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وزارة التربية الوطنية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النشرة الرمسية 
 للتربيـة الوطنيـة 

 
 

. منع إقصاء التالميذ من املؤسسات التعليمية. 
. ارتقاء التالميذ يف التعليم االبتدائي واملتوسط. 

. تنظيم حصص استدراكية للتالميذ غري املقبولني يف السنة  
  األوىل متوسط. 
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الفهـرس 
 

قرارات ومقرارات 
 

ــل سـنة  قرار وزاري مشترك مؤرخ يف 3 ربيع األول عام 1427 املوافق 02 أفري
ــارات البيداغوجيـة  2006، حيدد التنظيم الداخلي للمركز الوطين إلدماج االبتك

وتنمية تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف التربية. 
(ج ر ع 36 م يف 2006.05.31 ص. 22) 

 
مناشري 

 
منشور رقم 06.177 مؤرخ يف 13 ماي 2006، يتعلــق بإقصـاء التالميـذ مـن 

املؤسسات التعليمية. 
 

منشور رقم 06.68 مؤرخ يف 23 ماي 2006، يتعلق بارتقاء التالميــذ يف التعليـم 
االبتدائي واملتوسط. 

 
ــتدراكية  منشور رقم 06.69 مؤرخ يف 23 ماي 2006، يتعلق بتنظيم حصص اس

لفائدة التالميذ غري املقبولني يف السنة األوىل متوسط. 
 

ــور  منشور رقم 06.280 مؤرخ يف 23 أفريل 2006، يتعلق مبنشور تكميلي للمنش
اإلطار املتعلق حبركة التنقل للموظفني. 

 
آخر ما صدر من نصوص (لإلعالم)  

 
ـايو  مرسوم رئاسي رقم 177.06 مؤرخ يف 4 مجادى األوىل عام 1427 املوافق 31 م
ــة اجلمهوريـة  سنة 2006، يتضمن إحلاق املديرية العامة للوظيفة العمومية برئاس

(األمانة العامة للحكومة). 
(ج ر ع 36 م يف 2006.05.31 ص. 04) 
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ــؤرخ يف    قرار وزاري مشترك م
3 ربيع األول عام 1427 املوافــق 
02 أفريـل سـنة 2006، حيــدد 

ـين  التنظيم الداخلي للمركز الوط
ـة  إلدماج االبتكارات البيداغوجي
و تنمية تكنولوجيات اإلعــالم 

واالتصال يف التربية. 
 

إن رئيس احلكومة، 
 

ووزير التربية الوطنية، 
 

ووزير املالية، 
 

ـؤرخ يف  مبقتضى املرسوم رقم 59.85 امل
أول رجب عام 1405 املوافق 23 مارس 
سنة 1982 واملتضمن القانون األسـاس 
النموذجي لعمال املؤسســات واإلدارات 

العمومية، 
 

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

ـن  املوافق 19 أفريل سنة 2004 واملتضم
تعيني رئيس احلكومة، 

 
ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  161.05 املؤرخ يف 22 ربيع األول ع

ــايو سـنة 2005  1426 املوافق أول م

واملتضمن تعيني أعضاء احلكومة، 
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام 1424  471.03 املؤرخ يف 8 شوال ع

املوافق 2 ديسمرب سنة 2003 و املتضمن  
 

ــاج  إنشـاء املركـز الوطـين إلدم
ــة  االبتكـارات البيداغوجيـة وتنمي
تكنولوجيات اإلعـالم واالتصـال يف 

التربية وتنظيمه وعمله. 
 

يقررون ما يأيت 
 

املادة األوىل : تطبيقا ألحكام املادة 10 
ــذي رقـم 471.03  من املرسوم التنفي
ــق  املؤرخ يف 8 شوال عام 1424 املواف
02 ديسمرب ســنة 2003 واملذكـور 

ــد  أعاله، يهدف هذا القرار إىل حتدي
ــي للمركـز الوطـين  التنظيم الداخل
إلدماج االبتكارات البيداغوجية وتنمية 

ــال        تكنولوجيـات اإلعـالم واالتص
يف التربية. 

