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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
    

 وزارة التربية الوطنية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النشرة الرمسية 
 للتربيـة الوطنيـة 

 
 

. تكوين األسالك اخلاصة بقطاع التربية. 
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الفهـرس 
 

مراسيم : 
 

مرسوم رئاسي رقم 18.05 مؤرخ يف 3 ذي احلجة عام 1425 املوافق 13 يناير سنة 
ــدة  2005، يتضمن املوافقة على اتفاق القرض رقم 423/16 املوقع يف 10 ذي القع

عام 1425 املوافق 22 ديسمرب سنة 2004 بــاجلزائر بـني اجلمهوريـة اجلزائريـة 
الدميقراطية الشعبية و الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وجتهيز سبع 

عشرة مؤسسة ثانوية و متوسطة بوالية بومرادس. 
(ج ر ع 06 م يف 2005.01.16 ص.04) 

 
قرارات ومقرارات : 

 
ــنة 2004،  قرار رقم 1021 مؤرخ يف 29 رمضان عام 1425 املوافق 13 نوفمرب س
ــة بقطـاع  يتضمن فتح دورة تكوين متخصص لاللتحاق ببعض األسالك اخلاص

التربية. 
 

قرار وزاري رقم 36 مؤرخ يف 06 ديسمرب 2004، يتضمن رزنامــة االمتحانـات 
واملسابقات املهنية واملدرسية لسنة 2005. 

 
ـري  قرار رقم 766 مؤرخ يف 07 ديسمرب 2004، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتحض

األوملبياد اإلفريقية للرياضيات. 
 

ــاء املصـاحل  منشور رقم 04.750 مؤرخ يف 07 ديسمرب 2004 يتعلق حبركة رؤس
واملكاتب. 

 

 
 
 
 
 
 
 03

 
 
 
 
 
 
 09

 
 
 11

 
 
 14

 
 
 15

 
 
 
 
 
  



ـؤرخ  مرسوم رئاسي رقم 18.05 م
يف 3 ذي احلجة عام 1425 املوافق 
ــنة 2005، يتضمـن  13 يناير س

املوافقة على اتفاق القرض رقــم 
ـدة  423/16 املوقع يف 10 ذي القع

عام 1425 املوافق 22 ديسمرب سنة 
ــني اجلمهوريـة  2004 باجلزائر ب

اجلزائرية الدميقراطية الشــعبية 
والصندوق السعودي للتنميــة 
لتمويل مشروع بناء وجتهيز سبع 
عشرة مؤسسة ثانوية ومتوسـطة 

بوالية بومرادس. 
  

إن رئيس اجلمهورية، 
 

بناء على التقرير املشترك بني وزيــر 
املالية ووزير التربية الوطنية، 

 
ــان  وبناء على الدستور، السيما املادت
77 (3و6) و 125 (الفقرة األوىل) منه، 

 
مبقتضى القانون رقم 165.63 املــؤرخ 
ــن  يف 7 مـابو سـنة 1963 واملتضم
ــة  إحداث الصندوق اجلزائري للتنمي
وحتديد قانونه األساسي وجمموع األمر 
ــنة  رقم 26.72 املؤرخ يف 7 يونيو س
1972 و املتضمـن تغيـري تســـمية 

ـك  الصندوق اجلزائر للتنمية وجعله البن
اجلزائر ي للتنمية، 

 
ومبقتضى القانون رقم 17.84 املــؤرخ 
ــو  يف 8 شوال عام1404 املوافق 7 يولي
ــني املاليـة،  سنة 1984 واملتعلق بقوان

ـواد 27 و28  املعدل و املتمم، السيما امل
و48 إىل 50 و67 و68 منه، 

 
ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 08.90 امل

ــق        يف 12 رمضـان عـام 1410 املواف
7 أبريل سنة 1990 واملتعلق بالبلدية، 

 
ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 09.90 امل

ــق        يف 12 رمضـان عـام 1410 املواف
7 أبريل سنة 1990 واملتعلق بالوالية، 

 
ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 21.90 امل
يف 24حمرم عام 1411 املوافق 15 غشت 
ـة،  سنة 1990 واملتعلق باحملاسبة العمومي

املعدل و املتمم، 
 

ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 30.90 امل
ـق  يف 14 مجادى األوىل عام 1411 املواف
ــنة 1990 واملتضمـن  أول ديسمرب س

قانون األمالك الوطنية، 
 

ومبقتضى األمر رقم 11.03 املـؤرخ يف 
27 مجادى الثانية عــام 1424 املوافـق    

ــالنقد  26 غشت سنة 2003 واملتعلق ب

والقرض، 
 

ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 22.03 امل
ــام 1424 املوافـق      يف 4 ذي القعدة ع

