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الفهـرس  
 

قرارات ومقرارات : 
 

قرار وزاري مشترك مؤرخ يف 12 ذي احلجة عام 1424 املوافق 03 فــرباير سـنة 
2004، حيدد إطار تنظيم التكوين املتخصص لاللتحاق ببعض األســالك اخلاصـة 

بقطاع التربية. 
 

ــنة 2004  قرار رقم 04.337 مؤرخ يف 22 رجب عام 1425 املوافق 07 سبتمرب س
يتضمن إعالن نتائج إنتخاب ممثلي املوظفني يف اللجان املتساوية األعضاء اخلاصــة 

مبوظفي اإلدارة املركزية. 
 

ــنة 2004  قرار رقم 04.340 مؤرخ يف 22 رجب عام 1425 املوافق 07 سبتمرب س
ــة مبوظفـي  يتضمن تعيني ممثلني عن اإلدارة يف اللجان املتساوية األعضاء اخلاص

اإلدارة املركزية. 
 

مناشيـر : 
 

ــالتالميذ  منشور رقم 04.716 مؤرخ يف 12 جوان 2004 يتعلق مبواصلة التكفل ب
الذين درسوا اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية أوىل. 

 
 (Intranet) ــة منشور رقم 04.804 مؤرخ يف 28 جوان 2004 يتعلق بالشبكة الداخلي

لوزارة التربية الوطنية. 
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ــؤرخ يف    قرار وزاري مشترك م
ــق  12 ذي احلجة عام 1424 املواف

ــدد     03 فـرباير سـنة 2004، حي

ــص  إطار تنظيم التكوين املتخص
لاللتحاق ببعض األسالك اخلاصة 

بقطاع التربية. 
 

إن رئيس احلكومة، 
 

و وزير التربية الوطنية، 
 

ـؤرخ يف  مبقتضى القانون رقم 05.91 امل
30 مجادى الثانية عام 1411 املوافــق  

ــم  16 يناير سنة 1991 واملتضمن تعمي

استعمال اللغة العربية، املعدل واملتمم، 
 

ـؤرخ  ومبقتضى املرسوم رقم 145.66 امل
ـو  يف 12 صفر عام 1386 املوافق 2 يوني
سنة 1966 واملتعلق بتحرير ونشر بعض 
ــابع التنظيمـي أو  القرارات ذات الط
ــة املوظفـني،  الفردي اليت م وضعي

املعدل و املتمم، 
 

ـؤرخ  ومبقتضى املرسوم رقم 146.66 امل
ـو   يف 12 صفر عام 1386 املوافق 2 يوني
1966 واملتعلق بالتعيني يف الوظــائف 

ــش  العمومية وإعادة ترتيب أفراد جي
ـر  التحرير الوطين ومنظمة جبهة التحري

الوطين، املعدل واملتمم، 
 

ومبقتضى املرسوم رقم 59.85 املــؤرخ 
يف أول رجـب عـام 1405 املوافــق     

23 مارس سنة 1985 واملتضمن القانون 

ـات  األساسي النموذجي لعمال املؤسس
واإلدارات العمومية، 

ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
208.03 املؤرخ يف 3 ربيع األول عــام 

ــايو سـنة 2003،        1424 املوافق 05 م

واملتضمن تعيني رئيس احلكومة، 
 

ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
215.03 املؤرخ يف 7 ربيع األول عــام 

ــايو سـنة 2003،  1424 املوافق 09 م

واملتضمن تعيني أعضاء احلكومة، 
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 49.90 
ـق  املؤرخ يف 10 رجب عام 1410 املواف
ــن  06 فـرباير سـنة 1990، واملتضم

ـاع  القانون األساسي اخلاص بعمال قط
التربية، املتمم،  

 
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 99.90 
ــان عـام 1410  املؤرخ يف أول رمض
ــارس  1990، واملتعلـق  املوافق 27 م
بسلطة التعيني والتسيري اإلداري بالنسبة 
ــوان اإلدارة املركزيـة  للموظفني وأع
ــات واملؤسسـات  والواليات والبلدي

العمومية ذات الطابع اإلداري،  
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 61.94 
ـق  املؤرخ يف25 رمضان عام 1414 املواف
ـق  7 مارس سنة 1994، واملتضمن تطبي
املادة 36 من القــانون رقـم 16.91 
املؤرخ يف 5 ربيــع األول عـام 1412 
املوافق 14 سبتمرب سنة 1991 واملتعلـق 

بااهد و الشهيد،  
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
265.94  املؤرخ يف 29 ربيع األول عام 

ــذي  1415 املوافق 6 سبتمرب 1994، ال

حيدد صالحيات وزير التربية الوطنية،  



ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ــادى األوىل  293.95  املؤرخ يف 5 مج

