
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
    

 وزارة التربية الوطنية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النشرة الرمسية 
 للتربيـة الوطنيـة 

 
 

. املركز الوطين للتعليم املعمم و املتمم باملراسلة عن طريق اإلذاعة  
  والتلفزيون. 
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  الثانية متوسط. 
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الفهـرس 
 

مراسيم : 
 

ــرب  مرسوم تنفيذي رقم  342.04 مؤرخ يف 21 رمضان عام 1425 املوافق 4 نوفم
ــام 1422  سنة 2004، يتمم املرسوم التنفيذي رقم 288.01 املؤرخ يف 6 رجب ع
ــين  املوافق 24 سبتمرب سنة 2001 واملتضمن تعديل القانون األساسي للمركز الوط

للتعليم املعمم واملتمم باملراسلة عن طريق اإلذاعة والتلفزيون. 
(ج ر ع 70 م يف 2004.11.07 ص.06) 

 
مرسوم تنفيذي رقم 343.04 مؤرخ يف 21 رمضان عام 1425 املوافق 4 نوفمــرب 
ــة  سنة 2004، يتضمن القانون األساسي النموذجي ملعاهد تكوين معلمي املدرس

األساسية و حتسني مستواهم. 
(ج ر ع 70 م يف 2004.11.07 ص.06) 

 
قرارات ومقرارات : 

 
ـة  قرار رقم 35 مؤرخ يف 20 نوفمرب 2004  يتضمن تدعيم اموعات املتخصص

للمواد بأعضاء جدد. 
 

قرار وزاري مشترك مؤرخ يف 25 نوفمرب 2004 يعدل القرار الــوزاري املشـترك 
ــن إنشـاء  املؤرخ يف 2 رجب عام 1413 املوافق 26 ديسمرب سنة 1992 واملتضم

فروع للديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات، املعدل. 
 

مناشيـر : 
 

ـة يف  منشور رقم 04.631 مؤرخ يف 20 نوفمرب 2004 يتعلق بتدريس اللغة األمازيغي
املؤسسات التعليمية وتنصيب السنة الثانية متوسط. 

 
ــق بالتعليمـات اخلاصـة  منشور رقم 04.121 مؤرخ يف 22 نوفمرب 2004 يتعل

بالتكوين خالل السنة 2004 / 2005.  
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ــذي رقـم  342.04  مرسوم تنفي
ــام 1425  مؤرخ يف 21 رمضان ع
ــرب سـنة 2004،  املوافق 04 نوفم
ــذي رقـم  يتمم املرسوم التنفي
ــام  288.01 املؤرخ يف 6 رجب ع

1422 املوافق 24 سبتمرب سنة 2001 

واملتضمـن تعديـل القــانون 
ـم  األساسي للمركز الوطين للتعلي
املعمم واملتمم باملراسلة عن طريق 

اإلذاعة والتلفزيون. 
 

إن رئيس احلكومة، 
 

بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، 
 

وبناء على الدستور، ال سيما املادتــان 
4.85 و 125 (الفقرة 2) منه، 

 
ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام 1425  136.04 املؤرخ يف 29 صفر ع

ـن  املوافق  19 ابريل سنة 2004 واملتضم
تعيني رئيس احلكومة، 

 
ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
138.04 املؤرخ يف 6 ربيع األول عــام 

ــل سـنة 2004  1425 املوافق 26 ابري

واملتضمن تعيني أعضاء احلكومة، 
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام 1412  311.91 املؤرخ يف 28 صفر ع

املوافق 07 سبتمرب سنة 1991 واملتعلـق 
ـادهم،  بتعيني احملاسبني العموميني واعتم

املعدل واملتمم، 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام 1412  312.91 املؤرخ يف 28 صفر ع

املوافق 07 سبتمرب سنة 1991 الــذي 
ـبني  حيدد شروط األخذ مبسؤولية احملاس
ــاقي  العموميني، وإجراءات مراجعة ب
احلسابات وكيفيات اكتتـاب تـأمني 
يغطي مسؤولية احملاسبني العموميني،  

 
ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام 1412  313.91 املؤرخ يف 28 صفر ع

ــذي  املوافق  07 سبتمرب سنة 1991 ال
ــكها  حيدد إجراءات احملاسبة اليت ميس
ـون  اآلمرون بالصرف واحملاسبون العمومي

وكيفياا وحمتواها، املعدل واملتمم،  
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام 1412  314.91 املؤرخ يف 28 صفر ع

املوافق 07 سبتمرب سنة 1991 واملتعلـق 
بإجراء تســخري اآلمريـن بـالصرف 

للمحاسبني العموميني،  
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  268.97 املؤرخ يف 16 ربيع األول ع

ــو سـنة 1997  1418 املوافق 21 يولي

الذي حيــدد اإلجـراءات املتعلقـة    
ــا   بااللتزام بالنفقات العمومية وتنفيذه
ــالصرف  ويضبط صالحيات اآلمرين ب

ومسؤوليام،  
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام 1422  288.01 املؤرخ يف 6 رجب ع

ـن  املوافق  24 سبتمرب سنة 2001 واملتضم
تعديل القــانون األساسـي للمركـز 
ـلة  الوطين للتعليم املعمم و املتمم باملراس

عن طريق اإلذاعة والتلفزيون.  



 

يرسم ما يأيت 
 

املادة األوىل: تتم املادة 21 من املرسوم 
التنفيذي رقــم 288.01 املـؤرخ يف        

ـبتمرب  6 رجب عام 1422 املوافق 24 س
سنة 2001 واملذكور أعاله، كما يأيت : 

 
ــادات إىل  " املادة 21 : يفوض االعتم
مديري املراكز اجلهوية الذين يتصرفون 

بصفتهم أمرين بالصرف ثانويني ". 
 

املادة 02 : ينشر هــذا املرسـوم يف 
ــة  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائري

الدميقراطية الشعبية 
 

اجلزائر يف 04 نوفمرب 2004 
رئيس احلكومة 
أمحد أوحيي 

 
 ����

 
ــذي رقـم 343.04  مرسوم تنفي
ــام 1425  مؤرخ يف 21 رمضان ع
ــرب سـنة 2004،  املوافق 04 نوفم
ــي  يتضمـن القـانون األساس
النموذجي ملعاهد تكوين معلمـي 
ــني  املدرسـة األساسـية وحتس

مستواهم. 
 

إن رئيس احلكومة، 
 

بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، 
 

وبناء على الدستور، ال سيما املادتــان 
4.85 و 125 (الفقرة 2) منه، 

ـؤرخ يف   ومبقتضى األمر رقم 35.76 امل
16 ربيع الثــاين عـام 1396 املوافـق        

16 أبريل سنة 1976 واملتضمن تنظيــم 

ــوص  التربية والتكوين وجمموع النص
املتخذة لتطبيقه، املعدل واملتمم، 

 
ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 05.99 امل

ــق    يف 18 ذي احلجة عام 1419 املواف
04 أفريل سنة 1999 واملتضمن قــانون 

التوجيه للتعليم العايل، املعدل واملتمم، 
 

ـؤرخ  ومبقتضى املرسوم رقم 245.81 امل
ــام 1401 املوافـق       يف 6 ذي القعدة ع

05 سـبتمرب سـنة 1981 واملتضمــن 

ـة  القانون األساسي النموذجي للمدرس
العليا لألساتذة، 

 
ـؤرخ  ومبقتضى املرسوم رقم 363.83 امل

ــق        يف 15 شـعبان عـام 1403 املواف
ــة  28 مايو سنة 1983 واملتعلق مبمارس

الوصاية التربويــة علـى مؤسسـات 
التكوين العايل،  

 
ـؤرخ  ومبقتضى املرسوم رقم 296.84 امل

ـــق         يف 18 حمـرم عـام 1405 املواف
ــهام  13 أكتوبـر 1984 واملتعلـق مب

التدريس والتكوين باعتبارهــا عمـال 
ثانويا، املعدل واملتمم ،  

 
ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام 1425  136.04 املؤرخ يف 29 صفر ع

ـن  املوافق  19 ابريل سنة 2004 واملتضم
تعيني رئيس احلكومة،  



 

ومبقتضى املرســوم  الرئاسـي رقـم 
138.04 املؤرخ يف 6 ربيع األول عــام 

ــل سـنة 2004  1425 املوافق 26 ابري

واملتضمن تعيني أعضاء احلكومة،  
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  122.89 املؤرخ يف 15 ذي احلجة ع

ــو سـنة 1989  1409 املوافق 18 يولي

واملتضمن القانون األساسي اخلــاص 
ـم  للعمال املنتمني لألسالك التابعة للتعلي

والتكوين العاليني، املعدل و املتمم،  
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 49.90 
ـق  املؤرخ يف 10 رجب عام 1410 املواف
ــانون  06 فـرباير 1990 واملتضمـن الق

ـدل  األساسي اخلاص بعمال التربية، املع
واملتمم،  

 
ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  260.94 املؤرخ يف 19 ربيع األول ع