ــنة 2003 و املتضمـن  28 ديسمرب س

قانون املالية لسنة 2004، 
 

ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ــادى األوىل  250.02 املؤرخ يف 13 مج

ـنة 2002،  عام 1423 املوافق 24 يوليو س
ــة،  واملتضمن تنظيم الصفقات العمومي

املعدل واملتمم، 



 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 78.92 
املؤرخ يف 18 شعبان عام 1412 املوافق 
22 فرباير ســنة 1992 الـذي حيـدد 

اختصاصات املفتشية العامة للمالية، 
 

ومبقتضى املرســوم التنفيـذي رقـم 
ـام  227.98 املؤرخ يف 19 ربيع األول ع

ــو سـنة 1998  1419 املوافق 13 يولي

ــة للتجـهيز،  واملتعلق بنفقات الدول
املعدل و املتمم، 

 
ـم  وبعد اإلطالع على اتفاق القرض رق
ـام  423/16 املوقع يف 10 ذي القعدة ع

ــنة 2004  1425 املوافق 22 ديسمرب س

باجلزائر بني اجلمهوريــة اجلزائريـة 
ـعودي  الدميقراطية الشعبية والصندوق الس
ــهيز  للتنمية، لتمويل مشروع بناء وجت
سبع عشرة مؤسسة ثانوية ومتوســطة 

بوالية بومرادس. 
 

يرسم ما يأيت 
 

املادة األوىل : يوافق علــى اتفـاق 
ـع يف 10 ذي  القرض رقم 423/16 املوق
ــمرب   القعدة عام 1425 املوافق 22 ديس
2004 باجلزائر بني اجلمهورية اجلزائرية 

ـعودي  الدميقراطية الشعبية والصندوق الس
ــهيز  للتنمية، لتمويل مشروع بناء وجت
سبع عشرة مؤسسة ثانوية ومتوســطة 
ـني  بوالية بومرادس، وينفذ طبقا للقوان

والتنظميات املعمول ا. 
 

ــف  املادة 02 : يتعني على الوزير املكل
ـة  بالتربية الوطنية والوزير املكلف باملالي
ــة  واملدير العام للبنك اجلزائري للتنمي
ووايل والية بومرادس، أن يتخذوا، كل 
فيما خيصه، مجيع الترتيبات الضروريــة 
ــة وتنفيـذ  للحفاظ على مصاحل الدول
ــروع وتنسـيقها  عمليات إجناز املش
ومتابعتها ومراقبتها ، طبقا للقوانــني 
والتنظيمـات املعمـول ـا ووفقــا 
للملحقني األول و الثاين ذا املرسوم. 

 
املادة 03 : ينشــر هـذا املرسـوم يف 
ــة  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائري

الدميقراطية الشعبية. 
 

اجلزائر يف 13 يناير 2005 
رئيس اجلمهورية 

عبد العزيز بوتفليقة 
 

 ����

 
امللحق األول  

 
الباب األول : أحكام عامة 

 
املادة األوىل :يضمن تنفيــذ اتفـاق 
ــع مـع  القرض املذكور أعاله و املوق
ــة، إجنـاز  الصندوق السعودي للتنمي
مشروع بناء و جتهيز ســبع عشـرة 
ــة ومتوسـطة بواليـة  مؤسسة ثانوي
بومـرادس وذلـك طبقـا للقوانــني 
ــذا  والتنظيمات املعمول ا وأحكام ه

املرسوم وملحقيه األول والثاين. 
 



 

املادة 02 : يضمن القرض املذكــور 
أعاله تغطية بنود املشروع اآلتية :  

 
1. أشغال اإلجناز، 

2. اقتناء األجهزة، 

ـالل  3. احتياطي مايل لتغطية الطوارئ خ
إجناز املشروع. 

 
املـادة 03 : يكلـف وايل واليـــة 
ــؤولية الـوزارة  بومرادس، حتت مس
ــة، يف حـدود  املكلفة بالتربية الوطني
ــلطات  صالحياته، وبالتنسيق مع الس
ــني  املختصـة املعنيـة طبقـا للقوان
ـذا  والتنظيمات املعمول ا وألحكام ه
املرسوم وملحقيه األول والثاين بضمان 
تنفيذ العمليات الضروريــة إلجنـاز 

املشروع ومتابعتها ومراقبتها. 
 