ــبتمرب سـنة  عام 1416 املوافق 30 س
ــم  1995، واملتعلـق بكيفيـات تنظي

ـارات  املسابقات واالمتحانات واالختب
املهنية يف املؤسسات واإلدارات العمومية، 

 
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 92.96  
ـق  املؤرخ يف 14 شوال عام 1416 املواف
3 مارس سنة 1996، واملتعلق بتكويــن 
ــد  املوظفني و حتسني مستواهم وجتدي

معلومام، املعدل و املتمم، 
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  35.2000 املؤرخ يف 2 ذي القعدة ع

1420 املوافق 07 فرباير ســنة 2000، 

ــانون األساسـي  واملتضمن تعديل الق
ـة  للمركز الوطين لتكوين إطارات التربي
ـن  وتغيري تسميته إىل معهد وطين لتكوي
مستخدمي التربية وحتسني مسـتواهم، 

املعدل واملتمم، 
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
36.2000  املؤرخ يف 2 ذي القعدة عام 

1420 املوافق 07 فرباير 2000، واملتضمن 

ــي للمعـاهد  تعديل القانون األساس
ـميتها إىل  التكنولوجية للتربية وتغيري تس

معاهد التكوين أثناء اخلدمة،  
 

ــوزاري املشـترك  ومبقتضى القرار ال
املؤرخ يف 28 صفر عام 1423 املوافــق 
11 مايو سنة 2002 الذي حيدد برامـج 

ــض  التكوين املتخصص لاللتحاق ببع
األسالك اخلاصة بقطاع التربية الوطنية. 

يقرران ما يأيت  
 

املادة األوىل : تطبيقا ألحكام املادة 10 
ــذي رقـم 92.96  من املرسوم التنفي
ـق  املؤرخ يف 14 شوال عام 1416 املواف
ـاله،  03 مارس سنة 1996 واملذكور أع

ــد إطـار  يهدف هذا القرار إىل حتدي
ــن املتخصـص  تنظيم دورات التكوي

لاللتحاق بالرتب اآلتية : 
 

. مدير ملحقة مدرسة أساسية، 
. مدير مدرسة أساسية 

. مستشار يف التربية، 
. مفتش التربية و التعليم األساسي، 
. مفتش التوجيه املدرسي و املهين، 

. مقتصد، 
. نائب مقتصد. 

 
ــروط االلتحـاق  القسم األول : ش

بالتكوين املتخصص 
 

املادة 02 : يتم االلتحــاق بـالتكوين 
املتخصص حسب الكيفيات اآلتية : 

 
1. بالنسبة لرتب مدير ملحقة مدرسة 

ـر  أساسية ومدير مدرسة أساسية ومدي
ـار يف  مؤسسة التعليم الثانوي ومستش
ــجيل علـى  التربية : عن طريق التس
قائمة التأهيل وفق الشروط املنصـوص 
عليها يف املواد 69 و74 و 82 و 90 من 
املرسوم التنفيذي رقم 49.90 املؤرخ يف 
ـرباير  10 رجب عام 1410 املوافق 06 ف

سنة 1990 واملذكور أعاله. 



2. بالنسبة لرتــب مفتـش التربيـة 

ــه  والتعليم األساسي ومفتش التوجي
ــد ونـائب  املدرسي واملهين ومقتص
ــابقة علـى  مقتصد : عن طريق املس
أساس االختبارات وفــق الشـروط 
املنصوص عليها يف املواد 6 مكرر 2 و6 
مكرر 3 و 6 مكرر 4 و 6 مكرر 5 من 
املرسوم التنفيذي رقم 35.2000 املؤرخ 

ــام 1420 املوافـق     يف 2 ذي القعدة ع
07 فرباير سنة 2000 واملذكور أعاله. 

 
املادة 03 : يستفيد املترشحون املعنيون 
من الزيادات يف النقاط أو االمتيـازات 
ــم  املنصوص عليها يف التشريع والتنظي

املعمول ما. 
 

ـاجح مل  املادة 04 : يفقد كل مترشح ن
ـص يف  يلتحق مبؤسسة التكوين املتخص
أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تـاريخ 
ــاس  تبليغه جناحه يف املسابقة على أس
ـة  االختبار أو عن طريق التسجيل يف قائم

التأهيل، حق االستفادة من النجاح. 
 

القسم الثــاين : تنظيـم التكويـن 
املتخصص 

 
ــح دورات التكويـن  املادة 05 : تفت
ــف  املتخصص بقرار من الوزير املكل

بالتربية الوطنية حيدد فيه ما يأيت : 
 

. الرتب املعنية، 
. عدد املنــاصب املفتوحـة طبقـا 
ــني  للمخطط السنوي للتكوين وحتس
املستوى وجتديد املعلومات للسنة املعنية، 

 

. تاريخ بداية التكوين، 
. مدة التكوين، 

. مكان التكوين. 
 

