
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
    

 وزارة التربية الوطنية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النشرة الرمسية 
 للتربيـة الوطنيـة 

 
 

. مهام التدريس والتكوين باعتبارمها عمال ثانويا. 
. إنشاء مدارس أساسية (الطور الثالث) وإلغاء أخرى. 

. إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء أخرى. 
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الفهـرس 
  

مراسـيم 
 

ـنة  مرسوم تنفيذي رقم 268.06 مؤرخ يف 19 رجب عام 1427 املوافق 14 غشت س
2006، يعدل و يتمم املرسوم رقم 296.84 املؤرخ يف 18 حمرم عــام 1405 املوافـق  

13 أكتوبر سنة 1984 واملتعلق مبهام التدريس والتكوين باعتبارمها عمال ثانويا. 

(ج ر ع 51 م يف 2006.08.16 ص.06) 
 

مرسوم تنفيذي رقم 328.06 مؤرخ يف 25 شعبان عام 1427 املوافق 18 سبتمرب سنة 
2006، يتضمن إنشاء مدارس أساسية (الطور الثالث) وإلغاء أخرى. 

(ج ر ع 59 م يف 2006.09.24 ص.13) 
 

مرسوم تنفيذي رقم 329.06 مؤرخ يف 25 شعبان عام 1427 املوافق 18 سبتمرب سنة 
2006، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء أخرى. 

(ج ر ع 59 م يف 2006.09.24 ص.20) 
 

قرارات ومقرارات 
 

قرار وزاري رقم 302 مؤرخ يف 24 أوت 2006، يتمم ويعوض القرارين الوزاريــني 
رقم 569 املؤرخ يف 23 ماي 1998 والقرار رقــم 912 املـؤرخ يف 24 أوت 1999، 
ــة الشـهادات يف التعليـم العـايل أو شـهادة مـهندس   املتضمنني حتديد قائم
ــف أسـاتذة التعليـم الثـانوي علـى   وكذا االختصاصات املعنية مبسابقة توظي

أساس االختبارات. 
 

ـم  قرار وزاري رقم 303 مؤرخ يف 24 أوت 2006، يلغي ويعوض القرار الوزاري رق
ـايل  1537 املؤرخ يف 27 سبتمرب 2000 املتضمن قائمة شهادة الليسانس يف التعليم الع

ـابقة  والشهادات العليا لتوظيف األساتذة اازين يف التعليم األساسي عن طريق املس
على أساس الشهادة. 
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مناشـري 
 

منشور رقم 06.4080 مؤرخ يف 16 أوت 2006، يتعلق بإجراء امتحان مهين. 
 

منشور رقم 06.4081 مؤرخ يف 02 أوت 2006، يتعلق بالتسجيل على قائمة التأهيل. 
 

أخر ما صدر لإلعالم   
 

ـنة  مرسوم تنفيذي رقم 339.06 مؤرخ يف 2 رمضان عام 1427 املوافق 25 سبتمرب س
ــق  2006، يعدل املرسوم التنفيذي رقم 187.94 املؤرخ يف 26 حمرم عام 1415 املواف

06 يوليو سنة 1994 الذي حيدد توزيع نسبة االشتراك يف الضمان االجتماعي. 

(ج ر ع 60 م يف 2006.09.27 ص.18) 
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ــذي رقـم 268.06  مرسوم تنفي
ــام 1427  مؤرخ يف 19 رجب ع
املوافق 14 غشت ســنة 2006، 
يعدل ويتمم املرسوم رقم 296.84 
املؤرخ يف 18 حمــرم عـام 1405 
ــر سـنة 1984  املوافق 13 أكتوب
واملتعلق مبهام التدريس والتكوين 

باعتبارمها عمال ثانويا. 
 

إن رئيس احلكومة، 
 

بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، 
 

ــان  بناء على الدستور، ال سيما املادت
4.85 و 125 (الفقرة 2 ) منه، 

 
ـؤرخ  ومبقتضى املرسوم رقم 296.84 امل

ـــق         يف 18 حمـرم عـام 1405 املواف
ــهام  13 أكتوبر سنة 1984 واملتعلق مب

ــال  التدريس والتكوين باعتبارمها عم
ثانويا، املعدل و املتمم، 

 
ومبقتضى املرسوم رقم 59.85 املــؤرخ 

يف أول رجـب عـام 1405 املوافــق     
23 مارس سنة 1985 واملتضمن القانون 

ـات  األساسي النموذجي لعمال املؤسس
واإلدارات العمومية، 

 
ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  175.06 املؤرخ يف 26 ربيع الثاين ع

ــايو سـنة 2006  1427 املوافق 24 م

واملتضمن تعيني رئيس احلكومة، 
 

ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  176.06 املؤرخ يف 27 ربيع الثاين ع

ــايو سـنة 2006  1427 املوافق 25 م

واملتضمن تعيني أعضاء احلكومة. 
 