ــايل  املادة 04 : يستعمل االحتياطي امل
ــادة 02 أعـاله  املنصوص عليه يف امل
ــات اإلجنـاز  حسب حاجات  عملي
ــة  والتجهيز حتت رقابة الوزارة املكلف

بالتربية الوطنية. 
 

الباب الثاين : اجلوانب املالية وامليزانية 
واحملاسبية والرقابية 

 
املادة 05 : تستعمل الوسائل املالية اليت 
ـري  تقترضها الدولة وينفذها البنك اجلزائ
ــني والتنظيمـات  للتنمية طبقا للقوان
واإلجراءات املطبقة، السيما يف جمــال 

امليزانية واحملاسبة واملراقبة. 
 

ـة  املادة 06 : تربم الوزارة املكلفة باملالي
والبنك اجلزائري للتنمية اتفاقية تسيري. 

 
املادة 07 : تعد التقديرات امليزانية السنوية 
ــة  واملتعددة السنوات للدولة الضروري
ــاق  إلجناز املشروع املمول مبوجب اتف
ــات  القروض، طبقا للقوانني والتنظيم
املعمول ا وبالتنسيق مع الســلطات 

املختصة. 
 

ــا  تنفذ النفقات املرتبطة باملشروع طبق
للقوانني و التنظيمات املعمول ا. 

 
ـة  املادة 08 : تقوم الوزارة املكلفة باملالي
بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانني 
ـاس  والتنظيمات  املعمول ا، وعلى أس
ــالغ  االستعماالت اليت متت حسب املب
ـيت  املنصوص عليها يف اتفاق القرض وال

يبلغها إياها البنك اجلزائري للتنمية. 
 

ــات التسـيري  املادة 09 : ختضع عملي
احملاسيب التفاق القرض املذكور أعــاله 
ـة،  و اليت يضمنها البنك اجلزائري للتنمي
ــه األول  ألحكام هذا املرسوم وملحقي
ــة املصـاحل املختصـة  والثاين وملراقب
بالتفتيش التابعة للوزارة املكلفة باملالية. 

 
املادة 10 : يتم التكفل بالعمليات احملاسبية 
ـة  اليت تعكس تدخل البنك اجلزائري للتنمي
يف إطار موضوع هذا املرسوم وملحقيه 
ــر يف حسـابات  األول و الثاين، ألم
منفصلة ختضع للمراقبة القانونية والتبليغ 
املنتظم للمصاحل املختصة يف الــوزارة 

املكلفة باملالية فصليا وسنويا. 
 



 

ــون الوثـائق احملاسـبية  جيب أن تك
ـت  واألوراق الثبوتية متوفرة يف كل وق
ـل  لكي يراقبها يف عني املكان وحسب ك
وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش. 

 
امللحق الثاين 

 
الباب األول : تدخالت وزارة التربية 

الوطنية 
 

املادة األول : زيادة على التدخــالت 
واألعمال الناجتة عن أحكــام هـذا 
ـن  املرسوم وملحقيه األول والثاين، وع
ـة  اتفاق القرض، تكلف الوزارة املكلف
ـا،  بالتربية الوطنية يف حدود صالحيا
ويف إطار تنفيــذ املشـروع، بإجنـاز 
التدخالت اآلتية ، على اخلصوص :  

 
ـال  1. ضمان واألمر بضمان تنفيذ أعم

ــذ  التصميم والتنسيق واملتابعة والتنفي
والرقابة املتعلقة بالعمليات املقررة، 

 
ــة  2. إعـداد و تكليـف وايل والي

ــة أشـهر  بومرادس بإعداد كل ثالث
ـة  حصيلة العمليات املادية واملالية املتعلق
بتنفيذ املشروع الذي يرسل إىل الــوزارة 
ــة، والـوزارة  املكلفة بالتربية الوطني
املكلفة باملالية والســلطات املختصـة 

املعنية األخرى، 
 

3. التكفل بالتنسيق مع الوزارة املكلفة 

ـادل  باملالية والبنك اجلزائري للتنمية بتب
ــدوق السـعودي  املعلومات مع الصن
ــيما يف جمـال إبـرام  للتنمية، ال س
الصفقات وإبالغ كل خالف حمتمــل 

للسلطات املختصة املعنية، 

ـالتفتيش  4. تكليف مصاحلها املختصة ب

بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعــداد 
ـروع  تقرير سنوي عن تنفيذ برامج املش
ــذ  إىل غاية إعداد  التقرير النهائي لتنفي

املشروع. 
 

