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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية

  مديرية التعليم األساسي
  15/0.0.2/15الرقم : 

  مديرية التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
  70/0.0.3/15الرقم : 

  
  السيدات و السادة  إىل

ت لوال   مديري الرتبية 
  

املوضوع : تنظيم األعمال الرتبوية 
  الثالث. يف الفصل

  
 14./ 240/0.0.2املنشور رقم  املرجع :

ي ــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــــامل 14/ 347/0.0.3و
  .2014نوفمرب  5
  

خر أعمـال الفصـل  يف إطار استدراك 
، 2015-2014ة ـالثـــاين للســـنة الدراسيـــ

علــى مســتوى بعــض املؤسســات الــيت مل 
تـــــتمكن مــــــن إجنــــــاز األعمــــــال املربجمــــــة 

صـــــل الثـــــاين يف آجاهلـــــا، يشـــــرفنا أن للف
لرتتيبـــات الـــيت ينبغـــي علـــى  نـــوافيكم  
أساســـها تنظـــيم العمليـــات البيداغوجيـــة 

  املتبقية، اليت جيب عند اجنازها:
  
ألخــــــــذ بعــــــــني االعتبــــــــار الوضــــــــعية ا -

  حدة، ىاخلاصة بكل مؤسسة عل

مراعاة أولوية األهـداف البيداغوجيـة  -
  يذ.املساعدة على التعلم لدى التالم

  
  و عليه جيب القيام مبا يلي:

  
برجمـــــــــة كـــــــــل النشـــــــــاطات الرتبويـــــــــة  .1

لنســــــــبة  املتــــــــأخرة يف الفصــــــــل الثــــــــاين 
ســـــــتثناء الســـــــنة  ت،  جلميـــــــع املســـــــتو
نــــــــوي، حبيــــــــث تنتهــــــــي كــــــــل  الثالثــــــــة 
ـــــائج  رســـــال كشـــــوف النت النشـــــاطات 

أفريـــــل  30الفصـــــلية إىل األوليـــــاء قبـــــل 
2015.  

  
ــ و فيمــا اين خيــص اختبــارات الفصــل الث

نــــوي  لنســــبة لتالميــــذ الســــنة الثالثــــة 
الـــــذين مل جيـــــروا االختبـــــارات يف بعـــــض 
املــــواد أوكلهــــا، ميكــــن تعويضــــها بنتــــائج 
التقــــــومي املســــــتمر، مــــــن أجــــــل إعطــــــاء 

  األولوية لتنفيذ الربامج.
تنظـــــيم اختبـــــارات الفصـــــل الثالـــــث  .2

واحلـــرص علـــى تصــــحيحها مـــن طــــرف 
  األساتذة مع التالميذ وفق ما يلي:

  
: الســنوات األوىل التعلــيم االبتــدائي. 

و الثانية و الثالثـة و الرابعـة: ابتـداء مـن 
، مع إمكانية تكييف 2015جوان  21

هــــذا التـــــاريخ حســــب خصوصـــــية كـــــل 
  مؤسسة.
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  :. التعليم املتوسط و الثانوي
الســـــــــنوات األوىل و الثانيـــــــــة و الثالثـــــــــة 
متوســــــط، و الســــــنتان األوىل و الثانيــــــة 

ــــــنــــوي: ابت ــــــمداء ـ ــــــن يـــ ـــــوم األحـــــــ د ــــــــــ
  .2015ماي  24

الســـنة الرابعـــة متوســـط و الســـنة الثالثـــة 
ــــنـــوي: ابت ـــــن يـداء مــــــــــــــ ـــوم األحـــــــــ د ـــــــــ

  .2015ماي  17
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 املطلــــــــوب مــــــــن الســــــــيدات و الســــــــادة
مـــديري الرتبيـــة الســـهر علـــى احـــرتام مـــا 

التعليمــــــة لضــــــمان إجنــــــاز ورد يف هــــــذه 
األعمـــــــال الرتبويـــــــة املســـــــطرة و حتقيـــــــق 

  األهداف املنشودة.
  

  2015مارس  31اجلزائر يف 
  عن وزيرة الرتبية الوطنية و بتفويض منها
لنيابة   مدير التعليم األساسي 

  حممد فتيح مراد
  عن وزيرة الرتبية الوطنية و بتقويض منها

  وجيمدير التعليم الثانوي العام و التكنول
     عبد القادر ميسوم
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية

  مديرية التعليم األساسي
  69/0.0.2/15الرقم : 

  
  السيدات و السادة   إىل

ت لوال   مديري الرتبية 
  

املوضوع : بث دروس تدعيمية عرب 
  التلفزة الوطنية.

  
ليم مواكبة لتحضري امتحان شهادة التع

املتوســط و قصــد ضــمان تكــافؤ فــرص 
رف، تشـــرع وزارة الرتبيـــة ااكتســـاب املعـــ

لتعاون مـع التلفزيـون اجلزائـري  الوطنية 
و املركـــــز الـــــوطين للتعلـــــيم عـــــن بعـــــد يف 

) 5بــــث دروس تدعيميــــة عــــرب القنــــاة (
  القرآنية، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ضــــــــيات، اللغــــــــة  وذلــــــــك يف مــــــــواد الر
ة العربيـــــــــــة، اللغـــــــــــة الفرنســـــــــــية و اللغـــــــــــ
وم ـاالجنليزية. يكون البـث صـباح كـل يـ

مــــــــارس  21    نـداء مـــــــــت ابتـــــــــالسبــــــــ
ـــــإل 30ا ـســـ 8مـــن الســـاعة  2015 ى ــــــــــــ

  .30سا  9
  

و عليـــــــه، أطلـــــــب مـــــــنكم إعـــــــالم كـــــــل 
ـذه املبـادرة، حـىت  مديري املتوسـطات 
يتم إعالم تالميذ السنة الرابعة متوسـط 
الــــــــــراغبني يف االســــــــــتفادة مــــــــــن هــــــــــذه 

  الدروس.
  

  .تقبلوا فائق التقدير و االحرتام
  

  2015مارس  12 اجلزائر يف
  وزيرة الرتبية الوطنية و بتفويض منهاعن 

لنيابة   مدير التعليم األساسي 
  مراد حممد فتيح
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية

  األمانة العامة
  15/و.ت.و/أ.ع/23الرقم : 

  
  ات و السادة السيد إىل

ت لوال   مديري الرتبية 
  

املوضوع : عملية تقييم مرحلة 
  .التعليم الثانوي

  
القانون التوجيهي للرتبية رقم  املرجع :

  2008جانفي  23املؤرخ يف  04–08
  

ئق املرفقة :   .2و  1ملحق  الو
  

شـــــــــرعت وزارة الرتبيـــــــــة الوطنيـــــــــة منـــــــــذ 
يف  2005/2006الـــــــــدخول املدرســـــــــي 

الثــــانوي الــــذي يعتــــرب  إصــــالح التعلــــيم
امتـــــدادا إلصـــــالح التعلـــــيم األساســـــي. 
ويهدف هذا اإلصالح إىل وضع نظـام 
عصــــــــــــري و متطــــــــــــور يســــــــــــتجيب إىل 
ــــــــــات املشــــــــــروعة و احلاجيــــــــــات  املتطلب
احلقيقيــــة للمجتمــــع، مــــع العمــــل علــــى 
حتســـــــــني جـــــــــودة التعلـــــــــيم  و حتســـــــــني  

  مردوده.
  

و مــــــن أجــــــل بلــــــوغ هــــــذه األهــــــداف، 
يـــة تدرجييـــة اعتمـــدت آليـــة تغيـــري منهج

جنــاز يف األمــد الطويــل دخلــت طــور اإل
حــىت يفســح هلــذا النظــام الوقــت الــالزم 

إلدمـــاج املســـتجدات املدرجـــة ويســـمح 
للفـــاعلني بتطـــوير املهـــارات واملســـارات 

من تغيـــــريات نوعيـــــة يف هـــــذا ضـــــالـــــيت ت
  املضمار.

  
و ينبغــي يف الواقــع أال نتعامــل مــع هــذا 
ـــة  ـــة ظرفي ـــاره جمـــرد عملي عتب اإلصـــالح 

ــــــــــ ــــــــــة ب ــــــــــة متتالي ــــــــــة نظامي ل هــــــــــو عملي
وديناميكية تتضمن عدة مراحـل ابتـداء 
مــــــــن التصــــــــور، التصــــــــميم، فــــــــالتطبيق 
ملتابعـــة والتقيـــيم، و مـــن  املنتظـــر مـــرورا 
مث معاجلـــة و ضـــبط األمـــور علـــى ضـــوء 

  نتائج التقييم.
  

و على غرار ما جيري به العمـل يف كـل 
 )10( الــنظم الرتبويــة و بعــد مــرور عشــر

ح التعلـــيم الثـــانوي، ســـنوات مـــن إصـــال
حــــــان الوقــــــت للقيــــــام بوقفــــــة مراجعــــــة 
وتقييم موضوعي للمسار املقطوع حـىت 
نتمكن من إدراك نقاط القوة و التقـدم 
ــــوعي و الكمــــي احملقــــق، إضــــافة إىل  الن
حصــــر النقــــائص والعوائــــق الــــيت بــــرزت 
أثنـــاء تنفيـــذ عمليـــة اإلصـــالح عندئـــذ، 
ســوف تتجلــى األســباب اهليكليــة الـــيت 

 خـــــــتالالتاالهـــــــور بعـــــــض أدت إىل ظ
الوظيفيـــــة هلـــــذه العمليـــــة و الـــــيت ميكـــــن 
ــــــــــد التعــــــــــديالت  ــــــــــى ضــــــــــوئها حتدي عل
والتقوميات الالزمة و التعرف على أهـم 
العمليــــــات ذات األولويــــــة الســــــتكمال 

  إصالح املنظومة الرتبوية.
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و يف هــذا املســعى، بــرمج قطــاع الرتبيــة 
الوطنيـــــــة خـــــــالل الفـــــــرتة املمتـــــــدة مـــــــن 

عملية تقيـيم  2015جانفي إىل جويلية 
للتعلــيم الثــانوي العــام والتكنولــوجي مــع  
كافــــة الشــــركاء والفــــاعلني مــــن خمتلــــف 

ت : احمللية، الوالئية والوطنية.   املستو
  

و الغرض من هذا املنشـور هـو توضـيح 
اإلطـــار املنهجـــي و طرائـــق تنظـــيم هـــذه 
العملية التقييمية اليت يرتكز احلوار فيها 

طروحــــة أساســــا علــــى ثالثــــة مواضــــيع م
للنقـــــــــــاش يف إطـــــــــــار متابعـــــــــــة عمليـــــــــــة 

  اإلصالح :
  
التحريـــــــــــر البيـــــــــــداغوجي (املنـــــــــــاهج  -1

التعليميـــــــة، التوجيـــــــه، و متابعـــــــة وتـــــــرية 
  تنفيذ و تقييم الربامج...)

نظــــــام احلكامــــــة (عصــــــرنة التســــــيري  -2
البيـــــــــداغوجي، اإلداري و املـــــــــايل مـــــــــع 

  تكافؤ فرص النجاح).
ـــــــــــــة  -3 التكـــــــــــــوين (مســـــــــــــعى االحرتافي

دة األداء الرتبـــــــوي عـــــــن وحتســـــــني جـــــــو 
  طريق التكوين).

  
ـــــة  يقتضـــــي العمـــــل تضـــــافر اجلهـــــود بغي
تـــوفري الشـــروط املثلـــى مـــن أجـــل حـــوار 
بنـــاء و نـــوعي يســـاهم فيـــه مجيـــع أفـــراد 
اجلماعــــة الرتبويــــة قصــــد حتقيــــق جــــودة 
التعلــيم الثــانوي. (و يكــون ذلــك حــول 

النقـــاط املقدمـــة يف الوثيقـــة املرفقـــة هلـــذا 
  املنشور).

  
ليـــة التقييميـــة علـــى املســـتوى متـــس العم

ت التنفيذيـة  التنظيمي، خمتلـف املسـتو
  للسياسة الرتبوية :

ت، -   الثانو
ت الرتبية، -   مدير
  الندوات اجلهوية،  -
  الندوة الوطنية. -
  

و يكـــون إعـــداد قـــوائم املشـــاركني حـــول 
مـــــة  حمتـــــوى هـــــذه العمليـــــة، و كـــــذا رز

  العمليات املربجمة، كاآليت:  
   
  ركون:املشا -1
  

ت:. 1.1   على مستوى الثانو
 مدير الثانوية التنظيم و التنشيط: ∗
 املشاركون: ∗

  األساتذة،  -
  أعضاء جملس التوجيه و التسيري، -
مستشار التوجيه و اإلرشاد  -

  املدرسي و املهين.
  

ت: .2.1   على مستوى الوال
  

استشارة سلك مفتشي الرتبية   
  الوطنية:

  مدير الرتبية التنظيم:* 
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  التنشيط:* 
منسق مفتشي الرتبية الوطنية  -

 للمواد.
منسق مفتشي الرتبية الوطنية إلدارة  -

ت.  الثانو
منسق مفتشي الرتبية الوطنية  -

  للتسيري املايل و املادي.
 
مفتشـــو الرتبيـــة الوطنيـــة  املشـــاركون:* 

الــذين ميارســون مهــامهم علــى مســتوى 
  الوالية.

  
استشـــارة علــــى مســــتوى مديريــــة   

  ة:الرتبي
  مدير الرتبية. التنظيم و التنشيط:* 
  : املشاركون* 
األمني العام و رؤساء املصاحل  -

  .وممثلون عن موظفي مصاحل املديرية
  مدير مركز التوجيه املدرسي واملهين. -
ممثلني عن كل من  )3(ثالثة  -

ت، النظار، مستشاري  مديري الثانو
  الرتبية و املقتصدين.

لية الوالئية أعضاء مكتب  الفيدرا -
  جلمعيات أولياء التالميذ.

  ممثلو التنظيمات النقابية املعتمدة. -

  املستوى اجلهوي: .3.1
مدير الرتبية للوالية  *التنظيم:
  املستقبلة

مدير الرتبية، رئيس  * التنشيط:
  الندوة اجلهوية.
   * املشاركون:

  مديرو الرتبية للجهة. -
  رؤساء املصاحل. -
ري البيداغوجي و ممثلو موظفي التأط -

  اإلداري.
  ممثلو أولياء التالميذ. -
  ممثلو التنظيمات النقابية املعتمدة. -
  
ت حتليـــل التقـــارير و بنـــاء  -2 مســـتو

  االستنتاجات:
  
ر ـي : مديـتوى الوالئـعلى املس -

 الرتبية للوالية.
ر ـوي: مديـوى اجلهـعلى املست -

 الرتبية، رئيس الندوة اجلهوية.
ة ـين: املفتشيـعلى املستوى الوط -

العامة للبيداغوجيا (وزارة الرتبية 
 الوطنية).
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مة العمليات املربجمة: - 3   رز
  

  املدة الزمنية استنتاج التقارير سري عملية التقييم
ت  مدير الثانوية الثانو

 منسق الوالية سلك املفتشني 2015جانفي  29اىل  18من 
 مديرية الرتبية مديرات الرتبية

 2015 فرباير 26اىل  01من  مدير الرتبية تالوال
م.ت/رئيس الندوة  الندوات اجلهوية

 2015 مارس 19اىل  08من  اجلهوية

املفتشية العامة  الندوة الوطنية
 2015جويلية  08اىل  06من  للبيداغوجيا و.ت.و

  
ــــــيم مرحلــــــة التعلــــــيم  ينبغــــــي القيــــــام بتقي
الثــانوي علــى ضــوء األهــداف املســطرة 
يف القـــــانون التـــــوجيهي للرتبيـــــة الوطنيـــــة 
واملبــــــادرة يف إجيــــــاد إســــــرتاتيجية تربويــــــة 
ت  فعالة هادفة و مؤهلة لرفع كل حتد

ت العصر.   و رها
  

ـــــدف هـــــذه العمليـــــة اىل اســـــتحداث 
طرائق تعليمية تسـتجيب اىل متطلبـات 
اجملتمــــــــــع و حتقيــــــــــق جــــــــــودة التعلــــــــــيم، 
انطالقا مـن املالحظـات و االقرتاحـات 

  ة اليت ستنبثق عن احلوار.اهلام
  
  
  
  
  

ـــــــــــة  و لالســـــــــــتفادة مـــــــــــن هـــــــــــذه العملي
التقييميــــة، جيــــب توســــيعها علــــى مجيــــع 
أعضــــــاء اجلماعــــــة الرتبويــــــة و شــــــركائها 
مكانـه املسـامهة  ويشارك فيها كل فـرد 
لتعلــيم  يف جنــاح هــذا العمــل واالرتقــاء 
يف بلــد إىل أعلــى املراتــب، علــى غــرار 

  يف العامل. األنظمة الرتبوية الناجعة
  

  2015جانفي  12اجلزائر يف 
لنيابة   األمينة العامة 

  مجيلة عيدي
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: هيكلة املواضيع  1امللحق 
 املطروحة للنقاش

  
  : التحوير البيداغوجي. 1املوضوع 

  
تدرج احملاور الفرعية للتقييم يف هذا 

  املوضوع على النحو اآليت:
هيكلة التعليم الثانوي (اجلذوع  .1.1
  رتكة، الشعب املفتوحة)املش
ت. 2.1   منطية الثانو
تقييم الربامج (من حيث : . 3.1

املضامني/املالءمة بني مضامني الربامج 
و احلجـم الزمـين/التوازيـع 
السنوية/مساعي التعليم 

  والتعلم/املعامالت)
ئق . 4.1 جهاز مرافقة الربامج (الو

  املرافقة/الكتب املدرسية)
درسي امل تنظيم الزمن. 5.1

  (اليومي/األسبوعي/الفصلي/السنوي)
  التوجيه املدرسي.6.1
  التقييم البيداغوجي. 7.1
  امتحان البكالور. 8.1
توظيف الوسائط البيداغوجية . 9.1

  اإلتصال وتكنولوجيات اإلعالم و 
  مؤسسات التعليم املتخصص. 10.1
املؤسسات اخلاصة للرتبية . 11.1

  والتعليم.
  
  
  
  

  احلكامة : نظام 2املوضوع 
  
تدرج احملاور الفرعية للتقييم يف هذا ت

  املوضوع على النحو اآليت:
 

  ال البيداغوجي:اجمليف  
خمتلف اجملالس (هيكلتها، .1.2

  نشاطها، فعاليتها)
  مشروع املؤسسة .2.2
  مشروع املصلحة .3.2
  مشروع املفتش .4.2
  الدعم البيداغوجي .5.2
استعمال تكنولوجيات اإلعالم  .6.2
  يف التسيري البيداغوجي. تصال اإلو 
  

  يف اجملال اإلداري: 
  تنظيم العالقات يف املؤسسة .7.2
  ظروف التمدرس .8.2
  احلياة املدرسية .9.2

  التشريع املدرسي .10.2
  التسرب املدرسي .11.2
استعمال تكنولوجيات اإلعالم  .12.2

  .يف التسيري اإلداري اإلتصال و 
  

  يف اجملال املايل: 
  و أساليب التسيري النظم .13.2
  ميزانية التسيري .14.2
استعمال تكنولوجيات اإلعالم  .15.2

  .يف التسيري املايل اإلتصال و 
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  : التكوين 3املوضوع 
  
تدرج احملاور الفرعية للتقييم يف هذا ت

  املوضوع على النحو اآليت:
  

  توظيف األساتذة .1.3
تكوين و حتسني مستوى  .2.3

  املكونني:
  

كوين القاعدي ملوظفي الت .1.2.3
  خمتلف األسالك:

  * فيما خيص التنظيم،
ت (ملمح  * فيما خيص توجيه احملتو

  التكوين)،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التكوين أثناء اخلدمة: .2.2.3
  * حتسني املستوى املستمر:

  لألساتذة،  -
  ملوظفي التأطري، -
  للموظفني اإلداريني، -
  للعمال املهنيني، -

  عن بعد، * نظام التكوين
  

التكوين املتخصص ملوظفي . 3.2.3
 التأطري اإلداري و البيداغوجي.
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  : بطاقة منهجية 2امللحق 
  

لدراسة احملاور املقرتحة لتقييم مرحلة 
  التعليم الثانوي

  - التنفيذ و االسرتجاع  -
  

 1يعــــاجل كــــل حمــــور وارد يف امللحــــق 
ســـــــقاط األســـــــئلة الـــــــيت يتضـــــــمنها 

جابـة عليهـا مـع التصميم املوايل و اإل
ــذا التصــميم حتســبا إلعــداد  التقيــد 
احلوصـــــــــــالت الوالئيـــــــــــة، اجلهويـــــــــــة 

  والوطنية.
  

  ذكر عنوان احملور:
  
تقـــــــدمي عـــــــرض حـــــــال (حـــــــول  - 1

  احملور) :
  ما هي املكتسبات و نقاط القوة؟ -
مــــــــا هــــــــي اجلوانــــــــب الــــــــيت تتطلــــــــب  -

  التقوية؟
ت، نقــاط  - مــا هــي العوائــق، الصــعو

  الضعف و االختالالت؟
  
  
  
  
  
  
  

ـــــى األســـــباب الـــــيت   -2 ـــــرف عل التع
كانــــــت أصــــــل النقــــــائص املالحظــــــة 

  (حول احملور):
مـــا هـــي األســـباب الـــيت تعتـــرب أصـــل  -

  النقائص املالحظة؟
  
ـــــــــــة  -3 تقـــــــــــدمي اقرتاحـــــــــــات إجرائي

للمعاجلـــــــــة و التحســـــــــني (يف جمـــــــــال 
  احملور):

  كيف تكون اسرتاتيجيات التنفيذ؟  -
  ما هي إجراءات التنظيم و العمل؟ -
  ما هي شروط اإلجناز؟ -
مــــــا هــــــي التحســــــينات املقرتحــــــة يف  -

جمـــــال تســـــيري املــــــوارد البشـــــرية، املاديــــــة 
  واملالية؟

كيف ينبغي أن تكـون نظـم املرافقـة،   -
  املتابعة، التقييم و الضبط؟

مــــا هـــــي اجتاهـــــات التطـــــور املمكنـــــة  -
  واملرجوة يف األمدين املتوسط والطويل؟
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  طية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقرا
  

ــــقـــرار وزاري مشـــرتك م ـــــؤرخ فـــــــ ي ــــــــــ
ــــــــــة عــــــــــام  30  1436مجــــــــــادى الثاني

ـــــــل  19ق ـاملوافـــــــ ، يعـــــــدل 2015أبري
القرار الوزاري املشـرتك املـؤرخ  ويتمم

ــــــــة عــــــــام  7يف   1435مجــــــــادى الثاني
 ، احملدد لقائمة2014أبريل  7املوافق 

املــــــــؤهالت والشــــــــهادات املطلوبــــــــة 
يــة يف بعــض الرتــب للتوظيــف و الرتق

لرتبية الوطنية.   اخلاصة 
  

  إن الوزير األول،
  و وزيرة الرتبية  الوطنية،

  
ــــــمبقتضـــــى املرس ســـــــ ـــــــوم الر ـــــــي رقــــــــ م ــــــــــ

رجـــــــــب عـــــــــام  5املـــــــــؤرخ يف  14-154
 2014مـــــــــــــــــــــــايو  5املوافـــــــــــــــــــــــق  1435

  واملتضمن تعيني أعضاء  احلكومة،
  

ــــــذي رق ــــــــو مبقتضــــــى املرســــــوم التنفي م ـــــــ
ربيـــــــــع األول  29املـــــــــؤرخ يف  265–94

ســـــــبتمرب ســـــــنة  6املوافـــــــق  1415عـــــــام 
الــــذي حيــــدد صــــالحيات وزيــــر  1994

  الرتبية الوطنية،
  

ــــــذي و مبقتضــــــى املرســــــوم ـــــــرق التنفي م ــــــــ
شـــــــوال عـــــــام  11املـــــــؤرخ يف  315–08

 2008أكتــوبر ســنة  11املوافــق  1429
و املتضـــمن القـــانون األساســـي اخلـــاص 

فني املنتمــــني لألســــالك اخلاصــــة ملــــوظ

م، ال ـلرتبيــــة الوطنيــــة، املعــــدل و املتمــــ
  منه، 15سيما املادة 

  
ــــــذيو مبقتضــــــى املرســــــوم  ـــــــرق التنفي م ــــــــ

رمضـــــــان عـــــــام  5املـــــــؤرخ يف  14-193
، 2014يوليــــــو ســــــنة  3املوافــــــق  1435

الــــذي حيــــدد صــــالحيات املــــدير العــــام 
للوظيفـــــــــــــــة العموميـــــــــــــــة و اإلصـــــــــــــــالح 

  اإلداري،
  
مبقتضـــــــى القـــــــرار الـــــــوزاري املشـــــــرتك  و

 1435مجــادى الثانيــة عــام  7املــؤرخ يف 
، احملـــدد لقائمـــة 2014أبريـــل  7املوافـــق 

املــــــــــــؤهالت و الشــــــــــــهادات املطلوبــــــــــــة 
للتوظيـــــف و الرتقيـــــة يف بعـــــض الرتــــــب 

لرتبية الوطنية،   اخلاصة 
  

يت   :يقرران ما 
  

يهـــدف هـــذا القـــرار إىل  املـــادة األوىل:
ض أحكــــام القــــرار تعــــديل و تتمــــيم بعــــ

مجــــادى  7الــــوزاري املشــــرتك املــــؤرخ يف 
ـــــــالثاني ـــــــاملواف 1435ام ـة عـــــــ أبريــــــل  7ق ـ

، احملــــــــــــدد لقائمــــــــــــة املــــــــــــؤهالت 2014
والشــهادات املطلوبــة للتوظيــف والرتقيــة 
لرتبيــــــــــة  يف بعــــــــــض الرتــــــــــب اخلاصــــــــــة 

  الوطنية.
  

