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الفهـرس 
 

مراسيم : 
 

ــت سـنة  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 24 مجادى الثانية عام 1425 املوافق 11 غش
2004، يتضمن إاء مهام األمني العام لوزارة التربية الوطنية.                          

 
ــبتمرب سـنة  مرسومان رئاسيان مؤرخان يف 16 رجب عام 1425 املوافق أول س
2004، يتضمنان إاء مهام مكلفني بالدراسات و التلخيص بوزارة التربية الوطنية. 

 
مرسوم رئاسي مؤرخ يف 16 رجب عام 1425 املوافق أول سبتمرب ســنة 2004، 

يتضمن إاء مهام مدير املوظفني مبفتشية أكادميية اجلزائر.  
(ج ر ع 67 م يف 2004.10.24 ص.18) 

 
قرارات ومقرارات : 

 
قرار رقم 32 مؤرخ يف 12 رمضان عام 1425 املوافق 27 أكتوبر 2004 حيدد رزنامـ

العطل املدرسية للسنة الدراسية 2004 / 2005. 
 

مناشيـر : 
 

منشور رقم 04.01 مؤرخ يف 13 نوفمرب 2004 يتعلق مبتابعة تنفيذ الربامج التعليمية يف
األقسام املقبلة على االمتحانات الرمسية. 

 
ــر 2004 يتعلـق باالحتياجـات املتعلقـة  منشور رقم 04.483 مؤرخ يف 02 أكتوب

باملعلومات اإلحصائية. 
 

ــى قائمـة  منشور رقم 04.3197 مؤرخ يف 03 نوفمرب 2004 يتعلق بالتسجيل عل
التأهيل. 

 
ــرب 2004 يتعلـق بعـالوة املردوديـة  منشور رقم 04.3218 مؤرخ يف 08 نوفم

للسداسي الثاين لسنة 2004.  

 
 
 
 04

 
 
 04

 
 
 04

 
 
 
 
 
 05

 
 
 
 
 07

 
 
 11

 
 
 11

 
 
 15



مرسـوم رئاسـي مـــؤرخ يف        
24 مجادى الثانية عام 1425 املوافق 

11 غشت سنة 2004، يتضمــن 

إاء مهام األمني العام لــوزارة 
التربية الوطنية. 

 
ــي مـؤرخ يف      مبوجب مرسوم رئاس
24 مجادى الثانية عام 1425 املوافــق   

11 غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد 

عبد الكرمي تبون، بصفته أمينا عامــا 
ــى  لوزارة التربية الوطنية، إلحالته عل

التقاعد. 
 

ــان يف    مرسومان رئاسيان مؤرخ
16 رجب عام 1425 املوافــق أول 

ـاء  سبتمرب سنة 2004، يتضمنان إ
ــات  مـهام مكلفـني بالدراس
ــة  والتلخيـص بـوزارة التربي

الوطنية. 
 

ــي مـؤرخ يف      مبوجب مرسوم رئاس
16 رجب عـام 1425 املوافـق  أول  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ــيد  سبتمرب سنة 2004 تنهى مهام الس
ــه  أمحد عبد املنعم بن موهوب، بصفت
ـوزارة  مكلفا بالدراسات و التلخيص ب

التربية الوطنية. 
 

ـؤرخ يف أول  مبوجب مرسوم رئاسي م
ــبتمرب  رجب عام 1425 املوافق أول س
ــيد حمنـد  سنة 2004 تنهى مهام الس
ــات  إباريسان، بصفته مكلفا بالدراس
ــوان وزيـر التربيـة   والتلخيص بدي

الوطنية. 
 

مرسـوم رئاسـي مـــؤرخ يف        
16 رجب عام 1425 املوافــق أول 

سبتمرب سنة 2004، يتضمن إــاء 
ــني مبفتشـية  مهام مدير املوظف

أكادميية اجلزائر. 
 