الباب الثاين : تدخالت الوزارة املكلفة 
باملالية 

 
ــادة علـى التدخـالت  املادة 02 : زي
ـوم  واألعمال الناجتة عن أحكام هذا املرس
ــن اتفـاق  و ملحقة األول والثاين، وع
ـة يف  القرض، تكلف الوزارة املكلفة باملالي
ــا،  إطار املشروع و يف حدود صالحيا
بإجناز التدخالت اآلتية، على اخلصوص: 

 
ـرف  1. وضع االعتمادات املالية حتت تص
ـة  وايل والية بومرداس مببلغ يساوي الكلف
ــج  املتوقعة للبناء والتجهيز حسب برام

املشروع، 
 

2. اختاذ كل الترتيبات الضرورية إلجناز 

ــا  عمليات تسديد القرض املنفذة طبق
للقوانني والتنظيمات املعمول ا علــى 
ــالغ  أساس االستعماالت اليت متت باملب

املنصوص عليها يف اتفاق القرض، 
 

ـرا  3. إعداد املفتشية العامة للمالية تقري

ــروع وتسـليمه  ائيا عن تنفيذ املش
ـاق  للسلطات املختصة املعنية بتسيري اتف

القرض وتنفيذه، 
 

ــاق  4. التكفل بالعالقات اخلاصة باتف

القرض قصد  ضمان : 
 

ــة  . تسيري استعمال القروض املخصص
ـروض  هلذا املشروع ومتابعة أرصدة الق



 

ــة متابعـة منتظمـة  املخصصة املتبقي
وصارمة، 

. إعداد اتفاقية التسيري بــني الـوزارة 
ــة والبنـك اجلزائـري  املكلفة باملالي

للتنمية، 
ــك  . تسيري ومراقبة العالقات بني البن
ـعودي  اجلزائري للتنمية والصندوق الس

للتنمية. 
 

الباب الثــالث : تدخـالت البنـك 
اجلزائري للتنمية 

 
ــى التدخـالت  املادة 03 : زيادة عل
واألعمال الناجتة عن أحكــام هـذا 
ـن  املرسوم و ملحقيه األول والثاين، وع
ــري  اتفاق القرض، يتوىل البنك اجلزائ
للتنمية، يف حــدود صالحياتـه، ويف 
ـالت  إطار تنفيذ املشروع، إجناز التدخ

اآلتية، على اخلصوص : 
 

ــع الـوزارة  1. إبرام اتفاقية تسيري م

املكلفة باملالية، 
 

ــتعمال  2. معاجلة امللفات املتعلقة باس

ــع  القرض باالتصال على اخلصوص م
ــة بالتربيـة الوطنيـة  الوزارة املكلف

والوزارة املكلفة باملالية، 
 

ـحب  3. التحقق، عند إعداد طلبات الس
من القرض، من مطابقــة النفقـات 
ــاق القـرض  املنصوص عليها يف اتف

والعقود املربمة يف إطار املشروع، 
 

4. اإلسراع يف تقدمي طلبات السحب من 
القرض إىل الصندوق السعودي للتنمية، 

 

ـرض  5. إجناز عمليات السحب من الق

ــرض وهلـذا  طبقا ألحكام اتفاق الق
املرسوم وملحقيه األول والثاين، 

 
ــة  6. التكفل جبميع الترتيبات الضروري

ــة  من أجل احلفاظ على مصاحل الدول
مقابل االلتزامات اليت تعهدت ا إلجناز 

املشروع، 
 

ــائل  7. إعداد عمليات احملاسبة واحلص

ورقابة وتقييم األعمــال والوسـائل 
والنتائج املتعلقة بتنفيذ املشروع،  

 
ــة  8. التكفل جبميع الترتيبات الضروري

الحترام القوانني والتنظيمات املطبقة يف 
جمال االلتزامات واألمر بالصرف، 

 
ـاق  9. إجناز تقييم حماسيب عن تنفيذ اتف

القرض يف كل مرحلة من مراحل تنفيذ 
ــداد الوثـائق اآلتيـة  املشروع و إع
ــة باملليـة  وإرساهلا إىل الوزارة املكلف

والوزارة املكلفة بالتربية الوطنية : 
 

. تقرير فصلي و تقرير سنوي يتضمنان 
تقييما لتنفيذ االتفاق، 

ــص عالقاتـه مـع  . تقرير فصلي خي
الصندوق السعودي للتنمية. 

