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النشرة الرمسية 
 للتربيـة الوطنيـة 

 
 

. رزنامة االمتحانات واملسابقات املهنية واملدرسية لسنة 2006. 
. العطل املدرسية للسنة الدراسية 2005 / 2006. 

. محالت االتصال االجتماعي والتربية الصحية يف الوسط املدرسي. 
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الفهـرس 
 

قرارات و مقرارات 
 

قرار وزاري رقم 25 مؤرخ يف أول أكتوبر 2005، يعدل القرار الوزاري رقــم 36 
ــابقات املهنيـة  املؤرخ يف 06 ديسمرب 2004، املتضمن رزنامة االمتحانات واملس

واملدرسية لسنة 2005. 
 

قرار وزاري رقم 26 مؤرخ يف أول أكتوبر 2004، يتضمن رزنامة االمتحانــات 
واملسابقات املهنية واملدرسية لسنة 2006. 

 
ـية  قرار رقم 078 مؤرخ يف 10 أكتوبر 2005، يتضمن حتديد رزنامة العطل املدرس

للسنة الدراسية 2005 / 2006. 
 

تعليمات  
 

ــق حبمـالت  تعليمة وزارية مشتركة رقم 003 مؤرخة يف 15 أكتوبر 2005، تتعل
االتصال االجتماعي والتربية الصحية يف الوسط املدرسي. 

 
مناشيـر 

 
منشور رقم 05.626 مؤرخ يف 17 أكتوبر 2005، يتعلق بإجراء امتحان مهين.  

 
آخر ما صدر من نصوص (لإلعالم)  

 
مرسوم تنفيذي مؤرخ يف 17 شعبان عام 1426 املوافق 21 ســبتمرب سـنة 2005، 
يتضمن القانون األساسي للديوان الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق ااورة وتنظيمه 

وسريه. 
(ج ر ع 65 م يف 2005.09.21 ص.23) 

 
ــنة  قرار وزاري مشترك مؤرخ يف 23 ربيع األول عام 1426 املوافق أول يونيو س
ــق  2005، يعدل ويتمم القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف 3 صفر عام 1424 املواف

ـة  05 أبريل سنة 2003، الذي حيدد شروط التنازل على العقارات املبنية أو غري املبني

التابعة لألمالك اخلاصة للدولة واملخصصة إلجناز عمليات تعمري أو بناء. 
(ج ر ع 65 م يف 2005.09.21 ص.36) 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
ــؤرخ يف  قرار وزاري رقم 25 م
ـرار  أول أكتوبر 2005، يعدل الق

الوزاري رقــم 36 املـؤرخ يف      
06 ديسمرب 2004 املتضمن رزنامة 

ــة  االمتحانات واملسابقات املهني
واملدرسية لسنة 2005. 

 
إن وزير التربية الوطنية، 

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

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، 
 

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

لالمتحانات و املسابقات. 
 
 
 
 
 
 
 

مبقتضى القرار الوزاري رقم 36 املؤرخ 
يف 06 ديسمرب 2004 املتضمن رزنامــة 
ــة  االمتحانـات واملسـابقات املهني

واملدرسية لسنة 2005. 
 

يقـرر 
 

ـض   املادة األوىل : يتم تعديل تاريخ بع
ـواردة  املسابقات واالمتحانات املهنية ال
يف القرار الوزاري رقم 36 الصـادر يف 

06 ديسمرب 2004 لتصبح كما يلي : 

 
1. يومي 09 و 10 نوفمرب 2005 مسابقة 

توظيف مفتشي التربية والتكوين، 
 

2. يوم 20 نوفمرب 2005 مسابقة الدخول 
ــتخدمي  إىل املعهد الوطين لتكوين مس

التربية وحتسني مستواهم : 
 

. منط : مفتشوا الطور األول، الثــاين، 
والثالث. 

 
ـرة  املادة 02 : ينشر هذا القرار يف النش

الرمسية لوزارة التربية الوطنية. 
 