تعــدل و تــتمم أحكــام املــادة  :2املــادة 
ؤرخ يف من القـرار الـوزاري املشـرتك املـ 2
ـــاملواف 1435مجــادى الثانيــة عــام  7 ق ـــــــــ
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و املـــذكور أعـــاله كمـــا  2014أبريـــل  7
  يت:

  

ــــــــادة  حتــــــــدد قائمــــــــة املــــــــؤهالت  :2امل
والشـــــهادات املـــــذكورة يف املـــــادة األوىل 

  أعاله، وفق اجلدول اآليت:
  
  

األسالك 
الفروع املطلوبة بكل   املؤهالت و الشهادات املواد  والرتب

ا   ختصصا

أستاذ 
  املدرسة
 االبتدائية

اللغة 
 العربية

شهادة الليسانس يف اللغة  واألدب -
  العريب

  اللغة العربية، -
  اللغة و األدب العريب، -
  األدب العريب، -
  آداب و لغة عربية، -
  دراسات لغوية وأدبية، -
  علوم اللغة، -
  دراسات لغوية، -
  اللسانيات. -

  الفلسفة. - شهادة الليسانس يف الفلسفة-
  علوم إسالمية. - شهادة الليسانس يف العلوم اإلسالمية-
  علوم الرتبية. -  شهادة ليسانس يف علوم الرتبية-
  علم االجتماع. - ليسانس يف علم االجتماع-
  علم النفس. - ليسانس يف علم النفس-
ضيات- ضيات. - ليسانس يف الر   ر
ض- ضيات - إعالم آيل–ياتليسانس يف الر   ر

  إعالم آيل -
ء- ء - ليسانس يف الفيز   فيز
  كيمياء  - ليسانس يف الكيمياء-
  شهادة الليسانس يف العلوم الطبيعية-
  شهادة الليسانس يف البيولوجيا-

  
  بيولوجيا -

  العلوم التجارية - شهادة الليسانس يف العلوم التجارية -
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 األسالك
الفروع املطلوبة بكل   املؤهالت و الشهادات  املواد والرتب

ا   ختصصا

أستاذ 
  املدرسة
 االبتدائية

اللغة 
  العربية

شهادة الليسانس يف العلوم-
 االقتصادية

  العلوم االقتصادية -

  العلوم املالية -  شهادة الليسانس يف العلوم املالية-
  علوم التسيري -  شهادة الليسانس يف علوم التسيري -
شهادة الليسانس يف التاريخ-
  واجلغرافياأ

 ريخ -
  جغرافيا -
  

  إعالم آيل -  شهادة الليسانس يف اإلعالم اآليل-
  
  

اللغة 
 األمازيغية
  

شهادة الليسانس يف اللغة و الثقافة -
  األمازيغية 

  لغة و ثقافة أمازيغية، -
  لغة و أدب أمازيغي، -
  حضارة أمازيغية، -
 لغة و حضارة أمازيغية، -
  لسانيات، -
  علوم اللغة، -

اللغة
 الفرنسية

  بدون تغيري بدون تغيري

  
  

أستاذ 
التعليم 
 املتوسط

اللغة
 العربية

 
  

  بدون تغيري

  
  

اللغة  بدون تغيري
 األمازيغية
التاريخ و
 اجلغرافيا
اللغة
 الفرنسية
اللغة

 اإلجنليزية
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األسالك 
الفروع املطلوبة   املؤهالت و الشهادات  املواد لرتبو ا

ا   بكل ختصصا

أستاذ 
التعليم 
  املتوسط

ضيات   الر

شهادة الدراسات العليا-
ضيات،   يف الر

شهادة الليسانس يف  -
ضيات،   الر

شهادة الليسانس يف  -
ضيات، إعالم آيل،    الر

ضيات،   شعبة ر
شهادة الليسانس يف  -

ضيات، إعالم   آيل،  الر
  شعبة إعالم آيل،

شهادة الليسانس يف  -
  اهلندسة املدنية،

شهادة الليسانس يف  -
  اهلندسة امليكانيكية،

شهادة الليسانس يف  -
ئية،   اهلندسة الكهر

شهادة الليسانس يف  -
  اإللكرتونيك،

شهادة الليسانس يف  -
 اإللكرتوتقين،

ضيات، -   الر
ضيات، -   الر
ضيات،  - ر

عبة إعالم آيل ش
ضيات،   ر

  
ضيات  -  –ر

إعالم آيل، شعبة 
  إعالم آيل،

  
  اهلندسة املدنية، -
اهلندسة  -

  امليكانيكية، 
اهلندسة  -

ئية،   الكهر
  اإللكرتونيك، -
  اإللكرتوتقين. -

 
ئية  العلوم الفيز
  والتكنولوجيا

شهادات الدراسات العليا -
وشهادات الليسانس يف 

ء و الكيمياء و  الفيز
رتونيك و اإللكرتوتقين اإللك

ء،   وامليكانيك و الكهر
شهادة الليسانس يف علوم  -

 املادة.

ء، - الفيز
والكيمياء 

واإللكرتونيك 
واإللكرتوتقين 

وامليكانيك 
ء.   والكهر

  الكيمياء -
  العلوم الطبيعية

  
  بدون تغيري

 
  

  بدون تغيري
 اإلعالم اآليل

 املوسيقى
 الرسم
البدنية والرتبية

ضية  الر
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األسالك 
الفروع املطلوبة   املؤهالت و الشهادات  املواد و الرتب

ا   بكل ختصصا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أستاذ 
التعليم 
  الثانوي

ضيات   الر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بدون تغيري

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  بدون تغيري

ئية  العلوم الفيز
علوم الطبيعة
 احلياة

 اإلعالم اآليل
العلوم

 صاديةاالقت
 األدب العريب

العلوم
 اإلسالمية

 اللغة األمازيغية
التاريخ و
 اجلغرافيا
 الفلسفة

 اللغة الفرنسية
 اللغة اإلجنليزية
 اللغة األملانية
 اللغة اإلسبانية
 اللغة اإليطالية
 اللغة الروسية
 املوسيقى
 الرسم
بدنية والرتبية ال

ضية  الر
 هندسة الطرائق
اهلندسة
ئية  الكهر

 اهلندسة املدنية
اهلندسة
 امليكانيكية
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الفروع املطلوبة   املؤهالت و الشهادات األسالك و الرتب
ا   بكل ختصصا

مستشار التوجيه  و اإلرشاد
 املدرسي و املهين

 
  بدون تغيري

 
  بدون تغيري

 ئب مقتصد
 مقتصد

شهادات الدراسات اجلامعية  مشرف الرتبية
  دهلااالتطبيقية أو ما يع

مجيع الفروع بكل 
ا   ختصصا

ملخرب ملخرب  بدون تغيري  بدون تغيري ملحق   ملحق رئيسي 
  

ينشــر هــذا القــرار يف اجلريــدة  :3 املــادة
الرمسيــة للجمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيــة 

  الشعبية. 
  
  
  
  

  2015أفريل  19يف  اجلزائر
  وزيرة الرتبية الوطنية
                                     نورية بن غربيت

  عن الوزير  األول و بتفويض منه
املدير العام للوظيفة العمومية 

  واإلصالح اإلداري
  بومشال بلقاسم
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  الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية 
  وزارة الرتبية الوطنية

  
أفريـــــل  19مـــــؤرخ يف  30 قـــــرار رقـــــم

ــــى  يتضــــمن 2015 ــــتح مســــابقة عل ف
بسـلك  لإللتحاق  الشهاداتأساس 
ذ ارتبة أسـت املدرسة االبتدائيةأساتذة 

  املدرسة االبتدائية
  

  الرتبية الوطنية، ةإن وزير 
  

مــــؤرخ  145-66مبقتضــــى املرســــوم رقــــم 
 02 قـاملوافـــــ 1386ام ـصـــــفر عـــــ 12 يف

بتحرير ونشر تعلق ي، 1966 يونيو سنة
بعــض القــرارات ذات الطــابع التنظيمــي 

ــــــــــــيت ختــــــــــــص وضــــــــــــعية  وأ الفــــــــــــردي ال
 املوظفني، 

  
 99-90م ـذي رقــمبقتضى املرسوم التنفيـ

 1410أول رمضـــــــــان عـــــــــام  مـــــــــؤرخ يف
تعلـــق ي ،1990 ســـنة مـــارس 27 املوافـــق

 ،والتســــــــيري اإلداري ،بســــــــلطة التعيــــــــني
 ةأعــــــــــوان اإلدار و  للمــــــــــوظفني لنســــــــــبة
ـــــــــــــــــة ت املركزي ت  والـــــــــــــــــوال والبلـــــــــــــــــد

واملؤسســــــــات العموميــــــــة ذات الطــــــــابع 
  اإلداري،

  
ـــــــمبقتضــــــى املرســــــوم التنف ــــــــذي رقـي م ــــــــــــــــ

ذي احلجة عام  13 مؤرخ يف 95-132
 ،1995 و ســــنةمــــاي 13 املوافــــق 1415

نشـــــــــــرات رمسيـــــــــــة  حـــــــــــداثاملتعلـــــــــــق 
  للمؤسسات واإلدارات العمومية.

  
م ـــــــــــــــــــذي رقـــــــــــــــى املرســــــوم التنفيمبقتضــــــ

شـــــــــوال عـــــــــام  11 مـــــــــؤرخ يف 08-315
 2008أكتــوبر ســنة  11املوافــق  1429

املتضــــــمن القــــــانون األساســــــي اخلــــــاص 
ملــــوظفني املنتمــــني لألســــالك اخلاصــــة 

 املعدل واملتمم، لرتبية الوطنية،
  

ـــــــمبقتضــــــى املرســــــوم التنفي ــــــذي رقــــــــ م ــــــــــــ
مجـــادى الثانيـــة  03 مـــؤرخ يف 12-194

ســـــــنة  فريـــــــلأ 25 املوافـــــــق 1433عـــــــام 
تنظـــــــــــــيم  كيفيـــــــــــــاتل دداحملـــــــــــــ، 2012

ت والفحـــــوص  املســـــابقات واالمتحـــــا
املهنيــــــــــــــــــة يف املؤسســــــــــــــــــات واإلدارات 

 العمومية وإجرائها،
  

مبقتضــى القــرار الــوزاري املشــرتك املــؤرخ 
الـــذي حيـــدد  2014أفريـــل ســـنة  07يف 

ت املطلوبــــة قائمـــة املـــؤهالت والشـــهادا
للتوظيـــــــف والرتقيـــــــة يف بعـــــــض الرتـــــــب 
لرتبيــــــــــة الوطنيــــــــــة، املعــــــــــدل  اخلاصــــــــــة 

 واملتمم،
  

يوليــــــو  15مبقتضــــــى القــــــرار املــــــؤرخ يف 
، الـــــــــذي حيـــــــــدد إطـــــــــار تنظـــــــــيم 2014

ت املهنيــــــــــــة  املســــــــــــابقات واالمتحــــــــــــا
ــــــــة  لإللتحــــــــاق  ــــــــب املنتمي ــــــــبعض الرت ب

لرتبية الوطنية،   لألسالك اخلاصة 
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املؤرخــــة يف  01 مبقتضــــى التعليمــــة رقــــم
املتعلقـــــــــة بتطبيـــــــــق  2013فيفـــــــــري  20

ــــــأحكـــــام املرس ــــــالتنفيوم ـــــــ ـــــــذي رقــــــ م ــــــــــــ
 ،2012 فريــــلأ 25ؤرخ يف املــــ 12-194
تنظـــــــيم املســـــــابقات  كيفيـــــــاتل دداحملـــــــ

ت والفحـــــــوص املهنيـــــــة يف  واالمتحـــــــا
ـــــــــــــــــــة  املؤسســـــــــــــــــــات واإلدارات العمومي

 وإجرائها،
  

لـــــوزير لـــــدى مبقتضـــــى تعليمــــــة الســـــيد ا
صــالح اخلدمــة  الــوزير األول املكلــف 

ـــــاملؤرخ 151العموميـــــة رقـــــم  ـــــــة فـــــــــــــ ي ــــــــ
الــــذي حيــــدد  2013ديســــمرب ســــنة  05

كيفيــــــات تنظــــــيم وإجــــــراء املســــــابقات 
ت والفحوص املهنية.  واالمتحا

  
ـــــاملــــؤرخ ف 28مبقتضــــى املقــــرر رقــــم  ي ــــــــــ

املتضـــــــــمن جـــــــــدول  2015أفريـــــــــل  15
يـــــــــــع املناصـــــــــــب املاليـــــــــــة الشـــــــــــاغرة توز 

ـــــــــــــــفلل املخصصـــــــــــــــة  اخلـــــــــــــــارجي توظي
برتـــــــــب أســـــــــتاذ املدرســـــــــة  لإللتحـــــــــاق 

االبتدائيــــــة، أســــــتاذ التعلــــــيم املتوســــــط، 
أســـتاذ التعلـــيم الثـــانوي، جلميـــع املـــواد، 

 ،2015بعنوان 
  

وبنـــــــاء علـــــــى مراســـــــلة املديريـــــــة العامـــــــة 
للوظيفــــة العموميــــة واإلصــــالح اإلداري 

 14/04/2015املؤرخـــــة يف  4604رقـــــم 
املتضــــــــمنة املوافقــــــــة االســــــــتثنائية علــــــــى 
جتســــــــــــيد بعــــــــــــض التــــــــــــدابري اخلاصــــــــــــة 

مبســـــابقات توظيـــــف األســـــاتذة بعنـــــوان 
2015. 

  
  رر ـيق
  

إىل هـــذا القـــرار  يهــدف املــادة األوىل:
كيفيــــــات فـــــــتح مســــــابقة علــــــى حتديــــــد  
ســـلك ب لإللتحـــاق الشـــهادات أســـاس 
، رتبــة أســتاذ املدرســة االبتدائيــةأســاتذة 

االبتدائيــــــــــة للمــــــــــواد: اللغــــــــــة املدرســــــــــة 
العربيـــــــــــة، اللغـــــــــــة األمازيغيـــــــــــة، اللغـــــــــــة 

ت الرتبية   . الفرنسية، لفائدة مدير
  

حيــــــــــدد عـــــــــــدد املناصــــــــــب  :2املــــــــــادة 
منصـــــــب  9012ـ بـــــــاملطلـــــــوب شـــــــغلها 

مايل، طبقا ملقرر توزيع املناصـب املاليـة 
ووفقـــــا للمـــــواد علـــــى النحـــــو املبـــــني يف 

لقرار 01اجلدول رقم    .امللحق 
  
تفـــتح املســابقة علــى أســاس   :3دة املــا

برتبــــــة أســــــتاذ  لإللتحــــــاق  الشــــــهادات
املدرســــــــــة االبتدائيــــــــــة للمــــــــــواد: اللغــــــــــة 
العربيـــــــــــة، اللغـــــــــــة األمازيغيـــــــــــة، اللغـــــــــــة 

للمرتشــــحني احلــــائزين علــــى  الفرنســــية،
شــــــهادة الليســــــانس يف التعلــــــيم العــــــايل 
وفقــــــا لقائمــــــة املــــــؤهالت والشــــــهادات 

 امللحــــــق 02احملــــــددة يف اجلــــــدول رقــــــم 
  .لقرار

  
فضـــــال عـــــن الشـــــهادات أو  :4املـــــادة 

 3املــؤهالت املنصــوص عليهــا يف املــادة 
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املـــذكورة أعـــاله، يـــتم انتقـــاء املرتشـــحني 
يف املســـــابقة علـــــى أســـــاس الشـــــهادات 

   على ضوء املعايري اآلتية:
مالءمــــة مــــؤهالت تكــــوين املرتشــــح  - 1

مـــــــــــع متطلبـــــــــــات الســـــــــــلك أو الرتبـــــــــــة 
ــــة فـاملطلـــوبني للمشاركـــ ـــاملسابقي ــــــــ ة ـــــــــــــ

  ):ةنقط 13 إىل 0(
تطــــابق ختصــــص الشــــهادة مــــع  - 1.1

 .ط)انق 6متطلبات الرتبة (
ن ــــــــــــــــمســـــار الدراســـــة أو التكوي -2 .1
  نقاط): 7إىل  0(

دراســة أو التكــوين المســار  طقــينيــتم ت
 ارســــــمعلــــــى أســــــاس املعــــــدل العــــــام لل

ملؤهــل أو  يالدراســ أو التكــوين املتــوج 
  :يتالشهادة، كما 

للمرتشـــــــح لنســـــــبة واحـــــــدة نقطـــــــة  -
عـــام يـــرتاوح معـــدل الـــذي حتصـــل علـــى 

  ؛10,99/20و  10,50/20ما بني 
لنســــــبة  - للمرتشــــــح الــــــذي نقطتــــــان 

عــام يــرتاوح مــا بــني معــدل حتصــل علــى 
  ؛11,99/20 و 11/20
لنســـــبة اقـــــن 3 - للمرتشـــــح الـــــذي ط 

عــام يــرتاوح مــا بــني معــدل حتصــل علــى 
  ؛12,99/20و  12/20
للمرتشـــــح الـــــذي بة لنســـــ نقـــــاط 4 -

عــام يــرتاوح مــا بــني معــدل حتصــل علــى 
  ؛13,99/20 و 13/20
لنســـــبة انقـــــ 5 - للمرتشـــــح الـــــذي ط 

عــام يــرتاوح مــا بــني معــدل حتصــل علــى 
  ؛14,99/20و  14/20

لنســـــبة  6 - للمرتشـــــح الـــــذي نقـــــاط 
عــام يــرتاوح مــا بــني معــدل حتصــل علــى 

 ؛15,99/20و  15/20
لنسبة  7 - عام يسـاوي عدل ملنقاط 
 .16/20يفوق  أو
يســــــتفيد خرجيــــــو املــــــدارس الكــــــربى  -

(املــدارس الوطنيــة للتكــوين العــايل) مــن 
 .نقطتني إضافيتني

م  - يســــــــــــــتفيد األوائــــــــــــــل يف دفعــــــــــــــا
نقطـــة مـــن ؤسســـات التكـــوين العـــايل مب

 .إضافية واحدة
  
أو التكـــــــــــوين املكمـــــــــــل للشـــــــــــهادة  -2

للمشــاركة يف املســابقة املطلــوب املؤهــل 
 اءـ، عنـــــد اإلقتضـــــيف نفــــس التخصـــــص

  إىل نقطتني): 0(
تكـــوين مكمـــل أعلـــى كـــل يـــتم تنقـــيط  

يف  ،املطلــــوبأو املؤهــــل مــــن الشــــهادة 
ملهـام الـذي نفس التخصـص  لـه صـلة 

ـا لرتبة املراد اإللتحـاق  علـى  املرتبطة 
نقطـة عـن  0,25، على أسـاس نقطتني

دراســــــــي أو تكــــــــوين  كــــــــل سداســــــــي
  مكمل.

  
و الدراســات املنجــزة مــن أاألشــغال  -3

تخصـــــص، نفـــــس الرتشـــــح يف طـــــرف امل
    ):ة واحدةإىل نقط 0( عند االقتضاء

يـــــــتم تنقـــــــيط البحـــــــوث أو الدراســـــــات 
صـــة وطنيـــة أو صختاملنشـــورة يف جملـــة م

عــــن  نقطــــة  0,5 أجنبيــــة، علــــى أســــاس
  .ة واحدةنقطكل إصدار، يف حدود 
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اخلـــربة املهنيـــة املكتســـبة مـــن طـــرف  -4
   نقاط): 6إىل  0املرتشح (

يــة املكتســـبة مـــن يــتم تنقـــيط اخلـــربة املهن
يف نفـس املنصـب أو يف طرف املرتشـح 
يت:منصب معادل     كما 

  
) عـــــن كـــــل ســـــنة 1نقطـــــة واحـــــدة ( -

 ) نقــــاط6ســــت (تــــدريس، يف حــــدود 
ــــــة املكتســــــبة يف لنســــــبة ل لخــــــربة املهني
التابعــة العموميــة  اتواإلدار  اتاملؤسســ

 لقطاع الرتبية الوطنية يف إطار:
 عقود ما قبل التشغيل، •
تمـــــــــــاعي للشـــــــــــباب اإلدمــــــــــاج االج •

 حاملي الشهادات،
 اإلدماج املهين، •
 صفة متعاقد، •
 صفة مستخلف. •
) عـــــن كـــــل ســـــنة 1نقطـــــة واحـــــدة ( -

 ) نقــــاط4أربــــع (تــــدريس، يف حــــدود 
ــــــة املكتســــــبة يف لنســــــبة ل لخــــــربة املهني
أخـــرى تضـــمن عموميـــة  ةوإدار  ةمؤسســـ

مهام التدريس أو التكوين، يف منصـب 
شــــغل مــــن مســــتوى معــــادل للمنصــــب 

 له.املراد شغ
) عـــــن كـــــل ســـــنة 1نقطـــــة واحـــــدة ( -

 ) نقـــاط3(تـــدريس، يف حـــدود ثـــالث 
ــــــة املكتســــــبة يف لنســــــبة ل لخــــــربة املهني

التابعــة عموميــة ال اتدار اإلو  اتؤسســامل
ــــــــة يف منصــــــــب  ــــــــة الوطني لقطــــــــاع الرتبي
خمتلــــف (أقــــل أو أعلــــى) مــــن املنصــــب 

 املراد شغله.

نقطـــة عـــن كـــل ســـنة تـــدريس،  0,5 -
لنســبة 2( نقطتــنييف حــدود  لخــربة ل) 

 اتاملهنيــــــــــــــة املكتســــــــــــــبة يف املؤسســــــــــــــ
األخـــــــــــرى الـــــــــــيت  العموميـــــــــــة اتواإلدار 

تضـــمن مهـــام التـــدريس أو التكـــوين يف 
منصب شغل مـن مسـتوى خمتلـف عـن 

 املنصب املراد شغله.
نقطـــة عـــن كـــل ســـنة تـــدريس،  0,5 -

لنســبة ل2( نقطتــنييف حــدود  لخــربة ) 
املثبتــــــــــة قــــــــــانو يف املهنيــــــــــة املكتســــــــــبة 

 للرتبية والتعليم، ات اخلاصةاملؤسس
خــذ يف احلســبان فــرتات العمــل  - ال 

املقضـــــية يف التـــــدريس الـــــيت تقـــــل عـــــن 
  شهر واحد.

  
ادة ــــــــــــــريــــخ احلصــــول علــــى الشه -5
 ط):انق 5إىل  0(

لنظــر إىل  يــتم حتديــد أقدميــة الشــهادة 
ريــــخ فــــتح املســــابقة، و يــــتم تنقيطهــــا 

نقطـــــة عـــــن كـــــل  0,50 علـــــى أســـــاس
  .طانق) 5(، يف حدود سنة

 
ــــ -6 ــــــة مــــع جلـاملقابل ــــــنة االنتقــــــــــــ اء ـــــــــــــــــ
 نقاط): 3إىل  0(
القــدرة علــى التحليــل و التلخــيص:  -

 نقطة واحدة؛
: نقطــــــــــة التواصــــــــــل القــــــــــدرة علــــــــــى -

 واحدة؛
القــدرات و/ أو املــؤهالت اخلاصــة:  -

 نقطة واحدة.
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الفصـــل بـــني املرتشـــحني املتســـاوين  يـــتم
  للمقاييس اآلتية: يف املرتبة وفقا

 ذوو احلقوق (ابن أو ابنة شهيد)؛ -
األصــــــــــــــــناف ذات االحتياجــــــــــــــــات  -

اخلاصـــــة (املعـــــاقون الـــــذين هلـــــم القـــــدرة 
لرتبــــة املــــراد  علــــى أداء املهــــام املرتبطــــة 

ا)؛  االلتحاق 
ســـــــن املرتشـــــــح ( األولويـــــــة لألكـــــــرب  -

 سنا)؛
الوضـــعية العائليـــة للمرتشـــح (متـــزوج  -

متكفـــل لـــه أوالد، متـــزوج بـــدون أوالد، 
  بعائلة، أعزب).

  
التســجيالت يف  آجــلحيــدد  :5املــادة 

 الشـــــــــهاداتاملســـــــــابقة علـــــــــى أســـــــــاس 
ابتــداء  يــوم عمــل )15( خمسة عشــربـــ

يف  إشــــــــهارصــــــــدور أول  ريــــــــخمــــــــن 
  .الصحافة املكتوبة

  
تـــودع ملفـــات الرتشـــح لـــدى  :6املـــادة 

ت. لوال ت الرتبية    مدير
وجيـــــب أن حتتـــــوي ملفـــــات املرتشـــــحني 

  ئق اآلتية:على الو
 طلب خطي، -
) مـــــن بطاقـــــة التعريـــــف 01نســـــخة ( -

 الوطنية،
) مــــــــــــــن املؤهــــــــــــــل أو 01نســــــــــــــخة ( -

الشــــهادة املطلوبــــة، الــــيت تكــــون مرفقــــة 
ملســــــــــار  بكشــــــــــف النقــــــــــاط املتعلــــــــــق 

 الدراسي أو التكويين،

اســـتمارة معلومـــات يـــتم ملؤهـــا مـــن  -
 طرف املرتشح.

  
ـــا  ائي جيـــب علـــى املرتشـــحني املقبـــولني 

وظيــــف وقبــــل التعيــــني يف مســــابقات الت
م اإلدارية ئق اآلتية: إمتام ملفا   لو

ـــــــق01نســـــــخة ( - األصـــــــل مـــــــن  ) طب
شــــهادة إثبــــات وضــــعية املرتشــــح اجتــــاه 

 اخلدمة الوطنية، مصادق عليها،
) مــــــــــــن صــــــــــــحيفة 01مســــــــــــتخرج ( -

 السوابق العدلية سارية املفعول،
لنســبة ملســابقات  - شــهادة اإلقامــة، 

التوظيـــــــــــف يف املناصـــــــــــب احملـــــــــــددة يف 
ت البعيدة، ت أو البلد  الوال

 مستخرج شهادة امليالد، -
ن ( - ) طبيتان (الطـب العـام 2شهاد

وطب األمراض الصدرية مسلمتان مـن 
طبيــــب خمــــتص) تثبتــــان أهليــــة املرتشــــح 

 لشغل املنصب املطلوب،
ن -  مشسيتان، )02( صور
شــــهادة تثبــــت صــــفة ابــــن أو أرملــــة  -

 شهيد، عند االقتضاء.
ئـــــــق املـــــــ ذكورة أعـــــــاله، إضـــــــافة إىل الو

جيــــب أن تتضــــمن ملفــــات املرتشــــحني 
النـــاجحني يف املســـابقات علـــى أســـاس 

يت :   الشهادات، على اخلصوص ما 
شــــــــهادات العمــــــــل، تثبــــــــت اخلــــــــربة  -

املهنيــــة املكتســــبة مــــن قبــــل املرتشــــح يف 
التخصص، مؤشرا عليها من قبـل هيئـة 
لنســـبة للخـــربة  الضـــمان االجتمـــاعي، 
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عنـــــــد  املكتســـــــبة يف القطـــــــاع اخلـــــــاص،
 اإلقتضاء،

شهادة تثبت مدة العمل املؤداة مـن  -
طرف املرتشـح يف إطـار العقـود اخلاصـة 
جبهــــاز اإلدمــــاج املهــــين أو االجتمــــاعي 
حلـــاملي الشـــهادات، بصـــفة متعاقـــد أو 

 مستخلف، عند االقتضاء،
وثيقـــة تثبـــت تكوينـــا مكمـــال أعلـــى  -

مـــــــــن الشـــــــــهادة أو املؤهـــــــــل املطلـــــــــوب 
للمشـــــــــــــاركة يف املســـــــــــــابقة يف نفـــــــــــــس 

 لتخصص، عند االقتضاء،ا
وثيقــة تثبــت األعمــال أو الدراســات  -

املنجــــــــــــزة مــــــــــــن طــــــــــــرف املرتشــــــــــــح يف 
 التخصص، عند االقتضاء،

لنســبة للمرتشــحني  - شــهادة عائليــة 
 املتزوجني،

وثيقــــــــة تثبــــــــت تفــــــــوق املرتشــــــــح يف  -
 دفعته، عند االقتضاء،

وثيقــــة تثبــــت إعاقــــة املرتشــــح، عنــــد  -
  االقتضاء.

  
 غـــــــري مكـــــــان املرتشـــــــحني :7املـــــــادة 

املقبــــولني للمشــــاركة يف املســــابقة علــــى 
أســـاس الشـــهادات، تقـــدمي طعـــن لـــدى 
الســلطة الــيت هلــا صــالحية التعيــني الــيت 
جيب عليهـا البـت يف هـذا الطعـن والـرد 

م عمل 5على املعنيني قبل مخسة ( ) أ
ريخ إجراء املسابقة.   على األقل من 

  
يســــري مفعــــول هـــــذا القــــرار  :8املــــادة 

ريــخ التوقيــع عليــه و ينشــر ابتــداء مــن 
  يف النشرة الرمسية لوزارة الرتبية الوطنية.