 
ـاق  10. إعداد تقرير ائي عن تنفيذ اتف

الفرض يرسل إىل الوزارة املكلفة باملالية 
 

ـة  11. حفظ مجيع الوثائق املوجودة لدي

ــها، طبقـا  يف األرشيف واحلفاظ علي
للتشريع والتنظيم املعمول ما 

 



 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
ــؤرخ يف         قـرار رقـم 1021 م

ــام 1425 املوافـق     29 رمضان ع

13 نوفمرب سنة 2004 يتضمن فتح 

دورة تكوين متخصص لاللتحاق 
ــاع  ببعض األسالك اخلاصة بقط

التربية. 
 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى القانون رقم 05.91 املؤرخ يف 
ــق   30 مجادى الثانية عام 1411 املواف

ــم  16 يناير سنة 1991 واملتضمن تعمي

استعمال اللغة العربية املعدل واملتمم، 
 

ـؤرخ  ومبقتضى املرسوم رقم 59.85 امل
يف أول رجب عــام 1405 املوافـق     

23 مارس سنة 1985 واملتضمن القانون 

ـات  األساسي النموذجي لعمال املؤسس
و اإلدارات العمومية، 

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

ـة،  األساسي اخلاص بعمال قطاع التربي
املتمم، 

 
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 265.94 
ــام 1415  املؤرخ يف 29 ربيع األول ع
ــذي  املوافق 06 سبتمرب سنة 1994 وال
حيدد صالحيات وزير التربية الوطنية، 

 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 92.96 
ـق  املؤرخ يف 14 شوال عام 1416 املواف
03 مارس سنة 1996 واملتعلق بتكويــن 

املوظفني وحتسني مســتواهم وجتديـد 
معلومام، املعدل واملتمم، 

 
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 35.2000 
ــدة عـام 1420  املؤرخ يف 2 ذي القع
املوافق 07 فرباير سنة 2000 واملتضمـن 
تعديل القانون األساسي للمركز الوطين 
لتكوين إطارات التربية وتغيري تســميته 
إىل معهد وطين لتكويــن مسـتخدمي 
التربية وحتســني مسـتواهم، املعـدل 

واملتمم، 
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 36.2000 
ــدة عـام 1420  املؤرخ يف 2 ذي القع
املوافق 07 فرباير سنة 2000 واملتضمـن 
تعديل القانون األساســي للمعـاهد 
التكنولوجية للتربية و تغيري تسميتها إىل 

معاهد التكوين أثناء اخلدمة، 
 

ــوزاري املشـترك  ومبقتضى القرار ال
ــق  املؤرخ يف 28 صفر عام 1423 املواف
11 مايو سنة 2002 الذي حيدد برامــج 

ــض  التكوين املتخصص لاللتحاق ببع
األسالك اخلاصة بقطاع التربية الوطنية، 

 
ــوزاري املشـترك  ومبقتضى القرار ال
املؤرخ يف 12 ذي احلجة عــام 1424 
ـدد  املوافق 03 فرباير سنة 2004 الذي حي
ــم التكويـن املتخصـص  إطار تنظي
ــالك اخلاصـة  لاللتحاق ببعض األس

بقطاع التربية، 
 



 

ــن وحتسـني  ومبقتضى خمطط التكوي
املستوى وجتديد املعلومات لسنة 2004. 

 
يقرر ما يأيت 

 
ــادة  املادة األوىل : تطبيقا ألحكام امل
ــم  11 مكرر من املرسوم التنفيذي رق

ـام 1416  92.96 املؤرخ يف 14 شوال ع

ـور  املوافق 03 مارس سنة 1996 واملذك
ــرار إىل فتـح  أعاله، يهدف هذا الق
ــاق  دورة التكوين املتخصص لاللتح

بالرتب اآلتية : 
 

. مدير ملحقة مدرسة أساسية، 
. مدير مدرسة أساسية، 

. مدير مؤسسة التعليم الثانوي، 
. مستشار يف التربية. 

 
ــدر عـدد منـاصب  املادة 02 : يق
التكوين املفتوحة حسب كــل رتبـة 
ــط التكويـن و حتسـني  طبقا ملخط
املستوى وجتديد املعلومــات لسـنة 

2004، كما يأيت : 
 

940 منصبا مدير ملحقة مدرسة أساسية 

260 منصبا مدير مدرسة أساسية 

120 منصبا مدير مؤسسة التعليم الثانوي 

302 منصبا مستشار يف التربية 

 
املادة 03 : افتتحت التسجيالت ابتداء 
ــة  من تاريخ 17 نوفمرب 2004 إىل غاي

16 ديسمرب 2004. 