اجلزائر يف 01 أكتوبر 2005 
وزير التربية الوطنية 
بوبكر بن بوزيد 

 
 

 

 

 
 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
ــؤرخ يف  قرار وزاري رقم 26 م
أول أكتوبـر 2004، يتضمــن 
ــابقات  رزنامة االمتحانات واملس

املهنية واملدرسية لسنة 2006. 
 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

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

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 
ـام 1416  املؤرخ يف 05 مجادى األوىل ع
املوافق 30 سبتمرب سنة 1995، يتعلـق  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـات  بكيفيات تنظيم املسابقات واالمتحان
ــة يف املؤسسـات  واالختبارات املهني

واإلدارات العمومية، 
 

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

لالمتحانات واملسابقات. 
 

يقـرر 
 

ــرى االمتحانـات  املادة األوىل : جت
ــة الـيت  واملسابقات املدرسية واملهني
تنظمها وزارة التربية الوطنية خــالل 
السنة املدنية 2006 حســب الرزنامـة 

امللحقة ذا القرار. 
 

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

 
اجلزائر يف 01 أكتوبر 2005 

وزير التربية الوطنية 
بوبكر بن بوزيد 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



رزنامة االمتحانات واملسابقات املدرسية واملهنية لسنة 2006 
 

تاريخ 
اإلجراء 

فترة االمتحان أو املسابقة 
التسجيل 

تاريخ تسليم  
امللفات 

عدد 
الدورات 

اهليئة املنظمة 

امتحان تثبيت األساتذة املهندسني 21 فرباير 2006 
واألساتذة اازين يف التعليم األساسي 

من 2006.01.08 
إىل 2006.02.07 

  1
مديريات التربية 
مع فروع دوام 

املركز الوطين للتعليم والتكوين    امتحان إثبات املستوى 16 ماى 2006 
عن بعد 

من 2005.10.01 امتحان اية مرحلة التعليم االبتدائي 27 ماي 2006 
إىل 2005.10.31 

تسلم امللفات للفروع قبل 
 2005.12.15

مديريات التربية 1 
مع الفروع 

شهادة التعليم األساسي  03 جوان 2006 
(مشال و جنوب) 

من 2005.10.01 
إىل 2005.10.31 

تسلم امللفات للفروع قبل 
 2005.12.15

مديريات التربية 1 
مع الفروع 

من 2005.10.01 البكالوريا 10 جوان 2006 
إىل 2005.10.31 

تسلم امللفات للفروع قبل 
 2005.12.15

 1
دوام 

مع الفروع 

ــة 24 جوان 2006  دورة استدراكية المتحان اية مرحل
التعليم االبتدائي 

مديريات التربية    
مع الفروع 

09 سبتمرب 

 2006

مسابقة توظيف األســاتذة اـازين يف 
التعليم األساسي واألساتذة املهندسني 

من 2006.07.11 
إىل 2006.08.24 

مديريات التربية 1  

10 سبتمرب 

 2006

من 2006.07.13 مسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي 
إىل 2006.08.26 

تسلم امللفات للفروع قبل 
 2006.09.01

دوام 1 
مع الفروع 



 
 

10 سبتمرب 

 2006

مسابقة الدخـول إىل املعـهد الوطـين 
ــة و حتسـني  لتكوين مستخدمي التربي

مستواهم : 
. مفتش التربية والتعليم األساسي  
. مفتش التوجيه املدرسي واملهين 

. مقتصد، نائب مقتصد  
. املديرين ملختلف األطوار 

 
 

من 2006.07.13 
إىل 2006.09.26 

 
 

تسلم امللفات للفروع 
قبل 2006.09.01 

 
 

 1

 
املعهد الوطين لتكوين 

مستخدمي التربية وحتسني 
مستواهم 

12 سبتمرب 

 2006
من 2006.07.15 مسابقة توظيف مساعدي التربية 

إىل 2006.08.28 
مديريات التربية 1  

 
 

مديريات التربية 
مع الفروع 

 

 
 
 

16 سبتمرب 

 2006

مسابقة عمال املصاحل االقتصادية 
مسابقة أسالك التوجيه املدرسي واملهين 
1. مستشار يف التوجيه املدرسي واملهين 
2. مستشار رئيسي يف التوجيه املدرسي 

   واملهين 
مسابقة أسالك التغذية املدرسية 
امتحان الشهادة العليا للكفاءة 

 
 

من 2006.07.18 
إىل 

 20065.08.31

 
 