ــي مـؤرخ يف      مبوجب مرسوم رئاس
16 رجب عــام 1425 املوافـق أول 

ــيد  سبتمرب سنة 2004 تنهى مهام الس
ــني  عمر تومي، بصفته مديرا للموظف

مبفتشية أكادميية اجلزائر. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
قرار رقم 32 مؤرخ يف 12 رمضان 
عام 1425 املوافق لـ 27 أكتوبــر 
سنة 2004 حيدد رزنامة العطــل 
ـية  املدرسية بالنسبة للسنة الدراس

 .2005/2004
 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم رقم 120.63 املــؤرخ 
يف 18 أفريـل سـنة 1963 املتضمــن 
رزنامة العطــل املدرسـية و املعـدل 
واملتمم باملرسوم رقم 98.64 املؤرخ يف 

19 مارس سنة 1964، 
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  265.94 املؤرخ يف 09 ربيع األول ع

ــنة 1994،  1415 املوافق 06 سبتمرب س

احملدد صالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

ـر  ومبقتضى القرار الصادر يف 15 أكتوب
ــتراب  سنة 1989 واملتضمن تقسيم ال
ــة يف جمـال  الوطين إىل مناطق جغرافي

العطل املدرسية. 
 

يقرر ما يلي  
 

ــة العطـل  املادة األوىل : حتدد رزنام
ــبة للسـنة الدراسـية     املدرسية بالنس

2004 / 2005 كالتايل : 

 
 
 

عطلة الشتاء  
 

ــس   أ. املنطقة األوىل : من يوم اخلمي
ـد  16 ديسمرب 2004 مساء إىل يوم األح

2 جانفي 2005 صباحا. 
 

ــن  ب. املنطقتان الثانية و الثالثة : م
ــاء  يوم اخلميس 23 ديسمرب 2004 مس
إىل يوم األحد 2 جانفي 2005 صباحا. 

 
عطلة الربيع  

 
ــس   أ. املنطقة األوىل : من يوم اخلمي
ـبت  24 مارس 2005 مساء إىل يوم الس

09 أفريل 2005 صباحا. 

 
ــن  ب. املنطقتان الثانية و الثالثة : م
يوم اخلميس 24 مارس 2005 مساء إىل 

يوم السبت 30 مارس 2005 صباحا. 
 

عطلة الصيف  
 

ــني        أ. املنطقـة األوىل : يـوم االثن
04 جويلية 2005 مساء. 

 
ــة :يـوم اخلميـس       ب.املنطقة الثاني

16 جوان 2005 مساء. 

 
ــوم اخلميـس      ج. املنطقة الثالثة : ي

09 جوان 2005 مساء. 

 
 
 



ـبة  املادة 02 : تبدأ عطلة الصيف بالنس
ــل العمليـات  لإلداريني بعد إجناز ك
ـا  املتعلقة بأشغال اية السنة الدراسية مب
فيها جمالس القبول والتوجيه، وظــهور 
ــة وتسـليم  نتائج اإلمتحانات الرمسي
الوثائق املختلفــة للتالميـذ، وحتـدد 

كالتايل : 
 

ــاريخ  املنطقة األوىل : أسبوعان بعد ت
خروج التالميذ. 

 
املنطقتان الثانية والثالثة : ثالثة أسابيع 

بعد تاريخ خروج التالميذ. 
 

ـني  املادة 03 : وجوب مشاركة املدرس
و األسـاتذة و اإلداريـني يف تأطــري 
ــاركة يف  اإلمتحانات الرمسية، و املش
ـا،  العمليات التكوينية اليت يستدعون هل
ــة علـى مسـتوى  و ضمان املداوم
املؤسسات التعليمية خــالل عطلـة 

الصيف. 
 

ــول املدرسـي  املادة 04 : يتم الدخ
ـية 2005 / 2006  بالنسبة للسنة الدراس

كالتايل : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املنطقة األوىل : 
 

ــوم  . املوظفون اإلداريون : صباح ي
السبت 3 سبتمرب 2005. 

ــوم  . املعلمون واألساتذة : صباح ي
اإلثنني 5 سبتمرب 2005 

ــاح يـوم السـبت       . التالميذ : صب
10 سبتمرب 2005. 

 
املنطقتان الثانية و الثالثة : 

 
ــوم  . املوظفون اإلداريون : صباح ي

السبت 10 سبتمرب 2005. 
ــوم  . املعلمون واألساتذة : صباح ي

اإلثنني 12 سبتمرب 2005 
ــاح يـوم السـبت       . التالميذ : صب

17 سبتمرب 2005. 