 
املادة 02 : يشــمل املركـز الوطـين 
إلدماج االبتكارات البيداغوجية وتنمية 
تكنولوجيات اإلعـالم واالتصـال يف 
ــاعدة  التربية، حتت سلطة املدير ومبس
ــاحل  املدير املساعد الذي تلحق به مص
ــة،  املستخدمني والوسائل العامة واملالي

ما يأيت : 
 

. قسم الشبكة، 
. قسم اإلعالم واالتصال، 

ــدار الـدروس املتعـددة  . قسم إص
الوسائط، 

ــر االبتكـارات  . قسم البحث ونش
البيداغوجية والتعاون، 

. قسم املوارد املتعددة الوسائط. 
 



 

املادة 03 : يكلف قســم الشـبكة       
مبا يأيت : 

 
. يقوم بدور املزود لقطــاع التربيـة، 
ـاته  وذلك بضمان ربط هياكله ومؤسس

العمومية بشبكة األنترنت، 
. تقـدمي املسـاعدة التكنولوجيـــة 
ــة  الضروريـة للمؤسسـات العمومي

واهلياكل التابعة لقطاع التربية،  
ــة  . الدراسة واملشاركة يف إقامة أرضي
ــدف تزويـد   ،معلوماتية وتسيريها
قطاع التربية الوطنية بتكنولوجيــات 

اإلعالم واالتصال. 
 

ويضم ثالث (3) مصاحل :  
 

. مصلحة املزود، 
. مصلحة الصيانة و دعم األجهزة، 

. مصلحة تسيري األرضية املعلوماتية. 
 

املادة 04 : يكلف قســم اإلعـالم 
واالتصال مبا يأيت : 

 
ــة يف إقامـة  . ضمان املساعدة التقني
واسـتعمال تكنولوجيـات اإلعــالم 
واالتصال يف التربية  يف كل األنشــطة 
البيداغوجيـة واإلداريـة والتســيريية 
بقطاع التربية، يف جمال دعم األجــهزة 

وإسناد الربجمة. 
 

ويضم ثالث (3) مصاحل : 
 

. مصلحة األرشيف، 
. مصلحة تسيري البوابات والربيد، 

. مصلحة قاعدة املعطيات وموزعـات 
اإلعالم. 

 
ــف قسـم إصـدار  املادة 05 : يكل

الدروس املتعددة الوسائط مبا يأيت : 
 

. تشكيل مصاحل متعددة تتوىل تصـور 
ــوب وبرجمتـها  الدروس على احلاس

واملصادقة عليها، 
. ضبط و تطبيق معايري التأهيل وإثبات 
ــات اإلعـالم  الشهادة يف تكنولوجي

واالتصال يف التربية، 
. إنتاج وثائق مسعية – بصرية متعــددة 
ــل املبـادرات  الوسائط  وتشجيع ك
ــة  اهلادفة  إىل تصور األدوات التعليمي

ــة املبتكـرة يف     واملساعي البيداغوجي
هذا اال. 

 
ويضم ثالث (3) مصاحل : 

 
. مصلحة التصميم واإلعداد، 
. مصلحة االعتماد واملصادقة، 

. مصلحـة السـمعي – البصــري 
والوسائط املتعددة. 

 
املادة 06 : يكلف قسم البحث ونشر 

االبتكارات البيداغوجية والتعــاون   
مبا يأيت : 

 
ــات الوطنيـة  . املسامهة مع املؤسس
ـول  والدولية املتخصصة يف كل حبث ح
ــة عـن  التحوالت البيداغوجية الناجت
ـالم  استعمال وتنمية تكنولوجيات اإلع

واالتصال يف التربية، 



 

. مساعدة املعلمني ومستخدمي التسيري 
ــارات  يف كـل مـا يتعلـق باالبتك
ـات  البيداغوجية واستعمال التكنولوجي
ــالم واالتصـال يف  اجلديدة يف  اإلع

التربية، 
ــادل مـع  . إقامة عالقات تعاون وتب
األجهزة  األجنبية املماثلة واملنظمــات 
ــل يف  الدولية اليت تتناول مسائل تدخ

ميدان اختصاص املركز. 
 

ويضم ثالث (3) مصاحل : 
 

. مصلحة البحث، 
. مصلحة نشر االبتكارات البيداغوجية، 

. مصلحة التعاون. 
 