1415 املوافق 27 غشت ســنة 1994 

الذي حيدد صالحيات وزير التعليــم 
العايل والبحث العلمي،  

 
ومبقتضى املرسوم  التنفيــذي رقـم 
ـام  265.94 املؤرخ يف 29 ربيع األول ع

ــبتمرب سـنة 1994  1415 املوافق 6 س

الذي حيدد صالحيات وزيــر التربيـة 
الوطنية، 

 
ومبقتضى املرسوم  التنفيــذي رقـم 
ـام 1416  92.96 املؤرخ يف 14 شوال ع

ــق  املوافق 03 مارس سنة 1996 واملتعل

ــتواهم  بتكوين املوظفني وحتسني مس
وجتديد معلومام، املعدل واملتمم، 

 
ــوم  التنفيـذي رقـم  مبقتضى املرس
ــعبان عـام  412.98 املؤرخ يف 18 ش

1419 املوافق 07 ديسمرب 1998 الـذي 

حيدد كيفيات ختصيص العائدات الناجتة 
ــا   عن اخلدمات واألشغال اليت تقوم
املؤسسات العموميــة، زيـادة علـى 

مهامها األساسية، 
 

ــوم  التنفيـذي رقـم  مبقتضى املرس
ـام  36.2000 املؤرخ يف 2 ذي القعدة ع

1420 املوافق 7 فــرباير سـنة 2000 

ــانون األساسـي  واملتضمن تعديل الق
للمعاهد التكنولوجية للتربيـة وتغيـري 
ــن أثنـاء  تسميتها إىل معاهد التكوي

اخلدمة، 
 

ــوم  التنفيـذي رقـم  مبقتضى املرس
ــب عـام  293.01 املؤرخ يف 13 رج

ــنة 2001  1422 املوافق أول أكتوبر س

ــيت  واملتعلق مبهام التعليم و التكوين ال
ــم والتكويـن  يقوم ا أساتذة التعلي
ــوان  العاليني ومستخدمو البحث وأع
عموميون آخرون باعتبارها عمال ثانويا، 

 
ــوم  التنفيـذي رقـم  مبقتضى املرس
319.02 املؤرخ يف 7 شعبان عام 1423 

ــن  املوافق  14 أكتوبر 2002 واملتضم
ــي  إنشاء شهادة معلم التعليم األساس
ــتاذ التعليـم األساسـي  وشهادة أس

وشهادة أستاذ التعليم الثانوي. 
  



 

يرسم ما يأيت 
 

الفصل األول : أحكام عامة 
 

ـوم إىل  املادة األوىل : يهدف هذا املرس
حتديد القانون األساســي النموذجـي 
ملعاهد تكوين معلمي املدرسة األساسية 

وحتسني مستواهم. 
 

املادة 02 : معــهد تكويـن معلمـي 
ــتواهم  املدرسة األساسية وحتسني مس
ــة ذات طـابع إداري  مؤسسة عمومي
يتمتع بالشخصية املعنوية واالســتقالل 
املايل، ويدعى يف صلب النص "املعهد". 

 
ــف  ويوضع حتت وصاية الوزير املكل

بالتربية الوطنية. 
 

املادة 03 : ينشأ املعهد مبوجب مرسوم 
تنفيذي بناء على اقتراح مــن الوزيـر  

املكلف بالتربية الوطنية. 
 

املادة 04 : ميارس الوصايــة التربويـة 
ــر املكلـف  على املعهد كل من الوزي
بالتربية الوطنيــة و الوزيـر املكلـف 
ـوص  بالتعليم العايل طبقا للشروط املنص
ـؤرخ  عليها يف املرسوم رقم 363.83 امل

ــق       يف 15 شـعبان عـام 1403 املواف
28 مايو سنة 1983 واملذكور أعاله. 

 
ـق  املادة 05 : يتوىل املعهد يف إطار تطبي
ــة يف جمـال تكويـن  السياسة الوطني

املكونني، املهام اآلتية : 
 

أ. تكوين أويل للحصول على شــهادة 
 معلم التعليم األساسي ويتضمن : 

. تكوينا نظريا أكادمييا و بيداغوجيا، 
ـري  . تكوينا تطبيقيا يف وسط مهين جي
ــة  مبؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التربي

الوطنية. 
 

ــتخدمني  ب. تكوين متخصص للمس
ـال إىل  املعلمني قصد متكينهم من االنتق
سلك أعلى أو إىل رتبة عليا يف مناصب 

التأطري. 
 

ــتمر أثنـاء اخلدمـة  ج. تكوين مس
لتحسني مستوى مســتخدمي وزارة 
التربية الوطنية وجتديد معارفهم قصد : 

 
ــع مسـتوى  . حتسني مستواهم ورف

تأهيلهم املهين، 
. ضمان جتديد معارفهم من أجل حتيني 
وتعميق معارفهم األكادميية ومــهارم 

املهنية، 
ــات اجلديـدة  . تلقينهم التكنولوجي
لإلعـالم واالتصـال و تطبيقاـــا 
البيداغوجية حتسبا للعصرنـة الدائمـة 

للمنظومة التربوية، 
. إمتام تكوينهم يف جمــال التشـريع 

املدرسي وأخالقيات املهنة. 
 

وذه الصفة، يكلف املعهد مبا يأيت : 
 

ـث  . املبادرة بأعمال الدراسات و البح
البيداغوجي و التجارب املرتبطة مبجال 
نشاطه أو املشاركة يف إجناز أعمال من 



 

نفس الطبيعة و اليت تبادر ا مؤسسات 
وطنية أو دولية متخصصة، 

. تنظيم لقاءات و أيام دراسية وندوات 
ــال  ومؤمترات وطنية أو دولية تعين جم
نشاطه، أو تنشيطها أو املشاركة فيها، 
. إقامة عالقات تبادل مع املؤسســات 
ـني  الوطنية والدولية املماثلة هلا قصد حتي
ــى  التعليـم والتكويـن امللقنـني عل
ــات  اخلصوص عن طريق التكنولوجي

اجلديدة لإلعالم واالتصال، 
ـات  . إنشاء رصيد وثائقي وبنك معطي

يتعلقان مبيدان نشاطه. 
 

الفصل الثاين : التنظيم و العمل 
 

ــره  املادة 06 : يسري املعهد مدير ويدي
ــس علمـي  جملس توجيه ويزود مبجل

وبيداغوجي 
 

ــم الداخلـي  املادة 07 : حيدد التنظي
للمعهد بقرار مشترك بــني الوزيـر 
املكلف بالتربيــة الوطنيـة و الوزيـر 
ــة والسـلطة املكلفـة  املكلف باملالي

بالوظيفة العمومية. 
 

الفرع األول : املدير 
 

ــهد طبقـا  املادة 08 : يعني مدير املع
للتنظيم املعمول به. 

 
ويساعده نواب مديرين يعينون بقــرار 

من الوزير املكلف بالتربية الوطنية. 
 

ـهد  املادة 09 : يكلف املدير بتسيري املع
ويسهر على حسن سريه. 

 
 وذه الصفة، يقوم مبا يأيت : 

ـها  . يلتزم بنفقات املعهد و يأمر بصرف
يف حدود االعتمادات املرخص ا، 

ــود  . يـربم كـل الصفقـات والعق
واالتفاقيـات واالتفاقـات يف إطــار 

التنظيم املعمول به، 
ــع  . ميثل املعهد أمام العدالة و يف مجي

أعمال احلياة املدنية، 
ــع  . ميارس السلطة السلمية على مجي

مستخدمي املعهد، 
. يعني يف كل الوظائف اليت مل تتقــرر 

طريقة أخرى للتعيني فيها، 
. يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي 

للمعهد ويسهر على تطبيقهما، 
ــس التوجيـه  . حيضر اجتماعات جمل

ويتوىل تنفيذ مداوالته، 
. يعد احلســاب اإلداري والتقريـر 
السنوي عن النشــاط ويرسـلهما إىل 
ــة بعـد  الوزير املكلف بالتربية الوطني

موافقة جملس التوجيه عليهما، 
. يعد مشروع ميزانية املعهد ويعرضـه 

على جملس التوجيه. 
 

الفرع الثاين : جملس التوجيه 
 

ــس التوجيـه  املادة 10 : يتشكل جمل
للمعهد الذي يرأسه الوزير املكلــف 
بالتربية الوطنية أو ممثله، من األعضــاء 

اآليت ذكرهم : 
 
 



 

. ممثل الوزير املكلف باملالية، 
ــايل  . ممثل الوزير املكلف بالتعليم الع

والبحث العلمي، 
ــلطة املكلفـة بالوظيفـة  . ممثل الس

العمومية، 
. مفتش للتربية والتعليم األساسي يعينه 

الوزير املكلف بالتربية الوطنية، 
ــه  . مدير ملحقة مدرسة أساسية يعين

مدير التربية لوالية مقر املعهد، 
ــهد  . ممثالن اثنان (2) عن أساتذة املع

ينتخبهما نظراؤهم، 
. ممثالن اثنان (2) عن املســتخدمني 
ــهد  اإلداريني و عمال اخلدمات للمع

ينتخبهما نظراؤهم. 
 

حيضر مدير املعهد والعــون احملاسـب 
ــه بصـوت  اجتماعات جملس التوجي

استشاري. 
 

ويتوىل املدير أمانة الس. 
 

ــخص  ميكن أن يستعني الس بأي ش
ـة  من شأنه أن يفيده يف املسائل املدرج

يف جدول أعماله نظرا لكفاءاته. 
 