 
ـرة  املادة 05 : ينشر هذا القرار يف النش

الرمسية لوزارة التربية الوطنية. 
 

اجلزائر يف 27 أكتوبر 2004 
وزير التربية الوطنية 

بوبكر بن بوزيد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

الرقم : 01 / 2004 
 

إىل  
السيد املفتش العام (للتبليغ) 

السيد مفتش أكادميية اجلزائر   (للتنفيذ) 
السيدات والسادة مديــري التربيـة 
للواليات                       (للتنفيذ) 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 
والتكوين                      (للمتابعة) 
السيدات والسادة رؤساء المؤسسات  
                                 (للتنفيذ) 

 
املوضوع : متابعة تنفيذ الـربامج 
التعليمية يف األقسام املقبلة علـى 

االمتحانات الرمسية. 
 

لقد عرفت نتائج البكالوريا لسنة 2004 
ــن قبـل  ارتفاعا ملحوظا مل تعرفها م
ـمت  وذلك رغم االضطرابات اليت اتس

ا هذه السنة الدراسية. 
 

ــهجنا  وقد تبني من ذلك أنه كلما انت
تنظيما جيدا و تسيريا ناجعا للتعليمات 
ــة ومتابعـة حمكمـة  ومراقبة منتظم
ـؤدي إىل  لنشاطات التعليم، فإن ذلك ي
تطوير النظام التربوي وحتسني النتائج. 

 
ـو  إنين مقتنع أن هذا التطور احلاصل، ه
نتيجة مثار العمل املنظم وعقلنة املسارات  

 
 
 

ـن،  الدراسية، والتزام األساتذة واملؤطري
ــة   وكذلك التالميذ وأولياؤهم، إضاف
إىل اإلجـراءات الـيت مت اختاذهــا يف 
ــة  السنوات األخرية قصد حتسني نوعي

التعليم املمنوح . 
 

ــانت  إن نسبة النجاح املسجلة وإن ك
مرضية جيب أال جتعلنا نغفل حقيقــة 

ــارب مـن    أخرى، أال وهي أن ما يق
ــوا يف  58 % من املترشحني مل ينجح

امتحان البكالوريا، بل بالعكس إن مثل 
ــبة ينبغـي أن تدفعنـا إىل  هذه النس
مضاعفة اجلهود لتدعيم املكتســبات 
وتطوير األداءات لتحقيق نتائج أفضل. 

 
لذا يهدف هذا املنشور إىل إقامة آليات 
من شأا يئة فضاءات للتشاور فيمــا 
بني املربني أنفسهم، وكذلك بينــهم 
ـهدف إىل  وبني أولياء التالميذ، كما ي
ـم  خلق الظروف املساعدة من أجل تقيي
ـان  منتظم لسري السنة الدراسية، و ضم
متابعة ومراقبة دوريتني لنشاط األساتذة 
ــاط الـذي  جتاه تالميذهم وهو النش
يشكل الغاية املستهدفة من كل عمــل 
ـى  ينبغي القيام به جتاه األقسام املقبلة عل

االمتحانات بشكل خاص. 
 

لذا ينبغي الشروع يف تطبيــق هـذا 
ــذا املنشـور  التنظيم مبجرد استالم ه

الذي يرتكز على ما يلي : 
 



ـون  اللجنة البيداغوجية الوطنية : تتك
ــة مـن املسـؤولني اآليت   هذه اللجن

ذكرهم : 
 

. املفتش العام، 
. ممثل عن ديوان السيد الوزير، 

. مدير التعليم األساسي، 
. مدير التعليم الثانوي العام،  
. مدير التعليم الثانوي التقين،  

. مدير التعليم األساسي،  
. مدير التقومي و التوجيه واالتصال، 

. مدير الديوان الوطــين للمسـابقات 
واالمتحانات، 

. رئيس الفيدرالية الوطنية جلمعيات أولياء 
التالميذ، 

. رؤساء الندوات اجلهوية األربع. 
 

ــع  تتمحور مهمة هذه اللجنة يف وض
إستراتيجية القصد منها ضمان مراقبــة 
ــذ الـربامج يف أقسـام  مستمرة لتنفي
ــها عـن  االمتحانات، ومتابعة تطبيق
ـم  طريق اهليئات اجلهوية و الوالئية، ويت
حتقيق ذلك بتجديد وضبــط رزنامـة 
ـارير  االجتماعات الدورية الستغالل تق

الندوات اجلهوية. 
 