ــف قسـم املـوارد  املادة 07 : يكل
املتعددة الوسائط مبا يأيت : 

 
ـة  . مجع ومعاجلة كل املعلومات املتعلق
باالبتكارات البيداغوجية والتكنولوجيات 
اجلديدة يف اإلعالم واالتصال يف التربية 
ـة،  ووضعها حتت تصرف اجلماعة التربوي

ويكلف يف هذا اال مبا يأيت : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. تسيري موقع الواب لقطاع التربية، 
. إحداث مكتبة حتتوي على كتــب 
ــة معلوماتيـة  قاعدية  وأفالم وأنظم
ــة  اجلديدة لإلعالم واالتصال يف التربي
وكل تطبيقات اإلعالم اآليل يف التعليم. 

 
ويضم ثالث (3) مصاحل :  

 
. مصلحة موزع قطاع التربية،  

. مصلحة الرصيد املتعدد الوسائط، 
 .(software) مصلحة إسناد الربجمة .

 
املادة 08 : ينشر هذا القرار يف اجلريدة 
الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

الشعبية. 
 

اجلزائر يف 02 أفريل 2006 
وزير التربية الوطين 

أبوبكر بن بوزيد 
وزير املالية 

مراد مدلسي 
عن رئيس احلكومة وبتفويض منه 

املدير العام للوظيفة العمومية 
مجال خرشي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 177 / 2006 

 
وزير التربية الوطنية 

 
إىل 

السيدات والسادة مديــري التربيـة 
بالواليات 

 
ــوص إقصـاء  املوضوع : خبص
التالميذ من املؤسسات التعليمية. 

 
بلغين أن بعض املؤسسات التعليميــة 
ـهم  تقوم بإقصاء تالميذ مل يستوفوا حق
ــة اإلجباريـة ومل  القانوين يف الدراس
ــر ملـربرات  يبلغوا سن السادسة عش
ـي  خمتلفة، منها ضعف حتصيلهم الدراس
ـام  أو عدم امتثاهلم لقواعد االنضباط الع

اليت متليها احلياة املدرسية. 
 

ــرارات الطـرد      غري أنه يالحظ أن ق
قد تكون يف بعض األحيان تعســفية   
وال حتترم اإلجراءات التنظيميـة الـيت 
ــق يف  تضبطها. لذا، أذكركم بأن احل
الدراسة مضمون دستوريا، وأن التعليم 
إلزامي إىل غاية 16 سنة مــن عمـر 
التالميذ، كما يقره التشريع املعمول به. 

 
وعليه، مينع منعا باتا إقصاء أي تلميــذ 
مهما كانت املربرات قبل سن السادسة 
عشر، سواء خالل السنة الدراســية أو 
يف ايتها، و يف هذا اإلطــار، ينبغـي 

لس التأديب باملؤسسـة أن يقتـرح  

عقوبات ضد التالميذ الذيــن خيلـون 
ــة أو بقواعـد  بالنظام العام للمؤسس
احليـاة املدرسـية، حبسـب اخلطــأ 
ـى  املرتكب، وهذه العقوبات مصنفة عل

النحو اآليت : 
 

العقوبات من الدرجة األوىل وهي : 
 

. اإلنذار املكتوب، 
. التوبيخ. 

 
العقوبات من الدرجة الثانية وهي : 

 
ــد إىل  . اإلقصاء املؤقت من يوم واح

ثالثة أيام، 
ــام إىل  . اإلقصاء املؤقت من أربعة أي

مثانية أيام. 
 

العقوبات من الدرجة الثالثة : 
 

. اإلقصاء من النظام الداخلي، 
ــع اقـتراح  . اإلقصاء من املؤسسة م
التحويل إىل مؤسسة أخرى أو بدونه. 

 
واجلدير بالذكر أنه :  

 
ــاب تلميـذ خطـأ  . يف حالة ارتك
ــه يف املؤسسـة،  يستوجب عدم بقائ
ــه  تتكفل مصاحل مديرية التربية بتحويل
إىل مؤسسة أخرى قريبة من املؤسســة 
ــل االحتياطـات  األصلية، وتتخذ ك
ــتمرارية متدرسـه  الكافية لضمان اس

بطريقة عادية. 