املادة 06 : حتــدد مـدة التكويـن 
ــب  املتخصص لاللتحاق مبختلف الرت

حبجم ساعي يقدر كما يأيت : 
 

ـة  . 406 ساعة بالنسبة لرتبة مدير ملحق
مدرسة أساسية، 

ـة  . 406 ساعة بالنسبة لرتبة مدير ملحق
مدرسة أساسية، 

. 406 ساعة بالنسبة لرتبة مدير مدرسة 
أساسية، 

ــبة لرتبـة مديـر  . 406 ساعة بالنس
مؤسسة التعليم الثانوي، 

. 406  ساعة بالنسبة لرتبة مستشار يف 
التربية، 

. 480 ساعة بالنسبة لرتبة مفتش التربية 
و التعليم األساسي 

ــة مفتـش  . 896 ساعة بالنسبة لرتب
التوجيه املدرسي و املهين، 

. 896 ساعة بالنسبة لرتبة مقتصد، 
ــبة لرتبـة نـائب  . 896 ساعة بالنس

مقتصد. 
 

املادة 07 : جيري التكوين املتخصــص 
ــن مسـتخدمي  باملعهد الوطين لتكوي
ــني مسـتواهم مبعـاهد  التربية وحتس
ــا  التكوين أثناء اخلدمة ويشمل دروس
ــة وحمـاضرات  نظرية وأعماال تطبيقي

وعروضا وتداريب يف وسط مهين. 
 



املادة 08 : ينظــم تكويـن مفتشـي 
ــن  التوجيه املدرسي واملهين واملقتصدي
ــكل إقـامي،  ونواب املقتصدين بش
وميكن عند االقتضاء أن يتم التكوين يف 
ــادة األوىل  باقي الرتب املذكورة يف امل

أعاله بشكل تناويب. 
 

ــد  املادة 09 : يتعني على املتدربني عن
ــن املتخصـص إعـداد  اية التكوي

ومناقشة ما يأيت : 
 

. تقرير اية التكوين بالنسبة لرتبة نائي 
مقتصد، 

. مذكرة اية التكوين لباقي الرتب. 
 

ــالث : تقييـم التكويـن  القسم الث
املتخصص و تتوجيه 

 
املادة 10 : يتم تقييم املعارف حسـب 

مبدأ املراقبة املستمرة ويشمل : 
. تقييم املراقبة املستمرة، 

. تقييم االمتحان النهائي، 
. تقييم مذكرة أو تقرير اية التكوين. 

 
ــارات  املـادة 11 : تشـمل االختب
ــواد برنـامج  االمتحان النهائي كل م
ــرار الـوزاري  التكوين احملدد يف الق
ـام 1423  املشترك املؤرخ يف 28 صفر ه
املوافق 11 مايو سنة 2002 و املذكـور 

أعاله. 
 

املادة  12 : جيب أن يكــون املعـدل 
ـوق  العام للنجاح النهائي يساوي أو يف

20/10 و يتم حسابه كاآليت : 

 

. معدل املراقبة املستمرة : املعامل 1، 
. معدل االمتحان النهائي : املعامل 2، 
ـن :  . معدل مذكرة أو تقرير اية التكوي

املعامل 1. 
 

كل عالمة تقل عــن 20/6 يقصـى 
صاحبها بالنسبة جلميع التقييمات. 

 
املادة 13 : يضبط قائمة املترشــحني 
ــاح دورة التكويـن  الذين تابعوا بنج
ــف بالتربيـة  املتخصص الوزير املكل

الوطنية بناء على حمضر جلنة النجاح. 
 

املـادة 14 : تتشـكل جلنـة النجــاح 
املنصوص عليها قي املادة 13 أعاله من : 

 
. املدير املكلف بالتكوين بوزارة التربية 

الوطنية أو ممثله، رئيسا، 
ــلطة املكلفـة بالوظيفـة  . ممثل الس

العمومية، عضوا، 
. مدير مؤسسة التكوين املعنية، عضوا، 
. رئيس دائرة املتابعة و التقييم أو نائب 

مدير الدراسات، عضوا، 
. ثالثة (3) أســاتذة يعينـهم مديـر 

املؤسسة املعنية، أعضاء. 
 

ــن  املـادة 15 : عنـد ايـة التكوي
املتخصص يسلم مدير مؤسسة التكوين 
ــاجحني  شهادة تكوين للمترشحني الن
ــم  على أساس حمضر جلنة النجاح ويت
ــيت  تعيينهم بصفة متدربني يف الرتب ال

كونوا فيها. 
 