الندوات اجلهوية : تضــم النـدوات 
اجلهوية : 

 
. مديري التربية، 

ــة و التكويـن،  . ممثلي مفتشي التربي
ــم األساسـي  ومفتشو التربية والتعلي

للطور الثالث، 

ــات التعليـم  . ممثلي رؤساء مؤسس
ــي للطـور  الثانوي والتعليم األساس

الثالث،  
. ممثلي مفتشي التوجيــه املدرسـي 

واملهين، 
ــوان  . مديري امللحقات اجلهوية للدي

الوطين لالمتحانات واملسابقات. 
. ممثلي الفيدرالية الوطنية جلمعيــات 

أولياء التالميذ. 
 

يكلف أعضاء الندوات اجلهوية مــن 
جهة، بتجســيد توجيـهات اللجنـة 
البيداغوجية الوطنية، وبالسهر علــى 
تنفيذ القرارات املتخذة، ومــن جهـة 
ــة ملخـص  أخرى تقدم للجنة الوطني
تقرير خاص وفق الدورية احملددة، يشري 
ــدم جتسـيد األهـداف  إىل مدى تق
املسطرة على املستوى اجلهوي، خاصة 
ــربامج وكـذا  ما يتعلق بتقدم تنفيذ ال
الصعوبات اليت يواجهها امليدان، وترفع 
ـيد  احللول املقترحة هلذه الصعوبات للس

الوزير. 
 

اللجان البيداغوجية الوالئية : يترأسها 
مديرو التربية و تتشكل من : 

 
. رئيس مصلحة التنظيم التربوي، 

ــاملني  . مفتشي التربية و التكوين الع
ــة والتعليـم  بالوالية، ومفتشو التربي
األساسي للطور الثــالث، ومفتـش 

التوجيه املدرسي و املهين،  
ــات التعليـم  . ممثلي رؤساء مؤسس

الثانوي العام والتعليم املتوسط، 



ــي  . ممثلي مستشاري التوجيه املدرس
واملهين، 

. ممثلي أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة 
التعليم األساسي يف كل مادة تعليمية،  
ــة جلمعيـات  . ممثل الفيدرالية الوطني

أولياء التالميذ على مستوى الوالئية. 
 

وتتمثل مهام هذه اللجنة يف : 
 

. إجراء تشخيص دقيق لوضعية الوالية 
ــات (بكالوريـا أو  يف جمال االمتحان
ـف  شهادة التعليم) و حتديد نقاط الضع
و نقاط القوة ، وضبــط اإلجـراءات 
الفعلية الالزم اختاذها، واألهداف الـيت 
ينبغي بلوغها يف آخر السنة الدراسية، 

ــة  . السهر على أن جتري كل مؤسس
ــخيصا خاصـا ـا   تربوية معنية تش
ــنة  وحتدد أهدافا خاصة ا لنهاية الس

الدراسية، 
ــق  . ضمان متابعة منتظمة ملدى حتقي
األهداف على مستوى كل مؤسســة، 
ــة  وإجناز دراسة حتليلية خاصة بالوالي
تقدم بانتظام للجنة الوطنية، وملديريات 

التعليم املركزية. 
 

ــة للمؤسسـات  اللجان البيداغودي
التربوية : يرأسها مديــر املؤسسـة 

وتتشكل من : 
 

ـات  . نائب املدير للدراسات يف الثانوي
ــة، يف مؤسسـات  أو املستشار للتربي

التعليم املتوسط، 
 

. أساتذة أقسام االمتحانات، 
ـم  . رئيس األشغال يف مؤسسات التعلي

الثانوي التقين، 
. مستشار التوجيه املدرسي واملهين، 

. ممثل مجعية أولياء التالميذ، 
. ممثل (2) عن التالميذ. 

 
ـات  يتمثل دور هذه اللجنة يف وضع آلي
مناسبة يف املؤسسة، اهلدف منها حتسني 
املمارسات البيداغوجيــة، خاصـة يف 
جمال املراقبة ، و التقومي املتعلق باملعاجلة 
ــل األجنـع  البيداغوجية، وكذا التكف

بتسيري متدرس التالميذ. 
 