  
  2015أفريل  19اجلزائر يف 

  عن وزيرة الرتبية الوطنية و بتفويض منها
  مدير تسيري املوارد البشرية
عبد احلكيم بلعابد
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على أساس املخصصة للمسابقة املالية : جدول توزيع املناصب  1رقم  جدول
  املدرسة االبتدائيةرتبة أستاذ ب لإللتحاق ت الشهادا

  

ت الرتبيةالرقم  اجملموعلغة امازيغيةلغة فرنسيةلغة عربية مدير

 55 6 6 43 درارأ 1
 190 0 26 164 الشلف 2
 209 0 42 167 األغواط 3
 143 0 19 124 م البواقيأ 4
 483 0 103 380 تنة 5
 156 10 20 126 جباية  6
 96 0 14 82 بسكرة 7
 117 0 22 95 بشار 8
 67 0 11 56 البليدة 9
 175 4 10 161 البويرة10
 108 3 30 75 متنراست11
 207 0 40 167 تبسة12
 250 4 90 156 تلمسان13
 314 0 57 257 تيارت14
 162 25 17 120 تيزي وزو15

16 
 466 0 72 394 رقاجلزائر ش
 140 0 30 110 سطاجلزائر و 
 459 0 120 339 غرباجلزائر

 170 0 50 120 اجللفة17
 116 0 40 76 جيجل18
 575 0 50 525 سطيف19
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ت الرتبيةالرقم  اجملموعلغة امازيغيةلغة فرنسيةلغة عربية مدير
 76 0 5 71 سعيدة20
 121 0 20 101 سكيكدة21
 251 0 25 226 س بلعباس22
 60 0 0 60 نابةع23
 59 0 15 44 قاملة24
 190 0 11 179 قسنطينة25
 200 0 30 170 املدية26
 166 0 26 140 مستغامن27
 329 0 58 271 مسيلة28
 498 0 90 408 معسكر29
 190 0 41 149 لةڤور 30
 155 0 55 100 وهران31
 120 0 8 112البيض32
 55 0 15 40اليزي33
 179 3 21 155 ريريجب. بوع34
 386 0 23 363بومرداس35
 61 0 15 46الطارف36
 45 0 9 36تندوف37
 50 0 10 40تسمسيلت38
 188 0 50 138 الوادي39
 110 0 20 90خنشلة40
 106 0 34 72أهراس.س41
 134 0 25 109تيبازة42
 88 0 10 78ميلة43
 34 2 2 30عني الدفلى44
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ت الرتبيةمالرق اجملموعلغة امازيغيةلغة فرنسيةلغة عربية مدير

 105 0 10 95 النعامة 45
 95 0 10 85 ع متوشنت 46
 100 0 12 88 غرداية 47
 203 0 30 173 غليزان 48

9012 57 1549 7406 المجموع
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  2قم ر  جدول
  

الفروع املطلوبة بكل   املؤهالت و الشهادات  املواد  الرتبة
ا   ختصصا

أستاذ 
املدرسة 
 االبتدائية

اللغة العربية

شهادة الليسانس يف اللغة  -
  و األدب العريب

  اللغة العربية، -
  اللغة و األدب العريب، -
  األدب العريب، -
  آداب و لغة عربية، -
  دراسات لغوية و أدبية، -
  م اللغة،علو  -
  دراسات لغوية، -
  اللسانيات.  -

شــــــــــــــــهادة الليســــــــــــــــانس يف -
 الفلسفة.

  الفلسفة. -

شــــــــــــــــهادة الليســــــــــــــــانس يف -
 العلوم اإلسالمية.

  علوم إسالمية. -

شــــهادة ليســــانس يف علــــوم -
 الرتبية.

  علوم الرتبية. -

ليســــــــــــــــــــــــــانس يف علــــــــــــــــــــــــــم -
 االجتماع.

  علم االجتماع. -

  علم النفس. -  نفس.ليسانس يف علم ال-
ضيات،- ضيات. -  ليسانس يف الر   ر
ضيات-  –ليسانس يف ر

 إعالم آيل.
ضيات، -   ر
  إعالم آيل. -

ء،- ء. - ليسانس يف الفيز   فيز
  كيمياء.  -  ليسانس يف الكيمياء،-
شهادة الليسانس يف-

  العلوم الطبيعية،
شهادة الليسانس يف  -

 البيولوجيا.

  بيولوجيا. -
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 (تابع) 02رقم  جدول
 

الفروع املطلوبة بكل   املؤهالت و الشهادات  املواد  الرتبة
ا   ختصصا

أستاذ 
املدرسة 
 االبتدائية

 اللغة العربية

شهادة الليسانس يف-
  العلوم التجارية. - العلوم التجارية.

شهادة الليسانس يف-
  العلوم االقتصادية. - العلوم االقتصادية.

شهادة الليسانس يف-
  العلوم املالية. - العلوم املالية.

شهادة الليسانس يف علوم -
  علوم التسيري. - التسيري.

شهادة الليسانس يف-
 التاريخ و/أو اجلغرافيا.

 ريخ، -
  جغرافيا. -

شهادة الليسانس يف-
  إعالم آيل.– اإلعالم اآليل.

اللغة 
  األمازيغية

لليسانس يف اللغة شهادة ا -
  و الثقافة األمازيغية.

  لغة و ثقافة أمازيغية، -
  لغة و أدب أمازيغي، -
  حضارة أمازيغية، -
  لغة و حضارة أمازيغية، -
  لسانيات -
  علوم اللغة. -

اللغة 
  الفرنسية

 يف اللغةليسانسالشهادة-
 ،الفرنسية

شهادة الليسانس يف  -
الرتمجة (من واىل اللغة 

 الفرنسية).

  ،لفرنسيةا للغةا -
 للغةا لىو إ من( ترجمة -
  ).لفرنسيةا
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية

  
أفريـــــل  19مـــــؤرخ يف  31قـــــرار رقـــــم 

                           فــــــــــــتح مســــــــــــابقة يتضــــــــــــمن 2015
 لإللتحــــاق  الشــــهاداتعلــــى أســــاس 

                    التعلــــــيم املتوســــــطبســــــلك أســــــاتذة 
  التعليم املتوسطذ ارتبة أست

  
  الرتبية الوطنية، ةإن وزير 

  
مــــؤرخ  145-66مبقتضــــى املرســــوم رقــــم 

ــــــصــــفر ع 12 يف ــــــاملواف 1386ام ــــــــــــ  قــــــــ
بتحريـــر تعلـــق ي، 1966 يونيـــو ســـنة 02

ونشــــــر بعــــــض القــــــرارات ذات الطــــــابع 
الفردي اليت ختص وضـعية  وأالتنظيمي 
  املوظفني، 

 
 99-90م ـذي رقــالتنفيـ مبقتضى املرسوم

 1410أول رمضـــــــــان عـــــــــام  مـــــــــؤرخ يف
تعلـــق ي ،1990 ســـنة مـــارس 27 املوافـــق

 ،والتســــــــيري اإلداري ،بســــــــلطة التعيــــــــني
 ةوأعــــــــــوان اإلدار  للمــــــــــوظفني لنســــــــــبة
ـــــــــــــــــة ت املركزي ت  والـــــــــــــــــوال والبلـــــــــــــــــد

واملؤسســــــــات العموميــــــــة ذات الطــــــــابع 
  اإلداري،

  
ــــمبقتضــــى املرســــوم التنفي ــــــذي رقــــــــــــــ م ــــــــــــ

ذي احلجة عام  13 يف مؤرخ 95-132
 ،1995 و ســــنةمــــاي 13 املوافــــق 1415

نشـــــــــــرات رمسيـــــــــــة  حـــــــــــداثاملتعلـــــــــــق 
  للمؤسسات واإلدارات العمومية.

  
م ـــــــــــــــــــــــــــذي رقـمبقتضــــــى املرســــــوم التنفيــــــ

شـــــــــوال عـــــــــام  11 مـــــــــؤرخ يف 08-315
 2008أكتــوبر ســنة  11املوافــق  1429

املتضــــــمن القــــــانون األساســــــي اخلــــــاص 
اصــــة ملــــوظفني املنتمــــني لألســــالك اخل

  املعدل واملتمم، لرتبية الوطنية،
 

ــــــيـمبقتضـــــى املرســـــوم التنف ـــــــذي رقــــــ م ــــــــــــــ
مجـــادى الثانيـــة  03 مـــؤرخ يف 12-194

ســـــــنة  فريـــــــلأ 25 املوافـــــــق 1433عـــــــام 
تنظـــــــــــــيم  كيفيـــــــــــــاتل دداحملـــــــــــــ، 2012

ت والفحـــــوص  املســـــابقات واالمتحـــــا
املهنيــــــــــــــــــة يف املؤسســــــــــــــــــات واإلدارات 

  العمومية وإجرائها،
 

زاري املشــرتك املــؤرخ مبقتضــى القــرار الــو 
الـــذي حيـــدد  2014أفريـــل ســـنة  07يف 

قائمـــة املـــؤهالت والشـــهادات املطلوبــــة 
للتوظيـــــــف والرتقيـــــــة يف بعـــــــض الرتـــــــب 
لرتبيــــــــــة الوطنيــــــــــة، املعــــــــــدل  اخلاصــــــــــة 

  واملتمم،
 

يوليــــــو  15مبقتضــــــى القــــــرار املــــــؤرخ يف 
، الـــــــــذي حيـــــــــدد إطـــــــــار تنظـــــــــيم 2014

ت املهنيــــــــــــة  املســــــــــــابقات واالمتحــــــــــــا
ــــــــة   لاللتحــــــــاق ــــــــب املنتمي ــــــــبعض الرت ب

لرتبية الوطنية،    لألسالك اخلاصة 
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املؤرخــــة يف  01مبقتضــــى التعليمــــة رقــــم 
املتعلقـــــــــة بتطبيـــــــــق  2013فيفـــــــــري  20

-12م ـذي رقـــــــالتنفيــــــأحكــــــام املرســــــوم 
 ،2012 فريـــــــــــــلأ 25ؤرخ يف املـــــــــــــ 194
تنظـــــــيم املســـــــابقات  كيفيـــــــاتل دداحملـــــــ

ت والفحـــــــوص املهنيـــــــة يف  واالمتحـــــــا
ـــــــــــــــــــة املؤسســـــــــــــــــــات واإل دارات العمومي

  وإجرائها،
 

مبقتضـــــى تعليمــــــة الســـــيد الـــــوزير لـــــدى 
صــالح اخلدمــة  الــوزير األول املكلــف 

ـــــاملؤرخ 151م ـالعموميـــة رقـــ ــــة فـــــــــــــ ي ـــــــــــــ
الــــذي حيــــدد  2013ديســــمرب ســــنة  05

كيفيــــــات تنظــــــيم وإجــــــراء املســــــابقات 
ت والفحوص املهنية.   واالمتحا

 
ـــــاملـــؤرخ ف 28مبقتضـــى املقـــرر رقـــم  ي ـــــــــــــــ

املتضـــــــــمن جـــــــــدول  2015أفريـــــــــل  15
توزيـــــــــــع املناصـــــــــــب املاليـــــــــــة الشـــــــــــاغرة 

ـــــــــــــــفلل املخصصـــــــــــــــة  اخلـــــــــــــــارجي توظي
برتـــــــــب أســـــــــتاذ املدرســـــــــة  لإللتحـــــــــاق 

االبتدائيــــــة، أســــــتاذ التعلــــــيم املتوســــــط، 
أســـتاذ التعلـــيم الثـــانوي، جلميـــع املـــواد، 

  ،2015بعنوان 
 

وبنـــــــاء علـــــــى مراســـــــلة املديريـــــــة العامـــــــة 
للوظيفــــة العموميــــة واإلصــــالح اإلداري 

 14/04/2015املؤرخـــــة يف  4604رقـــــم 
املتضــــــــمنة املوافقــــــــة االســــــــتثنائية علــــــــى 
جتســــــــــــيد بعــــــــــــض التــــــــــــدابري اخلاصــــــــــــة 

مبســـــابقات توظيـــــف األســـــاتذة بعنـــــوان 
2015.  

  
  ـرر يق
  

إىل هـــذا القـــرار  يهــدف املــادة األوىل:
كيفيــــــات فـــــــتح مســــــابقة علــــــى حتديــــــد  
ســـلك ب لإللتحـــاق الشـــهادات أســـاس 
ســــتاذ ، رتبــــة أالتعلــــيم املتوســــطأســــاتذة 

ت  التعلـــــــيم املتوســـــــط، لفائـــــــدة مـــــــدير
  . الرتبية

  
حيــــــــــدد عـــــــــــدد املناصــــــــــب  :2املــــــــــادة 

منصب مايل،  6850ـباملطلوب شغلها 
طبقا ملقرر توزيع املناصـب املاليـة ووفقـا 
للمــــواد علــــى النحــــو املبــــني يف اجلــــدول 

لقرار 01رقم    .امللحق 
  

تفــــتح املســـابقة علـــى أســـاس : 3املــادة 
برتبــــــة أســــــتاذ   لإللتحــــــاق الشــــــهادات

 التعلــــــــــــيم املتوســــــــــــط حســــــــــــب املــــــــــــواد
ـــــــى شـــــــهادة  للمرتشـــــــحني احلـــــــائزين عل

العـــــــــايل وفقـــــــــا  الليســـــــــانس يف التعلـــــــــيم
لقائمـــة املـــؤهالت والشـــهادات احملـــددة 

لقرار 02يف اجلدول رقم    .امللحق 
  

فضـــــال عـــــن الشـــــهادات أو  :4املـــــادة 
 3املــؤهالت املنصــوص عليهــا يف املــادة 

نتقـــاء املرتشـــحني املـــذكورة أعـــاله، يـــتم ا
يف املســـــابقة علـــــى أســـــاس الشـــــهادات 

   على ضوء املعايري اآلتية:
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مالءمــة مــؤهالت تكــوين املرتشــح  -1
مـــــــــــع متطلبـــــــــــات الســـــــــــلك أو الرتبـــــــــــة 

ــــة فـاملطلـــوبني للمشاركـــ ــــقـي املسابـــــــــ ة ــــــــــ
  ):ةنقط 13 إىل 0(

تطــــــابق ختصــــــص الشــــــهادة مــــــع  - 1.1
 .ط)انق 6متطلبات الرتبة (

ــــــــمســــــار الدراســــــة أو التكوي -2.1 ن ـــــــــ
  نقاط): 7إىل  0(

دراســة أو التكــوين المســار  طقــينيــتم ت
 ارســــــمعلــــــى أســــــاس املعــــــدل العــــــام لل

ملؤهــل أو  يالدراســ أو التكــوين املتــوج 
  :يتالشهادة، كما 

للمرتشـــــــح لنســـــــبة واحـــــــدة نقطـــــــة  -
عـــام يـــرتاوح معـــدل الـــذي حتصـــل علـــى 

  ؛10,99/20و  10,50/20ما بني 
لنســــــبة  - للمرتشــــــح الــــــذي نقطتــــــان 

عــام يــرتاوح مــا بــني عــدل محتصــل علــى 
  ؛11,99/20 و 11/20
لنســـــبة اقـــــن 3 - للمرتشـــــح الـــــذي ط 

عــام يــرتاوح مــا بــني معــدل حتصــل علــى 
  ؛12,99/20و  12/20
للمرتشـــــح الـــــذي لنســـــبة  نقـــــاط 4 -

عــام يــرتاوح مــا بــني معــدل حتصــل علــى 
  ؛13,99/20 و 13/20
لنســـــبة انقـــــ 5 - للمرتشـــــح الـــــذي ط 

عــام يــرتاوح مــا بــني معــدل حتصــل علــى 
  ؛14,99/20و  14/20
لنســـــبة  6 - للمرتشـــــح الـــــذي نقـــــاط 

عــام يــرتاوح مــا بــني معــدل حتصــل علــى 
 ؛15,99/20و  15/20

لنسبة  7 - عام يسـاوي عدل ملنقاط 
 .16/20أو يفوق 

يســــــتفيد خرجيــــــو املــــــدارس الكــــــربى  -
(املــدارس الوطنيــة للتكــوين العــايل) مــن 

 .نقطتني إضافيتني
م  - يســــــــــــــتفيد األوائــــــــــــــل يف دفعــــــــــــــا
نقطـــة مـــن التكـــوين العـــايل  ؤسســـاتمب

 .إضافية واحدة
  
أو التكــــــــــوين املكمــــــــــل للشــــــــــهادة  -2

للمشــاركة يف املســابقة املطلــوب املؤهــل 
 0( ، عند اإلقتضاءيف نفس التخصص

  إىل نقطتني):
تكـــوين مكمـــل أعلـــى كـــل يـــتم تنقـــيط  

يف  ،املطلــــوبأو املؤهــــل مــــن الشــــهادة 
ملهـام الـذي نفس التخصـص  لـه صـلة 

لرتب ـااملرتبطة  علـى  ة املراد اإللتحـاق 
نقطـة عـن  0,25، على أسـاس نقطتني

دراســــــــي أو تكــــــــوين  كــــــــل سداســــــــي
  مكمل.

  
و الدراسات املنجزة مـن أاألشغال  -3

ص، ـتخصــــنفــــس الطــــرف املرتشــــح يف 
    ):ة واحدةإىل نقط 0( اءـد االقتضــعن

يـــــــتم تنقـــــــيط البحـــــــوث أو الدراســـــــات 
صـــة وطنيـــة أو صختاملنشـــورة يف جملـــة م

عــــن  نقطــــة  0,5 علــــى أســــاسأجنبيــــة، 
  .ة واحدةنقطكل إصدار، يف حدود 
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اخلـــربة املهنيـــة املكتســـبة مـــن طـــرف  -4
   نقاط): 6إىل  0املرتشح (

يــتم تنقـــيط اخلـــربة املهنيــة املكتســـبة مـــن 
يف نفـس املنصـب أو يف طرف املرتشـح 
يت:منصب معادل     كما 

  
) عـــــن كـــــل ســـــنة 1نقطـــــة واحـــــدة ( -

 ) نقــــاط6ســــت (تــــدريس، يف حــــدود 
ــــــة املكتســــــبة يف لنســــــبة ل لخــــــربة املهني
التابعــة العموميــة  اتواإلدار  اتاملؤسســ

 لقطاع الرتبية الوطنية يف إطار:
 عقود ما قبل التشغيل، •
اإلدمــــــــــاج االجتمـــــــــــاعي للشـــــــــــباب  •

 حاملي الشهادات،
 اإلدماج املهين، •
 صفة متعاقد، •
 صفة مستخلف. •
) عـــــن كـــــل ســـــنة 1نقطـــــة واحـــــدة ( -

 ) نقــــاط4أربــــع (تــــدريس، يف حــــدود 
ــــــة املكتســــــبة يف لنســــــبة ل لخــــــربة املهني
أخـــرى تضـــمن عموميـــة  ةوإدار  ةمؤسســـ

مهام التدريس أو التكوين، يف منصـب 
شــــغل مــــن مســــتوى معــــادل للمنصــــب 

 املراد شغله.
) عـــــن كـــــل ســـــنة 1نقطـــــة واحـــــدة ( -

 ) نقـــاط3(تـــدريس، يف حـــدود ثـــالث 
ــــــة املكتســــــبة يف لنســــــبة ل لخــــــربة املهني

تابعــة العموميــة ال اتدار اإلو  اتؤسســامل
ــــــــة يف منصــــــــب  ــــــــة الوطني لقطــــــــاع الرتبي
خمتلــــف (أقــــل أو أعلــــى) مــــن املنصــــب 

 املراد شغله.

نقطة عن كل سنة تدريس، يف  0,5 -
ـــــنيحـــــدود  لنســـــبة ل2( نقطت لخـــــربة ) 

 اتاملهنيــــــــــــــة املكتســــــــــــــبة يف املؤسســــــــــــــ
األخـــــــــــرى الـــــــــــيت  العموميـــــــــــة اتواإلدار 

تضـــمن مهـــام التـــدريس أو التكـــوين يف 
ن منصب شغل مـن مسـتوى خمتلـف عـ

 املنصب املراد شغله.
نقطة عن كل سنة تدريس، يف  0,5 -

ـــــنيحـــــدود  لنســـــبة ل2( نقطت لخـــــربة ) 
املثبتــــــــــة قــــــــــانو يف املهنيــــــــــة املكتســــــــــبة 

 ات اخلاصة للرتبية والتعليم،املؤسس
خــذ يف احلســبان فــرتات العمــل  - ال 

املقضـــــية يف التـــــدريس الـــــيت تقـــــل عـــــن 
  شهر واحد.

  
 0ادة (ـريــخ احلصــول علــى الشهــ -5

 ط):انق 5إىل 
لنظــر إىل  يــتم حتديــد أقدميــة الشــهادة 
ريــــخ فــــتح املســــابقة، و يــــتم تنقيطهــــا 

نقطـــــة عـــــن كـــــل  0,50 علـــــى أســـــاس
  .طانق) 5(يف حدود     ،سنة

 
إىل  0اء (ـة االنتقــــع جلنــــاملقابلـــة مـــ -6
 نقاط): 3
القــدرة علــى التحليــل و التلخــيص:  -

 نقطة واحدة؛
: نقطــــــــــة التواصــــــــــل القــــــــــدرة علــــــــــى -

 واحدة؛
القــــدرات و/أو املــــؤهالت اخلاصــــة:  -

 نقطة واحدة.
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الفصـــل بـــني املرتشـــحني املتســـاوين  يـــتم
  يف املرتبة وفقا للمقاييس اآلتية:

 ذوو احلقوق (ابن أو ابنة شهيد)؛ -
األصــــــــــــــــناف ذات االحتياجــــــــــــــــات  -

اخلاصـــــة (املعـــــاقون الـــــذين هلـــــم القـــــدرة 
لرتبــــة املــــراد  علــــى أداء املهــــام املرتبطــــة 

ا)؛  االلتحاق 
املرتشـــــــح ( األولويـــــــة لألكـــــــرب  ســـــــن -

 سنا)؛
الوضـــعية العائليـــة للمرتشـــح (متـــزوج  -

لـــه أوالد، متـــزوج بـــدون أوالد، متكفـــل 
  بعائلة، أعزب).

  
التســجيالت يف  آجــلحيــدد  :5املــادة 

 الشـــــــــهاداتاملســـــــــابقة علـــــــــى أســـــــــاس 
ابتـــداء  يـــوم عمـــل )15( مســـة عشـــرخب

يف  إشــــــــهارصــــــــدور أول  ريــــــــخمــــــــن 
  .الصحافة املكتوبة

  
تـــودع ملفـــات الرتشـــح لـــدى  :6 املـــادة

ت. لوال ت الرتبية    مدير
وجيـــــب أن حتتـــــوي ملفـــــات املرتشـــــحني 

ئق اآلتية:   على الو
 طلب خطي، -
) مــــن بطاقــــة التعريــــف 01نســــخة ( -

 الوطنية،
) مــــــــــــــن املؤهــــــــــــــل أو 01نســــــــــــــخة ( -

الشــــهادة املطلوبــــة، الــــيت تكــــون مرفقــــة 
ملســــــــــار  بكشــــــــــف النقــــــــــاط املتعلــــــــــق 

 الدراسي أو التكويين،

ســـتمارة معلومـــات يـــتم ملؤهـــا مـــن ا -
 طرف املرتشح.

  
ـــا  ائي جيـــب علـــى املرتشـــحني املقبـــولني 
يف مســــابقات التوظيــــف وقبــــل التعيــــني 

م اإلدارية ئق اآلتية: إمتام ملفا   لو
األصـــــــل مـــــــن  ) طبـــــــق01نســـــــخة ( -

شــــهادة إثبــــات وضــــعية املرتشــــح اجتــــاه 
 اخلدمة الوطنية، مصادق عليها،

) مــــــــــــن صــــــــــــحيفة 01مســــــــــــتخرج ( -
 لسوابق العدلية سارية املفعول،ا
لنســبة ملســابقات  - شــهادة اإلقامــة، 

التوظيـــــــــــف يف املناصـــــــــــب احملـــــــــــددة يف 
ت البعيدة، ت أو البلد  الوال

 مستخرج شهادة امليالد، -
ن ( - ) طبيتان (الطـب العـام 2شهاد

وطب األمراض الصدرية مسلمتان مـن 
طبيــــب خمــــتص) تثبتــــان أهليــــة املرتشــــح 

 ب،لشغل املنصب املطلو 
ن ( -  ) مشسيتان،02صور
شــــهادة تثبــــت صــــفة ابــــن أو أرملــــة  -

 شهيد، عند االقتضاء.
ئـــــــق املـــــــذكورة أعـــــــاله،  إضـــــــافة إىل الو
جيــــب أن تتضــــمن ملفــــات املرتشــــحني 
النـــاجحني يف املســـابقات علـــى أســـاس 

يت :   الشهادات، على اخلصوص ما 
شــــــــهادات العمــــــــل، تثبــــــــت اخلــــــــربة  -

 املهنيــــة املكتســــبة مــــن قبــــل املرتشــــح يف
التخصص، مؤشرا عليها من قبـل هيئـة 
لنســـبة للخـــربة  الضـــمان االجتمـــاعي، 
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املكتســـــــبة يف القطـــــــاع اخلـــــــاص، عنـــــــد 
 اإلقتضاء،

شهادة تثبت مدة العمل املؤداة مـن  -
طرف املرتشـح يف إطـار العقـود اخلاصـة 
جبهــــاز اإلدمــــاج املهــــين أو االجتمــــاعي 
حلـــاملي الشـــهادات، بصـــفة متعاقـــد أو 

 ضاء،مستخلف، عند االقت
وثيقـــة تثبـــت تكوينـــا مكمـــال أعلـــى  -

مـــــــــن الشـــــــــهادة أو املؤهـــــــــل املطلـــــــــوب 
للمشـــــــــــــاركة يف املســـــــــــــابقة يف نفـــــــــــــس 

 التخصص، عند االقتضاء،
وثيقــة تثبــت األعمــال أو الدراســات  -

املنجــــــــــــزة مــــــــــــن طــــــــــــرف املرتشــــــــــــح يف 
 التخصص، عند االقتضاء،

لنســبة للمرتشــحني  - شــهادة عائليــة 
 املتزوجني،

ح يف وثيقــــــــة تثبــــــــت تفــــــــوق املرتشــــــــ -
 دفعته، عند االقتضاء،

وثيقــــة تثبــــت إعاقــــة املرتشــــح، عنــــد  -
  االقتضاء.

  
مكـــــــان املرتشـــــــحني غـــــــري  :7املـــــــادة 

املقبــــولني للمشــــاركة يف املســــابقة علــــى 
أســـاس الشـــهادات، تقـــدمي طعـــن لـــدى 
الســلطة الــيت هلــا صــالحية التعيــني الــيت 
جيب عليهـا البـت يف هـذا الطعـن والـرد 

م عمل 5على املعنيني قبل مخسة ( ) أ
ريخ إجراء املسابقة.   على األقل من 

  
يســــري مفعــــول هـــــذا القــــرار  :8املــــادة 

ريــخ التوقيــع عليــه و ينشــر  ابتــداء مــن 
  يف النشرة الرمسية لوزارة الرتبية الوطنية.