 

. ويف حالة ارتكــاب تلميـذ خطـأ 
ـة،  جسيما خيل بالسري احلسن للمؤسس
و يقترح جملس التأديب بشأنه قــرار 
ـذا  الفصل النهائي عن الدراسة، مينح ه
ــذا  التلميذ و وليه إمكانية الطعن يف ه
القرار، على مســتوى جلنـة الطعـن 
ــة للواليـة،  بالسـبل  مبديرية التربي
واآلجال القانونية املعمول ــا. وإذا 
ــتراح الفصـل  أكدت جلنة الطعن اق
النهائي، حييل مدير التربية ملف التلميذ 
عندئذ، إىل مصاحل وزارة التربية الوطنية 
للبت فيه، علما بــأن قـرار الفصـل 
النهائي من صالحيات وزير التربيــة 

الوطنية وحده. 
 

ويف األخري، أطلب منكم السهر علــى 
ــذ وعلـى  ضمان متدرس كل التالمي
ــي،  استيفاء حقهم من التعليم اإللزام
ــم موافـايت بكـل  كما أطلب منك
ــة يف  اخلروقات املسجلة وبأي معلوم
ــا لوصـول  املوضوع يف وقتها، تفادي

املعلومات من جهات أخرى. 
 

اجلزائر يف 13 ماي 2006 
وزير التربية الوطنية 

أبوبكر بن بوزيد 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

الرقم : 68 / 2006 
 

وزير التربية الوطنية 
 

إىل 
السيدات والسادة مديــري التربيـة 

بالواليات 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 

والتكوين 
السيدات والســدة مفتشـي التربيـة 
والتعليم األساسي             (للمتابعة) 
ــات  السيدات والسادة رؤساء املؤسس
التعليمية                       (للتطبيق) 

 
ــوص ارتقـاء  املوضوع : خبص
ــم االبتدائـي  التالميذ يف التعلي

واملتوسط. 
 

املراجع : 
. تعليمة السيد وزير التربية الوطنيــة 
رقم 05.296 املؤرخة يف 2005.07.04 
ـؤرخ يف  . املنشور اإلطار رقم 2039 امل

 2005.03.13

. املنشـور رقـم 05.26 املــؤرخ يف 
 2005.03.15

 
يشرفين أن أذكركـم بأن االرتقاء من 
ـــاد  مسـتوى إىل آخر يتـم باعتم
ـي   معـدل 5 من 10 يف التعليم االبتدائ
ــم املتوسـط.  و 10 من 20 يف التعلي
ــار  وذلك وفقا ألحكام املنشور اإلط

املذكور يف املرجع أعاله. 
  



 

ــن لـس املعلمـني أو  غري أنه ميك
ـاالت  جمـلس األسـاتذة أن يدرس ح
ــتوفون الشـرط  التالميذ الذين ال يس
ـنوي  السابق، وحتصلـوا على معـدل س

عام، يتراوح ما بني4,5 و4,99 مــن    
10 يف التعليم االبتدائـي، ومـا بـني     

ـط،  09 و9,99 من 20 يف التعليم املتوس

للسماح للبعض منــهم باالرتقـاء إىل 
املستوى األعلى، طبقا ألحكام املنشور 

ــؤرخ يف        الـوزاري رقـم 05.26 امل
ــم إنقـاذ  15 مارس 2005، حيث يت

التالميذ حسب احلالتني التاليتني : 
 

1. بالنسبة لتالميذ اية الطورين األول 

ــنتني  والثاين من التعليم االبتدائي (الس
ــار  الثانية والرابعة ابتدائي) ينظم اختب
استدراكي على مستوى املدرسة االبتدائية 
ـى  يف املواد اليت حتصل فيها التالميذ  عل
ــى أن  معدالت أقل من 5 من 10. عل
ــور بالنسـبة  تقتصر أحكام هذا املنش
للسنة الدراسية احلاليــة 2006/2005 

على تالميذ السنة الثانية ابتدائي. 
ـن األول  . بالنسبة لتالميذ اية الطوري
ــنتني  والثاين من التعليم املتوسط (الس
ــار  األوىل والثالثة متوسط) ينظم اختب
ــتوى املؤسسـة  استدراكي على مس
ـها  التعليمية يف املواد اليت مل يتحصل في

التالميذ على املعدل. 
ــارات االسـتدراكية  . جتري االختب
ـتدراكية  مباشرة بعد تنظيم حصص اس
ـنة  لفائدة التالميذ املعنيني قبل اية الس

الدراسية. 
ــجلة يف  . تعـوض العالمـات املس
االختبارات االســتدراكية املعـدالت 

السنوية للمواد اليت مل يتحصــل فيـها 
التالميذ على املعدل.  وتضــاف نتـائج 
ــدالت  االختبارات االستدراكية إىل املع
ــذ  السنوية للمواد اليت حتصل فيها التلمي
على املعدل خالل السنة الدراسية، وذلك 

حلساب املعدل السنوي العام اجلديد. 
 