جتمع اللجنة كل شهر بصفة منتظمـة، 
و تتلخص مهامها فيما يلي :  

 
ــخيص دقيـق لوضعيـة  . إجناز تش
ــا أو  االمتحان يف املؤسسة (البكالوري
ـاح  شهادة التعليم) وجتديد أسباب النج
ـها،  لتدعيمها، وأسباب اإلخفاق ملعاجلت
ــراءات  الـيت تسـمح  وضبط اإلج

بتحسني النتائج. 
ــربامج أقسـام  . اجناز توزيع سنوي ل
ــكل هـاص قصـد  االمتحانات بش
السماح لألساتذة بتحقيــق التقـدم 

البيداغوجي بصفة عقالنية. 
. إجراء مراقبة منتظمة ملدى تطبيــق 
الربامج يف كل مــادة خاصـة بكـل 
ــل دور دفـتر  أستاذ، من خالل تفعي

النصوص على اخلصوص. 
ــل أسـتاذ  . السهر على أن جيري ك
ــهاء  مراقبة على شكل فرض بعد االنت

من كل حمور من حماور الربنامج. 



. املشاركة يف حتسني ممارسات تقــومي 
ــع ، تصحيـح  التالميذ(إعداد املواضي
ــذ  االختبـارات، و حتضـري التالمي

لالمتحان) 
. ضمان متابعة منتظمة ملــدى تقـدم 
ــارير وصفيـة  التعلمات بناء على تق
للتقومي املنجز بانتظام من طرف أساتذة 

خمتلف املواد. 
ــم و املعاجلـة  . تنظيم نشاطات الدع

التربوية. 
ــتعمال العقـالين  . السهر على االس

للوترية املدرسية. 
ـاص  . إرسال بانتظام ملخص تقرير خ
ــائج املسـجلة  بنشاطات اللجنة واملنت

ملدير التربية. 
 

من الواضح أن كال مــن املديـر يف 
ــة يف واليتـه،  مؤسسته ومدير التربي
مسؤول شخصيا عن الســري احلسـن 
ـي  للهياكل التربوية التابعة لع، كما ينبغ
ـه  على املفتشني كل يف حدود صالحيات
ـن  ، إجراء مراقبة خاصة بالتطبيق احلس
ـن  هلذه التعليمة، وإعالم مدير التربية ع

كل االختالالت اليت قد تالحظ. 
 

ــة     يقوم املفتش العام مع مفتشي التربي
و التكوين  بتنظيـم دورات مراقبـة  

 
 
 
 
 
 
 

ــان التكفـل األجنـع  للواليات لضم
باملشاكل املتعلقة بالتسيري البيداغوجي، 
ــدورات،  وحترير تقرير خاص ذه ال
ـة  يقدم للسيد الوزير وللجنة البيداغوجي

الوطنية. 
 

ـة  إن اإلجراءات الواردة يف هذه التعليم
ــل حمـل النصـوص  ال ينبغي أن حت
التنظيميـة السـارية املفعــول، وكذا 
ــالس (جمـالس  صالحيات خمتلف ا

األقسام ، جمالس التعليم). 
 

ــة  إن حتقيق األهداف املسطرة اخلاص
ــتدعي الـتزام كـل  ذا التنظيم تس
املسؤولني و جتنيــد هيئـة التدريـس 

وأولياء التالميذ. 
 

 أخريا إنين مقتنع بأن كال منكــم واع 
ــع  باهود املنتظر منه وسيعمل اجلمي
كل ما يف وسعه لتحقيق القفزة النوعية 
ــائج  اليت يتطلع هلا املواطن وحتقيق النت

اإلجيابية املرجوة يف أقرب اآلجال. 
 

اجلزائر يف 13 نوفمرب 2002 
وزير التربية الوطنية 

ابوبكر بن بوزيد 
 
 
 
 
 
 
 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 483 / 2004 

 
إىل  

السيد مديري اإلدارة املركزية بــوزارة 
التربية الوطنية 

 
املوضوع : االحتياجات املتعلقـة 

باملعلومات اإلحصائية. 
 