ـه  املادة 11 : يعني أعضاء جملس التوجي
ــر املكلـف بالتربيـة  بقرار من الوزي
ـلطات  الوطنية بناء على اقتراح من الس
ــالث  الوصية اليت ينتمون إليها ملدة ث

(3) سنوات قابلة للتجديد. 
 

ـاء  يف حالة انقطاع عضوية أحد األعض
ـها  يتم استخالفه حسب األشكال نفس

وخيلفه العضو اجلديــد املعـني حـىت 
انقضاء مدة العضوية اجلارية. 

 
ــه يف  املادة 12 : يتداول جملس التوجي
كل مسألة ترتبط بسري املعهد، وخصوصا 

 فيما يأيت : 
. النظام الداخلي للمعهد، 

. التسيري املايل للسنة املالية املنصرمة، 
ـــرادات  . الكشـوف التقديريـة لإلي

والنفقات، 
. خمطط تسيري املوارد البشرية، 

. التقرير السنوي عن النشاطات، 
. قبول اهلبات والوصايا وختصيصها. 

 

يدرس جملس التوجيه و يقــترح كـل 
ــري املعـهد  تدبري من شأنه حتسني س

واملساعدة على حتقيق أهدافه. 
 

ــل املسـائل الـيت  ويدىل برأيه يف ك
يعرضها عليه املدير. 

 
ــه يف  املادة 13 : جيتمع جملس التوجي
ــى  دورة عادية مرتني (2) يف السنة عل

 األقل بناء على استدعاء من رئيسه. 
ــة  و ميكنه أن جيتمع يف دورة غري عادي
إما بطلب من رئيسه و إما بطلب مـن 
ـي (3/2)  مدير املعهد أو بطلب من ثلث

أعضائه. 
 

ــه  املادة 14 : يعد رئيس جملس التوجي
ــى  جدول أعمال االجتماعات بناء عل

اقتراح من مدير املعهد. 
 



 

يرسل الرئيس االســتدعاءات مرفقـة 
ــاء جملـس  جبدول األعمال إىل أعض
التوجيه قبل مخسة عشر (15) يومــا 

على األقل من تاريخ انعقاد االجتماع.  
 

ــدورات  وميكن تقليص هذا األجل يف ال
ـة (8)  غري العادية دون أن يقل عن مثاني

أيام. 
 

ـس  املادة 15 : ال تصح اجتماعات جمل
التوجيه إال حبضور ثلثي (3/2) أعضائه 
ــاب،  على األقل وإذا مل يكتمل النص
جيتمع جملس التوجيه يف أجل مثانية (8) 
ــه، وتصـح  أيام بعد استدعاء أعضائ
ــن عـدد  املداوالت حينئد مهما يك

األعضاء احلاضرين. 
 

ــذ قـرارات جملـس  املادة 16 : تتخ
التوجيه باألغلبية البسيطة ألصــوات 

األعضاء احلاضرين. 
 

ــدد األصـوات،  ويف حالة تساوي ع
يكون صوت الرئيس مرجحا. 

 
ــس يف  املادة 17 : حترر مداوالت ال
حماضر يوقعها رئيس جملس التوجيــه 
وتدون يف سجل خاص مرقم ومؤشـر 

عليه. 
 

ـلطة  ترسل حماضر االجتماعات إىل الس
ـة  الوصية للمصادقة عليها خالل الثماني

(8) أيام اليت تلي تاريخ انعقادها. 
 

ــداوالت جملـس  املادة 18 : تصبح م
التوجيه نافذة بعد ثالثني (30) يوما من 

ــاضر    تاريخ استالم السلطة الوصية احمل
ما مل يعترض عليها صراحة يف هــذا 

األجل. 
 

ـة  املادة 19 : ال تصبح املداوالت املتعلق
ــاب التسـيري املـايل  بامليزانية وحس
ــات والوصايـا  واملقتنيات وقبول اهلب
ــافذة إال بعـد  واإلعانات املختلفة ن
املوافقة الصرحية عليها مــن الوزيـر 
املكلف بالتربية الوطنية والوزير املكلف 

باملالية. 
 

ــالث : الـس العلمـي  الفرع الث
والبداغوجي 

 
ــس العلمـي  املادة 20 : يساعد ال
ــر  والبيداغوجي بصفة استشارية مدي
ــاطات العلميـة  املعهد يف حتديد النش
ــها ويف برامـج  والبيداغوجية وتقييم
التكوين ويف ضبط الطرق البيداغوجية. 

 
وذه الصفة يديل برأيه يف : 

 
. حمتوى برامج التكوين، 

. تنظيـم التظـــاهرات العلميــة أو 
البيداغوجية، 

ــالتكوين مـع  . االتفاقيات املرتبطة ب
خمتلف اهليئات، 

ــة  . اقتناء الوثائق و التجهيزات العلمي
والوسائل البيداغوجية، 

 



 

. التقرير التقييمي العلمي والبيداغوجي 
ـر  مدعما بالتوصيات الذي يعرضه مدي
ــى جملـس التوجيـه مرفقـا  املعهد عل

مبالحظاته. 
 

ــألة أخـرى      ويدىل برأيه يف كل مس
ـها  ذات طابع بيداغوجي وعلمي يعرض

عليه رئيسه. 
 

ــس العلمـي  املادة 21 : يتشكل ال
ــن  والبيداغوجي الذي يرأسه أستاذ م

املعهد من : 
 

. مفتش تربية وتكوين يعينه الوزيــر 
املكلف بالتربية الوطنية، 

. أستاذين (2) جامعيني يعينهما الوزير 
املكلف بالتعليم العايل، 

. شخصيتني (2) يقترحــهما الوزيـر 
ـوارد  املكلف بالتربية الوطنية من بني امل

البشرية للقطاع، 
. شخصيتني (2) معترف هلما باإلسهام 
يف تطوير التربية والثقافة والفنون بنــاء 
ـة  على اقتراح من الوزير املكلف بالتربي

الوطنية، 
. نائب مدير الدراسات باملعهد، 
. نائب مدير التداريب باملعهد، 

. ممثل عن أساتذة كل مــادة ينتخبـه 
نظراؤه،  

. ممثل عن الطلبة املعلمــني ينتخبـه 
نظراؤه، عن كل مستوى، 

ــن  . ممثل عن املعلمني املطبقني يعني م
طرف مدير التربية لوالية مقر املعهد. 

 

ــتعني الـس العلمـي  ميكن أن يس
ـأي  والبيداغوجي، يف إطار نشاطاته، ب
ــغاله  شخص ميكن أن يساعده يف أش

نظرا لكفاءته. 
 

ــس الـس  املادة 22 : ينتخب رئي
ــس  العلمي والبيداغوجي أعضاء ال
ـاتذة ذوي  اتمعون من بني ممثلي األس

أعلى رتبة. 
 

ــي  املـادة 23 : يعـد اـلس العلم
ـادق  والبيداغوجي نظامه الداخلي ويص

عليه. 
 

املادة 24 : جيتمــع الـس العلمـي 
والبيداغوجي للمعهد ثالث (3) مرات 
يف السنة على األقل يف دورة عادية بناء 

على استدعاء من رئيسه. 
 

ــة  وميكنه أن جيتمع يف دورة غري عادي
إما بطلب من رئيسه و إما بطلب مـن 
ـي (3/2)   مدير املعهد أو بطلب من ثلث

أعضائه. 
 

ـة  املادة 25 : ترسل االستدعاءات مرفق
ــاء الـس  جبدول األعمال إىل أعض
ـر  العلمي و البيداغوجي قبل مخسة عش
ــل مـن تـاريخ  (15) يوما على األق

االجتماع. 
 

ــس العلمـي  املادة 26 : يصادق ال
ــة  والبيداغوجي على توصياته باألغلبي
البسيطة ألصوات األعضاء احلاضرين. 

 



 

ــدد األصـوات  ويف حالة تساوي ع
يكون صوت الرئيس مرجحا. 

 
املادة 27 : يعــد الـس العلمـي 
ــة كـل دورة،  والبيداغوجي، يف اي
ــا بتوصيـات.  تقريرا تقييميا، مدعم
ـذي  ويعرض التقرير على مدير املعهد ال
يبلغه كامال إىل جملس التوجيــه وإىل 
ـر  الوزير املكلف بالتربية الوطنية والوزي

املكلف بالتعليم العايل. 
 

ــوى الدراسـة  الفصل الثالث : حمت
ونظامها 

 
املادة 28 : حتدد مــدة التكويـن األويل 
ــالث (3)  ملعلمي املدرسة األساسية بث

سنوات. 
 

املادة 29 : يتــوج التكويـن األويل 
ـم  ملعلمي املدرسة األساسية بشهادة معل
ــها يف  التعليم األساسي املنصوص علي
ـؤرخ  املرسوم التنفيذي رقم 319.02 امل

ــق       يف 07 شـعبان عـام 1423 املواف
14 أكتوبر سنة 2002 واملذكور أعاله. 

 
املادة 30 : حتدد شروط القبول باملعهد 
وحمتـوى برامـج التكويــن األويل 
وكيفيات التقييم طبقا ألحكام املرسوم 
ـام  رقم 363.83 املؤرخ يف 15 شعبان ع
ــنة 1983  1403 املوافـق 28 مـايو س

واملذكور أعاله. 
 