ـاجح مل  املادة 16 : يفقد كل مترشح ن
يلتحق مبنصب تعيينه يف أجــل شـهر 
واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر 
ــاح إال يف  التعيني، االستفادة من النج

حالة القوة القاهرة املثبتة قانونا. 
 

املادة 17 : يتعني على كــل مترشـح 
ــوص عليـها يف  معين باحلاالت املنص
املادة 23 من املرسوم التنفيــذي رقـم 
ـام 1416  92.96 املؤرخ يف 14 شوال ع

ــور  املوافق 3 مارس سنة 1996 واملذك
أعاله، بتسديد مجيع مصاريف التكوين. 

 
املادة 18 : ينشر هذا القرار يف اجلريدة 
الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

الشعبية. 
 

اجلزائر يف 03 فرباير 2004 
عن رئيس احلكومة وبتفويض منه 

املدير العام للوظيفة العمومية 
مجال خرشي 

األمني العام لوزارة التربية الوطنية 
عبد الكرمي تبون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  
وزارة التربية الوطنية  

 
قـرار رقـم 04.337 مـؤرخ يف      
22 رجـب عـام 1425 املوافــق      

ــنة 2004 يتضمـن  07 سبتمرب س

إعالن نتــائج إنتخـاب ممثلـي 
ــان املتسـاوية  املوظفني يف اللج
ـي اإلدارة  األعضاء اخلاصة مبوظف

املركزية. 
 

إن وزير التربية الوطنية،  
 

ومبقتضى املرسوم رقم 10.84 املــؤرخ 
يف 11 ربيع الثاين عام 1404 املوافــق  
ــنة 1984 الـذي حيـدد  14 يناير س

ــاء  اختصاص اللجان املتساوية األعض
وتشكيلها وتنظيمها وعملها، 

 
ومبقتضى املرسوم رقم 11.84 املــؤرخ 
يف 11 ربيع الثاين عام 1404 املوافــق  
ــنة 1984 الـذي حيـدد  14 يناير س

كيفيات تعيني ممثلني عن املوظفــني يف 
اللجان املتساوية األعضاء، 

 
ومبقتضى املرسوم رقم 59.85 املــؤرخ 

يف أول رجـب عـام 1405 املوافــق     
23 مارس سنة 1985، املتضمن القانون 

ـات  األساسي النموذجي لعمال املؤسس
واإلدارات العمومية، 

 
 
 
 



ـؤرخ  ومبقتضى املرسوم رقم 224.89 امل
ـق  يف 07 مجادي األوىل عام 1410 املواف
ــن القـانون  05 ديسمرب 1989 املتضم

ــى العمـل  األساسي اخلاص املطبق عل
ــتركة يف  املنتمـني إىل األسـالك املش
ــدل  املؤسسات واإلدارات العمومية، املع

واملتمم، 
 

ومبقتضى املرسوم 225.89 املــؤرخ يف 
ــق   07 مجادي األوىل عام 1410 املواف

05 ديسمرب 1989 املتضمــن القـانون 

ــال املـهنيني  األساسي اخلاص بالعم
وسائقي السيارات واحلجاب، 

 
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 49.90 
ـق  املؤرخ يف 10 رجب عام 1410 املواف
06 فرباير سنة 1990 املتضمن القــانون 

األساسي اخلاص بعمال قطاع التربية، 
 

ـؤرخ  ومبقتضى املرسوم رقم 265.94 امل
ــق   يف 29 ربيع األول عام 1415 املواف
ـات  06 سبتمرب 1994 الذي حيدد صالحي

وزير التربية الوطنية، 
 

ـؤرخ  ومبقتضى املرسوم رقم 266.94 امل
ــق   يف 29 ربيع األول عام 1415 املواف
06 سبتمرب 1994 املتضمــن تنظيـم 

اإلدارة املركزية لوزارة التربية الوطنيـة 
ـم  املعدل و املتمم باملرسوم التنفيذي رق
76.95 املؤرخ يف 09 شوال 1415 املوافق 

11 مارس 1995، 

 
ومبقتضى القرار املؤرخ يف 07 رجــب 

عام 1404 املوافـق 09 ابريـل 1984،  
 

الذي يوضح كيفية تطبيق املادة 23 من 
املرسوم 10.84 املــؤرخ يف 11 ربيـع 
ـاير 1984  الثاين عام 1404 املوافق 14 ين
ـاوية  الذي حيدد اختصاص اللجان املتس
األعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، 

