقة توظيف أ -

  املتوسط
املدرسة مسابقة توظيف أساتذة  -

 االبتدائية

من 
01/07/2014  

إىل 
14/07/2014 

تسلم 
اإلحصائيات 
للفروع قبل 

13/07/2014 

1 
 

 مديريات التربية  فروعهواملسابقات مع لالمتحانات الديوان الوطين 

امتحان  أكتوبر 07
  مهين

 معاون تقين للمخابر  -
 ربملحق رئيسي باملخ -
  ملحق باملخرب -
  مستشار التغذية املدرسية -
  مساعد رئيسي للمصاحل االقتصادية  -
  نائب مقتصد -

 نائب مقتصد مسري

من 
07/09/2014  

إىل 
22/09/2014 

 1  
 مستواهماملعلمني وحتسني معاهد تكوين 

امتحان  رأكتوب 12
  مهين

 مفتش التعليم االبتدائي -
 مفتش التعليم املتوسط -
اإلرشاد املدرسي  مفتش التوجيه و -

  واملهين 

من 
14/09/2014  

إىل 
28/09/2014  

  1  

امتحان   اكتوبر 13
  مهين

 مساعد رئيسي للتربية -
 مشرف التربية -
 مشرف رئيسي للتربية -
  

من 
14/09/2014  

إىل 
28/09/2014  

تسلم 
اإلحصائيات قبل 

27/09/2014  
1  

  يةمديريات الترب  فروعهواملسابقات مع لالمتحانات الديوان الوطين 
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 اإلجراء  تاريخ
 أو املسابقة االمتحانالفئات املعنية ب  االمتحاننوع   

 فتح واختتام  :التسجيلفترة 
 امللفات  تسليمآجال 

عدد   اهليئة املنظمة لدوراتا

 مفتش التربية الوطنية -  مهينامتحان  أكتوبر 05
من 

إىل   05/09/2014
20/09/2014 

 1 
 

   وحتسني مستواهمية مستخدمي الترباملعهد الوطين لتكوين   

  مدير ثانوية    مهينامتحان  أكتوبر 12
من 

إىل   14/09/2014
28/09/2014  

  1  
   وحتسني مستواهممستخدمي التربية املعهد الوطين لتكوين   

  مهينامتحان  أكتوبر 20
   مدير متوسطة -  مدير مدرسة ابتدائية -  مساعد مدير املدرسة االبتدائية  -  

من 
إىل   28/09/2014
06/10/2014 

 1 
 

 وحتسني مستواهم  معاهد تكوين املعلمني

  مقتصد   -  خارجي امتحان   نوفمرب  03
من 

ىل إ  05/10/2014
19/10/2014  

  1  
    وحتسني مستواهممستخدمي التربية املعهد الوطين لتكوين   

  نائب مقتصد -  خارجي امتحان   نوفمرب   03
من 

ىل إ  05/10/2014
19/10/2014  

  1  
    وحتسني مستواهممني معاهد تكوين املعل  

  خارجي امتحان   ديسمرب 09
املدرسة مسابقة توظيف أساتذة  -  املتوسطمسابقة توظيف أساتذة التعليم    -  الثانويمسابقة توظيف أساتذة التعليم  -   االبتدائية

من 
ىل إ 15/11/2014
30/11/2014  

للفروع قبل اإلحصائيات تسلم   
30/11/2014    

1  
  مديريات التربية  واملسابقات مع فروعهانات لالمتحالديوان الوطين 
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 340-13مرسوم رئاسـي رقـم   
 1434ذي احلجة عام  9مؤرخ يف 

، 2013أكتوبر سـنة   14املوافق 
يتضمن حتويل اعتماد إىل ميزانية 

 . الدولة
  
 ، اجلمهورية رئيس إنّ
  

 ، اليةملا وزير تقرير على بناء
  

 سـيما  ال ،الدسـتور  على وبناء
 الفقـرة  125 ( و 77- 8 ادتانملا

  ، منه ) األوىل
 

 84 -17 رقـم  القانون و مبقتضى
 1404 عـام  شوال 8 يف ؤرخملا
 تعلقملوا 1984 سنة يوليو 7 وافقملا

