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  الفهرس
  

  الصفحة  
  2018/2019رات الفصلية للسنة الدراسية رزنامة االختبا -1
  

، يتعلق برزنامة 2018 نوفمبر 18مؤرخ في  1654رقم  منشور
  ........................2018/2019االختبارات الفصلية للسنة الدراسية 

  
  الصيانة أو الخدمات ظ أوــاألعـوان العاملين في نشاطــــات الحف -2
  

ـق ـالموافــ 1439ال عـــام شو 26 مؤرخ في قرار وزاري مشترك
، يعدل القرار الــوزاري المشتــرك المــؤرخ 2018يوليو سنة  10

الذي  2010يونيو سنة  16الموافــــق  1431رجــب عــــام  3 فــي
يحدد تعداد مناصب الشغـل وتصنيفها ومدة العقد الخاص باألعـوان 

دمات بعنوان الصيانة أو الخ ظ أوــالعاملين في نشاطــــات الحف
تحت المؤسسات العمومية واإلدارة المركزية والمصالح الالمركزية 

  .)61/2018(ج. ر. العدد .....وزارة التربية الوطنية............وصاية 
  
  في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. نقل اعتماد -3
  

 1440صـفـر عـــــام  28مؤرخ في  282-18رقم مرسوم تنفيذي 
، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية 2018نوفمبر سنة  6ـــــق المواف

 ).68/2018............(ج. ر. العدد .....تسيير وزارة التربية الوطنية.
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  خر ما صدر ألعالمآ

  
ق ــــوافــالم 1440ام ــربيع الثاني ع 19مؤرخ في  18-18المالية رقم  قانون

  ).79/2018ج. ر. العدد ...(2019قانون المالية لسنة  ، يتضمن2018ديسمبر سنة  27
  

أكتوبر  9الموافق  1440محرم عام  29مؤرخ في  241-18رقم  مرسوم تنفيذي
، حسب كل 2018، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018سنة 
  ).60/2018..........................................................(ج. ر. العدد . .قطاع

  
نوفمبر  6الموافق  1440صفر عام  28مؤرخ في  280-18رقم  مرسوم تنفيذي

، حسب كل 2018، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018سنة 
  ).68/2018.......................(ج. ر. العدد ................................... قطاع.
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  ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةيالجمهور
 وزارة التربية الوطنية

  العام األمين
   /و.ت.و/أ.ع/1654الرقم:

  
  السيدات و السادة مديرو التربية

  
وع ارات  الموض ة االختب : رزنام

ية  نة الدراس لية للس الفص
2018/2019.  

  

وتيرة  ي لل تغالل العقالن ار االس في إط
ي  م الدراس ية للموس المدرس

ريس 2018/2019 ل تك ن أج ، و م
اهج  منها المن ي تتض داف الت األه
ل  ف المراح ي مختل ة ف التعليمي
التعليمية، و قصد توحيد فترات إجراء 

ا لمب ارات، و تحقيق اواة االختب دأ المس
رفني  ذ، يش ين التالمي وتكافؤ الفرص ب
ارات  ة االختب يكم برزنام أن أواف
ية نة الدراس لية للس  الفص

2018/2019.  
  

 بالنسبة لمرحلة التعليم االبتدائي: .1
  الفصل الثالث  الفصل الثاني  الفصل األول  المستوى
  األولى

 13إلى  9من 
  2018مبر ديس

 14إلى  10من 
  2019مارس 

ابتداء من يوم 
  الثانية، الثالثة، الرابعة  2019جوان  9

  الخامسة
ابتداء من يوم 

  2019ماي  19

  
 بالنسبة لمرحلة التعليم المتوسط: .2

  الفصل الثالث  الفصل الثاني  الفصل األول  المستوى

  األولى، الثانية، الثالثة
 06إلى  2من 

  2018 ديسمبر
 07إلى  03من 

  2019مارس 

  ابتداء من يوم
  2019 ماي 26

  الرابعة
  ابتداء من يوم

  2019ماي  19

  
 بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي: .3

  الفصل الثالث  الفصل الثاني  الفصل األول  المستوى

  األولى، الثانية
 06إلى  2من 

  2018ديسمبر 
 07إلى  03من 

  2019مارس 

ابتداء من يوم 
  2019ماي  26

  الثالثة
ابتداء من يوم 

  2019ماي  19
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 بالنسبة لالختبارات االستدراكية : .4
  التاريخ  المستويات  المرحلة
جوان  24و  23يومي   الثانية، الثالثة، الرابعة  االبتدائي