 
ــؤرخ يف   ومبقتضى القرار الوزاري امل
14 شعبان عام 1404 املوافق 04 مــايو 

سنة 1985، يتضمــن  إنشـاء جلـان 
ـالك  متساوية األعضاء خاصة ببعض أس

موظفي وزارة التربية الوطنية، 
 

ــؤرخ يف   ومبقتضى القرار الوزاري امل
21 رجب عام 1425 املوافق 05 سبتمرب 

2004 يتضمن حتديد تــاريخ وتنظيـم 

ــني عـن  االنتخابات قصد تعيني ممثل
ـاء  املوظفني يف اللجان املتساوية األعض

اخلاصة مبوظفي اإلدارة املركزية، 
 

ـب  ومبقتضى  احملضر املؤرخ يف 22 رج
عام 1425 املوافق 06 ســبتمرب 2004 
ــني  املتضمن إعالن نتائج انتخاب ممثل
عن املوظفني يف اللجان املتساوية األعضاء 

اخلاصة مبوظفي اإلدارة املركزية. 
 

يقرر ما يلي  
 

ــن إنتخـاب  املادة األوىل : يعلن ع
ــن  املوظفني املذكورين أدناه ممثلني ع
ـاء  املوظفني يف اللجان املتساوية األعض
اخلاصة مبوظفي اإلدارة املركزية لوزارة 

التربية الوطنية. 
  



مكان العمل صفة العضوية اإلسم و اللقب األسالك 
متصرف و متصرف رئيسي، مفتش التربية و التعليم األساسي، مفتش التوجيه املدرســي و 
ــانوي، منـهدس  املهين، مدير مدرسة أساسية، مقتصد و مقتصد رئيسي، أستاذ التعليم الث

دولة، وثائقي  أمني حمفوظات ، مترجم ترمجان، طبيب عام.  

طاشوعة إمساعيل 
لعسل عمر 

قادري مصطفى 
ميهويب عبد اليزيد 

حممودي عبه 
قوادري هباز 

عضو دائم 
عضو دائم 
عضو دائم 
عضو إضايف 
عضو إضايف 
عضو إضايف 

 
 

اإلدارة 
املركزية 

مساعد و مساعد إداري رئيسي، مساعد وثائقي مدير ملحقة مدرسة أساســية، أسـتاذ 
ــائب مقتصـد  التعليم األساسي، تقين سامي، مستشار رئيسي للتوجيه املدرسي واملهين، ن
ـية،  مسري، معلم ، مدرسة أساسية، معاون إداري، نائب مقتصد، كاتبة وكاتبة مديرية رئيس
ـون  معاون تقين، رئيس خمزن، عامل مهين خارج الصنف ، تقين، حماسب إداري، ممرض، ع
ــامل مـهين متعـدد  وكاتب راقن عون إدارة، عون تقين، مساعد املصاحل اإلقتصادية، ع
اإلختصاصات الدرجة األوىل و الثانية و الثالثة، حاجب وحاجب رئيسي، ســائق، عـون 

مكتب، مساعد حماسب، عون ورئيس ورشة إعادة إنتاج الوثائق، عون الربق، حارس. 

بلعزوق توفق 
الفضيل أمحد 
أكرور فريد 

دبياش الصديق 
مليط عبد القادر 
بلحاو عبد النور 
بوداموز حممد 
دريدي جنمة 

عضو دائم 
عضو دائم 
عضو دائم 
عضو دائم 
عضو إضايف 
عضو إضايف 
عضو إضايف 
عضو إضايف 

 
 
 

اإلدارة 
املركزية 

 
املادة الثانية : ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقارطية الشعبية. 

 
اجلزائر يف 07 سبتمرب 2004 

األمني العام لوزارة التربية الوطنية 
بوبكر خالدي  



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  
وزارة التربية الوطنية  

 
قـرار رقـم 04.340 مـؤرخ يف      
22 رجـب عـام 1425 املوافــق      

ــنة 2004 يتضمـن  07 سبتمرب س

ــن اإلدارة يف  تعيـني ممثلـني ع
اللجان املتساوية األعضاء اخلاصة 

مبوظفي اإلدارة املركزية. 
 

إن وزير التربية الوطنية،  
 

ومبقتضى املرسوم رقم 10.84 املــؤرخ 
يف 11 ربيع الثاين عام 1404 املوافــق  
ــنة 1984 الـذي حيـدد  14 يناير س

ــاء  اختصاص اللجان املتساوية األعض
وتشكيلها وتنظيمها وعملها، 

 
ومبقتضى املرسوم رقم 11.84 املــؤرخ 
يف 11 ربيع الثاين عام 1404 املوافــق  
ــنة 1984 الـذي حيـدد  14 يناير س