تسلم امللفات للفروع 
قبل 2006.09.06 

 
 
 

 1

مديريات التربية 
 

18 سبتمرب 

 2005

 
مسابقة  توظيف مفتشي التربية 

والتكوين 

حسب رزنامة 
التسجيل على 
قوائم التأهيل 

(مديرية 
املستخدمني) 

تسلم قوائم التأهيل مع 
امللفات الكاملة للديوان 
قبل 2006.09.08 

 
 1

 
د.و.ا.م 



تاريخ  
اإلجراء 

فترة االمتحان أو املسابقة 
التسجيل 

تاريخ تسليم 
امللفات 

عدد 
الدورات 

اهليئة املنظمة 

التاريخ حتدده 
مديريات التربية 
مع املؤسسات 

املؤهلة 

 
االمتحانات املهنية والفحوص املشتركة 

   
 1

 
مديريات التربية 

التاريخ حتدده 
مديريات التربية 
مع املؤسسات 

املؤهلة 

 
األسالك املشــتركة املصنفـة مـن 14 

وما فوق  

 
مديريات التربية مع اهليئات املنظمة 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
قـرار رقـم 078 مــؤرخ  يف        

ـد  10 أكتوبر 2005، يتضمن حتدي

رزنامة العطل املدرسية للســنة 
الدراسية 2005 / 2006. 

 
إن وزير التربية الوطنية، 

 
مبقتضى املرسوم رقم 120.63 املــؤرخ 
ــنة 1963، املتضمـن  يف 18 أفريل س
ـم  رزنامة العطل املدرسية واملعدل واملتم

ــؤرخ يف       باملرسـوم رقـم 98.64 امل
19 مارس سنة 1964، 

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

ـنة 1994،  1415، املوافق 06 سبتمرب س

احملدد لصالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

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

العطل املدرسية. 
 

يقرر ما يلي  
 

ــة العطـل  املادة األوىل : حتدد رزنام
ـية 2005 / 2006،  املدرسية للسنة الدراس

كالتايل : 
 

عطلة اخلريف 
 

ــن يـوم اخلميـس       مجيع املناطق : م
27 أكتوبـر 2005 مسـاء، إىل يــوم 

السبت 05 نوفمرب2005 صباحا. 
 

عطلة الشتاء 
 

ــن يـوم االثنـني       املنطقة األوىل : م
ــاء، إىل يـوم  19 ديسمرب 2005 مس

الثالثاء 03 جانفي 2006 صباحا. 
 

املنطقة الثانية والثالثة : من يوم االثنني 
ــاء، إىل يـوم  26 ديسمرب 2005 مس

الثالثاء 03 جانفي 2006 صباحا. 
 

عطلة الربيع 
 

مجيع املناطق : مــن يـوم االثنـني        
20 مارس 2006 مساء، إىل يوم الثالثاء 

04 أفريل 2006 صباحا. 

 
عطلة الصيف 

 
املنطقة األوىل : يوم الثالثاء 04 جويلية 

 .2006

 
ــس  املنطقة الثانية والثالثة : يوم اخلمي

15 جوان 2006. 

 
ـبة  املادة 02 : تبدأ عطلة الصيف بالنس
ــل العمليـات  لإلداريني بعد إجناز ك
املتعلقة بأشغال اية السنة الدراسيـة، 



ــول والتوجيـه،   مبا فيها جمالس القب
ــات الرمسيـة  وإعالن نتائج االمتحان
ـى  وتسليم الوثائق املختلفة للتالميذ، عل
ــاريخ  أن تبدأ بعد ثالثة أسابيع من الت
الرمسي النتهاء السنة الدراسية، احملــدد 
ــن  يف املادة األوىل أعاله. غري أنه ميك
استدعاء املدرسني واألساتذة واإلداريـني 
خالل العطل املدرسية، وعندما تقتضي 
الضرورة ذلك، لتأطــري االمتحانـات 
ــات  الرمسيـة، واملشـاركة يف العملي
التكوينية، وضمــان املداومـة علـى 

مستوى املؤسسات التعليمية. 
 