  األولى، الثانية، الثالثة  المتوسط  2019

  األولى، الثانية  الثانوي
جوان  10و  9يومي 

2019  
  
 : مالحظات 
  اذ ى ضرورة اتخ تجدر اإلشارة إل

ير  ة لتحض راءات الالزم اإلج
ارات  ين باالختب ذ المعني التالمي
تويات  ي المس تدراكية ف االس
ثالث  ة ال ة للمراحل التعليمي المعني

م ت  و إبالغه ي الوق ا ف به
ب، ام  المناس د القي ذا بع و ه

حيح ال يع بالتص اعي لمواض جم
 االختبارات.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  ى تعقد مجالس القبول و التوجيه إل

الس  انوي ومج ى ث نة األول الس
ة  القبول و التوجيه إلى السنة الثاني

داء م انوي ابت ـث ـومن ـ ـد  يـ األحـ
 .2019جوان  30

  
 2018نوفمبر  18في الجزائر 

  األمين العام
  عبد الحكيم بلعابد
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  الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية 
  وزارة التربية الوطنية

  
ي               ؤرخ ف ترك م رار وزاري مش ق

ـام  26 وال عــ  قـــــلموافا 1439ش
نة  10 و س رار ، 2018يولي دل الق يع

 يــــؤرخ فـــرك المــوزاري المشتــال
ـرج 3 ـب عـ ــــالمواف 1431ام ـــ ق ــ

نة  16 و س دد  2010يوني ذي يح ال
تعداد مناصب الشغـل وتصنيفها ومدة 
ي  املين ف ـوان الع العقد الخاص باألع

ـات الح ـــفـنشاطـــ ـانــالصي ظ أوـ ة ـ
ة  وان اإلدارة المركزي دمات بعن أو الخ

ة  الح الالمركزي ات ووالمص المؤسس
ة تحت وصاية العمومية  وزارة التربي

 .نيةالوط
  

  إن الوزير األول، 
  ووزير المالية،

 ووزيرة التربية الوطنية،
  
ـرسوم  - ى الم ي رقبمقتض ـالرئاس م ـ

ي  07-308 ؤرخ ف ان  17الم رمض
ام  ق  1428ع نة  29المواف بتمبر س س

ف  2007 ات توظي دد كيفي ذي يح ال
وقهم ـاألع دين وحق وان المتعاق

كلة  ر المش اتهم والعناص وواجب
د ال رواتبهم والقواع ييرهم ل ة بتس متعلق

يهم،  ق عل أديبي المطب ام الت ذا النظ وك
 منه، 8السيما المادة 

  
م  و - ي رق وم الرئاس ى المرس بمقتض

ي  17-242 ؤرخ ف دة  23الم ذي القع
ام  ق  1438ع نة  15المواف ت س غش

من تع 2017 وزير ـو المتض يين ال
 األول،

ي - وم الرئاس ى المرس  وبمقتض
م  ـيــف ـؤّرخــالم 243 -17 رق

دة  25 ـامذي القع  1438 ع
ـوافق ت 17 الم نة  غش ، 2017س

من اء  والمتض ين أعض تعي
 الحكومة، المعدل،

ذي  - وم التنفي ى المرس وبمقتض
ـالم 265-94م ـــرق ـؤرخ فـ ي ـ

ام  29 ع األول ع  1415ربي
ق  نة  6المواف بتمبر س  1994س

ر  الحيات وزي دد ص ذي يح ال
 ،الوطنية التربية

  
ذي  - وم التنفي ى المرس م وبمقتض رق

ي  95-54 ؤرخ ف ان  15الم رمض
ام  ق  1415ع ر  15المواف فبراي
نة  الحيات  1995س دد ص ذي يح ال