كيفيات تعيني ممثلني عن املوظفــني يف 
اللجان املتساوية األعضاء، 

 
ومبقتضى املرسوم رقم 59.85 املــؤرخ 

يف أول رجـب عـام 1405 املوافــق     
23 مارس سنة 1985، املتضمن القانون 

ـات  األساسي النموذجي لعمال املؤسس
واإلدارات العمومية، 

 
 
 
 

ـؤرخ  ومبقتضى املرسوم رقم 224.89 امل
ـق  يف 07 مجادي األوىل عام 1410 املواف
05 ديسمرب 1989 املتضمــن القـانون 

ــل  األساسي اخلاص املطبق على العم
ــالك املشـتركة يف  املنتمني إىل األس
املؤسسات واإلدارات العمومية، املعدل 

واملتمم، 
 

ومبقتضى املرسوم 225.89 املــؤرخ يف 
ــق   07 مجادي األوىل عام 1410 املواف

05 ديسمرب 1989 املتضمــن القـانون 

ــال املـهنيني  األساسي اخلاص بالعم
وسائقي السيارات واحلجاب، 

 
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 49.90 
ـق  املؤرخ يف 10 رجب عام 1410 املواف
06 فرباير سنة 1990 املتضمن القــانون 

األساسي اخلاص بعمال قطاع التربية، 
 

ـؤرخ  ومبقتضى املرسوم رقم 265.94 امل
ــق   يف 29 ربيع األول عام 1415 املواف
ـات  06 سبتمرب 1994 الذي حيدد صالحي

وزير التربية الوطنية، 
 

ـؤرخ  ومبقتضى املرسوم رقم 266.94 امل
ــق   يف 29 ربيع األول عام 1415 املواف
06 سبتمرب 1994 املتضمــن تنظيـم 

اإلدارة املركزية لوزارة التربية الوطنيـة 
ـم  املعدل و املتمم باملرسوم التنفيذي رق
76.95 املؤرخ يف 09 شوال 1415 املوافق 

11 مارس 1995، 

 
 
 
 



ومبقتضى القرار املؤرخ يف 07 رجــب 
عام 1404 املوافــق 09 ابريـل 1984، 
ـن  الذي  يوضح كيفية تطبيق املادة 23 م
املرسوم 10.84 املــؤرخ يف 11 ربيـع 
ـاير 1984  الثاين عام 1404 املوافق 14 ين
ـاوية  الذي حيدد اختصاص اللجان املتس
األعضاء و تشكيلها وتنظيمها وعملها، 

 
ــؤرخ يف   ومبقتضى القرار الوزاري امل
14 شعبان عام 1404 املوافق 04 مــايو 

سنة 1985، يتضمــن  إنشـاء جلـان 
ـالك  متساوية األعضاء خاصة ببعض أس

موظفي وزارة التربية الوطنية، 
 

ــؤرخ يف   ومبقتضى القرار الوزاري امل
21 رجب عام 1425 املوافق 05 سبتمرب 

2004 يتضمن حتديد تاريخ و تنظيـم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــني عـن  االنتخابات قصد تعيني ممثل
ـاء  املوظفني يف اللجان املتساوية األعض

اخلاصة مبوظفي اإلدارة املركزية، 
 

ـب  ومبقتضى  احملضر املؤرخ يف 22 رج
عام 1425 املوافق 06 ســبتمرب 2004 
ـن  املتضمن إعالن نتائج انتخاب ممثلني ع
ـاء  املوظفني يف اللجان املتساوية األعض

اخلاصة مبوظفي اإلدارة املركزية. 
 

يقرر ما يلي  
 

ـورون  املادة األوىل : يعني املوظفني املذك
ــن اإلدارة يف اللجـان  أدناه ممثلني ع
ــة مبوظفـي  املتساوية األعضاء اخلاص
اإلدارة املركزية لوزارة التربية الوطنية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



مكان العمل صفة العضوية اإلسم و اللقب األسالك 
ـه  متصرف و متصرف رئيسي، مفتش التربية و التعليم األساسي، مفتش التوجي
ــي، أسـتاذ  املدرسي و املهين، مدير مدرسة أساسية، مقتصد و مقتصد رئيس
ــترجم ترمجـان،  التعليم الثانوي، منهدس دولة، وثائقي  أمني حمفوظات ، م

طبيب عام.  