   ،تممملوا عدلملا ،اليةملاني بقوان
 

 12-12 رقـم  القانون و مبقتضى
 1434 عـام  صفر 12 يف ؤرخملا
 2012 سـنة  ديسمرب 26 وافقملا

  ،2013 لسنة اليةملا قانون تضمنملوا
  

 ؤرخملا الرئاسي رسومملا و مبقتضى
 1434 عـام  األول ربيـع  11 يف
 2013 سـنة  ينـاير  23 وافقملا

 االعتمـادات  توزيـع  تضمنملوا
 التكــاليف يزانيــةمل صصــةلمخا
 وجبمب التسيري ميزانية من شتركةملا

  ،2013 لسنة اليةملا قانون

 رقـم  التنفيذي رسومملا و مبقتضى 
 األول ربيع 11 يف ؤرخملا 53-13
 ينـاير  23 وافـق ملا 1434 عـام 
 توزيـع  تضـمن ملوا  2013سـنة 
 لـوزير  صصةلمخا اداتـاالعتم
 التسيري ميزانية من ناجمملوا الطاقة

  ،2013 لسنة اليةملا قانون وجبمب
  

  رقـم  التنفيذي رسومملا و مبقتضى
 األول ربيـع  11 يف ؤرخملا 59-13

 سـنة  يناير 23 وافقملا 1434 عام
ــمنملوا، 2013 ــع تضـ  توزيـ

 لـوزير  صصـة لمخا االعتمادات
 التسـيري  ميزانية من الوطنية التربية

   ،2013 لسنة اليةملا قانون وجبمب
 

  رقـم  التنفيذي رسومملا و مبقتضى
 األول ربيع 11 يف ؤرخملا 69-13

 سـنة  يناير 23 وافقملا 1434 عام
 االعتمادات توزيع تضمنملوا 2013

 والتشغيل العمل لوزير صصةلمخا
 ميزانيـة  من االجتماعي والضمان

 لسـنة  اليةملا قانون وجبمب التسيري
2013،  

  
   يأيت ما يرسم

 
 ميزانيـة  من يلغى : األوىل ادةملا

 ثالثـة  قـدره  اعتماد 2013 سنة
 دينار مليون وأربعون وأربعة ماليري

 يف مقيد) دج (3.044.000.000
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 ويف شـتركة ملا التكـاليف  ميزانية
 حمتملة نفقات 37-91 "رقم الباب

  ". جممع احتياطي -
  
 سـنة  يزانيةمل خيصص 2 : ادةملا

 ماليـري  ثالثة قدره اعتماد 2013
  دينـار  مليـون  وأربعون وأربعة

 يف يقيد ) دج (3.044.000.000
 ويف الـوزارات  تسـيري  ميزانيات

 لحـق ملا اجلدول يف بينةملا األبواب
 . رسومملا ذا
  
 يف رسـوم ملا هذا ينشر 3 : ادةملا

 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة
ةميالدة قراطيعبيالش .  
 

 2013سبتمرب 14  يف اجلزائر
  اجلمهورية رئيس

  بوتفليقة العزيز عبد
  لحقملا اجلدول

  
 رقم

 االعتمادات العناوين األبواب
 )دج( صصةلمخا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

42 - 43  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 الوطنية التربية وزارة

 األول الفرع
 وحيد فرع

 األول اجلزئي الفرع
 ركزيةملا صاحلملا

 الرابع العنوان
 العمومية التدخالت
 الثالث القسم

  والثقايف التربوي النشاط
  

 .........................درسيةملا طاعمملا
  

 الثالث القسم جمموع
 الرابع العنوان جمموع

 األول اجلزئي الفرع جمموع
 األول الفرع جمموع

  
 لوزير صصةلمخا العتماداتا جمموع

  ......................... الوطنية التربية
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.800.000.000 
  

2.800.000.000 
2.800.000.000 
2.800.000.000 
2.800.000.000 

  
  