2. بالنسبة للتالميذ داخل أطوار التعليم 

االبتدائي (الســنتني األوىل والثالثـة 
ــة  ابتدائي) وكذا تالميذ السنتني الرابع
واخلامسة أساسي، وتالميذ السنة الثانية 
متوسط، فإنه ميكن إنقاذ التالميذ الذين 
ــدة، وسـجلوا  بذلوا جمهودات مؤك
ــية   حتسنا ملحوظا خالل السنة الدراس
يف اللغات األساسية (اللغــة العربيـة، 

الرياضيات واللغات األجنبية). 
 

ـروط  أما التالميذ الذين مل يستوفوا الش
ـم يف  املذكورة أعاله، فإنه ال يسمح هل
أي حال من األحــوال باالرتقـاء إىل 

املستوى األعلى. 
 

ــذه  كمـا أـي إىل علمكـم أن ه
ــين  اإلجراءات اخلاصة باإلنقاذ، ال تع
ـط  قبول التالميذ يف السنة األوىل متوس
ـاء  ويف السنة األوىل ثانوي، وكذا ارتق

التالميذ داخل التعليم الثانوي. 
 

ـه  ويف األخري أدعو كل واحد فيما خيص
ــذا  إىل السهر على التطبيق الصارم هل
ــة املؤسسـة  ملنشور، ضمانا ملصداقي

التربوية وإنصافا للتالميذ. 
 

اجلزائر يف 23 ماي 2006 
وزير التربية الوطنية 

أبو بكر بن بوزيد 



 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي والتوجيه واالتصال   
الرقم : 69 / 2006 

 
مدير التقومي والتوجيه واالتصال 

إىل 
السيدات والسادة مديري التربية 

 
ــص  املوضـوع : تنظيـم حص
ــري  استدراكية لفائدة التالميذ غ
املقبولني يف السنة األوىل متوسط. 

 
املراجع : 

ــؤرخ يف         . القـرار رقـم 05.07 امل
06 مارس 2005 

ـم 05.110  . املنشور رقم 05.101 ورق
املؤرخ يف 13  2005 

ــم 06.76  . املنشور رقم 06.60 ورق
املؤرخ يف 13 ماي 2006 

 
ــر التربيـة  عمال بتعليمات السيد وزي
ــام النصـوص  الوطنية، ووفقا ألحك
ــيما  املذكورة يف املرجع أعاله، و الس
ــؤرخ يف 13 مـاي 2006،  املنشور امل
ــدورة االسـتدراكية  املتعلق بتنظيم ال
ـي،  المتحان اية مرحلة التعليم االبتدائ
ــم  يشرفين أن أذكركم بضرورة تنظي
ــائدة  احلصص االستدراكية املقررة  لف
التالميذ غري املقبولني يف الســنة األوىل 
متوسط، دورة مــاي 2006، علـى 
ـك  مستوى كل املدارس االبتدائية، وذل
ـة  ابتداء من يوم 6 جوان 2006 إىل غاي

يوم 21 من نفس الشهر. 

تنظم الــدروس االسـتدراكية وفقـا 
ــاي  ألحكام املنشور املؤرخ يف 13 م
2006 املذكور أعاله وذلك يف الفترات 

الصباحية، على أن تشمل كل فــترة 
ــة املعنيـة ( اللغـة  يومية املواد الثالث
ــة األجنبيـة  العربية، الرياضيات، اللغ
األوىل)، حيث جيمع التالميذ املعنيـون 

يف قسم أو أقسام خاصة. 
 