الياس بن عزوط 
حممد السعيد عبد الرحيم 

قاسم جهالن 
بوبري خالدية (ز)بن علي 

حيي بوزيد 
بوفلجة العريب 

عضو دائم 
عضو دائم 
عضو دائم 
عضو إضايف 
عضو إضايف 
عضو إضايف 

 
 

اإلدارة 
املركزية 

ـية،  مساعد و مساعد إداري رئيسي، مساعد وثائقي مدير ملحقة مدرسة أساس
أستاذ التعليم األساسي، تقين سامي، مستشار رئيسي للتوجيه املدرسي واملهين، 
نائب مقتصد مسري، معلم ، مدرسة أساسية، معاون إداري، نائب مقتصــد، 
ــهين خـارج  كاتبة وكاتبة مديرية رئيسية، معاون تقين، رئيس خمزن، عامل م
ــون  الصنف ، تقين، حماسب إداري، ممرض، عون وكاتب راقن عون إدارة، ع
تقين، مساعد املصاحل اإلقتصادية، عامل مهين متعدد اإلختصاصــات الدرجـة 
األوىل و الثانية و الثالثة، حاجب وحاجب رئيسي، سائق، عــون مكتـب، 
مساعد حماسب، عون ورئيس ورشة إعادة إنتاج الوثائق، عون الربق، حارس. 

حممد بن لعور  
بن أعراب خملوف 

بولسان ملود 
السعيد بوشينة 
السعيد جبارة 

بن عيدة خلضر 
توايت لوناس 
حدو حمند 

عضو دائم 
عضو دائم 
عضو دائم 
عضو دائم 
عضو إضايف 
عضو إضايف 
عضو إضايف 
عضو إضايف 

 
 
 

اإلدارة 
املركزية 

 
املادة الثانية : ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقارطية الشعبية.  

 
اجلزائر يف 07 سبتمرب 2004 

األمني العام لوزارة التربية الوطنية 
بوبكر خالدي 

  



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 716 / 2004 

 
األمني العام 

إىل 
السيد مفتش أكادميية والية اجلزائر 

السيدات والسادة مديــري التربيـة 
بالواليات 

 
ــة التكفـل  املوضوع : مواصل
ــوا اللغـة  بالتالميذ الذين درس

اإلجنليزية كلغة أجنبية أوىل. 
 

ــم 880  املرجع : املنشور الوزاري رق
املؤرخ يف 10 سبتمرب 2003 

 
ــم أن اإلجـراءات  يشرفين أن أعلمك
املتخذة لصاحل فئة التالميــذ الذيـن 
ــة كلغـة  اختاروا تعلم اللغة اإلجنليزي
ـار  أجنبية أوىل، واملضمنة يف املنشور املش
إليه يف املرجع، هي إجراءات من شأا 
ـن  مساعدة هؤالء التالميذ لالستفادة م
ــا  تعلم اللغة الفرنسية واستدراكهم هل
بشكل يسمح هلم باالندماج مع تالميذ 

اآلخرين بصفة عادية. 
 

غري أننا مل نتلق من مديريات التربية أي 
ـى  صدى عن هذه اإلجراءات سواء عل
املستوى التنظيمي أو على املســتوى 
ــذ  البيداغوجي، وعن تعلمات التالمي
املعنيني الفعلية يف هاتني املادتني، هــذا 
ــذي بإمكانـه أن يرصـد  الصدى ال

الوضعية بصفة واضحة. 

ــة الوضعيـة  وعليه، و يف انتظار جتلي
بصفة دقيقة، وقصد التكفل األمثل ذه 
ــم  الفئة من التالميذ، يشرفين أن أوافيك
باإلجراءات التنظيمية والبيداغوجية اليت 
ـن  جيب اختاذها والعمل ا لتمكينهم م
ــة  مواصلة تعلم اللغات األجنبية بصف

فعالة يف هذه املرحلة االنتقالية. 
 

1. على مستوى السنة السادسة  
 

ـة  يواصل تالميذ هذا املستوى تعلم اللغ
اإلجنليزية كلغة أجنبية أوىل بصفة عادية. 

 
ـة  زيادة على هذا، يستفيدون بتعلم اللغ
ــاعات  الفرنسية وختصص هلم (3) س
أسبوعيا، ويطبق عليهم برنامج الســنة 
اخلامسة أساسي بعد تكيفه. وإذا وجد 
ـن  املعلم صعوبة يراجع معهم ما تبقى م
ــروع يف  برنامج السنة الرابعة قبل الش
ــك  تطبيق برنامج السنة اخلامسة، وذل
حسب مكتسبات تالميذه وانطالقا منها. 

 
2. على مستوى السنة األوىل متوسط 

 
ـة  يواصل تالميذ هذا املستوى تعلم اللغ
ــت  اإلجنليزية كلغة أجنبية أوىل بتوقي
ـامج  ثالث ساعات أسبوعيا، وبتطبيق برن

السنة السابعة أساسي بعد تكيفه. 
 

ــة  ويواصلون تعلم اللغة الفرنسية كلغ
ــاعات يف  أجنبية ثانية بتوقيت ثالثة س
األسبوع، وبتطبيق برنامج السنة الثامنة 
أساسي بعد تكيفه بشكل يأخذ بعــني 
ــنة  االعتبار مكتسبا م القبلية يف الس

السادسة. 