ــول املدرسـي  املادة 03 : يتم الدخ
ـية 2006 / 2007،  بالنسبة للسنة الدراس

حسب املناطق كالتايل : 
 

املنطقة األوىل : 
 

ــوم  . املوظفون اإلداريون : صباح ي
السبت 02 سبتمرب 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــوم  . املعلمون واألساتذة : صباح ي
الثالثاء 05 سبتمرب 2006. 

ــاح يـوم السـبت       . التالميذ : صب
09 سبتمرب 2006. 

 
املنطقة الثانية والثالثة : 

 
ــوم  . املوظفون اإلداريون : صباح ي

السبت 09 سبتمرب 2006. 
ــوم  . املعلمون واألساتذة : صباح ي

الثالثاء 12 سبتمرب 2006. 
ــاح يـوم السـبت       . التالميذ : صب

16 سبتمرب 2006. 

ـرة  املادة 04 : ينشر هذا القرار يف النش
الرمسية لوزارة التربية الوطنية. 

 
اجلزائر يف 10 أكتوبر 2005 

وزير التربية الوطنية 
بوبكر بن بوزيد 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

وزارة الصحة والسـكان وإصـالح 
املستشفيات 

 
ـم 003  تعليمة وزارية مشتركة رق
مؤرخة يف 15 أكتوبر 2005، تتعلق 
حبمالت االتصــال االجتمـاعي 
ــة يف الوسـط  والتربية الصحي

املدرسـي. 
 

املرسل إليهم : 
ــدراء الصحـة  . السيدات والسادة م

والسكان بالواليات 
. السيدة مفتشة أكادميية والية اجلزائر 

ــدراء التربيـة  . السيدات والسادة م
بالواليات 

ـات  . السيدات والسادة مدراء القطاع
الصحية 

 
باالتصال مع :  

ــة فـرق  . مدراء املؤسسات التربوي
الصحة املدرسية 

 
ـاطات  تعترب التربية الصحية إحدى النش
الكفيلة بترقية الصحة العمومية، وعليه، 
ـال  فإن إعداد برامج تربية صحية واتص
ـاكل  اجتماعي تنكب على معاجلة املش

الصحية أضحى أمرا ضروريا. 
 

جيب أن تعىن هذه الربامج بأكرب عــدد 
ممكن من الشرائح االجتماعية و ذلـك 

لترقية أمناط سلوكية سليمة. 
 

ـا  إن الوسط املدرسي يضم فئة هامة هل
ـامج  خصوصياا، مما يقتضي وضع برن
ـاعي  للتربية الصحية و االتصال االجتم
يتناسب ويستجيب ملتطلبات خاصة. 

 
ــدر التربيـة  إن املدرسة بوصفها مص
والترقية الصحيــة بامتيـاز سـتمكن 
ــل التربيـة  األطفال املتمدرسني بفض

الصحية من : 
 

ــاذ  . اكتساب معارف تسمح هلم باخت
قرارات صائبة يف جمال الصحة، 

. باكتساب استقاللية ومسؤولية اجتماعية، 
. حياة ذات نوعية أفضل. 

 
ـة  وعليه جيب أن حتظى نشاطات التربي
ــة  الصحية اليت تتكفل ا فرق الصح
ـكل  املدرسية بتنظيم أفضل تتبلور يف ش
برنامج يتناسب واملشــاكل الصحيـة 

السائدة. 
 

1. رزنامة احلمالت 
 

ـة  حددت املنظمة العاملية للصحة رزنام
ــة بعـض  دولية لأليام العاملية ملكافح
ــات الـيت  مشاكل الصحة أو الوضعي

تشكل خطرا. 
 

ـدد  نظرا لألمهية اليت تكتسيها العملية والع
الكبري للتالميذ، اعتمدت وزارة الصحة 
والسكان وإصالح املستشفيات ووزارة 
ــم  التربية الوطنية رزنامة موحدة لتنظي
ــة الصحيـة واالتصـال  محالت التربي
االجتماعي يف الوسط املدرسي للسـنة 

الدراسية 2005 / 2006 :  



رزنامة محالت االتصال االجتماعي و التربية الصحية الواجب القيام ا يف الوسط 
املدرسي املوسم الدراسي 2005 / 2006 

 
احملاور الفترات 

اضطرابات العني بسبب مشاهدة الكسوف بدون محاية سبتمرب  2005 
التربية الغذائية و نظافة املواد الغذائية أكتوبر  2005 