  وزير المالية،
  
وزاري  - رار ال ـى الق وبمقتض

ي  ـؤرخ ف ترك الم ب  3المش رج
ام  ق  1431ع نة  16المواف و س يوني

ب  2010 داد مناص دد تع ذي يح ال
د  دة العق نيفها و م ـل وتص الشغ

املي األعوان الع اص ب ي الخ ن ف
يانة أو  ظ أو الص اطات الحف نش
ة  وان اإلدارة المركزي دمات بعن الخ
ة الح الالمركزي  والمص

ات  ة والمؤسس ت العمومي تح
اية  ة، وص ة الوطني وزارة التربي

    ،المعدل
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  يـقـــــــررون ما يأتي:
  

ى ادة األول ادة  : الم ام الم دل أحك تع
ترك  وزاري المش رار ال ن الق األولى م

ي  ؤرخ ف ام 3الم ب ع  1431 رج
ق  نة  16المواف و س ، 2010يوني

  والمذكور أعاله، كما يأتي: 
ى " ادة : المادة األول ام الم ا ألحك تطبيق
م ــــي رقــــاســوم الرئــن المرســم 8

  رمضان  17المـــؤرخ في  07-308
  

سبتمبر سنة  29المـــوافق  1428عام 
ذا  2007 دد ه اله، يح ذكور أع والم
غل القرار ة  تعداد مناصب الش المطابق

ـانة أو  ـفظ أو الصي اطات الح لنش
ـدة  ـذا مــ ـنيفها وك ـات وتص الخـدم
ـن  ـوان العامـلي ـاص باألعـ ـقد الخ الع
ـة ـوان اإلدارة المـركـزي  بعن

ـؤسسات الالمركزية  والمصـالـح والمـ
ة  وزارة التربي ة ل ـومية التابع العم

  جدول اآلتي :طبقا لل الوطنية
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 مناصب الشغل
 التعداد حسب طبيعة عقد العمل

التعداد 
)1+2( 

 التصنيف
 )2( عقد محدد المدة )1( عقد غير محدد المدة

 الرقم االستداللي الصنف
 التوقيت الجزئي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي التوقيت الكامل

 62954 4 1 842 62107 عامل مهني من المستوى األول
 4 - - -  4 عون الخدمة من المستوى األول 200 1

 439 - 2 - 437 حارس
 219 2 1590 - 1 - 1589 سائق سيارة من المستوى األول
 11115 - - - 11115 عامل مهني من المستوى الثاني

 68 - - - 68 مستوى الثانيسائق سيارة من ال 240 3
 2 - - - 2 عون خدمة من المستوى الثاني

 1 - - - 1  سائق سيارة من المستوى الثالث 
4 263 

 1 - - - 1  رئيس حظيرة 
 8536 - - - 8536 عامل مهني من المستوى الثالث

 8902 -  32 -  8870 عون وقاية من المستوى األول 288 5
 2 - - -  2 ى الثالثعون خدمة من المستو

 315 6 1 - - -  1 عامل مهني من المستوى الرابع 
 348 7 588 -  4 -  584 عون وقاية من المستوى الثاني

 " 94203 4 40 842  93317 المجموع
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ادة  ق  : 2الم رار تلح ذا الق ل ه بأص
غل  ب الش داد مناص ع تع داول توزي ج

وان ديريات بعن ة وم  اإلدارة المركزي
ة دواوين  التربي ذا ال ات وك بالوالي

ة  د الوطني ز والمعاه ت والمراك تح
  . الوطنية وزارة التربيةوصاية 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ادة  ي  : 3الم رار ف ذا الق ر ه ينش
ة  مية للجمهوري دة الرس الجري

  الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
  

  2018 يوليو 10 الجزائر في
  وزير المالية

  عبد الرحمان راوية
  وزيرة التربية الوطنية

  نورية بن غبريت
  عن الوزير األول وبتفويض منه

  ير العام للوظيفة العموميةالمد
  واإلصالح اإلداري
  بلقاسم بوشمال
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  الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
  

م  ؤرخ  282-18مرسوم تنفيذي رق م
ي   1440ام ـــــر عـفـص 28ف
ــــالمواف نة  6ق ـ وفمبر س ، 2018ن

ميزانية تسيير  يتضمن نقل اعتماد في
  وزارة التربية الوطنية.