3. على مستوى السنة الثانية متوسط 

 
ـة  يواصل تالميذ هذا املستوى تعلم اللغ
ــت  اإلجنليزية كلغة أجنبية أوىل بتوقي
ـنة  ثالث ساعات، و تطبيق برنامج الس
ــام  الثامنة أساسي الذي يكيف بعد إمت
ــابعة إذا  أو مراجعة برنامج السنة الس
ـبات  اقتضى األمر ذلك، ليساير مكتس
ــي  التالميذ والتوقيت األسبوعي الرمس

هلذه اللغة. 
 

كما يواصلون تعلم اللغة الفرنسية كلغة 
ــاعات يف  أجنبية ثانية بتوقيت ثالث س
ـنة  األسبوع، و بإمتام تطبيق برنامج الس

الثامنة أساسي والتعمق فيه. 
 

مالحظة هامة : ينبغي التدرج بالتالميذ 
على أساس نتائج التقييم التشخيصي يف 
ـتمر  بداية السنة و التقييم التكويين املس

للتعلمات خالل السنة الدراسية. 
 

وتبقى هذه التدابري واإلجراءات قابلــة 
للتعديل على ضوء املالحظــات الـيت 
سـتوافوننا ـا حـول تطبيقـــها 
والصعوبات اليت قد تعــترض هـؤالء 
التالميذ يف تعلم اللغات األجنبية واللغة 
الفرنسية خصوصا، واليت ميكن أن متس 
ــكل جيـد،  من حقهم يف تعلمها بش
ــان شـهادة  وترهن جناحهم يف امتح

التعليم األساسي. 
 

ـذا  ويف األخري أحل على ضمان توزيع ه
املنشور على املؤسسات التعليمية املعنية 

ـواردة  والسهر على تطبيق اإلجراءات ال
فيه ومتابعتها لتمكني التالميذ املعنيــني 
ــة مرحيـة  من مواصلة دراستهم بصف

وإجيابية. 
 

اجلزائر يف 12 جوان 2004 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

عبد الكرمي تبون 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 804 / 2004 

 
األمني العام 

إىل 
السيد مفتش أكادميية والية اجلزائر 

السيدات والسادة مديري التربية 
ــز و الدواويـن  السادة مديري املراك

الوطنية 
السادة مديري معاهد تكوين املعلمـني 

وحتسني مستواهم 
 

ــبكة الداخليـة  املوضوع : الش
(Intranet) لوزارة التربية الوطنية. 

 
من بني األهداف اليت يرمــي إليـها 
برنامج إدخــال تقنيـات اإلعـالم 
ــة الوطنيـة  واالتصال يف قطاع التربي
وتطويرها، جتهيز مجيع مديريات التربية 
ــاهد  واملراكز و الدواوين الوطنية ومع
ــني مسـتواهم  تكوين املعلمني وحتس
بوزارة التربية الوطنية، وربطهم بشبكة 

األنترنت. 



ولقد مت جتهيز كل مديريات التربيــة 
بشبكة حملية بينما معاهد التكوين يف طور 
ـة  التجهيز. أما املراكز والدواوين الوطني

فقد مت جتهيزها بإمكاناا اخلاصة. 
 

وخبصوص ربط هذه املؤسسة بشــبكة 
ـالغ  األنترنت، فقد رصدت الوزارة املب
ـند  الضرورية لتمويل هذه العملية و أس

ــاالت اجلزائـر       إجنازها ملؤسسة اتص
" Télécom "Algérie بصفتها املتعــامل 

الوحيد يف جمال اخلطوط املتخصصة. 
 

ويف هذا اإلطار، سيقوم ممثلون عــن 
املؤسسة املذكورة بزيارتكم حيث أم 
مكلفون باالتصال جبميع املواقع املـراد 
ــرض تنصيـب اخلطـوط  ربطها بغ

املتخصصة الضرورية هلذه العملية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ومن أجل إجناح هذا املشروع ولتحقيق 
ــم تعيـني  التنسيق الالزم أطلب منك
ــروع علـى مسـتوى  رئيس للمش
ــايت، علـى جنـاح  مديريتكم ومواف
ــم اهلـاتف  السرعة، بامسه ولقبه وبرق
ــهما  والفاكس املمكن االتصال به علي

وكذا عنوانه اإللكتروين. 
 

ــة  كما أطلب منكم إيالء هذه العملي
ــام و العنايـة و السـهر  كل االهتم
ــروف  شخصيا على توفري أحسن الظ

إلجناحها. 
 

اجلزائر يف28 جوان 2004 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

عبد الكرمي تبون 
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