 

املـادة 04 : تنطلـق دورة التكويــن 
ــرة  املتخصص يوم السبت الثامن عش

(18) من شهر ديسمرب لسنة 2004. 
 

ــص  املادة 05 : ينظم التكوين املتخص
ـادة األوىل  جلميع الرتب املذكورة يف امل
ــاعي  أعاله، يف شكل تناويب حبجم س
ـا  يقدر بـ : 406 ساعة وتشمل دروس
نظرية و أعماال تطبيقيــة وحمـاضرات 
وعروضا وتداريــب يف مؤسسـات 

تعليمية تابعة لوزارة التربية الوطنية. 
 

ــص  املادة 06 : جيري التكوين املتخص
ـادة  بالنسبة جلميع الرتب املذكورة يف امل
ـن  األوىل أعاله، يف املعهد الوطين لتكوي
ــتواهم  مستخدمي التربية وحتسني مس

ومعاهد التكوين أثناء اخلدمة. 
 

ــم  املادة 07 : تلحق ذا القرار القوائ
ــالتكوين  االمسية للمترشحني املعنيني ب

املتخصص خــالل السـنة الدراسـية   
 .2005 / 2004

 
ـرة  املادة 08 : ينشر هذا القرار يف النش

الرمسية لوزارة التربية الوطنية. 
 

اجلزائر يف 13 نوفمرب 2004 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

ب. خالدي 
 
 
 



 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
ــؤرخ يف  قرار وزاري رقم 36 امل
ـة  06 ديسمرب 2004 يتضمن رزنام

ــة  االمتحانات واملسابقات املهني
واملدرسية لسنة 2005. 

 
إن وزير التربية الوطنية، 

 
ــؤرخ يف  مبقتضى األمر رقم 35.76 امل
16 ربيع الثاين 1396  املوافق 16 أفريل 

1976 املتعلق بتنظيم التربية والتكوين، 

 
مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 265.94 
ــام 1415  املؤرخ يف 29 ربيع األول ع
املوافق 06 سبتمرب 1994، الذي حيــدد 

مهام وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 293.95 
املؤرخ يف 05 مجادى األوىل عام 1416 

املوافق 30 سبتمرب سنة 1995، يتعلـق  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بكيفيات تنظيم املسابقات واالمتحانــات 
ــة يف املؤسسـات  واالختبارات املهني

واإلدارات العمومية، 
 

مبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم 94.89 
ــوان 1989 املعـدل  املؤرخ يف 20 ج
ـين  واملتمم  املتضمن إنشاء الديوان الوط

لالمتحانات و املسابقات. 
 

يقـرر  
 

ــرى االمتحانـات  املادة األوىل : جت
واملسابقات املدرسية واملهنيــة الـيت 
تنظمها وزارة التربية الوطنيــة خـالل 
السنة املدنية 2005 حســب الرزنامـة 

امللحقة ذا القرار. 
 

ـرة  املادة 02 : ينشر هذا القرار يف النش
الرمسية لوزارة التربية الوطنية. 

 
اجلزائر يف 06 ديسمرب 2004 

وزير التربية الوطنية 
بوبكر بن بوزيد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



رزنامة االمتحانات واملسابقات املدرسية و املهنية  لسنة 2004 
 

تاريخ  
اإلجراء 

فترة االمتحان أو املسابقة 
التسجيل 

تاريخ تسليم  
امللفات 

عدد 
الدورات 

اهليئة املنظمة 

الثالثاء 
22 فرباير 2005 

امتحان تثبيت األساتذة املهندسني 
واألساتذة اازين يف التعليم األساسي 

من 2005.01.11 
إىل 2005.02.12 

  1
مديريات التربية 
مع الفروع 
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ماى 2005 
املركز الوطين للتعليم    امتحان إثبات املستوى 

والتكوين عن بعد 
السبت 04 

جوان 2005 
شهادة التعليم األساسي  

(مشال و جنوب) 
من 2004.10.02 
إىل 2004.10.31 

تسلم امللفات للفروع 
قبل 2004.12.15 

مديريات التربية  
مع الفروع 

السبت 11 
جوان 2005 

من 2004.10.02 البكالوريا 
إىل 2004.10.31 

تسلم امللفات للفروع 
قبل 2004.12.15 

 1
د.و.ا.م 

مع الفروع 
السبت 11  

سبتمرب 2005 
ــاتذة اـازين يف  مسابقة توظيف األس

التعليم األساسي واألساتذة املهندسني 
من 2005.08.01 
إىل 2005.08.30 

مديريات التربية   

الثالثاء 13 
سبتمرب 2005 

من 2005.08.01 مسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي 
إىل 2005.08.30 