  
  2015أفريل  19اجلزائر يف 

  عن وزيرة الرتبية الوطنية و بتفويض منها
  مدير تسيري املوارد البشرية

كيم بلعابدعبد احل
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  رتبة أستاذب لإللتحاق على أساس الشهادات املخصصة للمسابقة املالية : جدول يتضمن توزيع املناصب  1رقم  جدول
  املتوسطالتعليم 

  

الرقم
ت  مدير
ضيات الرتبية ر

علوم 
 طبيعية

علوم 
ئية  فيز
 وتكنولوجيا

لغة 
 عربية

ريخ 
وجغرافيا

لغة 
فرنسية

لغة 
اجنليزية

موسيقىرسم
تربية 
بدنية 
ضية ور

لغة 
امازيغية

 اجملموع آيل إعالم

 71 0 0 3 13 1 13 12 8 15 0 3 3 درارأ 1

 185 0 0 0 0 0 24 49 5 35 5 28 39 الشلف 2

 74 0 0 3 0 9 10 10 12 15 0 12 3 االغواط 3

 124 9 0 13 0 0 15 22 7 30 4 9 15البواقي أم 4

 86 0 0 2 2 2 5 15 10 10 10 10 20 تنة 5

 273 0 5 16 0 2 28 48 29 65 16 34 30 جباية 6

 45 0 0 2 2 2 10 2 2 11 2 2 10 بسكرة 7

 104 16 0 18 0 0 7 16 8 19 2 8 10 بشار 8

 230 8 0 26 2 9 35 30 26 57 10 16 11 البليدة 9

 135 0 4 6 0 0 15 25 10 15 20 20 20 البويرة 10

 13 0 1 1 0 0 0 3 2 2 2 0 2متنراست 11
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ت الرقم مدير
ضيات الرتبية علوم ر

 طبيعية

علوم
ئي ة فيز

 وتكنولوجيا

لغة 
 عربية

ريخ 
وجغرافيا

لغة 
فرنسية

لغة 
موسيقىرسماجنليزية

تربية
بدنية 
ضية ور

لغة 
 اجملموع آيل إعالمامازيغية

 65 17 0 5 3 3 5 5 5 6 4 4 8 تبسة 12

 146 20 0 8 2 5 15 10 10 15 22 17 22 تلمسان 13

 26 0 0 2 1 1 3 5 2 4 2 2 4 تيارت 14

 259 20 21 9 0 0 33 15 30 60 18 18 35تيزي وزو 15

16 
 299 24 0 18 0 0 3 31 18 68 29 40 68اجلزائر ش

 212 10 0 17 5 5 15 14 11 47 8 25 55اجلزائر و 
 598 0 0 30 8 25 30 100 60 125 35 60 125غ اجلزائر

 60 0 0 10 0 0 10 40 0 0 0 0 0اجللفة 17
 13 0 0 3 0 0 0 3 1 4 0 0 2جيجل 18
 345 13 4 35 6 5 50 50 30 95 32 10 15سطيف 19
 102 0 0 7 0 0 12 7 16 18 9 18 15سعيدة 20
 334 10 0 30 10 14 30 30 20 60 35 35 60سكيكدة 21
 143 0 0 10 0 5 6 18 18 23 24 14 25س بلعباس 22
 162 15 0 7 0 0 13 20 17 30 18 22 20عنابة 23
 174 0 0 12 13 20 16 25 9 28 20 13 18قاملة 24
 71 0 0 4 7 8 10 1 3 15 11 10 2قسنطينة 25
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ت الرقم مدير
ضيات الرتبية علوم ر

 طبيعية
علوم

ئية  فيز
وتكنولوجيا

لغة 
 عربية

ريخ 
وجغرافيا

لغة 
فرنسية

لغة 
موسيقىرسماجنليزية

تربية
بدنية 
ضية ور

لغة 
 وعاجملم آيل إعالمامازيغية

 98 0 0 5 0 0 10 16 0 33 0 16 18املدية 26
 125 0 0 0 0 4 15 26 12 20 15 13 20مستغامن 27
 213 5 0 5 2 2 26 38 23 52 8 20 32مسيلة 28
 289 11 0 15 0 6 24 48 27 44 43 24 47معسكر 29
 200 4 0 23 3 4 10 36 15 22 20 13 50لةورق 30

 193 0 0 20 0 0 15 30 30 28 30 30 10 وهران 31

 50 0 0  2 1 1 6 15 8 6 3 5 3 البيض 32

 35 2 2 2 1 1 1 6 3 10 0 1 6 اليزي 33

 202  0 1 17 4 3 15 27 13 31 41 19 31عريريج .ب 34

 236 0 6 38 0 9 28 57 4 45 11 18 20بومرداس 35

 76 0 0 7 0 5 7 3 8 14 5 11 16 الطارف 36

 16 0 0 2 0 2 1 3 0 1 0 3 4 تندوف 37

 23 0 0 2 0 1 7 1 0 2 4 4 2تسمسيلت 38

 149 0 0 3 0 0 28 28 7 35 5 4 39 الوادي 39

 27 9 0 0 0 0 3 3 0 5 2 2 3 خنشلة 40
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ت  الرقم مدير
ضيات الرتبية علوم ر

 طبيعية
علوم

ئية  فيز
وتكنولوجيا

لغة 
 عربية

ريخ 
وجغرافيا

لغة 
فرنسية

لغة 
موسيقىرسماجنليزية

تربية
بدنية 
ضية ور

لغة 
 اجملموع آيل إعالمامازيغية

 19 0 0 1 0 0 1 3 2 2 5 1 4أهراسس  41

 93 0 0 6 1 1 9 14 4 20 11 9 18 تيبازة 42

138 0 0 15 0 2 17 18 8 38 17 18 5 ميلة 43

 8 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1ع الدفلى 44
 67 0 0 2 2 4 3 7 2 13 12 7 15النعامة 45
 10 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2ع متوشنت 46
161 0 0 12 0 0 25 31 10 32 6 15 30غرداية 47
 73 0 0 2 3 0 6 15 0 25 0 12 10غليزان 48

1936850 44 478 16291 1033672 1352547 578 677 1023 موعالمج
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  2رقم  جدول
    

الفروع املطلوبة بكل   الشهادات املؤهالت و املواد الرتبة
ا   ختصصا

أستاذ 
التعليم 
املتوسط

اللغة 
 العربية

* شهادة الليسانس يف اللغة 
  واألدب العريب،

  ،لعربيةا للغةا -
  ،لعربيا دبألوا للغةا -
  ،لعربيا دبألا -
  ،عربية لغةآداب و -
  ،بيةوأد لغوية تسادرا -
  ،للغةا معلو -
  ،لغوية تسادرا -
  .تللسانياا -

اللغة 
األمازيغية

 يف اللغة ليسانسال شهادة* 
  األمازيغية.والثقافة 

  ،يغيةزماأ ثقافةو لغة -
  ،يغيزماوأدب أ لغة -
  ،يغيةزماأ رةحضا -
  ،يغيةزماأ رةحضاو لغة -
  ،تللسانياا -
  .للغةا معلو -

خالتاري
واجلغرافيا

 ليسانس يف التاريخالشهادة*
 و/أو اجلغرافيا.

 ،يخرتا -
  .فيااجغر -

اللغة 
الفرنسية

ليسانس يف اللغةالشهادة*
 ،الفرنسية

*شهادة الليسانس يف الرتمجة 
 (من وإىل اللغة الفرنسية)

  ،لفرنسيةا للغةا -
 للغةا لىو إ من( ترجمة -
  ).لفرنسيةا
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  (تابع) 2رقم  جدول
 

الفروع املطلوبة بكل   الشهادات الت واملؤه املواد الرتبة
ا   ختصصا

أستاذ 
التعليم 
املتوسط

اللغة 
اإلجنليزية

اللغةيفيسانساللشهادة*
 اإلجنليزية،

الرتمجة  يسانس يفاللشهادة *
 (من وإىل اللغة اإلجنليزية).

  ،يةجنليزإلا للغةا -
 للغةا لىو إ من( ترجمة -
  ).يةجنليزإلا

ضيات الر

ات العليا يف شهادة الدراس -
ضيات،  الر

شهادة الليسانس يف  -
ضيات،  الر

شهادة الليسانس يف  -
ضيات  إعالم آيل، شعبة  –الر
ضيات،   ر

شهادة الليسانس يف  -
ضيات  إعالم آيل، شعبة  –الر
 إعالم آيل، 

شهادة الليسانس يف اهلندسة  -
 املدنية، 

شهادة الليسانس يف اهلندسة  -
 امليكانيكية، 

س يف اهلندسة شهادة الليسان -
ئية،   الكهر

شهادة الليسانس يف  -
  اإللكرتونيك، 

شهادة الليسانس يف  -
 اإللكرتوتقين.

ضيات -  .الر
ضيات -  .الر
ضيات - إعالم آيل،  –ر

ضيات،  شعبة ر
 
ضيات - إعالم آيل،  –ر

 شعبة إعالم آيل،
 
 ندسة املدنية،اهل -
 ندسة امليكانيكية،اهل -
ئية،اهل -   ندسة الكهر
  اإللكرتونيك، -
  اإللكرتوتقين.  -
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  (تابع) 2رقم  جدول
  

 

الفروع املطلوبة بكل   الشهادات املؤهالت و املواد الرتبة
ا   ختصصا

أستاذ 
التعليم 
املتوسط

العلوم 
ئية الفيز
والتكنولوجيا

شهادات الدراسات العليا و -
ء  شهادات الليسانس يف الفيز

والكيمياء واإللكرتونيك 
انيك واإللكرتوتقين وامليك

ء.   والكهر
شهادة الليسانس يف علوم  -

 املادة.

ء - والكيمياء الفيز
واإللكرتونيك واإللكرتوتقين

ء.   وامليكانيك والكهر
  
  الكيمياء. -

العلوم 
الطبيعية

*شهادة الدراسات العليا يف
 العلوم الطبيعية

* شهادة الليسانس يف العلوم 
 الطبيعية،

* شهادة الدراسات العليا يف 
 البيولوجيا،
يف  ليسانس* شهادة ال
 البيولوجيا.

البيولوجيا  -
وامليكروبيولوجيا والبيولوجيا 

التطبيقية وهندسة 
  البيولوجيا.

اإلعالم
 اآليل

*شهادة الليسانس يف اإلعالم 
 اآليل.

  إعالم آيل. -

املوسيقى
* شهادة الليسانس يف املوسيقى،

* شهادة الدراسات العليا 
سلمة من املعهد املوسيقية امل

 للموسيقى.العايلالوطين

  موسيقى. -
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  (تابع) 2رقم  جدول
  
 

الفروع املطلوبة بكل   الشهادات املؤهالت و املواد الرتبة
ا   ختصصا

أستاذ 
التعليم 
املتوسط

* شهادة الليسانس يف الفنون  الرسم
  التشكيلية.

 يليةـكـشـت نفنوو نفنو -
 نفنوو بالستيكية نفنوو

 .بصرية

الرتبية 
البدنية 
ضية والر

* شهادة الليسانس يف الرتبية 
  البدنية،

* شهادة الليسانس يف علوم 
 وتقنيات النشاطات البدنية

ضية،   والر
* شهادة الليسانس يف الرتبية 

ضية.البدنية  والر

 تتقنياو موـلـع -
لبدنية ا تلنشاطاا
لبدنية ا لتربيةا، لرياضيةوا
  .لرياضيةوا

  
   



46 

  ة اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهوري
  وزارة الرتبية الوطنية

  
أفريـــــل  19مـــــؤرخ يف  32قـــــرار رقـــــم 

ــــى  يتضــــمن 2015 ــــتح مســــابقة عل ف
بسـلك  لإللتحاق  الشهاداتأساس 

ذ ارتبـــة أســـت التعلـــيم الثـــانويأســـاتذة 
  التعليم الثانوي

  
  الرتبية الوطنية، ةإن وزير 

  
مــــؤرخ  145-66مبقتضــــى املرســــوم رقــــم 

ــــــاملواف 1386ام ـر عــــــصــــــف 12 يف  قـــــــــــــــــ
بتحريـــر تعلـــق ي، 1966 يونيـــو ســـنة 02

ونشــــــر بعــــــض القــــــرارات ذات الطــــــابع 
الفردي اليت ختص وضـعية  وأالتنظيمي 
  املوظفني، 

 
 99-90م ـذي رقــمبقتضى املرسوم التنفيـ

 1410أول رمضـــــــــان عـــــــــام  مـــــــــؤرخ يف
تعلـــق ي ،1990 ســـنة مـــارس 27 املوافـــق

 ،والتســــــــيري اإلداري ،بســــــــلطة التعيــــــــني
 ةوأعــــــــــوان اإلدار  للمــــــــــوظفني لنســــــــــبة
ـــــــــــــــــة ت املركزي ت  والـــــــــــــــــوال والبلـــــــــــــــــد

واملؤسســــــــات العموميــــــــة ذات الطــــــــابع 
  اإلداري،

  
ـــــــمبقتضـــــى املرســـــوم التنف ـــــذي رقــــــــــ م ـــــــــــــــــ

ذي احلجة عام  13 مؤرخ يف 95-132
 ،1995 و ســــنةمــــاي 13 املوافــــق 1415

نشـــــــــــرات رمسيـــــــــــة  حـــــــــــداثاملتعلـــــــــــق 
  للمؤسسات واإلدارات العمومية.

  
ــــاملرســــوم التنفي مبقتضــــى ــــذي رقـــــــــــ م ـــــــــــــــــ

شـــــــــوال عـــــــــام  11 مـــــــــؤرخ يف 08-315
 2008أكتــوبر ســنة  11املوافــق  1429

املتضــــــمن القــــــانون األساســــــي اخلــــــاص 
ملــــوظفني املنتمــــني لألســــالك اخلاصــــة 

  املعدل واملتمم، لرتبية الوطنية،
 

ـــــمبقتضـــــى املرســـــوم التنفي ـــــــذي رقـــــــــــ م ــــــــــــ
مجـــادى الثانيـــة  03 مـــؤرخ يف 12-194

ســـــــنة  فريـــــــلأ 25 وافـــــــقامل 1433عـــــــام 
تنظـــــــــــــيم  كيفيـــــــــــــاتل دداحملـــــــــــــ، 2012

ت والفحـــــوص  املســـــابقات واالمتحـــــا
املهنيــــــــــــــــــة يف املؤسســــــــــــــــــات واإلدارات 

  العمومية وإجرائها،
 

مبقتضــى القــرار الــوزاري املشــرتك املــؤرخ 
الـــذي حيـــدد  2014أفريـــل ســـنة  07يف 

قائمـــة املـــؤهالت والشـــهادات املطلوبــــة 
 للتوظيـــــــف والرتقيـــــــة يف بعـــــــض الرتـــــــب
لرتبيــــــــــة الوطنيــــــــــة، املعــــــــــدل  اخلاصــــــــــة 

  واملتمم،
 

يوليــــــو  15مبقتضــــــى القــــــرار املــــــؤرخ يف 
، الـــــــــذي حيـــــــــدد إطـــــــــار تنظـــــــــيم 2014

ت املهنيــــــــــــة  املســــــــــــابقات واالمتحــــــــــــا
ــــــــة  لإللتحــــــــاق  ــــــــب املنتمي ــــــــبعض الرت ب

لرتبية الوطنية،    لألسالك اخلاصة 
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املؤرخــــة يف  01مبقتضــــى التعليمــــة رقــــم 
تطبيـــــــــق املتعلقـــــــــة ب 2013فيفـــــــــري  20

ـــــــالتنفيأحكـــــام املرســـــوم  ــــــــــــــذي رقـــــــــ م ــــــــــ
 ،2012 فريــــلأ 25ؤرخ يف املــــ 12-194
تنظـــــــيم املســـــــابقات  كيفيـــــــاتل دداحملـــــــ

ت والفحـــــــوص املهنيـــــــة يف  واالمتحـــــــا
ـــــــــــــــــــة  املؤسســـــــــــــــــــات واإلدارات العمومي

  وإجرائها،
 

مبقتضـــــى تعليمــــــة الســـــيد الـــــوزير لـــــدى 
صــالح اخلدمــة  الــوزير األول املكلــف 

ـــــة رقـــــم  ـــــخاملؤر  151العمومي ـــــة فــ ي ــــــــــــــــــــ
الــــذي حيــــدد  2013ديســــمرب ســــنة  05

كيفيــــــات تنظــــــيم وإجــــــراء املســــــابقات 
ت والفحوص املهنية.   واالمتحا

 
ــاملــؤرخ ف 28مبقتضــى املقــرر رقــم  ي ــــــــــــــــــــ

املتضـــــــــمن جـــــــــدول  2015أفريـــــــــل  15
توزيـــــــــــع املناصـــــــــــب املاليـــــــــــة الشـــــــــــاغرة 

ـــــــــــــــفلل املخصصـــــــــــــــة  اخلـــــــــــــــارجي توظي
برتـــــــــب أســـــــــتاذ املدرســـــــــة  لإللتحـــــــــاق 

التعلــــــيم املتوســــــط،  االبتدائيــــــة، أســــــتاذ
أســـتاذ التعلـــيم الثـــانوي، جلميـــع املـــواد، 

  ،2015بعنوان 
 

وبنـــــــاء علـــــــى مراســـــــلة املديريـــــــة العامـــــــة 
للوظيفــــة العموميــــة واإلصــــالح اإلداري 

 14/04/2015املؤرخـــــة يف  4604رقـــــم 
املتضــــــــمنة املوافقــــــــة االســــــــتثنائية علــــــــى 
جتســــــــــــيد بعــــــــــــض التــــــــــــدابري اخلاصــــــــــــة 

ن مبســـــابقات توظيـــــف األســـــاتذة بعنـــــوا
2015.  

  
  يقـرر 

  
إىل هـــذا القـــرار  يهـــدف املـــادة األوىل:

كيفيــــــات فــــــتح مســــــابقة علــــــى حتديــــــد  
ســـلك ب لإللتحـــاق الشـــهادات أســـاس 

أســـــاتذة التعلـــــيم الثـــــانوي رتبـــــة أســــــتاذ 
ت التعلــــــــيم الثــــــــانوي ، لفائــــــــدة مــــــــدير

   .الرتبية
  

حيــــــــــدد عـــــــــــدد املناصــــــــــب  :2املــــــــــادة 
منصـــــــب  3400ـ بـــــــاملطلـــــــوب شـــــــغلها 

ر توزيع املناصـب املاليـة مايل، طبقا ملقر 
ووفقـــــا للمـــــواد علـــــى النحـــــو املبـــــني يف 

لقرار 01اجلدول رقم    .امللحق 
  

تفــــتح مســـابقة علـــى أســـاس  :3املـــادة 
ــــــة  لإللتحــــــاق  الشــــــهادات ـــــــاذ برتب أست

  التعليـم الثانوي: 
للمرتشــحني احلاصــلني علــى شــهادة  -

املاســــرت أو شــــهادة مهنــــدس دولــــة، يف 
التخصــــــــــــــص، أو شــــــــــــــهادة معــــــــــــــرتف 

 عادلتهما،مب
املرتشـــحني احلاصـــلني علـــى شـــهادة  -

الليسانس من التعليم العـايل أو شـهادة 
وذلــك وفقــا لقائمــة معــرتف مبعادلتهــا، 

املــــــــــؤهالت والشــــــــــهادات احملــــــــــددة يف 
لقرار 02اجلدول رقم    .امللحق 
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ويــــــــتم إعطــــــــاء األولويــــــــة يف التوظيــــــــف 
  حلملة شهادة املاسرت ومهندس دولة.

  
شـــــهادات أو فضـــــال عـــــن ال :4املـــــادة 

 3املــؤهالت املنصــوص عليهــا يف املــادة 
املـــذكورة أعـــاله، يـــتم انتقـــاء املرتشـــحني 
يف املســـــابقة علـــــى أســـــاس الشـــــهادات 

  على ضوء املعايري اآلتية:
تكــوين املرتشــح  مالءمــة مــؤهالت - 1

مـــــــــــع متطلبـــــــــــات الســـــــــــلك أو الرتبـــــــــــة 
ــــة فـاملطلـــوبني للمشاركـــ ـــي املسابقــــــــ ة ـــــــــــــ

  ):ةنقط 13 إىل 0(
هادة مــــــع تطــــــابق ختصــــــص الشــــــ - 1.1

 .ط)انق 6متطلبات الرتبة (
ن ــــــــــــــــــمســـار الدراســـة أو التكوي -2 .1
  نقاط): 7إىل  0(

دراســة أو التكــوين المســار  طقــينيــتم ت
 ارســــــمعلــــــى أســــــاس املعــــــدل العــــــام لل

ملؤهــل أو  يالدراســ أو التكــوين املتــوج 
  :يتالشهادة، كما 

للمرتشـــــــح لنســـــــبة واحـــــــدة نقطـــــــة  -
عـــام يـــرتاوح معـــدل الـــذي حتصـــل علـــى 

  ؛10,99/20و  10,50/20بني ما 
لنســــــبة  - للمرتشــــــح الــــــذي نقطتــــــان 

عــام يــرتاوح مــا بــني معــدل حتصــل علــى 
  ؛11,99/20 و 11/20
لنســـــبة اقـــــن 3 - للمرتشـــــح الـــــذي ط 

عــام يــرتاوح مــا بــني معــدل حتصــل علــى 
  ؛12,99/20و  12/20

للمرتشـــــح الـــــذي لنســـــبة  نقـــــاط 4 -
عــام يــرتاوح مــا بــني معــدل حتصــل علــى 

  ؛13,99/20 و 13/20
لنســـــبة انقـــــ 5 - للمرتشـــــح الـــــذي ط 

عــام يــرتاوح مــا بــني معــدل حتصــل علــى 
  ؛14,99/20و  14/20
لنســـــبة  6 - للمرتشـــــح الـــــذي نقـــــاط 

عــام يــرتاوح مــا بــني معــدل حتصــل علــى 
 ؛15,99/20و  15/20
لنسبة  7 - عام يسـاوي عدل ملنقاط 

 .16/20أو يفوق 
يســــــتفيد خرجيــــــو املــــــدارس الكــــــربى  -

ن العــايل) مــن (املــدارس الوطنيــة للتكــوي
 .نقطتني إضافيتني

م  - يســــــــــــــتفيد األوائــــــــــــــل يف دفعــــــــــــــا
نقطـــة مـــن ؤسســـات التكـــوين العـــايل مب

 .إضافية واحدة
  
أو التكــــــــــوين املكمــــــــــل للشــــــــــهادة  -2

للمشــاركة يف املســابقة املطلــوب املؤهــل 
 اءـــــــــ، عنــــد اإلقتضيف نفـــس التخصــــص

  إىل نقطتني): 0(
تكـــوين مكمـــل أعلـــى كـــل يـــتم تنقـــيط  

يف  ،املطلــــوبؤهــــل أو املمــــن الشــــهادة 
ملهـام الـذي نفس التخصـص  لـه صـلة 

ـا لرتبة املراد اإللتحـاق  علـى  املرتبطة 
نقطـة عـن  0,25، على أسـاس نقطتني

دراســــــــي أو تكــــــــوين  كــــــــل سداســــــــي
  مكمل.
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و الدراسات املنجزة مـن أاألشغال  -3
تخصـــــص، نفـــــس الطـــــرف املرتشـــــح يف 

    ):ة واحدةإىل نقط 0( عند االقتضاء
لبحـــــــوث أو الدراســـــــات يـــــــتم تنقـــــــيط ا

صـــة وطنيـــة أو صختاملنشـــورة يف جملـــة م
عــــن  نقطــــة  0,5 أجنبيــــة، علــــى أســــاس

  .ة واحدةنقطكل إصدار، يف حدود 
  
اخلـــربة املهنيـــة املكتســـبة مـــن طـــرف  -4

   نقاط): 6إىل  0املرتشح (
يــتم تنقـــيط اخلـــربة املهنيــة املكتســـبة مـــن 

يف نفـس املنصـب أو يف طرف املرتشـح 
  يت:كما منصب معادل  

  
) عـــــن كـــــل ســـــنة 1نقطـــــة واحـــــدة ( -

 ) نقــــاط6ســــت (تــــدريس، يف حــــدود 
ــــــة املكتســــــبة يف لنســــــبة ل لخــــــربة املهني
التابعــة العموميــة  اتواإلدار  اتاملؤسســ

 لقطاع الرتبية الوطنية يف إطار:
 عقود ما قبل التشغيل، •
اإلدمــــــــــاج االجتمـــــــــــاعي للشـــــــــــباب  •

 حاملي الشهادات،
 اإلدماج املهين، •
 صفة متعاقد، •
 خلف.صفة مست •
) عـــــن كـــــل ســـــنة 1نقطـــــة واحـــــدة ( -

 ) نقــــاط4أربــــع (تــــدريس، يف حــــدود 
ــــــة املكتســــــبة يف لنســــــبة ل لخــــــربة املهني
أخـــرى تضـــمن عموميـــة  ةوإدار  ةمؤسســـ

مهام التدريس أو التكوين، يف منصـب 

شــــغل مــــن مســــتوى معــــادل للمنصــــب 
 املراد شغله.

) عـــــن كـــــل ســـــنة 1نقطـــــة واحـــــدة ( -
 ) نقـــاط3(تـــدريس، يف حـــدود ثـــالث 

ــــــة املكتســــــبة يف ة للنســــــب لخــــــربة املهني
التابعــة عموميــة ال اتدار اإلو  اتؤسســامل

ــــــــة يف منصــــــــب  ــــــــة الوطني لقطــــــــاع الرتبي
خمتلــــف (أقــــل أو أعلــــى) مــــن املنصــــب 

 املراد شغله.
نقطة عن كل سنة تدريس، يف  0,5 -

ـــــنيحـــــدود  لنســـــبة ل2( نقطت لخـــــربة ) 
 اتاملهنيــــــــــــــة املكتســــــــــــــبة يف املؤسســــــــــــــ

 األخـــــــــــرى الـــــــــــيت العموميـــــــــــة اتواإلدار 
تضـــمن مهـــام التـــدريس أو التكـــوين يف 
منصب شغل مـن مسـتوى خمتلـف عـن 

 املنصب املراد شغله.
نقطة عن كل سنة تدريس، يف  0,5 -

ـــــنيحـــــدود  لنســـــبة ل2( نقطت لخـــــربة ) 
املثبتــــــــــة قــــــــــانو يف املهنيــــــــــة املكتســــــــــبة 

 ات اخلاصة للرتبية والتعليم،املؤسس
خــذ يف احلســبان فــرتات العمــل  - ال 

ريس الـــــيت تقـــــل عـــــن املقضـــــية يف التـــــد
  شهر واحد.

  
ادة ــــــــــــــريــــخ احلصــــول علــــى الشه -5
 ط):انق 5إىل  0(

لنظــر إىل  يــتم حتديــد أقدميــة الشــهادة 
ريــــخ فــــتح املســــابقة، و يــــتم تنقيطهــــا 

نقطـــــة عـــــن كـــــل  0,50 علـــــى أســـــاس
  .طانق) 5(، يف حدود سنة
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 3إىل  0املقابلة مع جلنـة االنتقـاء ( -6
 نقاط):

التلخــيص: القــدرة علــى التحليــل و  -
 نقطة واحدة؛

: نقطــــــــــة التواصــــــــــل القــــــــــدرة علــــــــــى -
 واحدة؛

القــدرات و/ أو املــؤهالت اخلاصــة:  -
 نقطة واحدة.

 
الفصـــل بـــني املرتشـــحني املتســـاوين  يـــتم

  يف املرتبة وفقا للمقاييس اآلتية:
 ذوو احلقوق (ابن أو ابنة شهيد)؛ -
األصــــــــــــــــناف ذات االحتياجــــــــــــــــات  -

اخلاصـــــة (املعـــــاقون الـــــذين هلـــــم القـــــدرة 
لرتبــــة املــــراد علــــى  أداء املهــــام املرتبطــــة 

ا)؛  االلتحاق 
ســـــــن املرتشـــــــح ( األولويـــــــة لألكـــــــرب  -

 سنا)؛
الوضـــعية العائليـــة للمرتشـــح (متـــزوج  -

لـــه أوالد، متـــزوج بـــدون أوالد، متكفـــل 
  بعائلة، أعزب).

  
التســجيالت يف  آجــلحيــدد  :5املــادة 

 الشـــــــــهاداتاملســـــــــابقة علـــــــــى أســـــــــاس 
ء ابتــدا يــوم عمــل )15( خمسة عشــربـــ

يف  إشــــــــهارصــــــــدور أول  ريــــــــخمــــــــن 
  .الصحافة املكتوبة

  
تـــودع ملفـــات الرتشـــح لـــدى  :6املـــادة 

ت. لوال ت الرتبية    مدير

وجيـــــب أن حتتـــــوي ملفـــــات املرتشـــــحني 
ئق اآلتية:   على الو

 طلب خطي ، -
) مــــن بطاقــــة التعريــــف 01نســــخة ( -

 الوطنية،
) مــــــــــــــن املؤهــــــــــــــل أو 01نســــــــــــــخة ( -

رفقــــة الشــــهادة املطلوبــــة، الــــيت تكــــون م
ملســــــــــار  بكشــــــــــف النقــــــــــاط املتعلــــــــــق 

 الدراسي أو التكويين،
اســـتمارة معلومـــات يـــتم ملؤهـــا مـــن  -

 طرف املرتشح.
  