  
  إن الوزير األول،

 
 بناء على تقرير وزير المالية،

 
ان  و بناء يما المادت على الدستور، الس

 منه)، 2ة ( الفقر 143و  99-4
 

م  انون رق ى الق  17-84و بمقتض
ي  ؤرخ ف ام  8الم وال ع  1404ش

ق  1984يوليو سنة  7الموافق  والمتعل
 بقوانين المالية، المعدل و المتمم، 

 
م  انون رق ى الق  11-17و بمقتض

ام  8المؤرخ في   1439ربيع الثاني ع
ق  نة  27المواف مبر س  2017ديس

  ،2018والمتضمن قانون المالية لسنة 
 

م  انون رق ى الق  13-18و بمقتض
ي  ؤرخ ف ام  27الم وال ع  1439ش

ق  نة  11المواف و س  2018يولي
ي  ة التكميل انون المالي من ق والمتض

 ، 2018لسنة 
 

ي رق وم الرئاس ى المرس ـو بمقتض م ـ
ي  17-242 ؤرخ ف دة  23الم ذي القع

ام  ق  1438ع نة  15المواف ت س غش

وزير  2017 ين ال من تعي و المتض
  األول،

 
ي رقو بمق وم الرئاس ى المرس ـتض م ـ

ي  17-243 ؤرخ ف دة  25الم ذي القع
ام  ق  1438ع نة  17المواف ت س غش

اء  2017 ين أعض من تعي و المتض
 الحكومة، المعدل،

  
م  - ذي رق وم التنفي ى المرس و بمقتض

ى  4المؤرخ في  18-22 جمادى األول
ام  ق  1439ع نة  22المواف اير س ين

و المتضمن توزيع االعتمادات  2018
ة ال ة الوطني وزيرة التربي ة ل مخصص

انون  ب ق يير بموج ة التس ن ميزاني م
  ،2018المالية لسنة 

  
  يرسم ما يأتي :

 
نة  : األولىالمادة  ة س يلغى من ميزاني
دره 2018 اد ق ر  اعتم ة ماليي خمس

ا  بعون مليون د و س بعمائة و واح وس
ـائـوخمسم ـة و أحـ ـد عشـ ف ـ ر أل

ـدين دج)  5. 771. 511. 000ار (ـ
ة  مقيد يير وزارة التربي ة تس في ميزاني

ي  ة ف واب المبين ي األب ة، و ف الوطني
 الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.

  
ادة  نة :  2الم ة س ص لميزاني يخص
ر  2018 ة ماليي دره خمس اد ق اعتم

ا  بعون مليون د و س بعمائة وواح وس
ـر ألـــــد عشـــــوخمسمائة وأح ف ـــــ

ـدين دج)  5.771.511.000ار (ـــــ
ة ي يير وزارة التربي ة تس ي ميزاني قيد ف
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ي  ة ف واب المبين ي األب ة، و ف الوطني
 الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.