2.800.000.000  
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 343-13مرسوم رئاسـي رقـم   
 1434ذي احلجة عام  9مؤرخ يف 

، 2013أكتوبر سـنة   14املوافق 
ويل اعتماد إىل ميزانية يتضمن حت

   .الدولة
    

  ، اجلمهورية رئيس إنّ
 

 ، اليةملا وزير تقرير على بناء
  

 سـيما  ال ،الدسـتور  على وبناء
 الفقـرة  125 ( و 77 - 8 ادتانملا

 ، منه ) األوىل
  

 84 – 17  رقم القانون و مبقتضى
 1404 عـام  شـوال  8 يف ؤرخملا
 لّقتعملوا 1984 سنة يوليو 7 وافقملا

  ، تممملوا عدلملا ،اليةملاني بقوان
 

 12 - 12رقـم  القانون و مبقتضى
 1434عـام  صـفر  12 يف ؤرخملا
 2012سـنة  ديسـمرب  26 وافقملا

  ،2013 لسنة اليةملا قانون تضمنملوا
  

 ؤرخملا الرئاسي رسومملا و مبقتضى
 1434 عـام  األول ربيـع  11 يف
ــقملا ــاير 23 واف ــنة ين   2013 س

 االعتمـادات  وزيـع ت تضمنملوا
 التكــاليف يزانيــةمل صصــةلمخا
 ،التسـيري  ميزانيـة  من شتركةملا
  ،2013 لسنة اليةملا قانون وجبمب

   يأيت ما يرسم 
 
 ميزانيـة  من يلغى : األوىل ادةملا

 مائـة  قـدره  اعتماد 2013 سنة
 ومائتـان  مليارا أربعونو  وواحد
 وسـبعمائة  مليونا وسبعون وأربعة
 ينـار د ألـف  ومخسون وتسعة

 مقيد ) دج (141.274.759.000
 ويف شتركةملا التكاليف ميزانية يف

 نفقـات  37 - 91 " رقـم  الباب
  ". جممع احتياطي - حمتملة

 
 سـنة  يزانيةمل خيصص 2 : ادةملا

 وواحـد  مائة قدره اعتماد 2013
 وأربعـة  ومائتـان  مليارا وأربعون
 وتسـعة  وسبعمائة مليونا وسبعون

ــون ــف ومخس ــار أل   دين
 يقيد ) دج (141.274.759.000

 ويف الـوزارات  تسيري ميزانيات يف
 لحـق ملا اجلدول يف بينةملا األبواب

  . رسومملا ذا
 
 يف رسـوم ملا هذا ينشر 3 : ادةملا

 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة
ةميالدة قراطيعبيالش .  
 

 2013أكتوبر 14 يف اجلزائر
  اجلمهورية رئيس

تفليقةبو العزيز عبد
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  لحقملا اجلدول
  

 رقم
 االعتمادات العناوين األبواب

 ) دج( صصةلمخا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

02 - 31 
  

03 - 31 
  
  
  
  
  

03 - 33 
  
  
  
  
  

35 - 36 
  

39 - 36 
  

.........  
  

 الوطنية التربية وزارة
 األول الفرع
 وحيد فرع

 األول اجلزئي الفرع
 ركزيةملا صاحلملا

 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل

 األول قسمال
  العمل مرتبات - وظفونملا

 
 نحملوا التعويضات - ركزيةملا اإلدارة

 .............................. تلفةلمخا
 ستخدمونملا - ركزيةملا اإلدارة

 طابع ذات منح ،الرواتب ،تعاقدونملا
 .. االجتماعي الضمان واشتراكات عائلي

 األول القسم جمموع
  

 الثالث القسم
 اإلدارة االجتماعية لتكاليفا - وظفونملا
 .......... االجتماعي الضمان - ركزيةملا

 الثالث القسم جمموع
  

 السادس القسم
 التسيري إعانات

 درسةملا معلمي تكوين عاهدمل إعانات
 ............. مستواهمني وحتس األساسية

 مستخدمي لتكوين الوطين للمعهد إعانة
   ................مستواهمني وحتس التربية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