ـــا  ائي جيـــب علـــى املرتشـــحني املقبـــولني 
يف مســــابقات التوظيــــف وقبــــل التعيــــني 

م اإلدارية ئق اآلتية: إمتام ملفا   لو
األصـــــــل مـــــــن  ) طبـــــــق01نســـــــخة ( -

اه شــــهادة إثبــــات وضــــعية املرتشــــح اجتــــ
 اخلدمة الوطنية، مصادق عليها،

) مــــــــــــن صــــــــــــحيفة 01مســــــــــــتخرج ( -
 السوابق العدلية سارية املفعول،

لنســبة ملســابقات  - شــهادة اإلقامــة، 
التوظيـــــــــــف يف املناصـــــــــــب احملـــــــــــددة يف 

ت البعيدة، ت أو البلد  الوال
 مستخرج شهادة امليالد، -
ن ( - ) طبيتان (الطـب العـام 2شهاد

ن مـن وطب األمراض الصدرية مسلمتا
طبيــــب خمــــتص) تثبتــــان أهليــــة املرتشــــح 

 لشغل املنصب املطلوب،
ن ( -  ) مشسيتان،02صور
شــــهادة تثبــــت صــــفة ابــــن أو أرملــــة  -

 شهيد، عند االقتضاء.
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ئـــــــق املـــــــذكورة أعـــــــاله،  إضـــــــافة إىل الو
جيــــب أن تتضــــمن ملفــــات املرتشــــحني 
النـــاجحني يف املســـابقات علـــى أســـاس 

يت :   الشهادات، على اخلصوص ما 
ات العمــــــــل، تثبــــــــت اخلــــــــربة شــــــــهاد -

املهنيــــة املكتســــبة مــــن قبــــل املرتشــــح يف 
التخصص، مؤشرا عليها من قبـل هيئـة 
لنســـبة للخـــربة  الضـــمان االجتمـــاعي، 
املكتســـــــبة يف القطـــــــاع اخلـــــــاص، عنـــــــد 

 اإلقتضاء،
شهادة تثبت مدة العمل املؤداة مـن  -

طرف املرتشـح يف إطـار العقـود اخلاصـة 
تمــــاعي جبهــــاز اإلدمــــاج املهــــين أو االج

حلـــاملي الشـــهادات، بصـــفة متعاقـــد أو 
 مستخلف، عند االقتضاء،

وثيقـــة تثبـــت تكوينـــا مكمـــال أعلـــى  -
مـــــــــن الشـــــــــهادة أو املؤهـــــــــل املطلـــــــــوب 
للمشـــــــــــــاركة يف املســـــــــــــابقة يف نفـــــــــــــس 

 التخصص، عند االقتضاء،
وثيقــة تثبــت األعمــال أو الدراســات  -

املنجــــــــــــزة مــــــــــــن طــــــــــــرف املرتشــــــــــــح يف 
 التخصص، عند االقتضاء،

لنســبة للمرتشــحني شــهادة عائ - ليــة 
 املتزوجني،

وثيقــــــــة تثبــــــــت تفــــــــوق املرتشــــــــح يف  -
 دفعته، عند االقتضاء،

وثيقــــة تثبــــت إعاقــــة املرتشــــح، عنــــد  -
  االقتضاء.

  
مكـــــــان املرتشـــــــحني غـــــــري  :7املـــــــادة 

املقبــــولني للمشــــاركة يف املســــابقة علــــى 
أســـاس الشـــهادات، تقـــدمي طعـــن لـــدى 
الســلطة الــيت هلــا صــالحية التعيــني الــيت 

عليهـا البـت يف هـذا الطعـن والـرد  جيب
م عمل 5على املعنيني قبل مخسة ( ) أ

ريخ إجراء املسابقة.   على األقل من 
  

يســــري مفعــــول هـــــذا القــــرار  :8املــــادة 
ريــخ التوقيــع عليــه و ينشــر  ابتــداء مــن 
  يف النشرة الرمسية لوزارة الرتبية الوطنية.

  
  2015أفريل  19اجلزائر يف 
  الوطنية و بتفويض منهاعن وزيرة الرتبية 

  مدير تسيري املوارد البشرية
عبد احلكيم بلعابد
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رتبة أستاذ ب لإللتحاق على أساس الشهادات  املخصصة للمسابقةاملالية : جدول يتضمن توزيع املناصب 1رقم  جدول
  التعليم الثانوي
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24 11101 313022201000020 13البواقي أم4
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39 00007 570006200100600 05 البويرة10
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57 00004 3044433004220143 43تبسة12
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 02 رقم جدول
  

الفروع املطلوبة بكل   املؤهالت و الشهادات  املواد  الرتبة
ا   ختصصا

أستاذ 
التعليم 
 الثانوي

ضيات  الر

ضيات،   * شهادة ماسرت يف الر
 - تياضيا* شهادة ماسرت يف ر

  ،تياضياربة شع ،ليآ معالإ
* شهادة مهندس دولة يف البحوث

  ،العملية
 شهادة مهندس دولة يف* 

 إلحصاء.االحتماالت و/أوا

  ،تلرياضياا -
  ،ليآ معالإ - تياضيار -
  ،البحوث العملية -
االحتماالت و/أو  -

  اإلحصاء،

العلوم 
 ئيةالفيز

ء*  ،شهادة ماسرت يف الفيز
ء يف مهندس دولة شهادة*   ،الفيز
  الكيمياء، شهادة ماسرت يف* 
هندسة  شهادة ماسرت يف* 

  الطرائق،
 يف مهندس دولة شهادة* 

  ء،الكيميا
هندسة  يف مهندس دولة شهادة* 

 الطرائق.

ء، هندسة الطرائق،   - الفيز
  كيمياء.

علوم 
 الطبيعة
  واحلياة

العلوميفشهادة ماسرت*
  الطبيعية،

  ا،البيولوجي يف شهادة ماسرت* 
يف  مهندس دولةشهادة * 

 .البيولوجيا

البيولوجيا،  -
ميكروبيولوجيا، بيولوجيا 
  .مطبقة، هندسة البيولوجيا

اإلعالم 
  اآليل

  *شهادة ماسرت يف اإلعالم اآليل،
*شهادة مهندس دولة يف اإلعالم 

 اآليل.
  إعالم آيل. -
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 (تابع) 02رقم  جدول
  

الفروع املطلوبة بكل   املؤهالت و الشهادات  املواد  الرتبة
ا   ختصصا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أستاذ 
التعليم 
  الثانوي

العلوم 
 االقتصادية

لعلوم* شهادة ماسرت يف ا
  االقتصادية ،

* شهادة ماسرت يف العلوم التجارية 
،  

  * شهادة ماسرت يف العلوم املالية،
 * شهادة ماسرت يف علوم التسيري.

  العلوم االقتصادية، -
  العلوم التجارية، -
  العلوم املالية، -
  علوم التسيري. -

األدب 
  العريب

األدب  وشهادة ماسرت يف اللغة * 
  .العريب

  ،عربيةلا للغةا -
  ،لعربيا دبألوا للغةا -
  ،لعربيا دبألا -
  ،عربية لغةآداب و -
  ،بيةوأد لغوية تسادرا -
  علوم اللسان،-
  ،للغةا معلو -
  ،تللسانياا -
  دراسات لسانية،-
  لغوية.تسادرا -

العلوم
 اإلسالمية

شهادة ماسرت يف العلوم*
  علوم إسالمية.- .اإلسالمية

اللغة 
 األمازيغية

اللغة و الثقافة  اسرت يفشهادة م* 
  األمازيغية.

لغة وثقافة أمازيغية، لغة و -
أدب أمازيغي، اللسانيات، 

 علوم اللغة.

التاريخ و 
 اجلغرافيا

 .تاريخال شهادة ماسرت يف* 
  * شهادة ماسرت يف اجلغرافيا،
* شهادة مهندس دولة يف 

  اجلغرافيا.

  ريخ و/أو جغرافيا.-
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 (تابع) 02رقم  جدول
  

الفروع املطلوبة بكل   املؤهالت و الشهادات  املواد  الرتبة
ا   ختصصا

أستاذ 
التعليم 
 الثانوي

  فلسفة -  .شهادة ماسرت يف الفلسفة*  الفلسفة

اللغة 
 الفرنسية

 ،الفرنسية يف اللغة ماسرت شهادة* 
الرتمجة (من و  يفماسرت شهادة * 
 اللغة الفرنسية).إىل

  ،لفرنسيةا للغةا -
 للغةا لىو إ من( ةجمالرت -
 ).لفرنسيةا

اللغة 
 اإلجنليزية

اللغة يف  ماسرتشهادة * 
  اإلجنليزية.

الرتمجة (من و  يفماسرت شهادة * 
 إىل اللغة اإلجنليزية)

  ،يةجنليزإلا للغةا -
 للغةا لىو إ من( جمةالرت -
  ).يةجنليزإلا

اللغة 
  األملانية

  .شهادة ماسرت يف اللغة األملانية* 
رتمجة (من رت يف الشهادة ماس* 

 .وإىل اللغة األملانية)

  األملانية، للغةا -
 للغةا لىو إ من( جمةالرت -

 ).األملانية

اللغة 
 االسبانية

شهادة ماسرت يف اللغة * 
  سبانية، اال
الرتمجة (من  يفماسرت شهادة * 

 .وإىل اللغة اإلسبانية)

  سبانية ،اال للغةا -
 للغةا لىو إ من( جمةالرت -
  ).يةسباناال

اللغة
  .اللغة اإليطالية -.شهادة ماسرت يف اللغة اإليطالية*  يةيطالاإل

  موسيقى. -  * شهادة ماسرت يف املوسيقى. املوسيقى
  
  
  
  
  

   



59 

 (تابع) 02رقم  جدول
  

الفروع املطلوبة بكل   املؤهالت و الشهادات  املواد  الرتبة
ا   ختصصا

أستاذ 
التعليم 
 الثانوي

  الرسم
 يف الفنون * شهادة ماسرت

  التشكيلية.
  * شهادة الدراسات العليا الفنية.

 يليةـكـشـت نفنوو نفنو -
 نفنوو بالستيكية نفنوو

  .بصرية

الرتبية 
البدنيـة 
ضية  والر

ضة،  * شهادة ماسرت يف الر
شهادة ماسرت يف علوم وتقنيات  *

ضية،   النشاطات البدنية والر
شهادة ماسرت يف الرتبية البدنية  *
ضية.وال  ر

 تلنشاطاا تتقنياو معلو -
 لتربيةا، لرياضيةوالبدنية ا
  .لرياضيةوالبدنية ا

هندسة 
  الطرائق

  * شهادة ماسرت يف الكيمياء،
* شهادة ماسرت يف هندسة 

  الطرائق،
* شهادة مهندس دولة يف 

  الكيمياء،
* شهادة مهندس دولة يف هندسة 

  الطرائق،
ء،   * شهادة ماسرت يف الفيز

ء.* شهادة  مهندس دولة يف الفيز

هندسة الطرائق،  -
ء.   الكيمياء، الفيز
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 (تابع) 02رقم  جدول
 

الفروع املطلوبة بكل   املؤهالت و الشهادات  املواد  الرتبة
ا   ختصصا

أستاذ 
التعليم 
 الثانوي

اهلندسة 
ئية  الكهر

* شهادة ماسرت يف اهلندسة 
ئية،   الكهر

  * شهادة ماسرت يف اإللكرتونيك،
  * شهادة ماسرت يف اإللكرتوتقين،

* شهادة مهندس دولة يف 
  اإللكرتونيك،

* شهادة مهندس دولة يف 
  اإللكرتوتقين،

* شهادة مهندس دولة يف 
ء.  الكهر

ئية، -   هندسة كهر
  اإللكرتونيك، -
  اإللكرتوتقين، -
  اإللكرتونيك، -
  اإللكرتوتقين، -
ء. -   الكهر

اهلندسة 
 املدنية 

* شهادة ماسرت يف اهلندسة 
  املدنية،

* شهادة مهندس دولة يف اهلندسة 
 املدنية.

  هندسة مدنية. -

اهلندسة 
 امليكانيكية

* شهادة ماسرت يف اهلندسة 
  امليكانيكية،

* شهادة مهندس دولة يف 
 امليكانيك.

  هندسة ميكانيكية. -

  
  2015أفريل  19اجلزائر يف                                              

  عن وزيرة الرتبية الوطنية و بتفويض منها                                                 
  مدير تسيري املوارد البشرية                                              

   د احلكيم بلعابدعب                                                        
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ــم مشــرتك وزاري قــرار ــف ؤرخـــــــــــــــ  يــــــــ
 مـايو 4 املوافـق 1435 عـام رجـب 4

تنظــــيم  كيفيــــات حيــــدد، 2014 ســــنة
 لإللتحـــــــــاق  املتخصـــــــــص التكـــــــــوين
ــــــبعض ــــــة ب ــــــب املنتمي  لألســــــالك الرت
وكـذا  الوطنية وتقييمه لرتبية اخلاصة
 . براجمه حمتوى

 
 كلـــفامل، األول الـــوزير لـــدى الـــوزير إن

 ، العمومية مةاخلد صالح
  

  ، الوطنية الرتبية ووزير
 

 ؤرخاملــــ 66-145 رقــــم رســــوماملمبقتضـــى 
 قـــــــــــــــوافامل 1386 امـــــــــــــــــع صـفر12  يف
 بتحريــر تعلــقاملو  1966  ســنة يونيــو 2
 الطــابع ذات القــرارات بعــض نشــر و

 وضـــعية ـــم الـــيت الفـــردي أو التنظيمـــي
  ، تمماملو  عدلامل ،نيوظفامل
 

ســـــي رســـــوماملو مبقتضـــــى  ــــــرق الر  مــــــــــــــــــ
 عــام دةـالقعــ ذي 5 يف ؤرخاملـ 312-13

 2013 سـنة سـبتمرب 11 وافـقامل 1434
 ، احلكومة أعضاءني تعي تضمناملو 
  

 رقــــــــم التنفيــــــــذي رســــــــوماملو مبقتضــــــــى 
 القعـــــــــدة ذي 2 يف ؤرخاملـــــــــ 2000-35
 ســنة فربايــر 7 وافــقامل 1420  عــام

 القـــــــــــانون تعـــــــــــديل تضـــــــــــمناملو  2000
ــــــــوطين للمركــــــــز األساســــــــي  لتكــــــــوين ال
ـــــــةالرت  إطـــــــارات ـــــــري بي  إىل تســـــــميته وتغي

 الرتبيـة مسـتخدمي لتكوين وطين معهد
  ، تمماملو  عدلامل، مستواهمني وحتس

 
ـــــــرق التنفيــــــذي رســــــوماملو مبقتضــــــى   مـــــــــ

 عــام شــوال 11 يف ؤرخاملــ 315-08
 2008 سـنة أكتوبر 11 وافقامل 1429

 اخلـــــاص األساســــي القــــانون تضــــمناملو 
 اخلاصــــة لألســــالكني نتمــــاملني وظفملــــ

  ، تمماملو  عدلامل، وطنيةال لرتبية
 

ــــــــذي رســــــــوماملو مبقتضــــــــى  ــــــــ التنفي  مـرق
ـــــة مجـــــادى 3 يف ؤرخاملـــــ 194-12  الثاني

 ســنة أبريــل 25 وافــقامل 1433 عــام
 تنظــــــيم كيفيــــــات حيــــــدد الــــــذي 2012

ت ســـــابقاتامل  والفحـــــوص واالمتحـــــا
 واإلدارات ؤسســــــــــــــــــاتامل يف هنيــــــــــــــــــةامل

 ، وإجرائها العمومية
  

 مــــــــــــــــــــرق التنفيــــذي رســــوماملو مبقتضــــى 
 عــام الثــاين ربيــع أول يف ؤرخاملــ 28-14
 2014 ســــنة فربايــــر أول وافــــقامل 1435
ـــــــــــذي  األساســـــــــــي القـــــــــــانون حيـــــــــــدد ال

 لتكــــوين الوطنيــــة للمعاهــــد النمــــوذجي
  ،الوطنية الرتبية قطاع موظفي

  
   :يت ما يقرران

 
 واداملـــ ألحكـــام تطبيقـــا:  األوىل املـــادة
 9 ررـمكـــــــــــــــــ 140 و 4 ررـمكـــــــــــــــــ 140
 17 مكـــــــرر 140 و 13 مكـــــــرر 140و
 25 مكــرر 140  و 21 مكــرر 140و
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 رســــــــــــــومامل مــــــــــــــن 29 مكــــــــــــــرر 140 و
 يـــــــــــف ؤرخاملــ 08-315  رقــم التنفيــذي

 11 قـفـــــــــاو امل 1429 امـعــــــــ والـشــــــــ 11
، تمماملــــو  عــــدلامل 2008 ،ســــنة أكتــــوبر

 إىل القـرار هـذا يهدف، أعاله ذكوراملو 
 التكــــــــــوين تنظــــــــــيم كيفيــــــــــات حتديــــــــــد

 الرتـب بـبعضلإللتحـاق   تخصـصامل
ــــــــةامل ــــــــة اخلاصــــــــة لألســــــــالك نتمي  لرتبي

 براجمـــــه حمتـــــوى وكـــــذا وتقييمـــــه الوطنيـــــة
  : يت ما حسب

 
 : االبتدائية املدارس مديري سلك •

 . االبتدائية درسةامل مدير رتبة - 
 : املتوسطات مديري سلك •

  . توسطةامل مدير رتبة - 
ت مديري سلك •  : الثانو

 . الثانوية مدير رتبة - 
ـــــه مفتشـــــي ســـــلك •  اإلرشـــــادو  التوجي

 : واملهين املدرسي
ــــة -  ــــه مفــــتش رتب  واإلرشــــاد التوجي

 . هيناملو  درسيامل
 : االبتدائي التعليم مفتشي سلك •

 االبتدائي التعليم مفتش رتبة - 
 : املتوسط التعليم مفتشي سلك •

 . توسطامل التعليم مفتش رتبة - 
 : الوطنية الرتبية مفتشي سلك •

  . الوطنية الرتبية مفتش رتبة - 
 
 لتكـــوين االلتحـــاق يـــتم 2 :ادة املـــ
 ادةاملـ يف ذكورةاملـ الرتـب يف تخصصامل

 يف النجـــــــــــــــاح بعـــــــــــــــد، أعـــــــــــــــاله األوىل

 عمــولامل للتنظــيم وفقــا هــينامل االمتحــان
  . به
 

 يف التكــوين دورة فــتح يــتم 3 : املــادة
 ،أعــاله األوىل ادةاملــ يف ذكورةاملــ الرتــب

 لرتبيـة كلـفامل الـوزير من قرار وجبمب
ــــــــة ــــــــذي، الوطني ــــــــه حيــــــــدد ال ــــــــى، في  عل
   : اخلصوص

 ، عنيةامل الرتبة - 
 فتوحــــةامل اليــــةامل ناصــــبامل عــــدد - 

  يف احملـــــــــــــــدد تخصـــــــــــــــصامل للتكـــــــــــــــوين
 أو  الســــــــــــنوي القطــــــــــــاعي طــــــــــــطلمخا
 صـــــادقامل للتكـــــوين الســـــنوات تعـــــددامل

 طبقــــــا املقصــــــودة الســــــنة بعنــــــوان عليــــــه
 ، ا عمولامل لإلجراءات

 ، التكوين دورة مدة- 
 ، التكوين يةبدا ريخ- 
 ، عنيةامل للتكوين العمومية ؤسسةامل- 
ني عنيــــاملني النــــاجحني وظفاملــــ قائمــــة -

  . لتكوين
 

 مـــن نســـخة تبليـــغ جيـــب 4 : املـــادة
 إىل أعـــــاله 3 ادةاملـــــ يف ذكوراملـــــ القـــــرار

 أجـــــــل يف العموميـــــــة الوظيفـــــــة مصـــــــاحل
م (10) عشـــــــرة  ريـــــــخ مـــــــن ابتـــــــداء أ
  . توقيعه

 
 الوظيفـــة مصـــاحل علـــى جيـــب 5: املـــادة

ـــــة  خـــــالل طابقـــــةامل رأي إبـــــداء العمومي
م (10) عشرة أجل  ريخ من ابتداء أ

  . القرار استالم
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 النــاجحون وظفــونامل يلــزم 6 : املــادة
 دورة تابعـــةمب هـــينامل االمتحـــان يف ائيـــا

 .التكوين
 سـتخدمةامل اإلدارة طـرف مـن ويعلمون
 اسـتدعاء وجبمب التكوين بداية بتاريخ
 عنــد، مالئمـة أخـرى ســيلةو  وأيـة فـردي

  . االقتضاء
 

 ؤسسـاتامل التكـوين تضمن 7 :املادة 
  : اآلتية للتكوين العمومية

 مسـتخدمي لتكـوين الـوطين عهـدامل - 
 لرتـب لنسـبة مسـتواهمني وحتس الرتبية
 واإلرشــاد التوجيــه ومفــتش نويــة مــدير
 التعلـــــــــيم ومفـــــــــتش هـــــــــيناملو  درســـــــــيامل
 . الوطنية الرتبية ومفتش توسطامل
 مـــــــوظفي لتكــــــوين الوطنيــــــة عاهــــــدامل- 

ـــــة قطـــــاع ـــــة الرتبي  لرتـــــب لنســـــبة الوطني
 متوســطة مــدير، ابتدائيــة مدرســة مــدير

  .االبتدائي التعليم ومفتش
 

 بشــــكل التكــــوين يــــنظم 8 : املــــادة
 دروســــــا ويشــــــمل، إقــــــامي و متواصــــــل
 وتربصـــــا وملتقيـــــات وحماضـــــرات نظريـــــة
  . تطبيقيا
 نةبسـ  التكـوين مـدة حتـدد 9 : املـادة

 رســـــــومامل ألحكـــــــام طبقـــــــا (1) واحـــــــدة
ــــــف ؤرخاملـــــ 08-315 رقـــــم التنفيـــــذي    يــــــ

       قـــــــــــــــــــــــــوافامل 1429 عـــــــــــــام شــــــــــــوال 11
 تمماملـو  عـدلامل، 2008 سنة أكتوبر 11

  . أعاله ذكوراملو 
 

 بــرامج القــرار ــذا تلحــق 10 : املــادة
ـــــتم، التكـــــوين  مـــــن حمتواهـــــا تفصـــــيل وي
ـــــــة ؤسســـــــةامل طـــــــرف  للتكـــــــوين العمومي

  . عنيةامل
 
 التكـــوين طـــري يضـــمن 11 : ملـــادةا

 للتكــــــوين العموميــــــة ؤسســــــةامل أســــــاتذة
 مؤسســـــات إدارة موظفـــــو أو/و عنيـــــةامل

 الرتبيــة لــوزارة التــابعون والتفتــيش التعلــيم
 ؤهلــــــــــــــةامل اإلطــــــــــــــارات أو/و الوطنيــــــــــــــة

  . العمومية واإلدارات للمؤسسات
 

 يف وظفـــــونامل يتـــــابع 12 : املـــــادة
 ىمســـتو  علـــى تطبيقيـــا تربصـــا التكـــوين

 للمـــــــــدة وفقـــــــــا التعليميـــــــــة ؤسســـــــــاتامل
  إثــره علــى ويعــدون، الــربامج يف احملــددة
 اية تقرير

  .الرتبص
 

ــــاء وظفــــونامل يلــــزم 13 : املــــادة  أثن
، التكـوين اية مذكرة عداد  التكوين
مج صلة له موضوع حول  التكوين برب

.  
 حسـب عارفامل تقييم يتم 14 : املادة
 ســــــــتمرةامل البيداغوجيــــــــة راقبــــــــةامل مبــــــــدأ
ت ويشمل   . دورية امتحا

 
 التكـوين ايـة عنـد يـنظم 15 : املـادة

 اختبـــــــارات ويتضـــــــمن ـــــــائي امتحـــــــان
  . التكوين برامج من مستمدة كتابية
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 كمــا التكــوين تقيــيم يــتم 16 : املــادة
 : يت
، ســتمرةامل البيداغوجيــة املراقبــة معــدل- 
  (1). عاملامل
ـــعالم-  ـــالرتب  ةــــــــــــــــ       ،يــــــــلتطبيقا  صــــــ
  ،(1) عاملامل
 عامـلامل، التكـوين اية مذكرة عالمة- 

(1)،  
 عامــلامل، النهــائي االمتحــان عالمــة- 

.(3)   
 

 يف ائيـــا جحـــا يعتـــرب 17 :املـــادة 
 معدل على احلائزون املوظفون التكوين
 يف 20 مـــن 10 يفـــوق أو يســـاوي عـــام

  . أعاله 16 ادةامل يف ذكورامل التقييم
 

 ؤسســـةامل مـــدير يســـلم 18 : املـــادة
 شـــــــــهادة عنيـــــــــةامل للتكـــــــــوين العموميـــــــــة
 الــدورة بنجــاح بعــوا الــذينني للمــوظف
 ايـــة جلنـــة حمضـــر علـــى بنـــاء التكوينيـــة
  . التكوين

  
  
  
  
  
  

 التكـوين اية جلنة تتكون 19 : املادة
 : من
، نيالتعيــ صــالحية هلــا الــيت الســلطة -
  ، قانو ؤهلامل ثلهامم أو
 لوظيفــــــــة كلفــــــــةامل الســــــــلطة ثــــــــلمم -

  ، يةالعموم
 للتكــوين العموميــة ؤسســةامل مــدير  -
  ، ثلهمم أو عنيةامل
 أســاتذة سـلك عـن (2) نياثنـني ثلـمم -

 للتكـــــوين العموميـــــة للمؤسســـــة التعلـــــيم
  . عنيةامل
  

 الـــذين وظفـــونامل يرقـــى 20 : املـــادة
 الرتـــب يف التكـــوين دورة بنجـــاح بعـــوا

  . عنيةامل
 

 يف القــــرار هــــذا ينشــــر 21 :املــــادة 
 اجلزائريــــــة للجمهوريــــــة يــــــةالرمس اجلريــــــدة

  . الشعبية قراطيةميالد
 

  2014 مايو 4 يف اجلزائر
  الوطنية الرتبية وزير
  أمحد  اللطيف عبد
 كلفامل األول الوزير لدى الوزير

 العمومية اخلدمة صالح
  الغازي حممد
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 األول امللحق
مج   ابتدائية مدرسة مدير برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر

 
مج 1-    : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
 املعامل احلجم الساعيالوحداتالرقم

 3 سا  50والبيداغوجيالرتبويالتسيري 1
يـالاملو اإلداريرـوالتسييمـالتنظي 2

)نامجنتامل(
 3 سا  50

احلياةوتنشيطللمؤسسةالداخليالنظام 3
درسيةامل

 2 سا 30

 3 سا  50درسياملوالتشريعدارياإلالقانون 4
 2 سا  35اإلداريالتحرير 5
 2 سا  30التعليميةوالربامجناهجامل 6
 2 سا  35الرتبيةعلوم 7
 1 سا  20اجلزائريالرتبويالنظام 8
 1 سا  20اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ 9
 1 سا  20درسةاملمشروع 10
 1 سا  15البحثمنهجية 11
 1 سا  15التكوينهندسة 12
 1 سا  20تابعةاملو ميالتقو  13
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم 14

اإلتصال و اإلعالم
 1 سا  30

 / سا  420 الساعي اإلمجايلاحلجم  

  
  )2( شهران دةامل : التطبيقي الرتبص -  2
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 2  امللحق
مج   متوسطة مدير برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر

 
مج 1-    : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
 املعامل الساعي احلجمالوحداتالرقم

 3سا  35درسياملالتشريع 1
 3سا  40والبيداغوجيالرتبويالتسيري 2
 3سا  40)نامجنتامل(اإلداريوالتسيريالتنظيم 3
 3سا  40ادياملوايلاملالتسيري 4
 1سا  15البحثجيةمنه 5
 1سا  15التكوينهندسة 6
 1سا  20تابعةاملو ميالتقو  7
 2سا  25اإلداريالقانون 8
 1سا  20اإلداريالتحرير 9
احلياةوتنشيطللمؤسسةالداخليالنظام 10

درسيةامل
 2سا  25

 1سا  15العامةاليةامل  11
 1سا  25يذهاتنفوكيفيةيزانيةاملإعدادتقنيات 12
العونولصرفاآلمرصالحيات 13