  
يكلف وزير المالية ووزيرة  : 3المادة 

  ه، ـا يخصــل فيمـة، كـالتربية الوطني
  

ر ذي ينش وم ال ذا المرس ذ ه ي  بتنفي ف
ة  مية للجمهوري دة الرس الجري

  لشعبية.الجزائرية الديمقراطية ا
  

  2018نوفمبر  6الجزائر في 
  الوزير األول
أحمد أويحي

    
  

  الجدول الملحق " أ "
  

  العناويــــــــــــــن  رقم األبواب
االعتمادات الملغاة 

  (دج)
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

32-12  
  

  وطنيةوزارة التربية ال
  الفرع األول
  فرع وحيد

  الفرع الجزئي الثاني
  المصالح الالمركزية التابعة للدولة

  العنوان الثالث
  وسائل المصالح

  القسم الثاني
  المعاشات و المنح –الموظفون 

  
ة  ة للدول ة التابع الح الالمركزي  –المص

رار  ة و األض اش الخدم مع
  .....................................الجسدية

  جموع القسم الثانيم
  مجموع العنوان الثالث
  مجموع الفرع الجزئي الثاني

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

90.866.000  
90.866.000  
90.866.000  
90.866.000  
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  )تابع( الجدول الملحق " أ " 

  
االعتمادات الملغاة   ـــــــــــــــــنالعناويــــــ  رقم األبواب

  (دج)
  
  
  
  
  
  
  
  

31-21  
  
  
  

31-22  
  
  
  

31-31  
  
  
  
  
  

33-21  
  
  
  

33-23  

  الفرع الجزئي الثالث
مؤسسات التعليم األساسي والثانوي 

  والتقني
  العنوان الثالث

  وسائل المصالح
  القسم األول

  مرتبات العمل –الموظفون 
  

ة  ة للدول ة التابع الح الالمركزي  -المص
ي  يم األساس ات التعل ب  -مؤسس الرات

  ......................الرئيسي النشاط......
ة  ة للدول ة التابع الح الالمركزي  -المص
ي  يم األساس ات التعل  -مؤسس

  ..........التعويضات والمنح المختلفة ..
ة  ة للدول ة التابع الح الالمركزي  -المص
ي  انوي و التقن يم الث ات التعل  -مؤسس

  .............للنشاط ..... رئيسيالراتب ال
  مجموع القسم األول

  
  القسم الثالث

  التكاليف االجتماعية –الموظفون 
  

ة  ة للدول ة التابع الح الالمركزي  -المص
ي  يم األساس ات التعل نح  -مؤسس الم

  ......................................العائلية 
  

ة  ة للدول ة التابع الح الالمركزي  -المص
ات ا ي مؤسس يم األساس مان  -لتعل الض

  .............................االجتماعي.....

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.268.366.000  
  
  

1.323.195.000  
  
  

588.036.000  
4.179.597.000  

  
  
  
  
  
  

886.237.000  
  
  
  

455.456.000  
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  الجدول الملحق " أ "  (تابع)
  

ات الملغاة االعتماد  العناويـــــــــــــــــــــــن  رقم األبواب
  (دج)

 -المصالح الالمركزية التابعة للدولة   31- 33
 -مؤسسات التعليم الثانوي و التقني 

  .........................المنح العائلية......
  مجموع القسم الثالث
  مجموع العنوان الثالث
  مجموع الفرع الجزئي الثالث
  مجموع الفرع األول

  ..............االعتمادات الملغاة مجموع
  

  
  

159.355.000  
1.501.048.000  
5.680.645.000  
5.680.645.000  
5.771.511.000  
5.771.511.000  

  
  الجدول الملحق " ب "

  
االعتمادات المخصصة   العناويـــــــــــــن  رقم األبواب

  (دج)
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

31-03  
  
  
  

  وزارة التربية الوطنية
  الفرع األول
  فرع وحيد

  الفرع الجزئي األول
  المصالح المركزية

  العنوان الثالث
  وسائل المصالح

  القسم األول
  مرتبات العمل –الموظفون 

  
ة  تخدمون  –اإلدارة المركزي المس

نح ذات  ب، م دون، الروات المتعاق
مان  تراكات الض ائلي و اش ابع ع ط

  االجتماعي.............................
  القسم األولمجموع 

  مجموع العنوان الثالث
  مجموع الفرع الجزئي األول

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

1.000.000  
1.000.000  
1.000.000  
1.000.000  
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  الجدول الملحق " ب "
  

االعتمادات المخصصة   العناويـــــــــــــن  رقم األبواب
  (دج)

  
  