  1
مديريات التربية 
مع الفروع 

 
 

األحد 25  
سبتمرب 2005 

ـن  مسابقة الدخول إىل املعهد الوطين لتكوي
مستخدمي التربية و حتسني مستواهم : 

. مفتشو ط1، ط2، ط3  
. املقتصدون  

. نواب املقتصدين  
. أعوان املصاحل االقتصادية 

 
 

من 2005.08.17 
إىل 2004.09.15 

 
 

تسلم امللفات للفروع 
قبل 2005.09.20 

 
 

 1

 
 

د.و.ا.م 
مع الفروع 



 

تاريخ  
اإلجراء 

فترة االمتحان أو املسابقة 
التسجيل 

تاريخ تسليم  
امللفات 

عدد 
الدورات 

اهليئة املنظمة 

مسابقة أسالك املصاحل االقتصادية (مهين) 
. مقتصدون  

. نواب مقتصدين  
. أعوان املصاحل االقتصادية 

 
 

 1

1 مسابقة أسالك التوجيه املدرسي واملهين 

 مسابقة أسالك التغذية املدرسية 

 
 

األحد 02 
أكتوبر 2005 

امتحان الشهادة العليا للكفاءة 

 
 

من 2005.08.23 
إىل 2005.09.21 

 

 1

 
 

مديريات التربية 
مع الفروع 

 

االثنني 10 
أكتوبر 2005 

حسب رزنامة مسابقة  توظيف مفتشي التربية والتكوين 
التسجيل على 
قوائم التأهيل 
(مديرية 

املستخدمني) 

ــأهيل  تسلم قوائم الت
ــة  مع امللفات الكامل
ـــل  للديــوان قب

 2005.09.20

 
 1

 
د.و.ا.م 

التاريخ حتدده 
مديريات التربية مع 
املؤسسات املؤهلة 

 
االمتحانات املهنية و الفحوص املشتركة 

   
 1

 
مديريات التربية 

التاريخ حتدده 
مديريات التربية مع 
املؤسسات املؤهلة 

 
ــتركة املصنفـة مـن 14  األسالك املش

وما فوق  

 
مديريات التربية مع اهليئات املنظمة 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
ـــؤرخ يف          قـرار رقـم 766 م

07 ديسمرب 2004 يتضمن إنشــاء 

اللجنة الوطنية لتحضري األوملبياد 
اإلفريقية للرياضيات. 

 
إن وزير التربية الوطنية، 

 
ـم 49.90  مبقتضى املرسوم التنفيذي رق
املـؤرخ يف 16 فيفـري ســنة 1990 
ــي اخلـاص  املتضمن القانون األساس

بعمال التربية، 
 

ومبقتضى املرســوم التنفيـذي رقـم 
265.94 املؤرخ يف 06 سبتمرب ســنة 

1994 الذي حيدد صالحيــات وزيـر 

التربية الوطنية، 
 

ومبقتضى املرســوم التنفيـذي رقـم 
ـنة 1994  266.94 املؤرخ يف سبتمرب س

ـوزارة  املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية ل
التربية الوطنية، 

 
ــؤرخ يف  ومبقتضى القرار رقم 105 امل
ـداث  26 يونيو سنة 1996 املتضمن إح

منافسات علمية وتربوية، 
 
 
 
 

يقرر ما يلي  
 

ــى مسـتوى  املادة األوىل : تنشأ عل
اإلدارة املركزية لوزارة التربية الوطنيــة 
ـاد  جلنة تتكفل بتحضري و تنظيم األوملبي

اإلفريقية للرياضيات (2005). 
 

ــة املكلفـة  املادة 02 : تتشكل اللجن
بتحضري و تنظيم األوملبياد اإلفريقيــة 

للرياضيات (2005) من : 
 

. السيد زغاش ساعد، مدير التعليــم 
الثانوي العام رئيسا 

ـم  . السيد عبد العايل حممد، مدير التعلي
الثانوي التقين نائبا للرئيس 

. السيد صاحلي علي، عضوا 
. السيد عطية علي، عضوا 

. السيد بوفلجة العريب، عضوا 
. السيد قيبوعة العريب، عضوا 

. السيد حيي بوزيد، عضوا 
. السيد بن فليس صاحل، عضوا 
. السيدة  أوبيش ربيحة، عضوا 

. السيدة بطاطش إميان، عضوا     
 

املادة 03 : تعترب اللجنة املكلفة بتحضري 
ـات  و تنظيم األوملبياد اإلفريقية للرياضي
(2005) هيئة للتشاور والتداول حــول 
األوملبياد اإلفريقية للرياضيات من حيث 
التحضري والتنظيم كل يف جمال صالحياته. 