الفصل الرابع : أحكام مالية 
 

ـى  املادة 31 : تشتمل ميزانية املعهد عل
باب لإليرادات و باب للنفقات : 

 
 1. يف باب اإليرادات : 

. اإلعانات املالية اليت متنحها الدولة، 
ـات أو  . املسامهات احملتملة من املؤسس

اهليئات الوطنية أو الدولية، 
. اهلبات والوصايا، 

. كل مورد آخر يرتبط بنشاط املعهد. 
 

 2. يف باب النفقات : 
. نفقات التسيري، 
. نفقات التجهيز، 

. كل نفقة أخرى ترتبط بإجناز أهداف 
املعهد. 

 
املادة 32 : ميسك حماسبة املعهد طبقــا 
لقواعد احملاسبة العمومية، عون حماسب 

يعتمده الوزير املكلف باملالية. 
 

الفصل اخلامس : أحكام ختامية 
 

ـاء  املادة 33 : حتول معاهد التكوين أثن
اخلدمة اخلاضعة ألحكــام املرسـوم 

ــم 36.2000 املـؤرخ يف      التنفيذي رق
ــق       2 ذي القعـدة عـام 1420 املواف

07 فرباير سنة 2000 واملذكور أعـاله، 

ــي املدرسـة  إىل معاهد تكوين معلم
ــع  األساسية وحتسني مستواهم، وختض

ألحكام هذا املرسوم. 
 



 

املادة 34 : تستمر املــدارس العليـا 
ــن معلمـي  لألساتذة يف ضمان تكوي
ــة انتـهاء  املدارس األساسية إىل غاي

دورات التكوين اجلارية. 
 

ــى مجيـع األحكـام  املادة 35 : تلغ
املخالفة هلذا املرسوم و ال سيما أحكام 
املرسوم التنفيذي رقم 36.2000 املؤرخ 

ــام 1420 املوافـق    يف 2 ذي القعدة ع
07 فرباير سنة 2000 واملذكور أعـاله، 

ــن  وكذا أحكام املطة 2 من املادة 3 م
ـؤرخ يف 6 ذي  املرسوم رقم 245.81 امل
القعدة عام 1401 املوافق 5 سبتمرب سنة 

1981 واملذكور أعاله. 

 
املادة 36 : ينشــر هـذا املرسـوم يف 
ــة  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائري

الدميقراطية الشعبية. 
 

اجلزائر يف 04 نوفمرب 2004 
رئيس احلكومة 
أمحد أوحيي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
ـرب  قرار رقم 35 مؤرخ يف 20 نوفم
2004 يتضمن تدعيم اموعــات 

املتخصصة للمواد بأعضاء جدد. 
   

إن وزير التربية الوطنية، 
 

ــرب  مبقتضى القرار املؤرخ يف 11 نوفم
ـة  2002 ، املتضمن إنشاء اللجنة الوطني

للمناهج، تنظيمــها وسـري عملـها،        
وال سيما املادة الثامنة منه، 

 

ومبقتضى القرار املؤرخ يف 12 نوفمـرب 
ــة  2002 ، املتضمن تعني أعضاء اللجن

الوطنية للمناهج،  
 

ومبقتضى القرار املؤرخ يف 13 نوفمـرب 
2002 ، املتضمن إنشــاء اموعـات 

املتخصصة للمواد وتنظيمها وسريها، 
 

ــؤرخ يف      ومبقتضى القرار رقم 006 امل
ـاء  27 ماي 2004، املتضمن تعيني أعض

اموعات املتخصصة للمواد. 
 

يقرر ما يلي  
 

املـادة األوىل : تدعـم اموعــات 
املتخصصة للمواد بأعضاء جدد بغرض 
إمتام األعمال املطلوبة منها يف اآلجـال 

احملددة. 
 
  



 

ــني اآلتيـة  املادة 02 : تتشكل اموعات املتخصصة بعد تدعيمها من األعضاء املعني
أمساؤهم :  

  

املادة الوظيفة أو اإلطار األعضاء 
 أستاذة جامعية رشيدة آيت عبد السالم 

 أستاذة جامعية حفيظة تازرويت 
 م.ت.ت.أ./ط1 و 2 فاطمة الزهراء حراث 
 أ.ت.ثا بدر الدين بن تريدي 

 أ.جامعية بركاهم العلوي 
 م.ت.ت.أ./ط 3 أحسن طعيوج 

 م.ت.ت عبد العزيز فيضايل 
اللغة العربية أ.ت.ث حممد القروي 
 أ.ت.ث أحسن تليالين 

 أ.ت.ث حممد احلبيب بسطامي 
 أ.ت.ث حمفوظ كحوال 

 أ.ت.ث حممد خيط 

 أ.ت.ث فتيحة بن مالك 

 أ.جامعي حممد الطاهر وعلي 

 أ.ت.أ.جمازة جنية يوسناجي 

 م.ت.ت واحسن أوديع 

 م.ت.ت مصطفى بلعباس 

 م.ت.ت.أ / ط 3 عبد اهللا جلواح 

 م.ت.ت.أ / ط 3 مرمي جربوع 

 م.ت.ت.أ / ط 3 فاطمة الزهراء بلحاج 

 أستاذ جامعي أمحد بوخبوز 

الرياضيات أ.ت.ثا سليمان محودي 
 أ.ت.ثا احسن إجبعودان 

 م.ت.ت.أ / ط 1و 2 حممد سعيد بوطالب 

 م.ت.ت.أ / ط 1 و 2 غنيمة يونسي 

 أ.ت.أ منرية برايسي 

 مدير اكمالية أرزقي إحياجادان 

 أ.ت.ث أمحد أكرور 

 أ.ت.ث محيد جياليل 



 

املادة الوظيفة أو اإلطار األعضاء 
 م.ت.ت الزهراء  خملوف 

 م.ت.ت.أ ط.1 و 2 امحد جاوت 

 أستاذ جامعي غازي عياد 

 أ.ت.ث قرمية عراس 

 م.ت.ت علوي نور الدين 

علوم الطبيعة م.ت.ت.أ / ط 3 حريثي أمحد 
واحلياة م.ت.ت.أ / ط 3 ختنوين عبد اهللا 

 م.ت.ت.أ / ط 1 و 2 لزاين حسني 

 م.ت.أ معلمة عصام آسيا 

 م.ت.أ معلمة شواف وهيبة 

 أ.ت.ثا ديلمي بلقاسم 

 أ.ت.ثا جواب فريدة 

 أ.ت.أ عيسو عز الدين 

 أستاذ جامعي مهدي بن بتقة 

 م.ت.أ صاحل زروال 

 م.ت.ثا البشري بن عيسى 

 م.ت.ت.أ / ط 3 عبد القادر بن وارث 

 م.ت.ت مولود بلخيثر 

 م.ت.ت.أ / ط 3 أمحد الواحدي 

 م.ت.ثا حممد الصادق قايدي 

الفيزياء الكيمياء أ.ت.ثا خليفة حباين 
 أ.ت.ثا عبد القادر عزيزو 

 م.ت.ت خمتار بلعزيز 

 م.ت.ت حممد الشريف بلهادي 

 م.ت.ت.أ / ط 3 مسعود طورش 

 أستاذ جامعي بوبكر جنمي 

 أ.ت.ثا يونس كبيش 

 أ.ت.ث حممد بعيليش 

 أستاذة جامعية رتيبة قزايت 

 أ.ت.ثا. مراد بودية حممد 

اللغة اإلسبانية أ.ت.ثا. غالم اهللا غالم اهللا 
 أ.ت.ثا. عباسية سنوساوي 



 

املادة الوظيفة أو اإلطار األعضاء 
اللغة اإلسبانية أ.ت.ثا. حسينة متورين 

 أستاذ جامعي حممد واعمار أوسامل 

 مكلف بالتفتيش علي  لونيس 

 مكلف بالتفتيش سليمان شعبان 

 مكلف بالتفتيش عبد املالك بلجودي 

 أ.ت.أ رمضان عاشور 

 مكلف بالتفتيش  حيي بليل 

 أ.ت.أ  حممد محزة 

اللغة األمازيغية أ.ت.أ  علي زيتوين 
 أ.ت.ث  إبراهيم ازقاو 

 أ.ت.أ الطيب جالل 

 أستاذ جامعي هامك ابراهيم 

 أستاذ جامعي عبد الناصر قجيبة 

 أ.ت.أ عبد الوهاب فخار 

 م.ت.ت.أ.ط.3 حممد  بزاز 

 أ.ت.أ أم اخلري  عياد 

 م.ت.ت.أ / ط1 و 2 مينة تونسي 

 م.ت.ت.أ / ط 1 و 2 أنيسة سعدوين 

 م.ت.ت.أ / ط 1 و 2 شفيقة محودي 

 أ.ت.ثا حورية  خوخي 

 أ.ت.أ كهينة خيشان 

 م.ت.أ صليحة  لفاد 

اللغة الفرنسية م.ت.ت.أ ط.1 و 2 محيدة قريشي 
 أ.ت.ثا عالل لفسيح 

 م.ت.ت متقاعد بارودي زقرار 

 أ.ت.ثا آمال بولطيف 

 أ.ت.ثا أنيسة ملزي 

 أ.ت.أ سامية قاوة 

 م.ت.أ  معلمة ليلى عتوش 

 أستاذة جامعية فايزة بن مسان 

اللغة اإلجنليزية أستاذ جامعي فاروق بوحديبة 
 م.ت.ت.أ / ط 3 لونيس تامرابط 



 