نظافة اجلسم و اللباس نوفمرب  2005 
نظافة البيئة املدرسية 

الوقاية من األمراض املتنقلة جنسيا والسيدا ديسمرب 2005 
الوقاية من األمراض : ممارسة التربية البدنية و الرياضية جانفي  2006 

ـود فرباير   2006  " األسبوع املغاريب للصحة املدرسية " : الوقاية من اعوجاج العم
الفقري 

التسمم عن طريق النباتات و احليوانات مارس  2006 
" اليوم العاملي للصحة " أبريل  2006 

 
مايو 2006 

صحة املراهقني : 
. مكافحة التبغ 

. مكافحة املخدرات واإلدمان 
. الصحة اإلجنابية واجلنسية 

 
مالحظة : يقوم جراحو األسنان العاملون 
يف إطار الصحة املدرسية بتنظيم محلــة 
ــة  االتصال االجتماعي والتربية الصحي
ــنان بإعطـاء  للوقاية من تسوس األس
ــا  فلييورور الصوديوم وستحدد الحق

الفترة اليت تقتضيها هذه احلملة. 
 

2. اإلجراءات الواجب اختاذها  

 
ـب  1.2. التحضري : لتنظيم أية محلة جي

القيام مبا يلي : 
 

ـا  . حتديد حمتوى املوضوع و تكييفه مب
ــتهدفة  يتالءم مع خصائص الفئة املس

(املستوى التربوي وسن التالميذ). 

 
. تنظيم اجتماعات عمل على خمتلـف 
ـة،  املستويات (الوالية، املقاطعة التربوي
ـركاء  املؤسسة التربوية) مع خمتلف الش
(املفتشون، املعلمون، أطباء الصحــة 

املدرسية). 
 

. اختيار أنشــطة متنوعـة ( درس، 
ــابقة يف الرسـم،  حماضرة، حبث، مس

مسرحية،...). 
 

ــدوم  2.2. سري احلمالت : جيب أن ت

ــة  كل محلة أسبوعا على األقل لتغطي
ــك  كل ألقسام املستهدفة باحلملة وذل
حسب أمهية املوضــوع والنشـاطات 

املربجمة. 



ــن أن  فيما خيص احملاضرات، يستحس
ــني  ختصص لتالميذ الثانوي و املوظف

املعنيني. 
 

ــا  يتم اختيار األسابيع اليت تنظم خالهل
ــال  نشاطات التربية الصحية و االتص
االجتماعي حول احملــاور املسـجلة 
بالرزنامة املشار إليها أعاله حمليا خارج 
فترات االمتحانات و املراجعة و العطل 

املدرسية. 
 

ــتعينوا  ميكن ملنظمي احلمالت أن يس
ــاءات الـيت هلـا عالقـة  بكل الكف
ــن،  باملوضوع (مفتشو التربية والتكوي

أطباء خمتصون، أئمة، مجعيات،...). 
 

ــة بالرزنامـة  جيب التقيد يف كل محل
ــرب  املشار إليها أعاله و استهداف أك
عدد من التالميذ و املستخدمني غري أنه 
ــس  جيب اإلشارة بأن هذا الربنامج لي
ــع  حمصورا إذا ميكن استهداف مواضي
ــية  أخرى من قبل فرق الصحة املدرس
آخذين يف االعتبار االحتياجات احملددة 
من طرف مستخدمي الصحة أو بطلب 
من التالميذ و املعلمني ومجعيات أولياء 

التالميذ. 
 

تستعمل فرق الصحة املدرسية خــالل 
ـات،  احلمالت دعائم (ملصقات، مطوي
ومضات فيديو ... اخل) الـيت تعدهـا 
ــكان وإصـالح  وزارة الصحة و الس
ـة  املستشفيات مبعية وزارة التربية الوطني
واملوضوعة حتــت تصرفكـم وكـذا 

الدعائم املعدة حمليا. 

3. التربية الصحية واالتصال االجتماعي 
يف اجلنوب 

 
ــة  تتكفل فرق الصحة املدرسية العامل
ـص  بواليات اجلنوب مبهمة تنظيم حص
التربية الصحية حول مشاكل الصحــة 
السائدة حمليا منها التسـمم العقـريب، 

الرمد احلبييب ومحى املستنقعات. 
 