ــامج خـاص للحصـص  يوضع برن
االستدراكية الذي يشمل : 

 
ــجلة  . عالج الثغرات والنقائص املس
ـدورة  لدى التالميذ اليت أبرزا نتائج ال
األوىل المتحان اية مرحلة التعليــم 

االبتدائي. 
. عالج الثغرات والنقائص اليت يعــاين 
ــيت أبرزـا  منها التالميذ املعنيون وال
ــية  نتائج التقومي املستمر للسنة الدراس

احلالية. 
ـع  . تدريب التالميذ على معاجلة مواضي

مماثلة الختبارات االمتحان. 
 

ــب  نظرا ألمهية هذه العملية  فإين أطل
ــة  من السيدات والسادة مديري التربي
السهر  شخصيا على السري احلسن هلا، 
ــادة مديـري  ودعوة السيدات والس
ــي  املدارس االبتدائية إىل التكفل الفعل
ذه اإلجراءات، والسيدات والســادة 
مفتشي التربية والتعليــم األساسـي 
(للطورين األول والثاين) إىل متابعــة 
ومراقبة تنفيذها، كما اطلــب منكـم 
ـه  إعداد تقرير مفصل بشأا وموافاتنا ب

عند إمتامها. 
 

اجلزائر يف 28 ماي 2006 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
ب. عباسي 



 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 280 / 2006 

 
األمني العام 

إىل 
السيدات والسادة مديــري التربيـة 

بالواليات 
ــات  السيدات والسادة رؤساء املؤسس
التربوية                         (للتنفيذ) 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 
والتكوين                      (للمتابعة) 

 
ــي  املوضـوع: منشـور تكميل
ــة  للمنشور اإلطار املتعلق حبرك

التنقل للموظفني. 
 

املراجع :  
. املرسـوم رقـم 59.85 املــؤرخ يف      

23 مارس 1985 

ـؤرخ  . املرسوم التنفيذي رقم 49.90 امل
يف 06 فرباير 1990 

. املرسوم التنفيــذي رقـم 394.05 
املؤرخ يف 09 أكتوبر 2000 

. املنشور اإلطار رقم 0.9.05 املــؤرخ 
يف 29 ديسمرب 1996 

 
الوثائق املصاحبــة : منـوذج لسـلم 

التنقيط (املقياس) 
 

إن التطبيق العملي للمنشور اإلطار رقم 
96.05 املؤرخ يف 29 ديســمرب 1996، 

ـني  املتعلق حبركة التنقل السنوية للموظف
واملناشري التكميلية له، أظهـر بعـض 

 النقائص و الصعوبات يف امليدان ينبغي 
تداركها، كما أن اإلصالحيات اجلارية 
ـروط  يف القطاع وما تتطلبه من توفري الش
ــات  الضرورية للسري العادي للمؤسس
التربوية وحتســني مسـتوى التأطـري 
واستقراره، فرض إعادة النظر يف بعض 
ــة املنظمـة  أحكام النصوص القانوني
للعمليات اإلدارية املتعلقــة بتسـيري 
ــل  املوظفني، ومنها عملية حركة التنق
ــها مسـايرة  للموظفني ، بكيفية جتعل

للتطورات احلاصلة وأداة لتحقيقها. 
 

ومن هذا املنطق فقد مت تعديل أحكـام 
ـذي 49.90  املادة 20 من املرسوم التنفي
ــرباير 1990، مبوجـب  املؤرخ يف 6 ف
ـم 394.05  أحكام املرسوم التنفيذي رق
ــث أن  املؤرخ يف 9 أكتوبر 2005، حبي
ــثر بضمـان  النص اجلديد يسمح أك
ــن  االستقرار يف املؤسسات التربوية م
ــيري والتأطـري، ويضمـن  حيث التس

استقرار املوظفني. 
 

ــراءا  كما تضمنت املادة 21 مكرر إج
ــني عنـد  جديدا يقضي بنقل املوظف

اقتضاء ضرورة اخلدمة. 
 

وبناء عليه، يشرفين أن أوافكم ــذا 
املنشور التكميلي املتضمن تعديل بعض 
ــة وإدخـال  األحكام املتعلقة باحلرك

اإلجراءات اجلديدة عليها. 
 