 
 
 



 

ــة املكلفـة  املادة 04 : تتكفل اللجن
بتحضري وتنظيم األوملبيــاد اإلفريقيـة 
للرياضيات (2005) باملهام البيداغوجية 

والتنظيمية واملالية و الوسائل. 
 

ــد اللجنـة املكلفـة  املادة 05 : تعق
بتحضري وتنظيم األوملبيــاد اإلفريقيـة 
ــة للتحضـري  (2005) جلسات دوري
والتنسيق وفق برنامج عمــل مسـطر 

ورزنامة زمنية حمددة. 
 

املادة 06 : يكلف السادة املديــرون 
ــة  املركزيون و مديرو الدواوين التابع
ــق هـذا  لوزارة التربية الوطنية بتطبي

القرار كل يف جمال اختصاصه. 
 

ـرة  املادة 07 : ينشر هذا القرار يف النش
الرمسية لوزارة التربية الوطنية 

 
اجلزائر يف 07 ديسمرب 2004 

األمني العام لوزارة التربية الوطنية 
ب. خالدي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 750 / 2004 

 
األمني العام 

إىل  
السيد مفتش أكادميية اجلزائر  

السيدات والسادة مديري التربية للواليات  
                                  (للتطبيق) 

 
ـاحل  املوضوع : حركة رؤساء املص

واملكاتب. 
 

ـم 95.94  املرجع : املرسوم التنفيذي رق
املؤرخ يف 25 مارس 1995 

 
ـة،  لقد الحظت أن بعض مديري التربي
ــاء املصـاحل  يعمدون إىل تعيني رؤس
ــهم دون  واملكـاتب أو إـاء مهام
االستشارة املســبقة ملصـاحل اإلدارة 
املركزية اليت تعود إليها صالحية اختــاذ 
ــني ال تتوفـر  القرار، أو اقتراح موظف
ــوص عليـها يف  فيهم الشروط املنص

املرسوم التنفيذي املذكور أعاله. 
 

ــريكم  لذا أجد نفسي مضطر إىل تذك
ـا،   بوجوب احترام الترتيبات املعمول

واتباع اإلجراءات التالية : 
 

ـتخدم  1. يف حالة اقتراح إاء مهام مس

ــم  يشغل منصبا عاليا، فإنه جيب عليك
ــل إىل اإلدارة  إرسـال تقريـر مفص
املركزية،  يتضمن عرض أسباب طلب  



 

ــاألمر، أو تقـدمي  إاء مهام املعين ب
ــاء  نسخة من طلبه إذا كان اإلاء بن
على رغبته، ويف احلالتني فإن املستخدم 
ـه إىل  حمل االقتراح يبقى على رأس عمل
غاية اختاذ القرار يف قضيته مــن قبـل 
اإلدارة املركزية وحصولكم على رأيها 

الصريح يف املوضوع. 
 

ــغل  2. ويف حالة اقتراح مستخدم لش

ــب أن يكـون  منصب عال، فإنه جي
املوظف املقترح من بني املوظفني الذين 
ـوم  تتوفر فيهم الشروط احملددة يف املرس
ــب  التنفيذي السالف الذكر، كما جي
ــتراح إىل اإلدارة  إرسـال هـذا االق

املركزية مرفوقا بالوثائق التالية : 
 

. بيان معلومات شخصية و مهنية، 
. جممل اخلدمات، 

. نسخ من املؤهالت العلمية، 
. نسخ من قرار التثبيت يف الرتبة احلالية، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــل مديـر  . تقييم املعين باألمر من قب
التربية مع حتديد املصلحة أو املكتب. 

 
ــالف  وكل إجراء يتخذ من قبلكم خي

هذه الترتيبات يعترب ملغى. 
 

ـى  إن املوافقة على تعيني املستخدمني عل
منصب عال مبصاحل مديريــة التربيـة، 
يترتب عنها شغور منصبه األصلي الذي 

كان يشغله. 
 

ــرورة  ويف األخري أؤكد لكم على ض
التطبيق الفعلي والصارم هلذه اإلجــراءات 
ـتخدمي  قصد توفري عامل االستقرار ملس
ـال  مديريات التربية، وضمان السري الفع

والناجح ملصاحلها. 
 

اجلزائر يف 07 ديسمرب 2004 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

ب. خالدي 
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