املادة الوظيفة أو اإلطار األعضاء 
 م.ت.ت خليفة  عاشور 

 م.ت.ت.أ / ط 3 زهور طرش 

اللغة اإلجنليزية أ.ت. ثا وزنة مكاوي 
 أ.ت.ثا وهيبة قدوج 

 أ.ت.ثا مساعي جويدة 

 أ.ت.ثا قهرية فوزية 

 أ.ت.ثا شبالة مليكة 

 أستاذ جامعي بوعالم  يطو 

 م.ت.ت. زبري بن يلس 

اللغة األملانية أستاذ جامعي طاهر لعجال 
 م.ت.ت نغيمة رغايسية 

 أ.ت.ثا إهلام اسعد 

 أ.ت.ثا نصرية بن خوش 

 أستاذ جامعي مصطفى قندوز 

 م.ت.ت مولود  ناشف 
 أ.ت.ثا فاطمة  قوال 

 أ.ت.ثا آسية املرهون 

 أ.ت.ثا الطاهر شريف 

اجلغرافيا أ.ت.ثا حكيمة محيمي 
 أ.ت.ثا حورية امحد حيي 

 أ.ت.أ ط.3 فاطمة يفصح 

 م.ت.أ. معلمة نعيمة جالل 

 م.ت.تا.أ فضيل موحبة 

 م.ت.ت.أ العزيز أعراب 

 م.ت.ت صاحل  منيغـر 

 م.ت.ت مجال بن العريب 

 م.ت.ت.أ / ط 3 نور الدين لوشن 

التاريخ م.ت.ت.أ / ط 3 نور الدين هبا ل 
 م.ت.ت عيسى زروال 

 م.ت.ت.أ / ط1 و 2 الوردي أوراغ 

 أستاذ جامعي يوسف مناصرية 

 أ.ت.ث سكينة حراث 



 

املادة الوظيفة أو اإلطار األعضاء 
 أستاذ جامعي خالد  بوشامة 

 م.ت.ت.أ/ ط 3 عبد الرمحان زعطوط 

 م.ت.ت.أ / ط1 و 2 رمضان ارزيل 

 م.ت.ت.أ / ط1 و 2 كمال فرحاوي 

 أ.ت.ثا ا مساعيل  دباح 

 أ.ت.ثا ابراهيم شابو 

التربية اإلسالمية أ.ت.ثا حممد األمني بوقلقال 
واملدنية أ.ت.ثا عبد الرمحان قادة 

 أ.ت.أ حممود عبود 

 أ.ت.أ نور الدين العايب 

 م.ت.أ بلقاسم عمارة 

 أ.ت.ثا نصر الدين خالف 

 أ.ت.ثا عيسى ميقاري 

 أ.ت.ثا خضراء بن هنية 

 أستاذ جامعي خلضر لكحل 

 م.ت.ت حسني بن عبد السالم 

 م.ت.ت مبارك بولعواد 

الفلسفة أ.مربز- مدير ثانوية حممد ابلعيدن 
 أ.ت.ثا محيدي أوبليل 

 أ.ت.ثا سيد أمحد خملوف 

 أ.ت.ثا عبد الرمحان مسعد 

 أستاذ جامعي عبد اهللا قلي 

 أ.ت.ثا مهدي بن فارس 

 م.ت.ت عمر شرفاوي 

 أ.ت.ثا مدين بوجلنات 

العلوم م.ت.ت عبد املالك رزوق 
االقتصادية م.ت.ت عبد احلميد بوطمني 

 أ.ت.ثا حممد لعزازي 

 أ.ت.ثا أم السعد رمحاين 

 أ.ت.ثا أنيسة زروقي 

 أ.ت.ثا كمال الدين حبيلي 

 أ.ت.ثا إدريس حممش 



 

املادة الوظيفة أو اإلطار األعضاء 
 أستاذ جامعي حممد السعيد وايل 

 أستاذة جامعية حسيبة أبو عبد السالم 

 م. الدراسات خبالد  فرعون 

اهلندسة أ.ت.ثا خلضر  قنونة 
الكيميائية أ.ت.ثا خلضر حاج أعراب 

 أ.ت.ثا ميينة مورتيت 

 أ.ت.ثا عمارية بن عامر 

 أ.ت.ث. حممد صدوقي 

 م.ت.ت بدر الدين حاجي 

 أ.ت.ثا منري لعرابة 

 أ. مهندسة ليلى غامل 

 أ. مهندسة هندة بسطاجني 

 أ. مهندسة غنية صغريي 

اهلندسة املدنية م.ت.ت عبد الكرمي  فقري 
 أ. مهندس نور الدين معمري 

 أ.ت.ثا سعيد أمان زوقارن 

 أ.ت.ثا شعيب واضح 

 م.ت.ت عبد العزيز خبوش 

 م.ت.ت عبد اهللا عبد الكرمي 

 أستاذ جامعي صاحل حداد 

 أستاذ جامعي حكيم عاشور 

 أستاذ جامعي مصطفى مودود 

 أ.ت.ثا عمار بن عمارة 

 أ.ت.ثا مراد كويف 

اهلندسة الكهربائية أ. مهندس حممد محاش 
 أ. مهندس حممد  عمروش 

 أ. مهندس علي  عشري 

 أ. مهندس حسني موايل 

 أ. مهندس مجال  عمرون 

 أ. مهندس سليمان  لطاب 

اهلندسة أستاذ جامعي عكاشة ميمون 
امليكانيكية أستاذ جامعي عبد احلميد حجوي 



 

املادة الوظيفة أو اإلطار األعضاء 
 أ.ت.ثا أمحد بوبريس 

 م.ت.ت اهلامشي  بصادق 

اهلندسة امليكانيكية م. ت.ت خمتار  طيب 
 م. ت.ت عبد القادر سلهامي 

 م.ت.ت عبد الغاين كفيف 

 أ.ت.ثا سيد أمحد زناسين 

 أ.ت.ثا مصطفى بربوشة 

 أ.ت.ثا مسري بلخريي 

 م.ت.ت.أ / ط3 عبود  خراب 

 أ.ت.أ / ط3 مصطفى ربيحي 

 أ.ت.أ / ط 3 مجال بوحلوت 

 أستاذ جامعي يوسف معاش  

الرسم م.ت.ت.أ / ط3 عز الدين رمحة 
 أ.ت.أ / ط 3 حممد بودينة 

 أ.ت.أ / ط 3 آسيا مزياين 

 م.ت.ت لزهر عرايبية 

 أ.ت.أ / ط 3 فاطمة عزوز 

 م.ت.ت مصطفى سهالوي 

 م.ت.ت.أ / ط 3 عبد العزيز بن نصيب 

 م.ت.ت.أ / ط 3 بن يونس عيون 

 م.ت.ت.أ / ط 3 عبد احلق احلاج زملاط 

التربية املوسيقية أ.ت.أ / ط 3 أمساء سقاي 
 م.ت.ت.أ / ط 3 رابح األصقع 

 أستاذ جامعي العمري سوادة 

 أستاذة جامعية كرمية بلقاسم 

 م.ت.ت.أ / ط 3 عمار سي حممد 

 م.ت.ت قويدر حاج شريف 

 م.ت.ت.أ / ط 3 رمضان  شنان 

 م.ت.ت.أ / ط 3 دراجي تيتوين 

التربية البدنية م.ت.ت معمر عمراين 
والرياضية م.ت.ت حسان زواوي 
 م.ت.ت.أ / ط 3 اكلي بالقايدي 



 

املادة الوظيفة أو اإلطار األعضاء 
التربية البدنية م.ت.ت.أ / ط 3 مولود ساحل 

والرياضية م.ت.ت.أ / ط 3 محيد عاليم 
 م.ت.ت.أ / ط 3 عبد الكرمي بلعواد 

 أستاذ مكون محزة  عزوز 

 مستشارة بيداغوجية ليلى بادة 

التعليم مدير مدرسة ابتدائية خلضر  العابد 
التحضريي م.ت.ت.أ / ط1 و 2 الطيب  منار 
 أستاذ جامعي علي عاصم 

 أستاذ جامعي عبد القادر  لورسي 

 أستاذ جامعي امحد فاضلي 

 أ.ت.ثا سامية دومي 

اإلعالم أ.ت.ثا فتيحة مربك 
اآليل أ.ت.ثا رضا زبدي 

 مهندس عبد احلميد شرفاوي 

 م.ت.ت عبد القادر ميسوم 

 مديرة ثانوية نوارة شافعي 

مشروع مديرة ثانوية زهرية أيت عبد اهللا 
املؤسسة مدير ثانوية حممد السعيد بوزيد 

 مدير مدرسة ابتدائية يوسف كيسريل 

 مدير إكمالية صاحل قاسم 

  
ـنة  املادة 03 : تدوم صالحية التعيني س

واحدة (01) قابلة للتجديد. 
 