هلذا الغرض، مت إعداد كتيب حول التربية 
ــي  من أجل الصحة يف الوسط املدرس
خاص باجلنوب ووضعه يف متناول فرق 
الصحة املدرسية يف اجلنوب، ويرصــد 
ــة بتنظيـم  هذا الدليل الدعائم الكفيل
ـة  أفضل لربنامج التربية من أجل الصح

اخلاص باجلنوب وتنفيذه. 
 

ــة  عالوة على ذلك، تنظم فرق الصح
املدرسية بواليات اجلنوب بالتنسيق مع 
املعلمني، خالل فترة احلملة املتعلقــة 
ــط  بالوقاية من الرمد احلبييب يف الوس
ــر 2005 إىل مـارس  املدرسي (أكتوب
ــنة  2006) اليت ختص التالميذ من الس

ــعة  األوىل ابتدائـي إىل السـنة التاس
ــة  أساسي، حصصا يف التربية الصحي
ــل الوجـه  حول نظافة اجلسم (غس
واليدين) وحول نظافة البيئة املدرسية. 

 
4. التربية الصحية للفم و األسنان 

 
ـنان  يف إطار برنامج صحة الفم و األس
يف الوسط املدرسي ينظم جرحو أسنان 
ــل السـنة  الصحة املدرسية خالل ك
ـم  الدراسية حصص التربية الصحية للف
و األسنان حول تنظيــف األسـنان 



ــيئة وأمهيـة  وتفادي املماراسات الس
ــذا  العالج للحفاظ على األسنان وك

عرض تقنيات تنظيف األسنان. 
 

ــال  إضافة إىل ذلك، تنظم محلة لالتص
ــة حـول  االجتماعي والتربية الصحي
ــنان بإعطـاء  الوقاية من تسوس األس
الفلييورور الصديوم من طرف جراحي 
ـا  أسنان الصحة املدرسية و حتدد الحق
ــق تعليمـة  فترة هذه العملية عن طري

متعلقة باملوضوع. 
 

5. تقييم احلمالت  

 
ــالت املنظمـة  جيب تقييم كل احلم

وينبغي أن يشمل هذا التقييم : 
 

1.5. اجلانب الكمي يقدر من خالل : 
 

. عدد املؤسسات املغطاة، 
. عدد التالميذ الذين مستهم احلملة، 

. عدد ونوعية النشاطات املنظمة، 
. اختصاص املتدخلني وعددهم، 

. الدعائم املستعملة. 
 

2.5. اجلانب النوعي  يقدر من خالل : 
 

. درجة مشاركة التالميذ، 
. مدى اهتمامهم باملوضوع. 

 
 
 
 
 
 

ــر احلملـة واكتسـاب  فيما خيص أث
ــلوكات سـليمة سـيتم  مواقف وس

تقييمها الحقا. 
 

ــن  اخلالصة : حتتل التربية الصحية م
ـة  خالل محالت التربية من أجل الصح
ـة يف  و االتصال االجتماعي مكانة هام
ــة يف الوسـط  حجم نشاطات الصح
املدرسي وجيب أن تصبــح الشـغل 
ــة  الشاغل لكل األطراف املعنية حبماي

الصحة يف الوسط املدرسي. 
 

ـة  وبالتايل جيب على مستخدمي الصح
ــذا التالميـذ أنفسـهم  والتربية وك
ــل التحضـري  املشاركة يف كل مراح

وجمريات محالت التربية الصحية. 
 

ــري احلسـن  نويل أمهية خاصة للتحض
ــم  وتقييم هذه احلمالت ونطلب منك
بالصعوبات اليت تواجهكم يف تنظيمها. 

 
اجلزائر يف 15 أكتوبر 2005 

وزير التربية الوطنية 
بوبكر بن بوزيد 

وزير الصحة والسكان 
وإصالح املستشفيات 

عمار تو 
 
 
 
 
 
 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية املستخدمني 
الرقم : 626 / 2005 

 
إىل  

السيد األمني العام (لإلعالم) 
السيد رئيس الديوان 

السيد املفتش العام 
السادة مديري اإلدارة املركزية 

 
املوضوع : إجراء امتحان مهين. 