1. مدة التعيني (املكوث يف املنصــب) 

ــة مـدة  لقد حددت املادة 20 املعدل
التعيني يف املنصب بثالث  (3) سنوات  



 

ـني، إال يف  بصرف النظر عن صفة التعي
ـة  حالة النقل عند اقتضاء ضرورة اخلدم
ــرر أو احلـاالت  طبقا للمادة 21 مك
ـا.   التأديبية وفقا لإلجراءات املعمول

ــه ال يشـارك يف احلركـة       وعليه فإن
إال املوظفون املثبتــون (املرمسـون) يف 
ـنوات  رتبهم الذين مكثوا ثالث (3) س
ـنوات يف  يف املنصب األول و ثالث س

املناصب املوالية. 
 

ـني يف  2. ويقصد باملنصب األول: التعي

ــن طريـق الترقيـة  الرتبة اجلديدة ع
االختياريـة أو االمتحـان املــهين أو 
ــف أو  النجـاح يف مسـابقة التوظي
ــر أو التخـرج مـن  التوظيف املباش

مؤسسات تكوينية. 
 

ــدة   ويكون هذا التعيني بصفة ائية مل
ـها  (3) سنوات على املناصب املعلن عن
ــف  يف احلركة وتبقى شاغرة وللموظ
ـها  احلق يف املشاركة يف احلركة يف ايت
ــه  إذا رغب يف ذلك و يعلن عن منصب
ــدة (3)  قابل للشغور وبصفة مؤقتة مل
ـغر  ثالث سنوات على املناصب اليت تش
أو تنشأ بعــد احلركـة، واملوظفـون 
ــاركة يف  املعينون عليها ملزمون باملش
ـهم  احلركة يف اية السنة الثالثة ومناصب

يعلن عنها شاغرة. 
 

ــني  ويطلق اإلجراء نفسه على املوظف
ـى  العائدين إىل امليدان بعد : اإلحالة عل
االستيداع االنتداب،  اخلدمة الوطنية،  

ـهام  الوضع حتت التصرف، املكلفون مب
ــنزلون  أخرى، العطلة طويلة األمد، امل

يف الرتبة. 
 

ويقصد باملناصب املوالية : التعيني الـذي 
يتحصل املوظفون عليه يف إطار احلركة 

سواء بصفة ائية أو بصفة مؤقتة. 
 

ــب  وجتدر اإلشارة إىل أن طلب املنص
ـق  املشغول يعد رغبة من الرغبات ينطب
عليه ما ينطبق على الرغبات األخرى. 

 
ــد يف احلركـة  2. إدخال إجراء جدي

ـة  يقضي بتثبيت كل موظف معني بصف
ائية ويشارك يف احلركة بطلب منــه، 
على منصبه بصفة ائية ملدة ثالث (3) 
ــرى،  سنوات إذا مل تلب رغباته األخ
ــه  وذلك ملرة واحدة فقط، ويسمح ل
ـب  باملشاركة يف احلركة املوالية إذا رغ

يف ذلك. 
 

ــة مؤقتـة     أما املوظفون املعينون بصف
وال تلب رغبام فإم يستدعون مــن 
طرف املصلحة املختصة وتعرض عليهم 
ــدول  باألولوية حسب ترتيبهم يف ج
احلركة، املناصب اليت تبقى شاغرة بعد 
ـدة (3)   احلركة و يعينون بصفة ائية مل
ــا،  سنوات على املناصب اليت خيتارو

ــنوات ملـن     وبصفة مؤقتة ملدة (3) س
ـب  ال خيتار أي منصب، أو يكون املنص

غري معلن عنه يف احلركة. 
 



 

ــة بإدخـال  3. تعديل مقياس  احلرك

ــية  عنصر جديد يتعلق بالنتائج املدرس
ــال إىل السـنة األوىل  (امتحان االنتق
ــي،  متوسط، وشهادة التعليم األساس
ـري  وشهادة البكالوريا) يف حركة مدي
ــن  املؤسسات التعليمية ونواب املديري
للدراسات واملستشارين واملستشـارين 
الرئيسيني يف التربيــة، واملقتصديـن 
واملقتصدين الرئيسيني يف انتظار تعميمه 

على بقية املوظفني. 
 

متنح لكل مشارك يف احلركة من هؤالء 
ــة  املوظفني ابتداء من هذه السنة، نقط
ــها  تساوي نسبة النجاح املتحصل علي
ــة، يف السـنة  يف كل مؤسسة تعليمي

الدراسية األخرية السابقة للمشاركة يف  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

احلركة، ونقطة تســاوي معـدل (3)  
ــداء مـن السـنة  سنوات األخرية ابت

القادمة. 
 