25.645.000 
  
  

2.456.000 
28.101.000 

  
  
  

6.411.000 
6.411.000 

  
  
  
  

25.985.000 
  

4.863.000  
45 - 36 
49 - 36 

  
  

  ....التربية يف للبحث الوطين للمعهد إعانة
 وتعليم األمية حملو الوطين للديوان إعانة

 ................................ الكبار
  

6.403.000 
  

20.162.000 
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51 - 36 
  

53 - 36 
  

58 - 36 
  

59 – 36  
60 - 36 
61 - 36 

  
62 - 36 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12 - 31 
 
 
 

13 - 31 
  
  
  
  
  

13 - 33 
  
  
  
  
  

 عن والتكوين للتعليم الوطين للديوان إعانة
 .................................. بعد

 التجهيزات وصيانة التموين ركزمل إعانة
 ..................... التعليمية والوسائل

 لالمتحانات الوطين للديوان إعانة
  ............................سابقاتملوا

  .البيداغوجية للوثائق الوطين للمركز إعانة
  ....والتكوين للتربية الوطين للمرصد إعانة
 واللغوي يالبيداغوج الوطين للمركز إعانة
 ........................ متازيغت لتعليم
 االبتكارات إلدماج الوطين للمركز إعانة

 اإلعالم تكنولوجيات وتنمية البيداغوجية
  .....................التربية يف واالتصال

 السادس القسم جمموع 
 الثالث العنوان جمموع

 األول اجلزئي الفرع جمموع
  

 الثاين اجلزئي الفرع
 للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 األول القسم

 صاحلملا العمل مرتبات - وظفونملا
 التعويضات - للدولة التابعة الالمركزية

 ....................... تلفةلمخا نحملوا
 
 - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 منح، الرواتب ،تعاقدونملا ستخدمونملا

 الضمان واشتراكات عائلي طابع ذات
  .............................االجتماعي

 األول القسم جمموع
 الثالث القسم

 االجتماعية التكاليف - وظفونملا
 - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 .................... االجتماعي الضمان
 الثالث القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

 الثاين اجلزئي لفرعا جمموع
  

  
28.258.000 

  
13.692.000 

  
22.335.000 
5.571.000  
3.533.000 

  
3.821.000 

  
  

5.140.000 
139.763.000 
174.275.000 
174.275.000 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

924.173.000 
  
  
  

50.971.000 
975.144.000 

  
  
  

231.044.000 
231.044.000 

1.206.188.000 
1.206.188.000 
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22 - 31 
  
  

23 - 31 
  
  
  

32 - 31 
  
  

33 - 31  
  
  
  
  
  
  
  
  

23 - 33 
  
  

33 - 33  
  
  

 الثالث اجلزئي الفرع
 والثانوي األساسي التعليم مؤسسات

 والتقين
 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 األول القسم

 العمل مرتبات - وظفونملا
 - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 التعويضات-األساسي التعليم مؤسسات
  ........................تلفةلمخا نحملوا
 - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 ستخدمونملا- األساسي التعليم مؤسسات
 طابع ذات منح، الرواتب، تعاقدونملا

 .. االجتماعي الضمان واشتراكات عائلي
 - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 - والتقين الثانوي التعليم مؤسسات
 ............ تلفةلمخا نحملوا التعويضات

 - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 - والتقين الثانوي التعليم مؤسسات

 منح، الرواتب، تعاقدونملا ستخدمونملا
 الضمان واشتراكات عائلي طابع ذات

 ............................ االجتماعي
  األول القسم جمموع

  
 الثالث القسم

 االجتماعية التكاليف - وظفونملا
 - للدولة عةالتاب الالمركزية صاحلملا

 الضمان-األساسي التعليم مؤسسات
 ............................ االجتماعي

 - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 - والتقين الثانوي التعليم مؤسسات

 ................... االجتماعي الضمان
 الثالث القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