ـد  تفاديا للتضارب أو التناقض اللذين ق
حيصال يف املعلومات االحصائية اليت قد 
تصلكم، أو تطلوبوا مــن حـني إىل 
آخر من مديريات التربية، يشــرفين أن 
أعلمكم بأن مديرية التخطيط تعتــرب 
ــل هـذه  املصدر الوحيد يف طلب مث
ــم،  املعلومات، وعليه فإين أطلب منك
موافات املديرية الفرعية لإلحصائيـات 
ـة  باحتياجاتكم إىل املعلومات اإلحصائي
ـر  اليت حتتاجوا، و ذلك قبل 10 أكتوب

ــه       2004، مـع حتديـد مـا حتتاجون

بصفة دقيقة. 
 

اجلزائر يف 02 أكتوبر 2004 
األمني العام 

بوبكر خالدي 
 
 
 
 
 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية املستخدمني 
الرقم : 3197 / 2004 

 
إىل  

السيد األمني العام             (لإلعالم) 
السيد رئيس الديوان 

السيد املفتش العام 
السيد مديري اإلدارة املركزية  

 
ـة  املوضوع : التسجيل على قائم

التأهيل. 
 

املرجع : املنشور الوزاري رقم 96.9.8 
املؤرخ يف 1996.01.02 

 
ـق  يشرفين أن أبعث إليكم املنشور املتعل
ــض  بالتسجيل على قائمة التأهيل لبع
الرتب وذلك قصد توزيعه على مجيــع 
ـؤوليتكم  املستخدمني العاملني حتت مس
ـة  ودعوة من تتوفر فيهم الشروط القانوني
احملددة إىل تقدمي طلبام عــن طريـق 
ـتخدمني  السلم اإلداري إىل مديرية املس

قبل يوم اإلثنني 15 نوفمرب 2004. 
 

1. األسالك و الرتب املعنية بالترقية : 

ـر  ختص هذه الترقية املوظفني الذين تتوف
ـى  فيهم الشروط القانونية للتسجيل عل
ـة)، أو  قائمة التأهيل ( الترقية اإلختياري
التأهيل املهين املذكورة يف اجلدول أدناه. 

 
 
 



2. ختفيض األقدمية : ميكـن ختفيـض 

ــة  األقدمية املطلوبة للتسجيل على قائم
ــأهيل  التأهيل أو الترقية عن طريق الت

املهين يف احلالتني اآلتيني : 
 

. يف حدود الثلث مرة واحدة فقــط 
خالل املسار املهين للمترشحني الذيـن 
ــر  هلم صفة العضوية يف جيش التحري
ـر  الوطين أو املنظمة املدنية جلبهة التحري
ــك  الوطين أو إبن أو بنت شهيد، وذل
تطبيقا ألحكام املرسوم التنفيذي رقــم 

61.94 املؤرخ يف 07 مارس 1991.  

. يف حدود سنة عن كل سنة تكويــن 
ــة بـالفرع  عام أو متخصص له عالق
ــل سداسـي يف  املهين، وبسنة عن ك
الدراسات اجلامعية الــيت تـأيت بعـد 
ــض يف  البكالوريا، و يقدر هذا التخفي
األقدمية إنطالقا من مستوى التكويــن 
ــق  الذي يشترطه القانون اخلاص املطب

على السلك األصلي (احلايل).  
 

3. تكوين امللف : يتكــون امللـف 

املتضمن طلب الترقية من الوثائق اآلتية : 
 

أ. طلب خطي موقع من طرف املعــين 
(ة) باألمر. 

ب. شهادة تثبت صفة العضويــة يف 
جيش التحرير الوطين أو املنظمة املدنية 
جلبهة التحرير الوطين أو ابن أو بنت أو 

أرملة شهيد. 
ج. نسخ من الشهادات العلمية. 

د. بطاقة التقييم املرشــح (حسـب 
ـرف  النموذج املرفق) متأل و توقع من ط

املسؤول املباشر. 

ــني  هـ. تقرير من املسؤول املباشر يب
ـه  قدرات وكفاءات املترشخ ومدى تأهيل
للمنصب املطلوب شغله إذا تعلق األمر 

بالترقية عن طريق التأهيل املهين. 
 

ــة  4. دراسة امللفات : تتوىل املصلح

املختصة مبديرية املســتخدمني بعـد 
ـة  إستالمها طلبات املعنيني باألمر مراقب
ــر الشـروط  امللفات والتأكد من توف
ــل  املترشحني وإجناز سلم التنقيط لك
مرشح حسب املقياس الرمسي املعمول به. 