ــى  ويف األخري أطلب منكم السهر عل
ــع  توزيع هذا املنشور على نطاق واس
وااللتزام بتطبيق الترتيبات الواردة فيـه 

وإجناز العملية يف اآلجال احملددة هلا. 
 

ـدل  مالحظة : هذا املنشور يكمل و يع
املنشور اإلطار اخلاص باحلركة.  

 
اجلزائر يف 23 أفريل 2006 

األمني العام وزارة التربية الوطنية 
ب. خالدي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

مقياس خاص حبركة التنقل السنوية للموظفني العاملني بقطاع التربية الوطنية 
 

املالحظات عدد النقاط العناصر الرقم 
  01      املؤهالت والشهادات العلمية 

 03 نقاط شهادة التربيز أو شهادة املاجستري  
 02 نقطتان شهادة الدراسات املتخصصة ما بعد التدرج  
 10 نقاط شهادة مهندس دولة  
 08 نقاط شهادة الليسانس أو مهندس تطبيقي أو ما يعادهلما  
ــهادة 1/4 نقطة دراسات عليا جزئية    احلد األقصى 2 نقطتان غري قابلة للجمع مع ش

سامي وما فوقها 
 06 نقاط شهادة تقين سامي أو ما يعادهلا  
 06نقاط شهادة دولة ملستشاري التوجيه املدرسي واملهين  
 04 نقطتان شهادة البكالوريا أو ما يعادهلا   
ـة ويف   شهادة التخرج من مؤسسة تكوينية متخصص

الرتبة احلالية 
 02 نقطتان 

 

 

 

 

 



 

املالحظات عدد النقاط العناصر الرقم 
  02    الكفاءة املهنية 

متنح نقطة عن كل سنة من األقدمية يف الرتبة احلالية ابتــداء 01 نقطة األقدمية يف الرتبة احلالية أ 
من تاريخ التثبيت 

ـرى 1/4 نقطة األقدمية يف الرتب األخرى ب  متنح ربع نقطة عن كل سنة من األقدمية يف الترب األخ
ــت يف الرتبـة  ابتداء من تاريخ التعيني إىل غاية تاريخ التثبي

احلالية 
متنح نقطة عن كل سنة من األقدمية العامة بالنسبة للمعلمني 01 نقطة االقدمية العامة خاصة حبركة املعلمني ج 

يف ط 1 ، ط2 مهما كانت الرتبة 
ــة يف نفـس 01 نقطة عالوة املكوث يف املنصب  د  متنح نقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الرابع

ـاص  املنصب بصرف النظر عن النقل اإلداري يف إطار امتص
الفائض 

ــم+ جمموع النقاط نقطة االستحقاق هـ  تسحب كاآليت : النقطة اإلدارية + نقطة بطاقة التقيي
النقطة التقنيةx 3    = اموع 2   

متنح مقطة تساوي النجاح = نسبة النجاح النتائج املدرسية و 
 

 

 

 

 



 

املالحظات عدد النقاط العناصر الرقم 
  03    الوضعية العائلية 

 01 نقطة متزوج (ة) و ليس له (ها) أوالد  
مهما كان عدد األوالد 02 نقطتان متزوج (ة) و له (ها) أوالد  
مهما كان عدد األوالد 02 نقطتان مطلق (ة) أو أرمل (ة) و له (ها) أوالد  

املالحظات عدد النقاط العناصر الرقم 
  04    العالوات و اإلجازات 

متنح ألعضاء ج. ت. و. واملنظمة املدنية لـ: ج. ت. و. 05 نقاط ذوو احلقوق  
وأبناء وأرامل الشهداء 

 06 نقاط وسام االستحقاق  
 05 جائزة أحسن إنتاج أو حبث تربوي  

  05    العقوبات 
ختصم من اموع للنقاط، يف حالة عدم إلغائها 02 نقطتان العقوبة من الدرجة األوىل  
ختصم من اموع العام للنقاط، يف حالة عدم إلغائها 04 نقاط العقوبة من الدرجة الثانية  
ختصم من اموع العام للنقاط، يف حالة عدم إلغائها 06 نقاط العقوبة من الدرجة الثانية  
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