املادة 04 : يكلف أعضاء اموعــات 
املتخصصة للمواد باملهام احملــددة يف 
ــؤرخ يف 13 نوفمـرب 2002  القرار امل

الوارد ذكره أعاله. 
 

ـات  املادة 05 : يضطلع أعضاء اموع
املتخصصة للمـواد بأعماهلـم وفقـا  

 

ــي  للترتيبات احملددة يف النظام الداخل
ــة الوطنيـة  الذي صادقت عليه اللجن

للمناهج. 
 

ـرة  املادة 06 : ينشر هذا القرار يف النش
الرمسية للتربية الوطنية. 

 
اجلزائر يف 20 نوفمرب 2004 

وزير التربية الوطنية 
بوبكر بن بوزيد 

 



 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
ــؤرخ يف   قرار وزاري مشترك م
ــدل القـرار  25 نوفمرب 2004 يع

ــترك املـؤرخ يف        الوزاري املش
ــق        2 رجـب عـام 1413 املواف

26 ديسمرب سنة 1992 واملتضمـن 

ــوان الوطـين  إنشاء فروع للدي
لالمتحانات واملسابقات، املعدل. 

 
إن وزير املالية، 

 
ووزير التربية الوطنية، 

 
ــؤرخ يف  مبقتضى األمر رقم 35.76 امل

16 ربيع الثــاين عـام 1396 املوافـق      

16 أفريل سنة 1976 واملتضمن تنظيــم 

التربية والتكوين، املعدل و املتمم، 
 

ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 09.84 امل
يف 2 مجادى األوىل عام 1404 املوافــق 
04 فرباير سنة 1984 واملتضمن تنظيــم 

اإلقليمي يف البالد، 
 

ومبقتضى املرسوم رقم 79.84 املــؤرخ 
يف أول رجـب عـام 1404 املوافــق     

ـاء  03 أفريل سنة 1984 الذي حيدد أمس

الواليات ومقارها، 
 

ـؤرخ  ومبقتضى املرسوم رقم 179.86 امل
ــق   يف 29 ذي القعدة عام 1406 املواف
ـالتصنيف  05 غشت سنة 1986 واملتعلق ب

ــا يف بعـض  الفرعي للمناصب العلي
اهليئات املستخدمة، 

 
ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
138.04 املؤرخ يف 6 ربيع األول عــام 

ــل سـنة 2004  1425 املوافق 29 أفري

واملتضمن تعيني أعضاء احلكومة، 
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 94.89 
ــام 1409  املؤرخ يف 16 ذي القعدة ع
ـن  املوافق 20 يونيو سنة 1989 واملتضم
ــين لالمتحانـات  إنشاء الديوان الوط

واملسابقات، املعدل و املتمم ، 
 

ــوزاري املشـترك  ومبقتضى القرار ال
ـق  املؤرخ يف 15 رجب عام 1410 املواف
ـم  11 فرباير سنة 1990 واملتضمن التنظي

ــات  الداخلي للديوان الوطين لالمتحان
واملسابقات، 

 
ــوزاري املشـترك  ومبقتضى القرار ال
املؤرخ يف 2 رجب عام 1413 املوافــق 
26 ديسمرب سنة 1992 واملتضمن إنشاء 

ــين لالمتحانـات  فروع للديوان الوط
واملسابقات، املعدل. 

 
يقرارن مايلي  

 
ــام املـادة  املادة األوىل : تعدل أحك
ــوزاري  األوىل، الفقرة 2 من القرار ال
ـام 1413  املشترك املؤرخ يف 2 رجب ع
ــدل  املوافق 26 ديسمرب سنة 1992 املع

واملذكور أعاله كما يأيت : 
 



 

ــروع للديـوان الوطـين  " حتدث ف
ـي  لالمتحانات و املسابقات يف أم البواق
وباتنة و جباية والبليدة واجلزائر وسعيدة 

وعنابة ووهران وغرداية ". 
 

ـالقرار  املادة 02 : يعدل امللحق املرفق ب
ــب  الوزاري املشترك املؤرخ يف 2 رج
ــمرب سـنة  عام 1413 املوافق 26 ديس
ــا  1992 املعدل و املذكور أعاله، كم

هو حمدد يف اجلدول أدناه. 
 

املادة 03 : ينشر هذا القرار يف اجلريدة 
الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

الشعبية. 
 

اجلزائر يف 25 نوفمرب 2004 
األمني العام لوزارة املالية 

ع. لكحل 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

ب. خالدي 
  

اجلدول املتضمن قائمة الفروع و مديريات التربية امللحقة ا 
 

مديريات التربية امللحقة بالفرع مكان إقامة الفرع 
أم البواقي، قسنطينة، تبسة، ميلة، خنشلة أم البواقي 

باتنة، بسكرة، مسيلة، سطيف باتنة 
جباية، برج بوعريريج، البويرة، جيجل جباية 

البليدة، تيبازة، املدية، عني الدفلى، الشلف البليدة 
اجلزائر، تامنغست، اليزي، بومرداس، تيزي وزو اجلزائر 
ـار، سعيدة  سعيدة، معسكر، تيارت، النعامة، البيض، سيدي بلعباس،بش

تيسمسيلت 
عنابة، الطارف، سوق أهراس، سكيكدة، قاملة عنابة 

وهران، عني متوشنت، تلمســان، مسـتغامن، غلـيزان، أدرار، وهران 
تندوف 

غرداية، األغواط، ورقلة، الوادي، اجللفة غرداية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 631 / 2004 

 
األمني العام  

إىل 
السيد مفتش أكادميية والية اجلزائر 

السيدات والسادة مديــري التربيـة 
بالواليات 

ــي التعليـم  السيدات والسادة مفتش
املتوسط املكلفني باألمازيغية 

ــري املـدارس  السيدات والسادة مدي
االكمالية املعنيني مبادة األمازيغية 

 
املوضـوع : تدريـس اللغــة 
األمازيغية يف املؤسسات التعليمية 
وتنصيب السنة الثانية متوسط. 

 
املراجع : 

. خطة عمــل الـوزارة املؤرخـة يف 
 1996.04.07

. املناشري التطبيقية املتعلقــة بتعليـم 
األمازيغية 

. القرار رقـم 55 / و.ت.و / أ.خ.و. 
املؤرخ يف 2004.01.25 

ـم 003 / و.ت.و / أ.خ.و.  . القرار رق
املؤرخ يف 2004.03.17 

ــم 247/ و.ت.و / أ.ع.  . املنشور رق
املؤرخ يف 2003.06.04    

 
ــة  يف إطـار مواصلـة تدريـس اللغ

ــات التعليميـة       األمازيغية يف املؤسس
و عملية اإلصالح اليت تقبـل عليهـا  

 

ــن  الوزارة يف سنتها الثانية، ال سيما م
ــب املدرسـية،  خالل الربامج والكت
يشرفين أن أذكركم باملهمـة املنوطـة 
بكم فيما خيص هذه املادة، وال ســيما 
بالنسبة إىل الواليات اليت دخلت فيـها 
حيز التنفيذ ضمن عــدد كبـري مـن 
مؤسساا التعليمية. وعليه فإنه يتعــني 
مواصلة التكفل بتدريــس األمازيغيـة 

بضمان تطبيق التعليمات اآلتية : 
 

ــل :  التوسيع التدرجيي لعملية التكف
ــة بفتـح  اإلحلاح على ضرورة العناي
ــيت  أقسام األمازيغية يف االكماليات ال
يكون فيها الطلب بــالعدد الكـايف 
ــري اإلطـار الضـروري  وبالتايل توف
لالستجابة للتطــور الطبيعـي لعـدد 
ــات  األقسام املوجودة ومواجهة حاج
التأطري لألقسام املفتوحة مــع السـهر 

على احلفاظ باحلجم الساعي املقــرر   
بـ 3 ساعات يف كل املستويات. 

 
ــها  الواليات واألقسام اليت توقف في
ــاءل عـدد  تدرس األمازيغية أو تض
ــن  املدرسني و األقسام : لقد تبني م
ــذه  خالل االحصائيات األخرية بأن ه
املادة مل يعد التكفل ا متواصــال أو 
ـام يف  تقلص فيها عدد املعلمني و األقس
ــانت مـن  عدد من الواليات اليت ك
ــالتكفل.  ضمن الواليات 16 املعنية ب
ــن  وعليه يتعني بذل أقصى ما ميكن م

ــهدها،         اجلـهود لتعـود إىل أول ع
ــباب أو بـالعراقيل  مث موافايت باألس

املتسببة يف ذلك. 
 



 

ـة :  استقبال التالميذ يف أقسام األمازيغي
ــن اإلطـار القـانون  بقطع النظر ع
ــة و اعتبـارا  األساسي ملادة األمازيغي
ــني،  لكوا اللغة الوطنية لكل اجلزائري
يرجى من السيدات و السادة مديـري 
املؤسسات أن يكف بعضهم كما بلغنا 
ــجلني يف  ذلك عن مطالبة أولياء املس
هذه األقسام، بإمضاء استمارات للموافقة 
أو عدمها، على تسجيل بنام وأبنائهم 
ـني يف  أو مواصلة الدراسة فيها، متذرع
ــن  ذلك بكون املادة اختيارية، ألن م
ــع تشـجيع تالميذتنـا  واجب اجلمي
الناطقني باألمازيغية أو غري الناطقني ا 
على تعلــم لغتـهم الوطنيـة. وقـد 
ــوزارة لذلـك، برامـج  خصصت ال

موجهة لكال الفئتني من املتعلمني. 
 