. مقياس خاص باألسالك املشتركة.  
ــاحل  . مقيـاس خـاص مبوظفـي املص

اإلقتصادية. 
 

ـيت  مث تقدم ملفام إىل جلان املوظفني ال
ــحني يف  تتوىل دراستها وترتيب املرش

كل رتبة. 
 

ــل عليـها،  تبعا موع النقاط احملص
ـذه  وإختيار العناصر اليت تراها مؤهلة هل
الترقية يف حدود املنــاصب املطلـوب 

شغلها. 
 

ـة  و يف األخري أطلب منكم إعطاء العناي
الالزمة هلذه العملية و احلرص علــى 
تقييم املوظفني تقييما موضوعيا يعكس 
القدرات احلقيقية لكل مرشح، ويسمح 
بابراز العناصر الكفاءة املؤهلــة فعـال 

لشغل املنصب املطلوب. 
 

اجلزائر يف 03 نوفمرب 2004 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير املستخدمني 
بن عزوط إلياس 

  



التأهيل املهين التسجيل على قائمة التأهيل ( الترقية اإلختيارية)  السلك أو الرتبة 
عدد الشروط عدد املناصب حمل الترقية 

املناصب 
الشروط 

 
متصرف رئيسي 

 
 01

ــتوى  املتصرفون و املوظفون من نفس املس
ـة  الذين يثبتون 10 سنوات من اخلدمة الفعلي
ـال  ذه الصفة منها 5 سنوات يف منصب ع

أو       3 سنوات يف وظيفة عليا 

  

01 متصرف 
ــم  املساعدون اإلداريون الرئسيون الذين هل
10 سنوات من اخلدمة الفعلية ذه الصفة 

  

تقين سامي يف اإلعالم 
اآليل 

 01
ــن هلـم 10  التقنيون يف اإلعالم اآليل  الذي

سنوات من اخلدمة الفعلية ذه الصفة 
  

 
مساعد إداري رئيسي 

 
 02

ــيون  املساعدون اإلداريون والكتاب الرئس
للمديرية  الذين هلم أقدمية 08 سنوات مــن 

اخلدمة الفعلية ذه الصفة 

 
 01

املسـاعدون اإلداريـون الذيــن مل 
يستفيدوا من هذا النمط من الترقيــة 
ــة  ويثبتون أقدمية 05 سنوات من اخلدم
ــأهيال يناسـب  الفعلية ذه الصفة وت

املنصب املطلوب شغله  
01 مساعد إداري 

املعاونون اإلداريون الذين هلم أقدميــة 10 
سنوات من اخلدمة الفعلية ذه الصفة 

  

01 كاتب مديرية رئيسي 
ــن  كتاب املديرية  الذين هلم  08 سنوات م

اخلدمة الفعلية ذه الصفة 
  



التأهيل املهين التسجيل على قائمة التأهيل ( الترقية اإلختيارية)  السلك أو الرتبة 
الشروط عدد املناصب الشروط عدد املناصب حمل الترقية 

معاون تقين يف اإلعالم 
اآليل 

 01
األعوان التقنيون  الذين هلم  10 سنوات من 

اخلدمة الفعلية ذه الصفة 
  

01 عون إدارة 
ـن  األعوان املكتب  الذين هلم  10 سنوات م

اخلدمة الفعلية ذه الصفة 
  

01 رئيس حمزن 
ـم  العمال املهنيون من الصنف األول الذين هل

أقدمية قدرها 10 سنوات ذه الصفة 
  

01 مقتصد رئيسي 
املقتصدون املثبتون الذين هلم 05 سنوات من 

اخلدمة الفعلية ذه الصفة 
  

01 مقتصد 
نواب املقتصدين املسريين املثبتني الذين هلـم 

عشرة (10) سنوات ذه الصفة 
  



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
مديرية املستخدمني 

الرقم : 3218 / 2004 
 

إىل  
السيد األمني العام            (لإلعالم) 

السيد رئيس  الديوان 
السيد املفتش  العام 

السادة مديري اإلدارة املركزية 
 

ــالوة املردوديـة  املوضوع : ع
للسداسي الثاين لسنة 2004. 