 

ـق  يشرفين أن أبعث إليكم املنشور املتعل
ــب   بإجراء االمتحان املهين لبعض الرت
ــه علـى مجيـع  و ذلك قصد توزيع
ـؤوليتكم  املستخدمني العاملني حتت مس
و دعوة من تتوفــر فيـهم الشـروط 
ــني  الواجب توفرها يف املوظفني الراغب

يف املشاركة يف هذا االمتحان. 
 

1. األسالك والرتب املعنية باالمتحان 

 
خيص هذا االمتحان املوظفني الذيــن 
تتوفر فيهم الشروط القانونية املطلوبــة 

كما هو مبني يف اجلدول أدناه : 
  

السلك أو الرتبة حمل 
االمتحان املهين 

عدد املناصب 
املفتوحة لالمتحان 

املهين 

املوظفون املعنيون والشروط  
املطلوبة 

 
متصرف 

 
 02

ــبون  املسـاعدون اإلداريـون واحملاس
ــم (05)  اإلداريون الرئيسيون الذين هل
سنوات من اخلدمة الفعلية ذه الصفة. 

تقين سامي يف اإلعالم 
اآليل 

 
 02

ــن هلـم  التقنيون يف اإلعالم اآليل الذي
ــذه   (05) سنوات من اخلدمة الفعلية

الصفة. 

 
مساعد إداري رئيسي 

 
 08

ــاب  املسـاعدون اإلداريـون و الكت
ــة  الرئيسيون للمديرية الذين هلم أقدمي
ــذه   (05) سنوات من اخلدمة الفعلية

الصفة. 

ــن هلـم (05) 02 مساعد إداري  املعاونون اإلداريون الذي
سنوات من اخلدمة الفعلية ذه الصفة. 

ـنوات 02 كاتب مديرية رئيسي  كتاب املديرية الذين هلم (03) س
من اخلدمة الفعلية ذه الصفة. 

ــن هلـم (05) 01 معاون إداري  األعوان اإلداريون الذي
سنوات من اخلدمة الفعلية ذه الصفة. 

 



السلك أو الرتبة حمل 
االمتحان املهين 

عدد املناصب 
املفتوحة لالمتحان 

املهين 

املوظفون املعنيون والشروط  
املطلوبة 

 
حماسب إداري 

 
 01

ــن  املساعدون احملاسبون اإلداريون الذي
ـذه   هلم 05 سنوات من اخلدمة الفعلية

الصفة. 

01 مساعد حماسب 
ـن  أعوان املكاتب الذين هلم 5 سنوات م

اخلدمة الفعلية ذه الصفة. 

01 عون إدارة 
ـن  أعوان املكاتب الذين هلم 5 سنوات م

اخلدمة الفعلية ذه الصفة. 

01 كاتب راقن 
ـنوات  أعوان الراقنون الذين هلم (03) س

من اخلدمة الفعلية ذه الصفة. 
 

2. كيفية املشاركة يف االمتحان املهين 

 
يقدم املوظفون الذين تتوفــر فيـهم 
ــاركة يف  الشـروط املطلوبـة للمش
االمتحان املهين طلبام اخلطيــة عـن 
طريـق السـلم اإلداري إىل مديريــة 
املستخدمني قبل 15 يوما ابتداء مــن 

تاريخ اإلعالن عن االمتحان. 
 

ـان  تعرض ملفات  املترشحني على اللج
ـن  التقنية املختصة لدراستها و التأكد م
توفر الشروط القانونيــة يف املوظفـني 
املترشحني، تضبط على إثرها القائمــة 
النهائية للمترشحني املقبولني ، قصـد  

 
 
 
 
 
 
 

 
ــراء االمتحـان  استدعاء املعنيني إلج
ــاريخ  باملؤسسات املختصة وسيحدد ت
ـه  إجراء  االمتحان واملؤسسة اليت تنظم

يف وقت الحق. 
 

ـني  ويف األخري أطلب من املوظفني املعني
ـدمي  لإلطالع  على هذا املنشور ، و تق

طلبام يف الوقت احملدد. 
 

اجلزائر يف 17 أكتوبر 2005 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير املستخدمني 
بن عزوط إلياس 
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