  
  
  
  
  
  

31-11  
  

31-12  
  

  
  الفرع الجزئي الثاني

  لتابعة للدولةالمصالح الالمركزية ا
  العنوان الثالث

  وسائل المصالح
  القسم األول

  مرتبات العمل –الموظفون 
  

ة  ة للدول ة التابع المصالح الالمركزي
  الراتب الرئيسي للنشاط............ -

ة  ة للدول ة التابع المصالح الالمركزي
  التعويضات و المنح المختلفة...... -

  
  
  
  
  
  
  
  
  

239.181.000  
  

402.874.000  
31-13  

  
  
  
  
  
  
  
  

33-11  
  

33-13  

ة  ة للدول ة التابع المصالح الالمركزي
دون،  - تخدمون المتعاق المس

ائلي  ابع ع نح ذات ط ب، م الروات
  ...اشتراكات الضمان االجتماعي .و

  مجموع القسم األول
  

  القسم الثالث
  التكاليف االجتماعية –الموظفون 

  
المصالح الالمركزية التابعة للدولة 

  ............ ......ئلية.......المنح العا -
المصالح الالمركزية التابعة للدولة 

  ..............الضمان االجتماعي... -
  مجموع القسم الثالث
  مجموع العنوان الثالث
  مجموع الفرع الجزئي الثاني

  

  
  
  

37.702.000  
679.757.000  

  
  
  
  
  

3.240.000  
  

67.078.000  
70.318.000  
750.075.000  
750.075.000  
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  (تابع) الجدول الملحق " ب "
  

االعتمادات الملغاة   العناويــــــــن  رقم األبواب
  (دج)

  
  
  
  
  
  

  
  

31- 23  
  
  
  

  الفرع الجزئي الثالث
مؤسسات التعليم األساسي والثانوي 

  والتقني
  العنوان الثالث

  وسائل المصالح
  القسم األول

  مرتبات العمل –الموظفون 
  

 -بعة للدولة المصالح الالمركزية التا
 - مؤسسات التعليم األساسي 

المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، 
منح ذات طابع عائلي و اشتراكات 

  ......................الضمان االجتماعي.

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

2.446.352.000  
31 – 32  

  
  

31 – 33  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

33 - 33  
  

 -المصالح الالمركزية التابعة للدولة 
ثانوي و التقني مؤسسات التعليم ال

  ... ......التعويضات و المنح المختلفة...
 -المصالح الالمركزية التابعة للدولة 

مؤسسات التعليم الثانوي و التقني 
المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، 
منح ذات طابع عائلي و اشتراكات 

  ..................الضمان االجتماعي....
  مجموع القسم األول

  
  القسم الثالث

  التكاليف االجتماعية –الموظفون 
  

 -المصالح الالمركزية التابعة للدولة 
 - مؤسسات التعليم الثانوي و التقني 

  .................الضمان االجتماعي......
  مجموع القسم الثالث
  مجموع العنوان الثالث
  مجموع الفرع الجزئي الثالث
  مجموع الفرع األول

  ......مجموع االعتمادات المخصصة...

  
  

142.960.000  
  
  
  

  
2.022.850.000  
4.612.162.000  

  
  
  
  
  

  
408.274.000  
408.274.000  

5.020.436.000  
5.020.436.000  
5.771.511.000  
5.771.511.000  
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية

 
 لديوان الوطين للمطبوعات املدرسيةا

 املركز الوالئي للتوزيع والتوثيق الرتبوي
 والية :..............................

  
 بطاقـة اشتـراك

  
أنـا املمضي أسفلـه أطلب االشرتاك يف النشرة الرمسية للرتبية الوطنية للسنة 

  حسب املعلومات التالية : 20املدنية ....
 

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

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

  
  دج. 200يرفق هذا الطلب بصك بريدي قيمته 

  
  اإلمضاء                                           

 
  
  

  
  لتوثيق الرتبوي، مكتب النشراملديرية الفرعية ل            مديرية تطوير املوارد البيداغوجية و التعليمية  
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