احملاسب
 1سا  25

 1سا  20ؤسسةاملمشروع 14
 1 سا 15اجلزائريالرتبويالنظام 15
 1 سا 15اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ 16
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم  17

اإلتصالو اإلعالم
 1 سا 30

 /سا 420 مجايلالساعي اإلاحلجم  

  
  )2( شهران دةامل : التطبيقي الرتبص -  2
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 3  امللحق
مج   نوية مدير برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر

 
مج  1-   : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر
  

املعامل الساعي احلجم الوحدات الرقم
درسياملالتشريع سا  35 3 1 
والبيداغوجييالرتبو التسيري سا  40 3 2 
)نامجنتامل(اإلداريوالتسيريالتنظيم سا  40 3 3 
ادياملوايلاملالتسيري سا  40 3 4 
البحثمنهجية سا  15 1 5 
التكوينهندسة سا  15 1 6 
تابعةاملو التقومي سا  20 1 7 
اإلداريالقانون سا  25 2 8 
اإلداريالتحرير سا  20 1 9 
احلياةوتنشيطللمؤسسةالداخليالنظام سا  25 2

درسيةامل
10 

العامةاليةامل سا  15 1 11 
تنفيذهاوكيفيةيزانيةاملإعدادتقنيات سا  20 1 12 
 13 احملاسبوالعونلصرفاآلمرصالحيات سا  20 1
ؤسسةاملمشروع سا  20 1 14 
اجلزائريالرتبويالنظام سا  20 1 15 
اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ سا 20 1 16 
 اإلعالمتكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم سا 30 1

اإلتصالو 
17 

  الساعي اإلمجايلاحلجم سا 420 /
  
  )2( شهران دةامل : التطبيقي الرتبص -  2
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 4  امللحق
مج  املدرسي واإلرشاد  التوجيه مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر

  املهين و
 

مج 1-    : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر
  

 املعامل الساعي احلجمالوحداتالرقم
 3 سا  40درسياملالتشريع 1
نامجنتامل(اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون 2

( 
 2 سا  30

 2 سا  30اإلداريالتحرير 3
 3 سا  40التفتيشتقنيات 4
 3 سا  40والبيداغوجيالرتبويالتنشيط 5
 2 سا  30تابعةاملو ميالتقو  6
 3 سا  35الرتبية علوم 7
 3 سا  40والتوجيهاإلتصال 8
 1 سا  15البحثمنهجية 9
 1 سا  15التكوينهندسة 10
 1 سا  20ؤسسةاملمشروع 11
احلياةوتنشيطللمؤسسةالداخليالنظام 12

درسيةامل
 1 سا  15

 1 سا  20ئرياجلزاالرتبويالنظام 13
 1 سا  20اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ 14
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم 15

اإلتصالو اإلعالم
 1 سا  30

 / سا  420 الساعي اإلمجايلاحلجم  

  
  )2( شهران دةامل : التطبيقي الرتبص -  2
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 5  امللحق
مج  5 -1   االبتدائي التعليم مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر

  عربية لغة اختصاص
 

مج 1-    : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر
  

 املعامل الساعي احلجمالوحداتالرقم
 2 سا  30درسياملالتشريع 1
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون 2

)نامجنتامل(
 1 سا  25

 1 سا  25اإلداريالتحرير 3
 3 سا  35تفتيشالتقنيات 4
 1 سا  25الرتبويةرافقةامل 5
 3 سا  35الرتبويةوالربامجناهجامل 6
 3 سا  35التعليميةواداملتعليمية 7
 1 سا  15البحثمنهجية 8
 1 سا  15التكوينهندسة 9
 3 سا  30العامةاللسانيات 10
 3 سا  30التعبريتقنيات 11
 1 سا  20تابعةاملوميالتقو  12
 1 سا  20تعلمية/تعليميةبيداغوجية 13
 1 سا  20درسةاملمشروع 14
 1 سا  20اجلزائريالرتبويالنظام 15
 1 سا  10اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ 16
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم 17

اإلتصالو اإلعالم
 1 سا  30

 / سا  420 الساعي اإلمجايلاحلجم  

  
  )2( شهران دةامل : التطبيقي الرتبص -  2
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مج  2-5  االبتدائي التعليم مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  فرنسية لغة اختصاص

 
مج 1-    :أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
 املعامل الساعي احلجم الوحداتالرقم

 2سا  30درسياملالتشريع 1
اإلداريوالتسيريإلدارياالقانون 2

)نامجنتامل(
 1سا  25

 1سا  25اإلداريالتحرير 3
 3سا  35التفتيشتقنيات 4
 1سا  25الرتبويةرافقةامل 5
 3سا  35الرتبويةوالربامجناهجامل 6
 3سا  35ادةاملتعليمية 7
 1سا  15البحثمنهجية 8
 1سا  15التكوينهندسة 9
 3سا  30العامةلسانياتال 10
 3سا  30التعبريتقنيات 11
 1سا  20تابعةاملوميالتقو  12
 1سا  20تعلمية/تعليميةبيداغوجية 13
 1سا  20درسةاملمشروع 14
 1سا  20اجلزائريالرتبويالنظام 15
 1سا  10اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ 16
تكنولوجياتتعمالواساآليلاإلعالم 17

اإلتصالو اإلعالم
 1سا  30

 /سا 420 الساعي اإلمجايلاحلجم  

  
  )2( شهران دةامل : التطبيقي الرتبص -  2
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مج  3-5  االبتدائي التعليم مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  أمازيغية لغة اختصاص

 
مج 1-    : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
 املعامل الساعي احلجم الوحداتالرقم

 2سا  30درسياملالتشريع 1
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون 2

)نامجنتامل(
 1سا  25

 1سا  25اإلداريالتحرير 3
 3سا  35التفتيشتقنيات 4
 1سا  25الرتبويةرافقةامل 5
 3سا  35الرتبويةوالربامجناهجامل 6
 3سا  35ادةاملعليميةت 7
 1سا  15البحثمنهجية 8
 1سا  15التكوينهندسة 9
 3سا  30العامةاللسانيات 10
 3سا  30التعبريتقنيات 11
 1سا  20تابعةاملو ميالتقو  12
 1سا  20تعلمية/تعليميةبيداغوجية 13
 1سا  20درسةاملمشروع 14
 1سا  20رياجلزائالرتبويالنظام 15
 1سا  10اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ 16
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم 17

اإلتصالو اإلعالم
 1سا  30

 / سا 420 الساعي اإلمجايلاحلجم  

  
  )2( شهران دةامل : التطبيقي الرتبص -  2
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مج  4-5  االبتدائي التعليم مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  ةاالبتدائي املدارس إدارة اختصاص

 
مج 1-    : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
 املعامل الساعي احلجم الوحداتالرقم

 3سا  40درسياملالتشريع 1
 3سا  40اإلداريالقانون 2
 1سا  25اإلداريالتحرير 3
 3سا  45التفتيشتقنيات 4
 3سا  40)نامجنتامل(اإلداريلتسيريواالتنظيم 5
 1سا  15البحثمنهجية 6
 1سا  15التكوينهندسة 7
 3سا  45والبيداغوجيالرتبويالتسيري 8
 3سا  40ادياملو ايلاملالتسيري 9
 1سا  20العموميةاحملاسبةقواعد 10
 1سا  15درسةاملمشروع 11
 1سا  20اجلزائريالرتبويالنظام 12
 1سا  10اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ 13
 1سا  20تابعةاملو ميالتقو  14
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم 15

اإلتصالو اإلعالم
 1سا  30

 /سا  420 الساعي اإلمجايلاحلجم  

  
  )2( شهران دةامل : التطبيقي الرتبص -  2
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مج  5-5  االبتدائي التعليم مفتش برتبةلإللتحاق  صاملتخص التكوين بر
  املدرسية التغذية اختصاص

 
مج 1-    :أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
 املعامل الساعي احلجم الوحداتالرقم

 2سا  30درسياملالتشريع 1
 2سا  30اإلداريالقانون 2
 1سا  20اإلداريالتحرير 3
 3سا  45التفتيشتقنيات 4
 2سا  30)نامجنتامل(اإلداريوالتسيريالتنظيم 5
 1سا  15البحثمنهجية 6
 1سا  15التكوينهندسة 7
 2سا  30درسيةاملالتغذية 8
 1سا  20الغذائيططلمخا 9
 2سا  30الغذائيالتوازن 10
 3سا  40درسيةاملللمطاعمادياملو ايلاملالتسيري 11
 1سا  20الوطيناحملاسيبططلمخاىءمباد 12
 1سا  15درسةاملمشروع 13
 1سا  20اجلزائريالرتبويالنظام 14
 1سا  10اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ 15
 1سا  20تابعةاملو ميالتقو  16
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم 17

اإلتصالو اإلعالم
 1سا  30

 / سا  420 ي اإلمجايلالساعاحلجم  

  
  )2( شهران دةامل : التطبيقي الرتبص -  2
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 6  امللحق
مج  1-6  املتوسط التعليم مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر

ضيات اختصاص   ر
 

مج 1-   : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر
  

 املعامل الساعي احلجم الوحداتالرقم
 2سا  25سيدر املالتشريع 1
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون 2

)نامجنتامل(
 2سا  25

 1سا  20اإلداريالتحرير 3
 3سا  35التفتيشتقنيات 4
 1سا  20الرتبويةرافقةامل 5
 3سا  30الرتبويةوالربامجناهجامل 6
 3سا  30ادةاملتعليمية 7
 1سا  15البحثمنهجية 8
 1سا  15لتكويناهندسة 9
 3سا  30واحلساباجلرب 10
 3سا  30اهلندسة 11
ضيالتحليل 12  2سا  25الر
 1سا  20تابعةاملوميالتقو  13
 1سا  20تعلمية/تعليميةبيداغوجية 14
 1سا  20ؤسسةاملمشروع 15
 1سا  20اجلزائريالرتبويالنظام 16
 1سا  10اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ 17
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم 18

اإلتصالو اإلعالم
 1سا  30

 / سا  420 الساعي اإلمجايلاحلجم  

  )2( شهران دةامل : التطبيقي الرتبص -  2
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مج  2-6  املتوسط التعليم مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر
ئية علوم اختصاص   وتكنولوجيا فيز

 
مج 1-    :أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
 املعامل الساعي احلجم الوحداتالرقم

 2سا  25درسياملالتشريع 1
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون 2

)نامجنتامل(
 2سا  25

 1سا  20اإلداريالتحرير 3
 3سا  35التفتيشتقنيات 4
 1سا  20الرتبويةرافقةامل 5
 3سا  30الرتبويةوالربامجناهجامل 6
 3سا  30ادةاملتعليمية 7
 1سا  15البحثمنهجية 8
 1سا  15التكوينهندسة 9
ء 10  3سا  30غناطيساملو الكهر
 2سا  25الضوئيةالظواهر 11
 3سا  30الكيمياء 12
 1سا  20تابعةاملو ميالتقو  13
 1سا  20تعلمية/تعليميةبيداغوجية 14
 1سا  20ؤسسةاملمشروع 15
 1سا  20اجلزائريالرتبويالنظام 16
 1سا  10اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ 17
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم 18

اإلتصالو اإلعالم
 1سا  30

 / سا  420 الساعي اإلمجايلاحلجم  

  
  )2( شهران دةامل : التطبيقي الرتبص -  2
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مج 63-  املتوسط التعليم مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  طبيعية علوم اختصاص

 
مج 1-    :أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
 املعامل الساعي احلجم الوحداتالرقم

 2سا  25درسياملالتشريع 1
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون 2

)نامجنتامل(
 2سا  25

 1سا  20اإلداريالتحرير 3
 3سا  35التفتيشتقنيات 4
 1سا  20الرتبويةرافقةامل 5
 3سا  30الرتبويةوالربامجناهجامل 6
 3سا  30ادةاملتعليمية 7
 1سا  15البحثمنهجية 8
 1سا  15التكوينهندسة 9
 3سا  30احليوانفيزيولوجيا 10
 3سا  30لبيئةاعلوم 11
 2سا  25جيولوجيا 12
 1سا  20تابعةاملو التقومي 13
 1سا  20تعلمية/تعليميةبيداغوجية 14
 1سا  20ؤسسةاملمشروع 15
 1سا 20اجلزائريالرتبويالنظام 16
 1سا 10اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ 17
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم  18

اإلتصالو عالماإل
 1سا  30

 / سا  420 الساعي اإلمجايلاحلجم  

  
  )2( شهران دةامل : التطبيقي الرتبص -  2
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مج 64-  املتوسط التعليم مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  عربية لغة اختصاص

 
مج 1-    :أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
 املعامل ساعيال احلجم الوحدات الرقم

 2 سا  25درسياملالتشريع 1
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون 2

)نامجنتامل(
 2 سا  25

 1 سا  20اإلداريالتحرير 3
 3 سا  35التفتيشتقنيات 4
 1 سا  20الرتبويةرافقةامل 5
 3 سا  30الرتبويةوالربامجناهجامل 6
 3 سا  30ادةاملتعليمية 7
 1 سا  15البحثهجيةمن 8
 1 سا  15التكوينهندسة 9
 3 سا  30العامةنياتساالل 10
 2 سا  25التعبريتقنيات 11
 3 سا  30العروض 12
 1 سا  20تابعةاملو التقومي 13
 1 سا  20تعلمية/تعليميةبيداغوجية 14
 1 سا  20ؤسسةاملمشروع 15
 1 سا  20اجلزائريالرتبويالنظام 16
 1 سا  10اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ 17
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم  18

اإلتصالو اإلعالم
 1 سا  30

 / سا  420 الساعي اإلمجايلاحلجم  

  
  )2( شهران دةامل : التطبيقي الرتبص -  2
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مج 65-  املتوسط التعليم مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  جغرافيا و ريخ صاصاخت

 
مج 1-    :أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
 املعامل الساعي احلجم الوحداتالرقم

 2سا  25درسياملالتشريع 1
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون 2

)نامجنتامل(
 2سا  25

 1سا  20اإلداريالتحرير 3
 3سا  35التفتيشتقنيات 4
 1سا  20الرتبويةرافقةامل 5
 3سا  30الرتبويةوالربامجناهجامل 6
 3سا  30ادةاملتعليمية 7
 1سا  15البحثمنهجية 8
 1سا  15التكوينهندسة 9
 3سا  43واالقتصاديةالبشرية،الطبيعيةاجلغرافيا 10
 3سا  42عاصراملو احلديث،الوسيطالقدمي،التاريخ 11
 1سا  20تابعةاملو ميالتقو  12
 1سا  20تعلمية/تعليميةبيداغوجية 13
 1سا  20ؤسسةاملمشروع 14
 1سا  20اجلزائريالرتبويالنظام 15
 1سا  10اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ 16
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم 17

اإلتصالو اإلعالم
 1سا  30

 / سا  420 مجايلالساعي اإلاحلجم  

  
  )2( شهران دةامل : التطبيقي الرتبص -  2
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مج  6-6  املتوسط التعليم مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  أمازيغية لغة اختصاص

 
مج 1-    :أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
 املعامل الساعي احلجم الوحداتالرقم

 2سا  25درسياملالتشريع 1
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون 2

)نامجنتامل(
 2سا  25

 1سا  20اإلداريالتحرير 3
 3سا  35التفتيشتقنيات 4
 1سا  20الرتبويةرافقةامل 5
 3سا  30الرتبويةوالربامجناهجامل 6
 3سا  30ادةاملتعليمية 7
 1سا  15البحثمنهجية 8
 1سا  15التكوينهندسة 9
 3سا  30العامةاللسانيات 10
 3سا  30التعبريتقنيات 11
 2سا  25الكتابةتقنيات 12
 1سا  20تابعةاملوميالتقو  13
 1سا  20تعلمية/تعليميةبيداغوجية 14
 1سا  20ؤسسةاملمشروع 15
 1سا  20اجلزائريالرتبويالنظام 16
 1سا  10سالميةاإلواحلضارةالوطينالتاريخ 17
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم 18

اإلتصالو اإلعالم
 1سا  30

 / سا  420 الساعي اإلمجايلاحلجم  

  
  )2( شهران دةامل : التطبيقي الرتبص -  2
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مج  7-6  املتوسط التعليم مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  فرنسية لغة اختصاص

 
مج 1-    : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري ينالتكو  بر

  
 املعامل الساعي احلجم الوحداتالرقم

 2سا  25درسياملالتشريع 1
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون 2

)نامجنتامل(
 2سا  25

 1سا  20اإلداريالتحرير 3
 3سا  35التفتيشتقنيات 4
 1سا  20الرتبويةرافقةامل 5
 3سا  30الرتبويةالربامجو ناهجامل 6
 3سا  30ادةاملتعليمية 7
 1سا  15البحثمنهجية 8
 1سا  15التكوينهندسة 9
 3سا  30العامةاللسانيات 10
 3سا  30التعبريتقنيات 11
 2سا  25الكتابةتقنيات 12
 1سا  20تابعةاملوميالتقو  13
 1سا  20تعلمية/تعليميةبيداغوجية 14
 1سا  20ؤسسةاملمشروع 15
 1سا  20اجلزائريالرتبويالنظام 16
 1سا  10اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ 17
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم 18

اإلتصالو اإلعالم
 1سا  30

 / سا  420 الساعي اإلمجايلاحلجم  

  
  )2( شهران دةامل : التطبيقي الرتبص -  2
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مج  8-6  املتوسط التعليم مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  إجنليزية لغة اختصاص

 
مج 1-    : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
 املعامل  الساعي احلجم الوحداتالرقم

 2سا  25درسياملالتشريع 1
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون 2

)نامجنتامل(
 2اس  25

 1سا  20اإلداريالتحرير 3
 3سا  35التفتيشتقنيات 4
 1سا  20الرتبويةرافقةامل 5
 3سا  30الرتبويةوالربامجناهجامل 6
 3سا  30ادةاملتعليمية 7
 1سا  15البحثمنهجية 8
 1سا  15التكوينهندسة 9
 3سا  30العامةاللسانيات 10
 3سا  30التعبريتقنيات 11
 2سا  25الكتابةتقنيات 12
 1سا  20تابعةاملو ميالتقو  13
 1سا  20تعلمية/تعليميةبيداغوجية 14
 1سا  20ؤسسةاملمشروع 15
 1سا  20اجلزائريالرتبويالنظام 16
 1سا  10اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ 17
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم 18

اإلتصالو عالماإل
 1سا  30

 /سا  420 الساعي اإلمجايلاحلجم  

  
  )2( شهران دةامل : التطبيقي الرتبص -  2
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مج  9-6  املتوسط التعليم مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  تشكيلية و فنية تربية اختصاص

 
مج 1-    : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
 املعامل الساعي احلجم داتالوحالرقم

 2سا  25درسياملالتشريع 1
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون 2

)نامجنتامل(
 2سا  25

 1سا  20اإلداريالتحرير 3
 3سا  35التفتيشتقنيات 4
 1سا  20الرتبويةرافقةامل 5
 3سا  30الرتبويةوالربامجناهجامل 6
 3سا  30ادةاملتعليمية 7
 1سا  15البحثمنهجية 8
 1سا  15التكوينهندسة 9
 3سا  30والتصويروالرسمالفنريخ 10
 2سا  25نظورامل علم 11
 3سا  30واجلمالاأللوان علم 12
 1سا  20تابعةاملو ميالتقو  13
 1سا  20تعلمية/تعليميةبيداغوجية 14
 1سا  20ؤسسةاملمشروع 15
 1سا  20اجلزائريالرتبويالنظام 16
 1سا  10اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ 17
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم 18

اإلتصالو اإلعالم
 1سا  30

 / سا  420 الساعي اإلمجايلاحلجم  

  
  )2( شهران دةامل : التطبيقي الرتبص -  2
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مج  10-6  املتوسط التعليم مفتش برتبةحاق لإللت املتخصص التكوين بر
  موسيقية تربية اختصاص

 
مج 1-    : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
 املعامل الساعي احلجم الوحداتالرقم

 2سا  25درسياملالتشريع 1
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون 2

)نامجنتامل(
 2سا  25

 1سا  20اإلداريالتحرير 3
 3سا  35التفتيشتقنيات 4
 1سا  20الرتبويةرافقةامل 5
 3سا  30الرتبويةوالربامجناهجامل 6
 3سا  30ادةاملتعليمية 7
 1سا  15البحثمنهجية 8
 1سا  15التكوينهندسة 9
شيداألغاين 10  2سا  25الوطنيةواأل
ت 11 نيالعربيوالسلفاجوسيقىاملنظر

نيوالغربي
 3سا  30

 3سا  30والغريبالعريبوسيقياملوالتذوقاالستماع 12
 1سا  20تابعةاملو ميالتقو  13
 1سا  20تعلمية/تعليميةبيداغوجية 14
 1سا  20ؤسسةاملمشروع 15
 1سا  20اجلزائريالرتبويالنظام 16
 1سا  10اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ 17
تكنولوجياتواستعمالاآليلالماإلع 18

اإلتصالو اإلعالم
 1سا  30

 / سا  420 الساعي اإلمجايلاحلجم  

  )2( شهران دةامل : التطبيقي الرتبص -  2
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مج  11-6  املتوسط التعليم مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر
ضية و بدنية تربية اختصاص   ر

 
مج 1-    : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
املعامل الساعي احلجم   الرقم الوحدات

درسياملالتشريع سا  25 2 1 
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون سا  25 2

)نامجنتامل(
2 

اإلداريالتحرير سا  20 1 3 
التفتيشتقنيات سا  35 3 4 
الرتبويةرافقةامل سا  20 1 5 
لرتبويةاوالربامجناهجامل سا  30 3 6 
ادةاملتعليمية سا  30 3 7 
البحثمنهجية سا  15 1 8 
التكوينهندسة سا  15 1 9 
مجاعيةألعاب سا  30 3 10 
القوىألعاب سا  25 2 11 
ضاتاجلمباز سا  30 3 القتاليةوالر 12 
تابعةاملو ميالتقو  سا  20 1 13 
تعلمية/تعليميةبيداغوجية سا  20 1 14 
ؤسسةاملمشروع سا  20 1 15 
اجلزائريالرتبويالنظام سا  20 1 16 
اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ سا  10 1 17 
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم سا  30 1

اإلتصالو اإلعالم
18 

  الساعي اإلمجايلاحلجم سا  420 /
  
  )2( شهران دةامل : التطبيقي الرتبص -  2
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م  12-6  املتوسط التعليم مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين جبر
  املتوسطات إدارة اختصاص

 
مج 1-    : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
 املعامل الساعي احلجم  الوحدات الرقم

 3سا 40درسياملالتشريع 1
 3سا  40اإلداريالقانون 2
 1سا  20اإلداريالتحرير 3
 3سا  45التفتيشنياتتق 4
 1سا  15البحثمنهجية 5
 1سا  15التكوينهندسة 6
 3سا  45والبيداغوجيالرتبويالتسيري 7
 3سا  40)نامجنتامل(اإلداريوالتسيريالتنظيم 8
 3سا  45ادياملو ايلاملالتسيري 9
 1سا  20تابعةاملو ميالتقو  10
 1سا  20العموميةاحملاسبةقواعد 11
 1سا  15ؤسسةاملمشروع 12
 1سا  20اجلزائريالرتبويالنظام 13
 1سا  10اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ 14
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم 15

اإلتصالو اإلعالم
 1سا  30

 / سا  420 الساعي اإلمجايلاحلجم  

  
  )2( شهران دةامل : التطبيقي الرتبص -  2
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مج  13-6  املتوسط التعليم مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  املتوسطات يف واملادي املايل التسيري اختصاص

 
مج 1-    : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
 املعامل الساعي احلجم  الوحدات الرقم

 3سا  35درسياملالتشريع 1
 3اس  35اإلداريالقانون 2
 1سا  20اإلداريالتحرير 3
 3سا  35التفتيشتقنيات 4
 1سا  15البحثمنهجية 5
 1سا  15التكوينهندسة 6
 1سا  20تابعةاملوميالتقو  7
 3سا  40ادياملالتسيري 8
 2سا  30)نامجنتامل(اإلداريوالتسيريالتنظيم 9
 3سا  45ايلاملالتسيري 10
 1سا  20درسيةاملوالتغذيةالصحة 11
 3سا  30العموميةاحملاسبةوقواعدالعامةاليةامل 12
 1سا  20ؤسسةاملمشروع 13
 1سا  20اجلزائريالرتبويالنظام 14
 1سا  10اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ 15
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم 16

اإلتصالو اإلعالم
 1سا  30

 / سا  420 الساعي اإلمجايلاحلجم  

  
  )2( شهران دةامل : التطبيقي الرتبص -  2
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 7  مللحقا
مج  1-7  الوطنية الرتبية مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر

ضيات اختصاص   ر
 

مج 1-   : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر
املعامل الوحدات الساعي احلجم  الرقم

درسياملالتشريع سا  25 2 1 
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون سا  25 2

)نامجنتامل(
2 

اإلداريالتحرير سا  20 1 3 
التفتيشتقنيات سا  35 3 4 
الرتبويةرافقةامل سا  20 1 5 
الرتبويةوالربامجناهجامل سا  30 3 6 
ادةاملتعليمية سا  30 3 7 
البحثمنهجية سا  15 1 8 
التكوينهندسة سا  15 1 9 
واحلساباألعداد،االحتماالت،اإلحصاء سا  30 3 10 
التحليل سا  25 2 11 
ركبةاملواألعداداهلندسة سا  30 3 12 
تابعةاملو ميالتقو  سا  20 1 13 
تعلمية/تعليميةبيداغوجية سا  20 1 14 
ؤسسةاملمشروع سا  20 1 15 
اجلزائريالرتبويالنظام سا  20 1 16 
اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ سا  10 1 17 
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم سا  30 1

اإلتصالو اإلعالم
18 

  الساعي اإلمجايلاحلجم سا  420 /
  
  )2(املدة شهران الرتبص التطبيقي :  - 2
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مج  2-7  الوطنية الرتبية مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر
ء اختصاص   فيز
 

مج 1-    : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر
املعامل الوحدات الساعي احلجم   الرقم

درسياملالتشريع سا  25 2 1 
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون سا  25 2

)نامجنتامل(
2 

اإلداريالتحرير سا  20 1 3 
تيشالتفتقنيات سا  35 3 4 
الرتبويةرافقةامل سا  20 1 5 
الرتبويةوالربامجناهجامل سا  30 3 6 
ادةاملتعليمية سا  30 3 7 
البحثمنهجية سا  15 1 8 
التكوينهندسة سا  15 1 9 
ءيفالرتيبةالظواهر سا  30 3 الفيز 10 
االهتزازيةواحلركاتاألمواج سا  30 3 11 
ئيةالضو الظواهر سا  25 2 12 
تابعةاملو ميالتقو  سا  20 1 13 
تعلمية/تعليميةبيداغوجية سا  20 1 14 
ؤسسةاملمشروع سا  20 1 15 
اجلزائريالرتبويالنظام سا  20 1 16 
اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ سا  10 1 17 
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم سا  30 1

اإلتصالو اإلعالم
18 

 الساعي اإلمجايلاحلجم سا  420 /
  

  )2(املدة شهران الرتبص التطبيقي :  - 2
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مج  3-7  الوطنية الرتبية مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  كيمياء ختصاصإ

 
مج 1-    : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
املعامل الوحدات الساعي احلجم   الرقم

درسياملعالتشري سا  25 2 1 
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون سا  25 2

)نامجنتامل(
2 

اإلداريالتحرير سا  20 1 3 
التفتيشتقنيات سا  35 3 4 
الرتبويةرافقةامل سا  20 1 5 
الرتبويةوالربامجناهجامل سا  30 3 6 
ادةاملتعليمية سا  30 3 7 
البحثمنهجية سا  15 1 8 
التكوينهندسة اس  15 1 9 
وسطيفكيميائيلتحولالزمنيةتابعةامل سا  30 3