 الثالث اجلزئي الفرع جمموع
 األول الفرع وعجمم

   الوطنية التربية لوزير صصةلمخا االعتمادات جمموع
  

......  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

17.964.634.000 
  
  
  

1.052.369.000 
  
  

6.540.156.000 
  
  
  
  

635.312.000 
26.192.471.000  

  
  
  
  
  

4.491.159.000 
  
  

1.635.039.000 
6.126.198.000 

32.318.669.000 
32.318.669.000 
33.699.132.000 
33.699.132.000  
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 26 يف مؤرخ مشترك وزاري قرار
 7 وافقملا 1434 عام األول ربيع

 قائمـة  حيـدد  ،2013 سنة فرباير
 واخلـدمات  الدراسات صفقات

 حسـن  كفالـة مي تقد من عفاةملا
 . التنفيذ

 
 ، الوطنية التربية وزير إنّ
 

  ، اليةملا ووزير
  
    رقـم  الرئاسـي  رسومملا قتضىمب

 شـوال  16 يف ؤرخملا  12 - 325
 سـنة  سبتمرب 3 وافقملا 1433 عام

 الـوزير ني تعـي  تضمنملوا 2012
  ، األول

 
  رقـم  الرئاسي رسومملاو مبقتضى 

 شـوال  17 يف ؤرخملا 12 – 326
 سـنة  سبتمرب 4 وافقملا 1433 عام

 أعضـاء ني تعـي  تضمنملوا 2012
  ، احلكومة

 
  رقـم  الرئاسي رسومملاو مبقتضى 

 لشـوا  28 يف ؤرخملا 10 – 236
 سـنة  أكتوبر 7 وافقملا 1431 عام

 الصـفقات  تنظيم تضمنملوا 2010
 سيما ال ،تممملوا عدلملا ،العمومية

  ، منه 99 و97  ادتانملا
 

 رقـم  التنفيذي رسومملاو مبقتضى 
ـ ا 94 – 265  ربيـع  29 يف ؤرخمل

 سبتمرب 6 وافقملا 1415 عام األول
 صالحيات حيدد الذي 1994 سنة
  ، وطنيةال التربية وزير

 
 رقـم  التنفيذي رسومملاو مبقتضى 
 رمضـان  15 يف ؤرخملا 95 - 54

 سـنة  فرباير 15 وافقملا 1415 عام
 وزير صالحيات حيدد الذي 1995

  ، اليةملا
 

   يأيت ما يقرران
 
 ادةملا ألحكام تطبيقا : األوىل ادةملا

ـ  الرئاسي رسومملا من 97  مـرق
 عام شوال 28 يف ؤرخملا 236-10

، سـنة  أكتـوبر  7 وافقملا 1431
ـ وا عدلملا 2010 ـ وا تمممل  ذكورمل
 الوطنيـة  التربية وزير يعفي ،أعاله

 كفالةمي تقد من تعاقدينملا شركاءه
 الصـفقات  لـبعض  التنفيذ حسن

 واخلـدمات  بالدراسـات  اخلاصة
  . أدناه 2 ادةملا يف بينةملا

  
 كفالـة مي تقد من يعفى 2 : ادةملا

  : يأيت ما التنفيذ حسن
  
 بالدراسـات  تعلقةملا الصفقات -

 بقطـاع  اخلاصـة  واالستشارات
   : الصلة ذات الوطنية التربية
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 طبوعـة ملا والـدعائم  بالوسائل *
 واإلعالميـة  البصرية - والسمعية

 ودالئـل  التالميـذ  كتب : مثل
ـ ملا  عــاجمملوا والقـواميس ني علم

 ططاتلمخوا واألطالس واخلرائط
 البصـرية  السـمعية  والتسجيالت

 ، تعليميةال
ــاذج * ــاتلمجوا بالنمـ  مسـ
 الفنيــة واللوحــات لصــقاتملوا

 والقصص وسيقيةملا والتسجيالت
 ، والدواوين

 سـائل ملوا التمـارين  بكتيبات *
 والتلوين الرسم وكراسات احمللولة

 وكتيبـات  االمتحانات وحوليات
 ، الثقافية األنشطة

 بتكـاليف  تعلقـة ملا الصفقات- 
 وتـأجري  واإلطعام واإليواء الفندقة

 شاركةملا ناسبة، مبواألدوات وادملا
  ، والعروض عارضملا يف
 واصـالت ملبا تعلقةملا الصفقات- 