 
املرجع :  

ـؤرخ  . املرسوم التنفيذي رقم 194.90 امل
ــم  يف 1990.06.23 واملتمم باملرسوم رق

94.91 املؤرخ يف 1999.03.13 

 
تطبيقا ألحكام املرســوم التنفيـذي 
ــذي حيـدد  املذكور يف املرجع، و ال
عالوة املردودية املمنوحــة للعمـال 
ـات و اإلدارات  التابعني لقطاع املؤسس
ـة  العمومية، و املراسيم التنفيذية املتضمن
منحة حتسني األداء التربوي و التسـيري 
احملددة لفائدة التعليم و التأطري، يشرفين 
ــدد  أن أوافيكم ذا املنشور الذي حي
كيفية تقييــم هـذه املنـح اخلاصـة 
ـة  باملستخدمني العاملني باإلدارة املركزي

للسداسي الثاين لسنة 2004. 
 

ــم عـالوة  كيفية تقييم العالوة : تقي
ـاملني  املردودية اخلاصة باملستخدمني الع

مبصاحل اإلدارة املركزية على أساس : 

ـن  . 30 %، بالنسبة للمستخدمني الذي
ينتمون إىل األسالك املشتركة. 

ـن  . 40 %، بالنسبة للمستخدمني الذي
ينتمون إىل عمال قطاع التربية. 

 
ــهريا، ويتـم  وحتسب هذه املنحة ش
صرفها سداسيا، ويقيم كل مســتخدم 
ــب  على أساس العنصرين اإلثنني حس

االستمارة املرفوقة. 
 

ــن 0 إىل 04 نقـاط  أوال : املواظبة م
وتشمل : 

 
1. الغيابات : من 0 إىل نقطتني (02)، 

ـدون  ختصم منها نقطة عن كل تغيب ب
مربر وختصم نقطتان إذا بلغت الغيابات 

غري املربرة مرتني يف الشهر. 
 

ــن 0 إىل نقطتـني  2. التأخرات : م

ـأخر  (02)، ختصم منها نقطة عن كل ت
وحيرم من النقطتني إذا بلغت التأخرات 

مرتني يف الشهر. 
 

ثانيا : كيفية أداء العمل مـن 0 إىل 06 
نقاط وتشمل : 

 
1. املبادرة : من 0 إىل نقطتـني (02)، 

ـهاج  و متنح للمستخدم الذي يبادر بانت
طرق عمل مفيدة للمصلحة.  

 
ــن 0 إىل  2. اجلديـة يف العمـل : م

ـذي  نقطتني (02)، و متنح للمستخدم ال
ـة  يعتين بعمله، و يتصف بالدقة و اجلدي

يف إجناز عمله، يف الوقت احملدد له. 



ـن 0  3. حسن االستقبال واملعاملة : م

ــتخدم  إىل نقطتني (02)، و متنح للمس
الذي يتسم حبسن اسـتقبال مرتفقـي 
ـه يف  املصلحة واحترام مسؤوله و زمالئ

العمل. 
 

ـة  ينقط املستخدمون املعنيون ذه املنح
ـهريا  من طرف املسؤولني املباشرين، ش
تبعا لعناصر املقياسني املذكورين أعاله، 
ـة،  وكما هو حمدد يف االستمارة املرفوق
ـيم  مث تستخرج احلصيلة السداسية بتقس
ــى عـدد  جمموع النقاط املمنوحة عل

الشهور. 
 

ــاط) ÷ 6 = احلصيلـة  (جمموع النق
السداسية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وينبغي أن تبلغ النقطة إىل املستخدم 
املعين لإلطالع و التوقيع، الذي ميكنه 

عند اإلقتضاء رفع تظلم يف إطار 
التنظيم املعمول به. 

 
ويف األخري أطلب منكم السهر على 

تطبيق هذا املنشور ومنح كل مستخدم 
ما يسحقه قصد حتفيز العناصر الكفاءة 
وامللتزمة، وموافايت باستمارات التنقيط 
يف جدول إرسال موحد قبل          

30 نوفمرب 2004 آخر أجل. 

 
اجلزائر يف 08 نوفمرب 2004 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير املستخدمني 
بن عزوط إلياس 
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