مائي
10 

توازنحالةحنوكيميائيةمجلةتطور سا  25 2 11 
كيميائيةمجلةتطورمراقبة سا  30 3 12 
تابعةاملو ميالتقو  سا  20 1 13 
تعلمية/تعليميةبيداغوجية سا  20 1 14 
ؤسسةاملمشروع سا  20 1 15 
اجلزائريالرتبويالنظام سا  20 1 16 
اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ سا  10 1 17 
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم سا  30 1

اإلتصالو اإلعالم
18 

 الساعي اإلمجايلاحلجم سا  420 /
  )2(املدة شهران الرتبص التطبيقي :  - 2
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مج  4-7  الوطنية الرتبية مفتش برتبةتحاق لإلل املتخصص التكوين بر
  احلياة و الطبيعة علوم اختصاص

 
مج 1-   : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
املعامل الوحدات الساعي احلجم  الرقم

درسياملالتشريع سا  25 2 1 
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون سا  25 2

)نامجنتامل(
2 

إلدارياالتحرير سا  20 1 3 
التفتيشتقنيات سا  35 3 4 
الرتبويةرافقةامل سا  20 1 5 
الرتبويةوالربامجناهجامل سا  30 3 6 
ادةاملتعليمية سا  30 3 7 
البحثمنهجية سا  15 1 8 
التكوينهندسة سا  15 1 9 
البيولوجيا سا  30 3 10 
اجليولوجيا سا  30 3 11 
البيئة سا  25 2 12 
تابعةاملو ميالتقو  سا  20 1 13 
تعلمية/تعليميةبيداغوجية سا  20 1 14 
ؤسسةاملمشروع سا  20 1 15 
اجلزائريالرتبويالنظام سا  20 1 16 
اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ سا  10 1 17 
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم سا  30 1

اإلتصالو اإلعالم
18 

 الساعي اإلمجايلجماحل سا  420 /
  

  )2(املدة شهران الرتبص التطبيقي :  - 2
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مج  5-7  الوطنية الرتبية مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  اقتصادية علوم اختصاص

 
مج 1-    : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
املعامل الوحدات  الساعي احلجم   الرقم

سا  25 2 درسياملالتشريع 1 
سا  25 2 اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون

)نامجنتامل(
2 

سا  20 1 اإلداريالتحرير 3 
سا  35 3 التفتيشتقنيات 4 
سا  20 1 الرتبويةرافقةامل 5 
سا  30 3 الرتبويةوالربامجناهجامل 6 
سا  30 3 ادةاملتعليمية 7 
سا  15 1 البحثمنهجية 8 
سا  15 1 التكوينسةهند 9 
سا  30 3  10 ايلاملو احملاسيبالنظام
سا  30 3 االقتصاد 11 
سا  25 2 العامةاليةاملو القانون 12 
سا  20 1 تابعةاملو ميالتقو  13 
سا  20 1 تعلمية/تعليميةبيداغوجية 14 
سا  20 1 ؤسسةاملمشروع 15 
سا  20 1 اجلزائريالرتبويالنظام 16 
سا  10 1 اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ 17 
سا  30 1 تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم

اإلتصالو اإلعالم
18 

 الساعي اإلمجايلاحلجم سا  420 /
  

  )2(املدة شهران الرتبص التطبيقي :  - 2
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مج  6-7  الوطنية الرتبية مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  يةعرب لغة ختصاصإ

 
مج 1-    : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
املعامل الوحدات الساعي احلجم   الرقم

سا  25 2 درسياملالتشريع 1 
سا  25 2 اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون

)نامجنتامل(
2 

سا  20 1 اإلداريالتحرير 3 
سا  35 3 التفتيشتقنيات 4 
سا  20 1 رتبويةالرافقةامل 5 
سا  30 3 الرتبويةوالربامجناهجامل 6 
سا  30 3 ادةاملتعليمية 7 
سا  15 1 البحثمنهجية 8 
سا  15 1 التكوينهندسة 9 
سا  30 3 األديبوالنقدالعريباألدبريخ 10 
سا  25 2 التعبريتقنيات 11 
سا  30 3 العامةواللسانياتاللغةفقه 12 
سا  20 1 تابعةاملو ميالتقو  13 
سا  20 1 تعلمية/تعليميةبيداغوجية 14 
سا 20 1 ؤسسةاملمشروع 15 
سا 20 1 اجلزائريالرتبويالنظام 16 
سا 10 1 اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ 17 
سا 30 1 تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم

اإلتصالو اإلعالم
18 

 ايلالساعي اإلمجاحلجم سا 420 /
  

  )2(املدة شهران الرتبص التطبيقي :  - 2
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مج  7-7  الوطنية الرتبية مفتش برتبة لإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  إسالمية تربية اختصاص

 
مج 1-    : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
املعامل الوحدات الساعي احلجم   الرقم

سا  25 2 درسياملالتشريع 1 
سا  25 2 اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون

)نامجنتامل(
2 

سا  20 1 اإلداريالتحرير 3 
سا  35 3 التفتيشتقنيات 4 
سا  20 1 الرتبويةرافقةامل 5 
سا  30 3 الرتبويةوالربامجناهجامل 6 
سا  30 3 ادةاملتعليمية 7 
سا  15 1 البحثمنهجية 8 
سا  15 1 التكوينهندسة 9 
سا  30 3 اإلسالميةالعقيدة 10 
سا  25 2 احلديثوعلومالقرآنعلوم 11 
سا  30 3 الفقهأصول 12 
سا  20 1 تابعةاملو ميالتقو  13 
سا  20 1 تعلمية/تعليميةبيداغوجية 14 
سا  20 1 ؤسسةاملمشروع 15 
سا  20 1 اجلزائريالرتبويالنظام 16 
سا  10 1 اإلسالميةرةواحلضاالوطينالتاريخ 17 
سا  30 1 تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم

اإلتصالو اإلعالم
18 

 الساعي اإلمجايلاحلجم سا  420 /
  

  )2(املدة شهران الرتبص التطبيقي :  - 2
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مج  8-7  الوطنية الرتبية مفتش برتبة لإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  أمازيغية لغة اختصاص

 
مج 1-   : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري وينالتك بر

  
املعامل الوحدات الساعي احلجم   الرقم

درسياملالتشريع سا  25 2 1 
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون سا  25 2

)نامجنتامل(
2 

اإلداريالتحرير سا  20 1 3 
التفتيشتقنيات سا  35 3 4 
الرتبويةرافقةامل سا  20 1 5 
الرتبويةوالربامجناهجامل سا  30 3 6 
ادةاملتعليمية سا  30 3 7 
البحثمنهجية سا  15 1 8 
التكوينهندسة سا  15 1 9 
العامةاللسانيات سا  30 3 10 
ت سا  25 2 االكتسابنظر 11 
)واخلطابالنصنوع(النصلغة سا  30 3 12 
تابعةاملو ميالتقو  سا  20 1 13 
تعلمية/تعليميةجيةبيداغو  سا  20 1 14 
ؤسسةاملمشروع سا  20 1 15 
اجلزائريالرتبويالنظام سا  20 1 16 
اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ سا  10 1 17 
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم سا  30 1

اإلتصالو اإلعالم
18 

 الساعي اإلمجايلاحلجم سا  420 /
  

  )2(املدة شهران  الرتبص التطبيقي : - 2
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مج  9-7  الوطنية الرتبية مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  جغرافيا و ريخ اختصاص

 
مج 1-   : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
املعامل الوحدات الساعي احلجم  الرقم

درسياملالتشريع سا  25 2 1 
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون سا  25 2

)نامجنتامل(
2 

اإلداريالتحرير سا  20 1 3 
التفتيشتقنيات سا  35 3 4 
الرتبويةرافقةامل سا  20 1 5 
الرتبويةوالربامجناهجامل سا  30 3 6 
ادةاملتعليمية سا  30 3 7 
البحثمنهجية سا  15 1 8 
التكوينهندسة سا  15 1 9 
احلديثوالتاريخكربىالالتارخييةالعصور سا  30 3

عاصراملو 
10 

ئيةاجلغرافيا سا  30 3 والطبيعيةالفيز 11 
واالقتصاديةالبشريةاجلغرافيا سا  25 2 12 
تابعةاملو التقومي سا  20 1 13 
تعلمية/تعليميةبيداغوجية سا  20 1 14 
ؤسسةاملمشروع سا  20 1 15 
اجلزائريالرتبويالنظام سا  20 1 16 
اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ سا  10 1 17 
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم سا  30 1

اإلتصالو اإلعالم
18 

 الساعي اإلمجايلاحلجم سا  420 /
  )2(املدة شهران الرتبص التطبيقي :  - 2
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مج  10-7  الوطنية الرتبية مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  فرنسية لغة اختصاص

 
مج 1-   : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
املعامل الوحدات الساعي احلجم  الرقم

درسياملالتشريع سا  25 2 1 
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون سا  25 2

)نامجنتامل(
2 

اإلداريالتحرير سا  20 1 3 
التفتيشتقنيات سا  35 3 4 
الرتبويةرافقةامل سا  20 1 5 
الرتبويةوالربامجناهجامل سا  30 3 6 
ادةاملتعليمية سا  30 3 7 
البحثمنهجية سا  15 1 8 
التكوينهندسة سا  15 1 9 
العامةاللسانيات سا  30 3 10 
ت سا  25 2 االكتسابنظر 11 
)واخلطابالنصنوع(النص لغة سا  30 3 12 
تابعةملاو ميالتقو  سا  20 1 13 
تعلمية/تعليميةبيداغوجية سا  20 1 14 
ؤسسةاملمشروع سا  20 1 15 
اجلزائريالرتبويالنظام سا  20 1 16 
اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ سا  10 1 17 
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم سا  30 1

اإلتصالو اإلعالم
18 

 ايلالساعي اإلمجاحلجم سا  420 /
  

  )2(املدة شهران الرتبص التطبيقي :  - 2
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مج  7- 11  الوطنية الرتبية مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  إجنليزية لغة اختصاص

 
مج 1-   : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
الوحدات الساعي احلجم  املعامل  الرقم

سا  25 2 درسياملالتشريع 1 
اس  25 2 اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون

)نامجنتامل(
2 

سا  20 1 اإلداريالتحرير 3 
سا  35 3 التفتيشتقنيات 4 
سا  20 1 الرتبويةرافقةامل 5 
سا  30 3 الرتبويةوالربامجناهجامل 6 
سا  30 3 ادةاملتعليمية 7 
سا  15 1 البحثمنهجية 8 
سا  15 1 التكوينهندسة 9 
سا  30 3 العامةاللسانيات 10 
سا  25 2 ت االكتسابنظر 11 
سا  30 3 )واخلطابالنصنوع( النصلغة 12 
سا  20 1 تابعةاملو ميالتقو  13 
سا  20 1 تعلمية/تعليميةبيداغوجية 14 
سا  20 1 ؤسسةاملمشروع 15 
سا  20 1 اجلزائريالرتبويالنظام 16 
سا  10 1 اإلسالميةواحلضارةينالوطالتاريخ 17 
سا  30 1 تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم

اإلتصالو اإلعالم
18 

 الساعي اإلمجايلاحلجم سا  420 /
  

  )2(املدة شهران الرتبص التطبيقي :  - 2
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مج  7- 12  الوطنية الرتبية مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  أملانية لغة اختصاص

 
  : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين مجبر  1-

  
املعامل الوحدات الساعي احلجم   الرقم

درسياملالتشريع سا  25 2 1 
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون سا  25 2

)نامجنتامل(
2 

اإلداريالتحرير سا  20 1 3 
التفتيشتقنيات سا  35 3 4 
الرتبويةرافقةامل سا  20 1 5 
الرتبويةوالربامجناهجامل سا  30 3 6 
ادةاملتعليمية سا  30 3 7 
البحثمنهجية سا  15 1 8 
التكوينهندسة سا  15 1 9 
العامةاللسانيات سا  30 3 10 
ت سا  25 2 االكتسابنظر 11 
)واخلطابالنصنوع(النصلغة سا  30 3 12 
تابعةاملو التقومي سا  20 1 13 
تعلمية/تعليميةبيداغوجية سا  20 1 14 
ؤسسةاملمشروع سا  20 1 15 
اجلزائريالرتبويالنظام سا  20 1 16 
اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ سا  10 1 17 
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم سا  30 1

اإلتصالو اإلعالم
18 

 الساعي اإلمجايلاحلجم سا  420 /
  

  )2(املدة شهران لتطبيقي : الرتبص ا - 2
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مج  13-7  الوطنية الرتبية مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  إسبانية لغة اختصاص

 
مج 1-   : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
املعامل الوحدات  الساعي احلجم   الرقم

درسياملالتشريع سا  25 2 1 
اإلداريلتسيريوااإلداريالقانون سا  25 2

)نامجنتامل(
2 

اإلداريالتحرير سا  20 1 3 
التفتيشتقنيات سا  35 3 4 
الرتبويةرافقةامل سا  20 1 5 
الرتبويةوالربامجناهجامل سا  30 3 6 
ادةاملتعليمية سا  30 3 7 
البحثمنهجية سا  15 1 8 
التكوينهندسة سا  15 1 9 
مةالعااللسانيات سا  30 3 10 
ت سا  25 2 االكتسابنظر 11 
)واخلطابالنصنوع(النصلغة سا  30 3 12 
تابعةاملو ميالتقو  سا  20 1 13 
تعلمية/تعليميةبيداغوجية سا  20 1 14 
ؤسسةاملمشروع سا  20 1 15 
اجلزائريالرتبويالنظام سا  20 1 16 
اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ سا  10 1 17 
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم سا  30 1

اإلتصالو اإلعالم
18 

 الساعي اإلمجايلاحلجم سا  420 /
  

  )2(املدة شهران الرتبص التطبيقي :  - 2



100 

مج  14-7  الوطنية الرتبية مفتش برتبة لإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  روسية لغة اختصاص

 
مج 1-   : أشهر (10) عشرة ةدامل : النظري التكوين بر

  
املعامل الوحدات الساعي احلجم  الرقم

درسياملالتشريع سا  25 2 1 
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون سا  25 2

)نامجنتامل(
2 

اإلداريالتحرير سا  20 1 3 
التفتيشتقنيات سا  35 3 4 
الرتبويةرافقةامل سا  20 1 5 
الرتبويةوالربامجناهجامل سا  30 3 6 
ادةاملتعليمية سا  30 3 7 
البحثمنهجية سا  15 1 8 
التكوينهندسة سا  15 1 9 
العامةاللسانيات سا  30 3 10 
ت سا  25 2 االكتسابنظر 11 
)واخلطابالنصنوع(النص لغة سا  30 3 12 
تابعةاملو ميالتقو  سا  20 1 13 
تعلمية/تعليميةبيداغوجية سا  20 1 14 
ؤسسةاملمشروع سا  20 1 15 
اجلزائريالرتبويالنظام سا  20 1 16 
اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ سا  10 1 17 
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم سا  30 1

اإلتصالو اإلعالم
18 

 الساعي اإلمجايلاحلجم سا  420 /
  

  )2(املدة شهران الرتبص التطبيقي :  - 2
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مج  15-7  الوطنية الرتبية مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  إيطالية لغة اختصاص

 
مج 1-   : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
املعامل الوحدات الساعي احلجم  الرقم

درسياملالتشريع سا  25 2 1 
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون سا  25 2

)نامجنتامل(
2 

اإلداريالتحرير سا  20 1 3 
التفتيشتقنيات سا  35 3 4 
الرتبويةرافقةامل سا  20 1 5 
الرتبويةوالربامجناهجامل سا  30 3 6 
ادةاملتعليمية سا  30 3 7 
البحثمنهجية سا  15 1 8 
التكوينهندسة سا  15 1 9 
العامةاللسانيات سا  30 3 10 
ت سا  25 2 ساباالكتنظر 11 
)واخلطابالنصنوع(النص لغة سا  30 3 12 
تابعةاملو ميالتقو  سا  20 1 13 
تعلمية/تعليميةبيداغوجية سا  20 1 14 
ؤسسةاملمشروع سا  20 1 15 
اجلزائريالرتبويالنظام سا  20 1 16 
اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ سا  10 1 17 
تكنولوجياتستعمالوااآليلاإلعالم سا  30 1

اإلتصالو اإلعالم
18 

 الساعي اإلمجايلاحلجم سا  420 /
  

  )2(املدة شهران الرتبص التطبيقي :  - 2
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مج  16-7  الوطنية الرتبية مفتش برتبةلإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  فلسفة اختصاص
 

مج 1-   : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر
  
املعامل الوحدات الساعي م احلج الرقم

درسياملالتشريع سا  25 2 1 
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون سا  25 2

)نامجنتامل(
2 

اإلداريالتحرير سا  20 1 3 
التفتيشتقنيات سا  35 3 4 
الرتبويةرافقةامل سا  20 1 5 
الرتبويةوالربامجناهجامل سا  30 3 6 
ادةاملتعليمية سا  30 3 7 
البحثمنهجية سا  15 1 8 
التكوينهندسة سا  15 1 9 
الرتبيةفلسفة سا  30 3 10 
تامل سا  30 3 التعليميةقار 11 
البيداغوجيالتقومي سا  25 2 12 
تابعةاملو ميالتقو  سا  20 1 13 
تعلمية/تعليميةبيداغوجية سا  20 1 14 
ؤسسةاملمشروع سا  20 1 15 
اجلزائريالرتبويالنظام سا  20 1 16 
اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ سا  10 1 17 
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم سا  30 1

اإلتصالو اإلعالم
18 

 الساعي اإلمجايلاحلجم سا  420 /
  

  )2(املدة شهران الرتبص التطبيقي :  - 2
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مج 17-7   الوطنية الرتبية مفتش بةبرتلإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  الطرائق هندسة اختصاص

 
مج 1-   : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
املعامل الوحدات الساعي احلجم  الرقم

درسياملالتشريع سا  25 2 1 
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون سا  25 2

)نامجنتامل(
2 

اإلداريالتحرير سا  20 1 3 
التفتيشتقنيات سا  35 3 4 
الرتبويةرافقةامل سا  20 1 5 
الرتبويةوالربامجناهجامل سا  30 3 6 
ادةاملتعليمية سا  30 3 7 
البحثمنهجية سا  15 1 8 
التكوينهندسة سا  15 1 9 
العضويةالكيمياء سا  25 2 10 
احليويةالكيمياء سا  30 3 11 
الكيميائيةاحلراريةالديناميكا سا  30 3 12 
تابعةاملو ميالتقو  سا  20 1 13 
تعلمية/تعليميةبيداغوجية سا  20 1 14 
ؤسسةاملمشروع سا  20 1 15 
اجلزائريالرتبويالنظام سا  20 1 16 
اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ سا  10 1 17 
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم سا  30 1

اإلتصالو اإلعالم
18 

 الساعي اإلمجايلاحلجم سا  420 /
  

  )2(املدة شهران الرتبص التطبيقي :  - 2
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مج 18-7  الوطنية الرتبية مفتش برتبة لإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  ميكانيكية هندسة اختصاص

 
مج 1-    : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
املعام
 ل

الوحدات الساعي احلجم  الرقم

درسياملالتشريع سا  25 2 1 
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون سا  25 2

)نامجنتامل(
2 

اإلداريالتحرير سا  20 1 3 
التفتيشتقنيات سا  35 3 4 
الرتبويةرافقةامل سا  20 1 5 
الرتبويةوالربامجناهجامل سا  30 3 6 
ادةاملتعليمية سا  30 3 7 
البحثمنهجية سا  15 1 8 
التكوينهندسة سا  15 1 9 
-أوتوماسيون-اآلليةالربجميات سا  30 3 10 
-تيكسوفتبرجمية-الرقميالتحكم سا  25 2 11 
-صوليدواركس-الرسمبرجمية سا  30 3 12 
تابعةاملوميالتقو  سا  20 1 13 
تعلمية/تعليميةبيداغوجية سا  20 1 14 
ؤسسةاملمشروع سا  20 1 15 
اجلزائريالرتبويالنظام سا  20 1 16 
اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ سا  10 1 17 
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم سا  30 1

اإلتصالو اإلعالم
18 

 الساعي اإلمجايلاحلجم سا  420 /
  )2(املدة شهران الرتبص التطبيقي :  - 2
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مج 19-7   الوطنية الرتبية مفتش برتبة لإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  مدنية هندسة اختصاص

 
مج 1-    : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
املعامل الوحدات الساعي احلجم  الرقم

درسياملالتشريع سا  25 2 1 
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون سا  25 2

)نامجنتامل(
2 

اإلدارييرالتحر  سا  20 1 3 
التفتيشتقنيات سا  35 3 4 
الرتبويةرافقةامل سا  20 1 5 
الرتبويةوالربامجناهجامل سا  30 3 6 
ادةاملتعليمية سا  30 3 7 
البحثمنهجية سا  15 1 8 
التكوينهندسة سا  15 1 9 
النهائيحدهايفسلحةاملاخلرسانة سا  30 3

(BAEL91) 
10 

حلاسوبدعماملسمالر  سا  25 2 11 
اجلديدةعداتاملو التخصصبرجميات سا  30 3

ؤطرةاملألعمال
12 

تابعةاملو ميالتقو  سا  20 1 13 
تعلمية/تعليميةبيداغوجية سا  20 1 14 
ؤسسةاملمشروع سا  20 1 15 
اجلزائريالرتبويالنظام سا  20 1 16 
الميةاإلسواحلضارةالوطينالتاريخ سا  10 1 17 
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم سا  30 1

اإلتصالو اإلعالم
18 

الساعي اإلمجايلاحلجم سا  420 /
  )2(املدة شهران الرتبص التطبيقي :  - 2
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مج 20-7  الوطنية الرتبية مفتش برتبة لإللتحاق  املتخصص التكوين بر
ئية هندسة اختصاص   كهر

 
مج 1-   : أشهر (10) عشرة دةامل : نظريال التكوين بر

  
املعامل الوحدات الساعي احلجم  الرقم

درسياملالتشريع سا  25 2 1 
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون سا  25 2

)نامجنتامل(
2 

اإلداريالتحرير سا  20 1 3 
التفتيشتقنيات سا  35 3 4 
الرتبويةرافقةامل سا  20 1 5 
الرتبويةوالربامججناهامل سا  30 3 6 
ادةاملتعليمية سا  30 3 7 
البحثمنهجية سا  15 1 8 
التكوينهندسة سا  15 1 9 
 -ربجمةاملوالتكنولوجيةاآلليةاألنظمةهيكلة سا  30 3

الصناعياآليلربمجامل
10 

نطقيةاملاحلسابيةالوحدة سا  25 2 11 
وماتعلاملورقمنةاجلزئيراقبامل سا  30 3 12 
تابعةاملو ميالتقو  سا  20 1 13 
تعلمية/تعليميةبيداغوجية سا  20 1 14 
ؤسسةاملمشروع سا  20 1 15 
اجلزائريالرتبويالنظام سا  20 1 16 
اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ سا  10 1 17 
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم سا  30 1

اإلتصالو اإلعالم
18 

 الساعي اإلمجايلاحلجم سا  420 /
  )2(املدة شهران الرتبص التطبيقي :  - 2
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مج 21-7  الوطنية الرتبية مفتش برتبة لإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  اآليل اإلعالم اختصاص

 
مج 1-   : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر
  

املعامل الوحدات الساعي احلجم  الرقم
درسياملالتشريع سا  25 2 1 
اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون سا  25 2

)نامجنتامل(
2 

اإلداريالتحرير سا  15 1 3 
التفتيشتقنيات سا  35 3 4 
الرتبويةرافقةامل سا  20 1 5 
الرتبويةوالربامجناهجامل سا  30 3 6 
ادةاملتعليمية سا  30 3 7 
البحثمنهجية سا  15 1 8 
التكوينهندسة سا  15 1 9 
تقدمةاملعطياتاملقاعدة سا  30 3 10 
الشبكات سا  30 3 11 
اإلعالموتكنولوجياتوسائطعربالتعليم سا  30 3

اإلتصالو 
12 

تابعةاملو ميالتقو  سا  20 1 13 
تعلمية/تعليميةبيداغوجية سا  20 1 14 
ؤسسةاملمشروع سا  20 1 15 
اجلزائريالرتبويالنظام سا  20 1 16 
اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ سا  10 1 17 
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم سا  30 1

اإلتصالو اإلعالم
18 

  الساعي اإلمجايل احلجم  سا  420 /
  )2(املدة شهران الرتبص التطبيقي :  - 2
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مج  22-7  الوطنية الرتبية مفتش برتبة لإللتحاق  املتخصص التكوين بر
 تشكيلية و فنية تربية اختصاص

  
مج 1-   : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر
  

املعامل الوحدات الساعي احلجم   الرقم
سا  25 2 درسياملالتشريع 1 
سا  25 2 اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون

)نامجنتامل(
2 

سا  20 1 اإلداريالتحرير 3 
اس  35 3 التفتيشتقنيات 4 
سا  20 1 الرتبويةرافقةامل 5 
سا  30 3 الرتبويةوالربامجناهجامل 6 
سا  30 3 ادةاملتعليمية 7 
سا  15 1 البحثمنهجية 8 
سا  15 1 التكوينهندسة 9 
سا  30 3 واأللوانوالتصويرالرسم 10 
سا  25 2 طبعيةاملالفنون 11 
سا  30 3 نظورملاو العريباخلط 12 
سا  20 1 تابعةاملو ميالتقو  13 
سا  20 1 تعلمية/تعليميةبيداغوجية 14 
سا  20 1 ؤسسةاملمشروع 15 
سا  20 1 اجلزائريالرتبويالنظام 16 
سا  10 1 اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ 17 
سا  30 1 تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم

اإلتصالو اإلعالم
18 

  الساعي اإلمجايل احلجم  سا  420 /
  
  )2(املدة شهران الرتبص التطبيقي :  - 2
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مج  23-7  الوطنية الرتبية مفتش برتبة لإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  موسيقية تربية اختصاص

 
مج 1-   : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
املعامل الوحدات الساعي احلجم   الرقم

سا  25 2 درسياملالتشريع 1 
سا  25 2 اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون

)نامجنتامل(
2 

سا  20 1 اإلداريالتحرير 3 
سا  35 3 التفتيشتقنيات 4 
سا  20 1 الرتبويةرافقةامل 5 
سا  30 3 الرتبويةوالربامجناهجامل 6 
سا  30 3 ادةاملتعليمية 7 
سا  15 1 البحثمنهجية 8 
سا  15 1 التكوينهندسة 9 
سا  30 3 وسيقيةاملواآلالتوسيقىاملريخ 10 
سا  30 3 الصوتيةوالرتبيةوالغنائيةاآلليةالتآليف 11 
سا  25 2 وسيقيةاملالشخصيات 12 
سا  20 1 تابعةاملو ميالتقو  13 
سا  20 1 تعلمية/تعليميةبيداغوجية 14 
سا 20 1 ؤسسةاملمشروع 15 
سا 20 1 اجلزائريالرتبويالنظام 16 
سا 10 1 اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ 17 
سا 30 1 تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم

اإلتصالو اإلعالم
18 

 الساعي اإلمجايل احلجم  سا 420 /
  )2(املدة شهران الرتبص التطبيقي :  - 2
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مج  24-7  الوطنية الرتبية مفتش برتبة اق لإللتح املتخصص التكوين بر
ضية بدنية تربية اختصاص   ور

 
مج 1-   : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
املعامل الوحدات الساعي احلجم  الرقم

سا  25 2 درسياملالتشريع 1 
سا  25 2 اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون

)نامجنتامل(
2 

سا  20 1 رياإلداالتحرير 3 
سا  35 3 التفتيشتقنيات 4 
سا  20 1 الرتبويةرافقةامل 5 
سا  30 3 الرتبويةوالربامجناهجامل 6 
سا  30 3 ادةاملتعليمية 7 
سا  15 1 البحثمنهجية 8 
سا  15 1 التكوينهندسة 9 
سا  25 2 ضيةالبدنيةالرتبيةوفلسفةريخ والر 10 
سا  30 3 ضةالبدنيةلألنشطةحتليليةدراسة والر 11 
سا  30 3 اجلهدوفيزيولوجيةاحلركة علم 12 
سا  20 1 تابعةاملو ميالتقو  13 
سا  20 1 تعلمية/تعليميةبيداغوجية 14 
سا 20 1 ؤسسةاملمشروع 15 
سا 20 1 اجلزائريالرتبويالنظام 16 
سا 10 1 اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ 17 
سا 30 1 تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم

اإلتصالو اإلعالم
18 

 الساعي اإلمجايل احلجم  سا 420 /
  )2(املدة شهران الرتبص التطبيقي :  - 2
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مج  7- 25  الوطنية الرتبية مفتش برتبة لإللتحاق  املتخصص التكوين بر
  مهين و مدرسي إرشاد و توجيه اختصاص

 
مج 1-   : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
املعامل الوحدات الساعي احلجم  الرقم

درسياملالتشريع سا  40 3 1 
نامجنتامل(اإلداريوالتسيرياإلداريالقانون سا  30 2

( 
2 

اإلداريالتحرير سا  20 1 3 
التفتيشتقنيات سا  40 3 4 
البيداغوجيوالتسيريالرتبويالتنشيط سا  40 3 5 
تابعةاملو ميالتقو  سا  40 3 6 
الرتبيةعلوم سا  40 3 7 
والتوجيهاإلتصال سا  40 3 8 
البحثمنهجية سا  15 1 9 
التكوينهندسة سا  15 1 10 
ؤسسةاملمشروع سا  20 1 11 
احلياةوتنشيطللمؤسسةالداخليالنظام سا  10 1

درسيةامل
12 

اجلزائريالرتبويالنظام سا  20 1 13 
اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ سا  20 1 14 
تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم سا 30 1

اإلتصالو اإلعالم
15 

 الساعي اإلمجايل احلجم  سا 420 /
  

  )2(املدة شهران الرتبص التطبيقي :  - 2
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مج  26-7  الوطنية الرتبية مفتش برتبة لإللتحاق  املتخصص التكوين بر
ت إدارة صاصاخت   الثانو

 
مج 1-   : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
املعامل الوحدات الساعي احلجم   الرقم

سا  40 3 درسياملالتشريع 1 
سا  40 3 اإلداريالقانون 2 
سا  20 2 اإلداريالتحرير 3 
سا  45 3 التفتيشتقنيات 4 
سا  15 1 البحثمنهجية 5 
سا  15 1 التكوينهندسة 6 
سا  45 3 والبيداغوجيالرتبويالتسيري 7 
سا  40 3 )نامجنتامل(اإلداريوالتسيريالتنظيم 8 
سا  45 3 ادياملو ايلاملالتسيري 9 
سا  20 1 تابعةاملو ميالتقو  10 
سا  20 1 العموميةاحملاسبةقواعد 11 
سا  15 1 ؤسسةاملمشروع 12 
سا  20 1 اجلزائريبويالرت النظام 13 
سا  10 1 اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ 14 
سا  30 1 تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم

اإلتصالو اإلعالم
15 

الساعي اإلمجايلاحلجم سا  420 /
  

  )2(املدة شهران الرتبص التطبيقي :  - 2
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مج  27-7  الوطنية رتبيةال مفتش برتبة اللتحاقل املتخصص التكوين بر
ت يف واملادي املايل التسيري اختصاص   الثانو

 
مج 1-   : أشهر (10) عشرة دةامل : النظري التكوين بر

  
املعامل الوحدات الساعي احلجم   الرقم

سا  30 2 درسياملالتشريع 1 
سا  30 2 اإلداريالقانون 2 
سا  20 1 اإلداريالتحرير 3 
سا  45 3 التفتيشتقنيات 4 
سا  15 1 البحثمنهجية 5 
سا  15 1 التكوينهندسة 6 
سا  40 3 ادياملالتسيري 7 
سا  30 2 )نامجنتامل(اإلداريوالتسيريالتنظيم 8 
سا  45 3 ايلاملالتسيري 9 
سا  20 1 درسيةاملوالتغذيةالصحة 10 
سا  30 2 العموميةاحملاسبةوقواعدالعامةاليةامل 11 
سا  20 1 تابعةاملو التقومي 12 
سا  20 1 ؤسسةاملمشروع 13 
سا  20 1 اجلزائريالرتبويالنظام 14 
سا  10 1 اإلسالميةواحلضارةالوطينالتاريخ 15 
سا 30  1 تكنولوجياتواستعمالاآليلاإلعالم

اإلتصالو اإلعالم
16 

 الساعي اإلمجايلاحلجم سا  420 /
  

  )2(املدة شهران الرتبص التطبيقي :  - 2
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 يـــــــــــف ؤرخـــــــــــــم مشـرتك وزاري قرار
 املوافق 1436عام  األوىل مجادى 26
تصنيف  حيدد 2015، سنة مارس 17

 والتكـوين للرتبيـة الـوطين املرصـد
 العليـا ملناصـب االلتحـاق وشـروط
 .له التابعة

 
 ، األول الوزير إن

 ، اليةامل ووزير
  ، الوطنية الرتبية ووزيرة

 
س رســومامل قتضــىمب  مــــــــــــــــــرق يـــــــــــــالر

 عــام رمضــان 17 يف ؤرخاملــ 07-307
 2007 سـنة سـبتمرب 29 وافـقامل 1428
دة مــنح كيفيــات حيــدد الــذي  الــز

  العليـا ناصـبامل لشـاغلي االسـتداللية
  ، العمومية واإلدارات ؤسساتامل يف
 

ســي رســوماملو مبقتضــى  ــــرق الر  مــــــــــــــ
 الثانيـة مجـادى 28 يف ؤرخامل 14-145
 ســنة أبريــل 28 وافــقامل 1435 عــام

  ، األول الوزيرني تعي تضمناملو  2014
 

ســي رســوماملو مبقتضــى  ــــرق الر  مـــــــــــ
 عــام رجــب 5 يف ؤرخاملــ 14-154

 2014 ســنة مــايو 5 وافــقامل 1435
  ، احلكومة أعضاءني تعي تضمناملو 
  

ــــرق التنفيــذي رســوماملو مبقتضــى   مــــــــــ
   عام األول ربيع 29 يف ؤرخامل 94-265

 1994 نةسـ سـبتمرب 6 وافـقامل 1415
 الرتبيـة وزيـر صـالحيات حيـدد الـذي
  ، الوطنية

 
ــــرق التنفيــذي رســوماملو مبقتضــى   مـــــــــ

 عــام رمضــان 15 يف ؤرخاملــ 95-54
 1995 ســنة فربايــر 15 وافــقامل 1415
  ، اليةامل وزير صالحيات حيدد الذي

 
ــــرق التنفيــذي رســوماملو مبقتضــى   مـــــــــ

 1429 عـام حمـرم 11 يف ؤرخاملـ 08-04
 تضمناملو  2008 سنة يناير 19 وافقامل

ني وظفملــ اخلــاص األساســي القــانون
 يف شــــرتكةامل لألســــالكني نتمــــامل
  ، العمومية واإلدارات ؤسساتامل
 

ـــرق التنفيــذي رســوماملو مبقتضــى   مـــــــــ
 عــام شــوال 11 يف ؤرخاملــ 08-315

 2008 سـنة أكتـوبر 11 وافـقامل 1429
 اخلـاص األساسـي القـانون تضـمناملو 
   اخلاصـة سـالكلألني نتمـاملني وظفملـ

  ، تمماملو  عدلامل، الوطنية الرتبية
  

 شــرتكامل الــوزاري القــرارو مبقتضــى 
 وافقامل 1429 عام شوال19  يف ؤرخامل

 حيـدد الـذي 2008 سـنة أكتـوبر 19
 الــوطين للمرصــد الــداخلي التنظــيم
  ، والتكوين للرتبية
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  :يت ما يقررون
 

 ادةاملـ ألحكـام تطبيقا : األوىل املادة
سـي رسـومامل مـن 13  - 07 رقـم الر

  عـام رمضـان 17 يف ؤرخاملـ 307
 2007 سـنة سـبتمرب 29 وافقامل 1428

 إىل القرار هذا يهدف، أعاله ذكوراملو 
 للرتبيـة الـوطين رصـدامل تصـنيف حتديـد

 االلتحــاق شــروط وكــذا والتكــوين
  .له التابعة العليا ناصبمل

 الــوطين رصــدامل يصــّنف : 2املــادة 
 " أ " الصـنف يف وينوالتكـ للرتبيـة
  .1 القسم

 
دات حتدد : 3املادة   االستداللية الز

ـــا ناصـــبامل لشـــاغلي  التابعـــة العلي
 وكـذا والتكـوين للرتبية الوطين للمرصد
 طبقـا، ناصـبامل ـذه االلتحاق شروط

   : اآليت للجدول
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ؤسسةامل
 العمومية

 ناصبامل
  العليا

 التصنيف
  نصبمل االلتحاق شروط

  
 طريقة
 ستوىامل القسم الصنف  نيعيالت

 السلمي
دة  الز

 االستداللية

 رصدامل
 الوطين
 للرتبية
 والتكوين

 مرسوم  - - - - - مدير

  720  مَ   1  أ عام ني أم

معادلةرتبةأواألقلعلىرئيسيمتصرف -
 العايل التعليم يف الليسانس شهادة على حائز
 مخس ويثبت هلا معادلة شهادة أو األقل على

، الصفة ذه الفعلية اخلدمة من سنوات (5 )
 شهادة على حائز معادلة رتبة أو متصرف -

 معادلة شهادة أو العايل التعليم يف الليسانس
 اخلدمة من سنوات ( 10) عشر ويثبت هلا

 .الصفةذه الفعلية

  مرسوم

 رئيس
 دائرة
  تقنية

 432  1-م 1 أ

وأاألقلعلىالثانويللتعليمرئيسي أستاذ -
 اخلدمة من) 2( نيسنت يثبت ، معادلة رتبة

 ، الصفة ذه الفعلية
 يثبت معادلة رتبة أو الثانوي التعليم أستاذ -

 ذه الفعلية اخلدمة من سنوات) 7( سبع
 ، الصفة

 حائز معادلة رتبة أو توسطامل التعليم أستاذ -
 أو العايل التعليم يف الليسانس شهادة على

 سنوات) 7( سبع بتيث ، هلا معادلة شهادة
 .الصفةذهالفعليةاخلدمة من

 من مقرر
رصدامل  مدير
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ؤسسةامل
 العمومية

 ناصبامل
  العليا

 التصنيف
 طريقة  نصبمل االلتحاق شروط

 ستوىامل القسمالصنف  نيالتعي
 السلمي

دة الز
 االستداللية

 رصدامل
 الوطين
 للرتبية
 والتكوين

  )بع(

 رئيس
 دائرة
 ةاإلدار 

 والوسائل
  العامة

 432  1-م 1 أ

 يثبت األقلعلى رئيسي مقتصد أو رئيسي متصرف-
 ، الصفة ذه الفعلية اخلدمة من )2( نيسنت

 الفعلية اخلدمة من سنوات )7( سبع يثبت ، مقتصد -
 ، الصفة ذه

 الفعلية اخلدمة من سنوات )7( سبع يثبت متصرف -
  .الصفة ذه

 من مقرر
رصدامل  مدير

 رئيس
 مصلحة
  تقنية

 259 2-م 1 أ

 رتبةأو ،األقل على الثانوي للتعليم رئيسي أستاذ-
 األقدمية من سنوات )3( ثالث يثبت ، مرسم ، معادلة
 ، موظف بصفة

 ، معادلة رتبة أو الثانوي التعليم أستاذ -
 ، الصفة ذه الفعلية اخلدمة من سنوات )4( أربع يثبت

 على حائز معادلة رتبة وأ توسطملا التعليم أستاذ -
، هلا معادلة شهادة أو العايل التعليم يف الليسانس شهادة

 .الصفة ذه الفعلية اخلدمةمن سنوات )4(أربع يثبت 

 من مقرر
 رصدامل مدير
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ؤسسةامل
 العمومية

 ناصبامل
  العليا

 التصنيف
  نصبمل االلتحاق شروط

  
 طريقة
 ستوىامل القسم الصنف  نيالتعي

 يالسلم
دة  الز

 االستداللية

 رصدامل
 الوطين
 للرتبية
 والتكوين

  )بع(

 رئيس
 مصلحة
  إدارية

 259 2-م 1 أ

على رئيسي مقتصد أو رئيسي متصرف -
 من سنوات) 3( ثالث يثبت ، مرسم ، األقل

 ، موظف بصفة األقدمية
 من سنوات )4( أربع يثبت ، مقتصد -

 ، الصفة ذه الفعلية اخلدمة
 من سنوات )4( أربع يثبت ، متصرف -

 .الصفة ذه الفعلية اخلدمة

 من مقرر
 رصدامل مدير

 رئيس
 فرع
  جهوي

  259 2-م  1  أ

،معادلةرتبةأواألقلعلىرئيسيمتصرف -
 من سنوات (3) ثالث يثبت ، مرسم

 ، موظف بصفة األقدمية
 (4)  أربع يثبت ، معادلة رتبة أو متصرف -

 .الصفةهذالفعليةاخلدمةمن سنوات

من مقرر
رصدامل  مدير
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ؤسسةامل
 العمومية

 ناصبامل
  العليا

 التصنيف
 طريقة  نصبمل االلتحاق شروط

 ستوىامل القسمالصنف  نيالتعي
 السلمي

دة الز
 االستداللية

 رصدامل
 الوطين
 للرتبية
 والتكوين

  )بع(

رئيس
 مصلحة
 اإلحصاء
 والتوثيق

اإلتصال و 
 على

 مستوى
 الفرع

 156 3-م  1  أ

 اإلحصـائيات يف رئيسـي مهنـدس أو رئيسـي متصـرف -
ئقي أو  ، مرسـم ، األقـل على رئيسي حمفوظات أمني و

 ، موظف بصفة األقدمية من(2)  نيسنت يثبت
 أو اإلحصائيات يف دولة مهندس أو متصرف -

ئقـي  مـن سـنوات (3) ثـالث يثبـت حمفوظـات نيأمـ و
  .الصفة ذه الفعلية اخلدمة

  

 من مقرر
 رصدامل  مدير

رئيس
 مصلحة
 اإلدارة
 والوسائل
 على

 مستوى
 الفرع

  أ
 156 3-م  1  

 نيسـنت يثبـت ، مرسـم ، األقـل علـى رئيسـي متصـرف -
 ، موظف بصفة األقدمية من (2)

 اخلدمة من سنوات (3) ثالث يثبت ، متصرف -
  .الصفة ذه الفعلية

 من مقرر
 رصدامل  مدير
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 نيموظفلل تكون أن جيب  : 4ادة امل
 رتــب عليــا مناصــب يشــغلون الــذين
 لصــالحيات موافقــة مهامهــا تكــون
  .عنيةامل اهلياكل

 
 اجلريدة يف القرار هذا ينشر : 5ادة امل

 قراطيةميالد اجلزائرية للجمهورية الرمسية
  .الشعبية

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2015 مارس 17 يف اجلزائر
 الوطنية الرتبية وزيرة
 غربيت بن نورية

 اليةملا وزير
 جالب حممد

 منه وبتفويض األول الوزير عن
 العمومية للوظيفة العام ديرامل

 دارياإل حصالواإل
  بومشال بلقاسم
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 يـــــــــــــف ؤرخـــــــم مشـرتك وزاري قـرار
 1436ام ــــــــــــع ىـــــــــــاألول مجـادى 26
، 2015مـــــــــارس ســـــــــنة  17وافـــــــــق امل

 ينــــــــــــالوط ركــزامل يتضــمن تصــنيف
 البيداغوجيــة االبتكــارات إلدمــاج
ـــوتنمي ـــاإلع يــاتتكنولوج ةـــــــــــ الم ـــــــــ

 روطـــــــــــــوش الرتبيـة يف ال ـــــــــــاإلتصو 
 .له التابعة العليا ناصبمل االلتحاق

 
 ، األول الوزير إن

 ، اليةملا ووزير
  ، الوطنية الرتبية ووزيرة

 
س رسومملا قتضىمب   307-07 مـرق يـالر
 1428  عـام رمضـان 17 يف ؤرخملـا
 الـذي 2007 سـنة سـبتمرب 29 وافـقملا

د منح كيفيات حيدد  االسـتداللية ةالز
 ؤسساتملا يف العليا ناصبملا لشاغلي
  ، العمومية واإلدارات

 
ســي رســومملاو مبقتضــى  ــــرق الر  مـــــــــــــ

 الثانيـة مجادى 28 يف ؤرخملا 14-145
 ســنة أبريــل 28 وافــقملا 1435  عــام

  ، األول لوزيرا نيتعي تضمنامل و 2014
 

ســي رســومملاو مبقتضــى  ــــرق الر  مــــــــــــ
 امعــ رجــب 5 يف ؤرخملــا 14-154

 2014 ســنة مــايو 5 وافــقملا 1435
  ، احلكومة أعضاء نيتعي تضمناملو 
 

 مـــــــــــــــــرق التنفيــذي رســومملاو مبقتضــى 
 األول ربيـع 29 يف ؤرخملـا 94-265
 ســنة ســبتمرب 6 وافــقملا 1415 عـام

 وزيـر صـالحيات حيـدد الـذي 1994
  ، الوطنية الرتبية

 
ـــرق التنفيــذي رســومملاو مبقتضــى   مــــــــــــ

 عــام رمضــان 15 يف ؤرخملــا 95-54
 1995 سـنة فربايـر 15 وافـقملا 1415
  ، اليةملا وزير صالحيات حيدد الذي

 
ـــرق التنفيــذي رســومملاو مبقتضــى   مــــــــــــ

 1429 عـام حمـرم 11 يف ؤرخملا 08-04
 تضمنوامل 2008 سنة يناير 19 وافقملا

 ملـوظفني اخلـاص األساسـي القـانون
 يـــــــــــــف كةــــــــــشرتملا لألســالك املنتمــني

  ، ةالعمومي واإلدارات ؤسساتملا
 

 مــــــــــــــــرق التنفيــذي رســومملاو مبقتضــى 
 امـــــــــــع والــــــــــش 11 يف ؤرخملا 08-315

 2008 سـنة أكتـوبر 11 وافـقملا 1429
 اخلـاص األساسـي القـانون تضـمنامل و
 اخلاصـة لألسـالك نينتمـملا نيوظفملـ

  ، تممامل و عدلملا ، الوطنية لرتبية
 

 شــــرتكملا الــــوزاري القــــرارو مبقتضــــى 
 1427 عـام األول ربيـع 3  يف ؤرخملـا
 الـذي 2006 سـنة أبريـل  2 وافـقملا

 الـوطين للمركـز الـداخلي التنظـيم حيـدد
 إلدماج



122 

 وتنميــة البيداغوجيــة االبتكــارات
 يف  االتصـالو  اإلعـالم تكنولوجيـات

  ، الرتبية
 

 شــــرتكملا الــــوزاري القــــرارو مبقتضــــى 
 1427 عــام شــوال 21  يف ؤرخملــا
 2006 ســـنة نـــوفمرب 13 وافـــقملا
 يف العليـا ناصـبملا تصـنيف تضـمناملو 
 االبتكــارات إلدمــاج الــوطين ركــزملا

 تكنولوجيــات وتنميــة البيداغوجيــة
  ، الرتبية يف  االتصالو  اإلعالم

 
  : يت ما يقررون

 
 ادةملـا ألحكـام تطبيقـا : األوىل ادةاملـ

سـ رسومملا من 13   307-07 مـرقـ يـالر
 1428 عــام رمضــان 17 يف ؤرخملــا
 2007 ســنة ســبتمرب 29 وافــقامل
 القـرار هـذا يهـدف ، أعـاله ذكوراملـو 

 الــوطين ركــزملا تصــنيف حتديــد إىل
 البيداغوجيـــة االبتكـــارات إلدمـــاج
 االتصالو  اإلعالم تكنولوجيات وتنمية

 االلتحـاق شـروط وكـذا الرتبيـة يف 
  .له التابعة العليا ناصبمل
 
 الـــوطين ركــزملا يصـــّنف : 2ادة املــ

 البيداغوجيـــة االبتكـــارات إلدمـــاج
 االتصالو  اإلعالم تكنولوجيات ميةوتن
  .2 القسم "أ "الصنف يف الرتبية يف 
 
دات حتدد : 3ادة امل  االستداللية الز

 للمركـز التابعـة العليـا ناصـبامل لشاغلي
 االبتكـــــارات إلدمـــــاج الـــــوطين

 تكنولوجيــات وتنميــة البيداغوجيــة
 وكـذا الرتبيـة يف اإلتصـال و  اإلعـالم
 طبقا، ناصبامل ذه االلتحاق شروط

  :اآليت للجدول
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 ؤسسةامل
  العمومية

ناصبامل
 العليا

 التصنيف
 طريقة  نصبمل االلتحاق شروط

 ستوىامل القسمالصنف  نيالتعي
 السلمي

دة الز
 االستداللية

 الوطين ركزامل
 إلدماج

 االبتكارات
 البيداغوجية
 وتنمية

 تكنولوجيات
 اإلعالم

 اإلتصال و 
  الرتبية يف

  مرسوم  -  1008 م 2  أ  مدير

 مدير
  605 مَ  2 أ مساعد

 يثبت، معادلة رتبة أو األقل على رئيسي متصرف -
 ،الصفة ذه الفعلية اخلدمة من سنوات (3) ثالث

 من سنوات(8)  مثاين يثبت ، معادلة رتبة أو متصرف -
  .الصفة ذه الفعلية اخلدمة

 من قرار
 الرتبية وزير

  الوطنية
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 ؤسسةامل
  العمومية

ناصبامل
 العليا

 التصنيف
 طريقة  نصبمل االلتحاق شروط

 ستوىامل القسمالصنف  نيالتعي
 السلمي

دة الز
 االستداللية

 ركزامل
 الوطين
 إلدماج

 االبتكارات
 البيداغوجية
 وتنمية

 تكنولوجيات
 اإلعالم

 اإلتصال و 
 الرتبية يف
  )بع(

 رئيس
  363 1-م 2 أ  قسم

حاصل،األقلعلىيرئيسنوي تعليمأستاذ-
 ، هلا معادلة شهادة أو األقل على ليسانس شهادة على
 ، األقل على اآليل اإلعالم يف رئيسي مهندس -

 األقدمية من سنوات (5) مخس يثبت ، مرسم
 ، موظف بصفة

 ، األقل على والصيانة برلمخا يف رئيسي مهندس -
 بصفة األقدمية من سنوات (5) مخس يثبت ، مرسم
 ،موظف

 من مقرر
  ديرامل

 رئيس
 قسم

 )بع(
     

علىليسانسشهادةعلىحاصلنوي تعليمأستاذ-
 سنوات (5) مخس يثبت ، هلا معادلة شهادة أو األقل
 ، الصفة ذه الفعلية اخلدمة من
 مخس يثبت ، اآليل اإلعالم يف دولة مهندس -

 ، الصفة ذه الفعلية اخلدمة من سنوات  (5)
 مخس يثبت ، والصيانة برلمخا يف دولة مهندس -

.الصفةذهالفعليةاخلدمة من سنوات (5)

 من مقرر
  ديرامل
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 ؤسسةامل
  العمومية

ناصبامل
 العليا

 التصنيف
 طريقة  نصبمل االلتحاق شروط

 ستوىامل القسمالصنف نيالتعي
 السلمي

دة الز
 االستداللية

 ركزامل
 الوطين
 إلدماج

 االبتكارات
 بيداغوجيةال

 وتنمية
 تكنولوجيات
 اإلعالم

 اإلتصال و 
 الرتبية يف
  )بع(

 رئيس
مصلحة
  تقنية

 218  2-م 2 أ

علىحاصل،األقلعلىرئيسينوي تعليمأستاذ-
 ، هلا معادلة شهادة أو األقل على ليسانس شهادة

 يثبت ، مرسم، األقل على اآليل اإلعالم يف رئيسي مهندس -
 ، موظف بصفة األقدمية من سنوات (3) ثالث

 ، مرسم ، األقل على والصيانة برلمخا يف رئيسي مهندس -
 ، موظف بصفة األقدمية من سنوات (3) ثالث يثبت

ئقي -  يثبت ، مرسم، األقل على رئيسي حمفوظات  نيأم و
 ، موظف بصفة األقدمية من سنوات (3) ثالث

 على ليسانس شهادة على حاصل نوي تعليم أستاذ -
 من سنوات (4) أربع يثبت ،هلا معادلة شهادة أو ، ألقلا

 ، الصفة ذه الفعلية اخلدمة
 سنوات (4) أربع يثبت ، اآليل اإلعالم يف دولة مهندس -
 ، الصفة ذه الفعلية اخلدمة من
 سنوات (4) أربع يثبت ، والصيانة برلمخا يف دولة مهندس -
 ، الصفة ذه الفعلية اخلدمة من
ئقي -  من سنوات (4) أربع يثبت ، حمفوظات  نيأم و

.الصفة ذه الفعليةاخلدمة

 مقرر
 من
  ديرامل
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 ؤسسةامل
  العمومية

ناصبامل
 العليا

 التصنيف
 طريقة  نصبمل االلتحاق شروط

 ستوىامل القسمالصنف نيالتعي
 السلمي

دة الز
 االستداللية

 ركزامل
 الوطين
 إلدماج

 االبتكارات
 غوجيةالبيدا

 وتنمية
 تكنولوجيات
 اإلعالم

 اإلتصال و 
 الرتبية يف
  )بع(

 رئيس
مصلحة
 إدارية

 218 2-م 2 أ

 (3) ثالث يثبت ، مرسم ، األقل على رئيسي متصرف -
 ،موظف بصفة األقدمية من سنوات
 ،األقل على رئيسي مقتصد -

 ذه الفعلية اخلدمة من سنوات (4) أربع يثبت مقتصد -
 ،الصفة

 ذه الفعلية اخلدمة من سنوات (4) أربع يثبت متصرف -
 الصفة

 مقرر
 من
  ديرامل
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 نيللمـوظف تكـون أن جيـب : 4ادة امل
 رتـب العليـا ناصبملا يف يعينون الذين 

 ناصـبامل  إىل سـندةملا هـامملا توافـق
  .عنيةملا العليا

 
 الـوزاري القـرار أحكام تلغى : 5ادة امل
 عــام شــوال 21 يف ؤرخاملــ شــرتكملا

 2006 ســنة نــوفمرب 13 وافــقملا 1427
  .أعاله ذكورامل و
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اجلريدة يف القرار هذا ينشر:  6ادة امل
 قراطيةميالد اجلزائرية للجمهورية الرمسية
 .الشعبية

  
 2015 مارس17  يف اجلزائر

 الوطنية الرتبية وزيرة
 غربيت بن نورية

 اليةملا وزير
 جالب حممد

 منه تفويضوب األول الوزير عن
 العمومية للوظيفة العام ديرامل

 اإلداري واإلصالح
لبومشا بلقاسم
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية

 
 الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية
 املركز الوالئي للتوزيع والتوثيق الرتبوي

 والية :..............................
  

 ة اشتـراكبطاقـ
  

   ه أطلب االشرتاك يف النشرة الرمسية للرتبيةـأنـا املمضي أسفل
  حسب املعلومات التالية : 20السنة املدنية ....

 
 ........................................ االسم : ..................
 ......................................... اللقب : .................

 ...........................................لعنوان : .............. ا
 ...................................... اهلاتف : ...................

  ................................... عدد النسخ : ..................
  

  .دج 200يرفق هذا الطلب بصك بريدي قيمته 
  

  اإلمضاء                     
 
 
  

  
  
  
  
  

  
  
 

  النشر، مكتب الرتبوي املديرية الفرعية للتوثيق   تطوير املوارد البيداغوجية و التعليميةمديرية 
  2015أفريل  578العدد                                 النشرة الرمسية للرتبية الوطنية

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