ــاحلجم السـاعي  ضرورة االلتزام ب
ــن كثـري مـن  املقرر : لقد ورد ع
ــذي  اإلكماليات أن احلجم الساعي ال
ــباب  تقره الربامج الرمسية مل يراع ألس
ــص يف التأطـري،  تعود أحيانا إىل النق
ـاعة  فيعهد البعض إىل توزيعه مبقدار س
(1) أو ساعتني (2) على األقسام حبيث 
ــن هـذه  ال يستفيد التالميذ كثريا م
ــذه  الدروس. إن أنسب احللول ملثل ه
ــتاذ  الوضعية هو توفري املنصب و األس
ـك،  يف أحسن األحوال، و إن تعذر ذل
يبقى التوقيت املقرر يف بعض األقسـام 
ــرى يف انتظـار توفـري  و تبقى األخ
ــا بـأن  األستاذ ملواجهة الوضع، علم
االستعمال العقالين للتأطري البيداغوجي 

ضروري و أكيد. 

إلزام تالميذ األمازيغية مبواصلة التعلم : 
ـماح  نلفت االنتباه إىل أنه ال ميكن الس
ملن يتخلون عن مواصلة تعلم األمازيغية 
ــة  قبل اية املرحلة املتوسطة أو املرحل
ـذه  الثانوية، فبعد أن أصبحوا تالميذ يف ه
ــبة  املادة، صارت مواصلة التعلم بالنس
إليهم إلجبارية، حىت ايــة املرحلـة، 
ــتويات  وعلى املعنيني بنقلهم إىل املس
ـتتهم  العليا، مراعاة جتميعهم وجتنب تش

ملواصلة املسار العادي يف املؤسسة. 
 

ــة :  تقييم التالميذ يف مادة األمازيغي
ــكاله  يعترب تقييم التالميذ مبختلف أش
ـي،  جزءا ال يتجزأ من الفعل البيداغوج
ــم يف  وجيب يف األمازيغية أيضا أن يت
ــة الـيت  كل املستويات بنفس الكيفي
ــواد، وال  جيري ا تقييم غريها من امل
ــال إىل السـنة  سيما ما يتعلق باالنتق
ــة يف  األوىل ثانوي أو باختتام الدراس
اية هذه املرحلة، حيث يتعني تطبيــق 
ـؤرخ يف  ما ورد يف املنشور رقم 554 امل

22 ماي 1999 الذي ينــص علـى أن    

ــدالت يف  " تسجل العالمات و املع
ــى  الكشوف وتؤخذ يف االعتبار عل
ــبة إىل  أساس املعامل 1،" طبعا بالنس

تالميذ هذه األقسام. 
 

ـة :  اإلشراف التربوي يف مادة األمازيغي
ـاد  من أجل ضمان تأطري بيداغوجي ج
ـات  و متابعة ميدانية ملدى تطبيق تعليم
هذا املنشور وما ورد يف املناشري السابقة، 
يرجى دعــوة املفتشـني املكلفـني 
ـهم  باإلشراف التربوي، إىل إيالء عنايت
ـري  بذلك وإعداد تقارير دورية حول س



 

ـها  عملية التعليم يف هذه املادة و توجيه
على الفور بواســطتكم إىل املصلحـة 

املعنية بالوزارة.  
 

املناهج و الكتب املدرسية  
 

1. منهاج السنة الثانية من التعليــم 

املتوسط : منذ بداية املوسم الدراسـي 
2004 / 2005، شرع يف تطبيق املنهاج 

اجلديد الذي أقرته وزارة التربية الوطنية 
ـادقت  وأعدته اموعة املتخصصة وص

عليه اللجنة الوطنية للمناهج. 
 

يعترب هذا املنهاج الوســيلة الرمسيـة 
ـتاذ  واملرجع التربوي الذي يعتمده األس
ــة  يف أداء مهمته، تصحبه وثيقة مرافق
ـا  كمرجع إضايف يسترشد به األستاذ مل

يتضمنه من : 
 

. توضيح للمفاهيم و األهداف، 
ــة  . شـروح للمقاربـة البيداغوجي

املعتمدة، 
ــص كيفيـة تنـاول  . معلومات خت

املشروع البيداغوجي، 
. معجم ملصطلحات لغوية وبيداغوجية 
ـادرة  ورد استعمال بعضها ألول مرة مبب
من اموعة املتخصصة اليت كان عليها 
ــوظ يف  أن تواجه و تسد الفراغ امللح

هذا الباب حني يتعلق األمر بالتعبري عن  
 
 
 
 
 

ــة  كثري من املفاهيم اليت هلا صلة باللغ
البيداغوجية والتعليمية واملنهجية. 

 
ــو احللقـة  2. الكتاب املدرسي : ه

ــدت  الثانية من سلسلة الكتب اليت أع
ــوان أذليـس ئـون  هلذه املرحلة بعن
ــة)  متازيغث (كتايب يف اللغة األمازيغي

للسنة الثانية متوسط. 
 

ــات  وهو أول كتاب مدرسي باألجبدي
ــاس بيداغوجيـا  الثالثة يعد على أس
ــني مـا  املشروع، يوفق فيه األستاذ ب
يناسب تكونه يف هذه املادة، وبني ميل 

ــة    التالميذ و استعدادهم للتعلم بأجبدي
أو بأخرى. 

 
ــا بدليـل  ويأيت هذا الكتاب مصحوب
لألستاذ يوضح كيفية استعماله وطريقة 

استغالله. 
 

ــان التطبيـق الفعلـي  من أجل ضم
ـافر  ملضمون هذا املنشور، أرجو أن تتظ
كل اجلهود ويأ الظــروف املالئمـة 
لتكفل أحسن بتعليم اللغة األمازيغية يف 
ـها  كل املؤسسات اليت ميكن أن يوفر في

األستاذ و تفتح األقسام. 
 

اجلزائر يف 20 نوفمرب 2004 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

ب . خالدي 
 
 
 
 



 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التكوين 
الرقم : 121 / 2004 

 
وزير التربية الوطنية 

إىل  
السيد مفتش أكادميية اجلزائر 

السيدات والسادة مديــري التربيـة 
بالواليات 

ــين لتكويـن  السيد مدير املعهد الوط
مستخدمي التربية وحتسني مستواهم 

السادة مديري معاهد التكوين معـاهد 
التكوين أثناء اخلدمة 

 
 

ــة  املوضوع : التعليمات اخلاص
بـالتكوين خـــالل الســنة          

 .2005 / 2004

 
ــن و حتسـني  املرجع : خمطط التكوي
ــات لسـنة  املستوى و جتديد املعلوم

 2005 / 2004

 
ـة  قصد تفعيل العمليات التكوينية املربجم
ــتوى  يف خمطط التكوين وحتسني املس
ــى  وجتديد املعلومات لسنة 2005 وعل
ــاهج والكتـب  اخلصوص مرافقة املن
املدرسية اجلديدة للسنة الثانية ابتدائــي 
ــرع يف  والسنة الثانية متوسط واليت ش
ــيد  تطبيقها هذه السنة وتكملة لتجس
ــة،  أبعاد اإلصالحات يف قطاع التربي
ـة  يشرفين أن أوافيكم بالتعليمات اخلاص

ــات تسـيري التكويـن     بتنظيم وكيفي

ـص يف  أثناء اخلدمة وكذا التكوين املتخص
هذه السنة. 

 
1. التكوين أثناء اخلدمة 

 
ــام  يواصل العمل مبنظور الستة (6) أي
تكوينية املوزعة على مدار السنة لصاحل 
ــري  املعلمني واألساتذة وكذا فئة التأط
ــيريي الـيت  التربوي وإلداري والتس
ـال  ينشطها السادة املفتشون كل يف جم
ـة  ختصصه وذلك بنفس الصيغة التنظيمي
السابقة، وستدعم صيغة الســتة أيـام 
ـة  بتجمعات تتراوح بني يومني (2) وثالث
(3) أيام كلما دعت الضرورة لذلك. 

 
1.1. حمـاور العمليـات التكوينيــة 

املقررة هلذه السنة : 
ــدة (الكتـاب  . مرافقة املناهج اجلدي
ــنة  املدرسي للسنة الثانية ابتدائي والس

الثانية متوسط)، 
. مقاربة املدخل بالكفاءات واملستجدات 

العلمية والتربوية : 
 

أ. أسس بناء اإلختبارات. 
ب. صالحية السؤال يف عملية القياس. 

ج. شروط سلم توزيع النقاط. 
د. حتليل كيفية نتائج اإلختبارات. 

 
. تكنولوجيات اإلعالم واالتصال. 

. بيداغوجية املشاريع. 
. التسيري والعمل باملشروع. 

ــني  . احلاجيـات التكوينيـة للمعلم
واألساتذة يف االني املعريف واملــهين 

لكل والية. 



 

. التسيري اإلداري والبيداغوجي واملايل. 
. البعد البيئي. 

 . الكوارث الطبيعية. 
ــن  ونشري ذا الصدد إىل أنه يستحس
ــخ سـندات  عند الضرورة طبع ونس
ــيب احلاجيـات  تكوينية متخصصة تل

التكوينية يف امليدان. 
 