 اهلاتف خط( والالسلكية السلكية
  ،)باإلنترنت والربط ،والفاكس

 البحري بالنقل تعلقةملا الصفقات- 
  ، والعتاد لألشخاص والربي واجلوي

  
  
  
  
  
 

 اءملبا بالتزويد تعلقةملا الصفقات- 
 ، والكهرباء والغاز

 بكل بالتأمينات تعلقةملا الصفقات- 
 ، أنواعها

  . بالتنظيف تعلقةملا الصفقات - 
 
 كفالـة  تعـويض  كنمي 3 : ادةملا

 حسـن  باقتطاعات التنفيذ حسن
 صـفقات  خيـص  فيمـا  التنفيذ

 يف ذكورةملا واخلدمات الدراسات
 من 99 للمادة طبقا، أعاله 2 ادةملا
 10-236 رقـم  الرئاسي رسومملا
 1431 عـام  شوال 28 يف ؤرخملا
، 2010 سـنة  أكتـوبر  7 وافقملا
  . أعاله ذكورملوا تممملوا عدلملا

  
 يف القـرار  هـذا  ينشر 4 : ادةملا

 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة
ةميالدة قراطيعبيالش .  
 

  
 2013 فرباير 7يف  اجلزائر

 الوطنية التربية وزير
  أمحد بابا فاللطي عبد

 اليةملا وزير
  جودي ميكر
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 األول ربيـع  26 يف مؤرخ قرار
 سـنة  فرباير7 وافقملا 1434 عام

 تعاضدية" اعتماد يتضمن، 2013
 التربيـة  لعمال اجلزائريةني التأم

 ."والثقافة
 

 ربيـع  26 يف مؤرخ قرارمبوجب 
 فرباير 7 وافقملا 1434 عام األول
 ألحكام تطبيقا، تعتمد 2013 سنة
 23 يف ؤرخملا 07 - 95 رقم مراأل

 يناير25 وافقملا 1415 عام شعبان
، بالتأمينـات  تعلقملا و 1995 سنة
  267-96 رقـم  التنفيذي رسومملوا
 عـام  األول ربيع 18 يف ؤرخملا

 1996 سنة غشت 3 وافقملا 1417
 شـركات  منح شروط حيدد الذي
 االعتمادني التأم إعادة أو/وني التأم

ني التأم ضديةتعا"، منحه وكيفيات
  الثقافـة  و التربية لعمال اجلزائرية

(MAATEC) واحـدة  سنة دةمل 
(1) . 
  
 التعاضدية هلذه االعتماد هذا نحمي

  :اآلتيةني التأم عمليات ارسةمم قصد
  

 األخرى( الربية العربات أجسام3-
 السـكة  عـرب  سـتعملة ملا غري

 .)احلديدية
 .حمرك ذات برية عربات 1.3-

 العناصر و ارواالنفج احلريق 8-
 .الطبيعية

 .احلريق 1.8-
 .البسيطة األخطار 2.1.8-

 كبـاألمال  حقـة ال أضـرار  9-
 .األخرى

 .ياهملا أضرار 1.9-
 ، الزجاج انكسار 2.9-
 .السرقة 3.9-
 للعربـات  دنيةملا سؤوليةملا 10-

 .ذاتيا احملركة الربية
 .للعربة دنيةملا سؤوليةملا 1.10-
 .اقلللن دنيةملا سؤوليةملا 2.10-

  
 جلنة قبل من احملددة للشروط وفقا

 يتـوىل ، التأمينات على اإلشراف
 من عينملا ؤقتملا اإلداري تصرفملا

 تعاضدية تسيري و إدارة مهام قبلها
 التربيـة  لعمـال  جلزائريةني التأم

 .والثقافة
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