2.1. اإلعالم األيل : يعمم التكوين يف 

ــني  الوحدة األوىل ليشمل فئات املعلم
واملفتشني واألساتذة الذين مل يستفيدوا 
ـات  بعد من هذا التكوين بنفس املواصف
ـى  الواردة يف املناشري السابقة وذلك عل

مدار السنة. 
 

3.1. حنسـني تسـيري العمليـــات 

ــل يف  التكوينية : لتوحيد طريقة العم
إعداد املخططات التكوينية الوالئيــة 

 تعتمد املنهجية اآلتية : 
. حتديد احلاجيات امليدانية عن طريــق 
املمسوحات امليدانية وتقارير التفتيــش 

واملتابعة، 
ـه  . ضبط اجلمهور املستهدف وحاجيات

التكوينية الفعلية، 
ــد  . اختيار اجلمهور املستهدف وحتدي
ــل وبعـد  فئات ومستويات اآلداء قب

التدريب، 
. اختيار األساليب والوسائل، 

. انتقاء املؤطرين، 
ــة للعمليـات  . ضبط التقديرات املالي

املربجمة، 
 
 
 

ــات  . إعداد السندات املدعمة للعملي
التكوينية املخطط هلا. 

 
2. التكوين املتخصص  

 
ـراف  ينظم التكوين املتخصص حتت إش
ــن مسـتخدمي  املعهد الوطين لتكوي
ـع  التربية و حتسني مستواهم بالتنسيق م
املؤسسات التكوينية و هذا حســب 
ــتقبلة  شبكة املؤسسات التكوينية املس
للتكوين املتخصص امللحقة باملنشور. 

 
1.2. برامج التكوين املتخصــص : 

ـى  لضمان تكوين موحد و متجانس عل
ـل  مستوى املؤسسات التكوينية، يواص
تطبيق الربامج الرمسية للتكوين مع التزام 
ــددة  املؤطرين العمل بالتوجيهات احمل
ــى أن يتكفـل  لربنامج كل منط، عل
ــن  املعهد الوطين بتسليم برامج التكوي
ـات  املتخصص جلميع األمناط إىل املؤسس
املعنية بالتكوين يف آجاهلا قصد متكـني 
ــاور  املتكونني من دراسة وحتضري احمل
ــل انطـالق الـدورات  املقررة هلا قب
التكوينية باعتبار أن التكوين يعتمــد 
ــذايت  بالدرجة األوىل على التكوين ال

والبحث والتوثيق. 
 

ــن :  2.2. التسجيل وانطالق التكوي

تتوىل مديريات التربية القيام مبا يلي : 
 
 
 



 

ــالتكوين  . تنظيم لقاءات مع املعنيني ب
ـدف   قبل انطالق الدورات التكوينية
تقدمي توجيهات عن كيفيات سري العملية 
التكوينية وتوزيـع برامـج التكويـن 

النظري والتطبيقي لكل سلك. 
. تذكري املتكونني بضرورة القيام بتحضري 
ــاهزا فـور  ملف التسجيل ليكون ج
ـتغالله  انطالق التجمعات التكوينية إلس
يف عملية التســجيل اإلداري علـى 
 مستوى مؤسسات التكوين املستقبلة. 

ـل  هذا، ونلفت انتباهكم إىل أنه لن يقب
ـد  أي تعويض للمتخلني عن التكوين بع

انطالق الدورة التكوينية األوىل. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــن املتخصـص :  3.2. تنظيم التكوي

ينظم التكوين املتخصص لفائدة أسالك 
ـى  اإلدارة بالصيغة التناوبية و يشمل عل
تكوين نظري جيــري يف املؤسسـات 
التكوينية احملددة يف الشبكة قي شـكل 
ـا  تربصات مغلقة تنظم طوال السنة طبق
ــة  للرزمامة اخلاصة بالدورات التكويني
أدناه، و تكوين تطبيقــي ينظـم يف 
ــة الـيت حتددهـا  املؤسسات التطبيقي
ــات املكلفـة  مديريات التربية بالوالي
باحتضان دورات التكوين املتخصـص 
ــع مؤسسـات التكويـن  بالتنسيق م

املستقبلة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



رزنامة الدورات التكوينية ألسالك اإلدارة 
 

عدد 
التربصات 

احلجم الساعي اإلمجايل عدد الساعات  x الفترة مدة كل تربص 
عدد األيام 

7 سا x 12 يوما = 84 سا  أسبوعان تكوين نظري التربص األول 
وأسبوع تطبيقي 

ابتداء من بداية األسبوع األول 
7 سا x 06 أيام = 42 سا من عطلة الشتاء 

7 سا x 12 يوما = 84 سا  أسبوعان تكوين نظري التربص الثاين 
وأسبوع تطبيقي 

ابتداء من بداية األسبوع األول 
7 سا x 06 أيام = 42 سا من عطلة الربيع 

أسبوعان تكوين التربص الثالث 
نظري 

من 02 جويلية 2005 
إىل 14 جويلية 2005 

7 سا x 12 يوما = 84 سا 
 

252 ساعة  اموع 08 أسابيع 

تكوين نظري      
84 ساعة 

تكوين تطبيقي 



4.2. التأطري الــتربوي للـدورات 

ــري الـدورات  التكوينية : يتوىل تأط
ـرون  التكوينية النظرية و التطبيقية مؤط
حمليون يتم اختيارهم مــن بـني ذوي 
ــات  اخلربة و الكفاءة من قبل املؤسس
ـة  التكوينية بالتنسيق مع مديريات التربي
املكلفة باحتضان الدورات التكوينية. 

 
ـون  5.2. كيفية التقييم : خيضع املتكون

ــرار  أثناء الدورات التكوينية، طبقا للق
الوزاري املشترك اإلطار املتضمن تنظيم 
ــض  التكوين املتخصص لإللتحاق ببع
ـة  األسالك اخلاصة بقطاع التربية الوطني
املؤرخ يف 03 فرباير 2004 إىل ما يلي : 

 
. املراقبة املستمرة، 

. اإلمتحان النهائي، 
. مذكرة اية التكوين. 

 
ــات  و أأكد يف هذا الصدد أن التربص
ــة  التطبيقية املربجمة ملعايشة أعمال اي
ــل يف صميـم التكويـن  السنة تدخ
ــن  التطبيقي للمتكونني وعليه أطلب م

املصاحل املعنية مبديريات التربية بالتنسيق  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـة  مع مؤسسات التكوين املستقبلة متابع
املتكونني خالل هذه الفترة. 

 
ـاح  6.2. الترتيبات املالية : لضمان جن

العمليات التكوينية و حتقيق األهـداف 
ـادة  النوعية احملددة هلا املطلوب من الس
ـدورات  مديري التربية املكلفة باحتضان ال
التكوينية إعطاءها عناية خاصة باختــاذ 
ـة  كل االجراءات وكل الترتيبات املادي

لضمان السري احلسن هلا. 
 

ــري  هذا و أشري إىل أن مصاريف التأط
ــن تنظيـم هـذه  والتوثيق النامجة ع
الدورات تتم تغطيتها من ميزانية املعهد 
ــتخدمي التربيـة  الوطين لتكوين مس
ــا املصـاريف  وحتسني مستواهم، أم
املترتبة عن اإليواء و اإلطعام خــالل 
ـة  الدورات التكوينية فسنوافيكم بكيفي

تغطيتها ماليا. 
 

اجلزائر يف 22 نوفمرب 2004 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التكوين 
بوبكر مسري 

 
 
 
 
 
 
 
  



شبكة املؤسسات التكوينية املستقبلة للتكوين املتخصص خالل السنة التكوينية 2004 / 2005 
 

           أمناط التكوين 
مؤسسات التكوين 

مديرو مؤسسات 
التعليم الثانوي 

املستشارون  مديرو ملحقات املدارس األساسية مديرو املدارس األساسية 
يف التربية 

الواليات املستفيدة من التكوين 
املعهد الوطين لتكوين 
مستخدمي التربية  

اجلزائر 
ــرة،        وطين  جباية،ٍ البليدة، البوي

تـيزي وزو، اجلزائـــر، 
بومرداس، تيبازة 

  

معهد " مقداد بومدين " 
بشار 

 أدرار، بشار، تندوف، النعامة   

معهد " ابن رشد " 
تيارت 

ــان، تيـارت،  تـيزي وزو،    أدرار، الشلف، بشار، البويرة، تلمس
ــتغامن، املسـيلة،  اجللفة،سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس، املدية، مس
ـنت،  معسكر، البيض، برج بوعريريج، تسمسيلت، النعامة، عني متوش

غليزان 
معهد " فاطمة الزهراء "  

ابن عكنون اجلزائر 
جباية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، اجلزائر، بومرداس، تيبازة   

معهد " أمحد مدغري "  
بسعيدة 

األغواط، تلمسان، اجللفة، سعيدة، سيدي   
بلعباس، البيض، عني متوشنت 

 

معهد "مرمي بوعتورة " 
قسنطينة 

ــنطينة، بـرج بوعريريـج،   أم البواقي، باتنة، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، قاملة، قس
الطارف، خنشلة، سوق أهراس، ميلة 

 