يرسم ما يأيت  
 

املادة األوىل : تعدل وتتمم املادة 9 من 
ــؤرخ يف       املرسـوم رقـم 296.84 امل

18 حمرم عام 1405 املوافق 13 أكتوبـر 

ــور  سنة 1984، املعدل واملتمم واملذك
أعاله، و حترر كما يأيت : 

 
ـام  " املادة 09 : بصرف النظر عن األحك
املذكورة أعاله، ترفع مبالغ التعويضات 
ــتخدمني املكلفـني  املدفوعة إىل املس
بتصحيح االختبارات الكتابية أو التطبيقية 
ـهادة  يف امتحان البكالوريا وامتحان ش
ـة  التعليم األساسي وامتحان اية مرحل

التعليم االبتدائي وحتدد كما يأيت : 
 

. 35 دج عن النسخة املصححــة يف 
امتحان البكالوريا، 

. 30 دج عن النسخة املصححــة يف 
امتحان شهادة التعليم األساسي، 

. 20 دج عن النسخة املصححــة يف 
امتحان اية مرحلة التعليم االبتدائي، " 

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

الدميقراطية الشعبية. 
 

اجلزائر يف 14 أوت 2006 
رئيس احلكومة 

عبد العزيز بلخادم 
 



ــذي رقـم 328.06  مرسوم تنفي
ــام 1427  مؤرخ يف 25 شعبان ع
ــنة 2006،  املوافق 18 سبتمرب س
ــية  يتضمن إنشاء مدارس أساس

(الطور الثالث) وإلغاء أخرى. 
 

إن رئيس احلكومة، 
 

بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، 
 

وبناء على الدستور، ال سيما املادتــان 
4.85 و125 ( الفقرة 2) منه، 

 
ـؤرخ يف  ومبقتضى األمر رقم 35.76 امل

16 ربيع الثــاين عـام 1396 املوافـق     

ــم  16 أبريل سنة 1976 واملتعلق بتنظي

التربية والتكوين، املعدل و املتمم، 
 

ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 05.84 امل
يف 04 ربيع الثاين عام 1404 املوافــق    

07 يناير سنة 1984 واملتضمن ختطيــط 

جمموعة الدارسني يف املنظومة التربوية،  
 

ومبقتضى املرسوم رقم 71.76 املــؤرخ 
يف 16 ربيع الثاين عام 1396 املوافــق   
16 أبريل سنة 1976 واملتضمن تنظيــم 

ــية، املعـدل  وتسيري املدرسة األساس
واملتمم، 

 
ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  104.97 املؤرخ يف 28 ذي القعدة ع

1417 املوافق 5 أبريــل سـنة 1997 

واملتعلق بتســمية األمـاكن واملبـاين 
العمومية وإعادة تسميتها،  

ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  175.06 املؤرخ يف 26 ربيع الثاين ع

ــايو سـنة 2006  1427 املوافق 24 م

واملتضمن تعيني رئيس احلكومة،  
 

ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  176.06 املؤرخ يف 27 ربيع الثاين ع

ــايو سـنة 2006  1427 املوافق 25 م

واملتضمن تعيني أعضاء احلكومة ، 
 

يرسم ما يأيت  
 

ـم  املادة األوىل : تنشأ، ابتداء من موس
ــي 2005 / 2006،  الدخـول املدرس
املدارس األساسية (الطــور الثـالث) 

املبينة يف امللحق األول ذا املرسوم. 
 

ــم  املادة  02 : تلغى، ابتداء من موس
ــي 2005 / 2006،  الدخـول املدرس
املدارس األساسية الطور الثالث املبينـة 

يف امللحق الثاين ذا املرسوم. 
 

ــية  املادة 03 : ختضع املدارس األساس
ــورة يف املـادة  (الطور الثالث) املذك
األوىل أعاله، ألحكام املرسوم رقــم 
ــام  71.76 املؤرخ يف 16 ربيع الثاين ع

1396 املوافق 16 أبريل ســنة 1976، 

املعدل و املتمم و املذكور أعاله. 
 

املادة 04 : ينشر هــذا املرسـوم يف 
ــة  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائري

الدميقراطية الشعبية. 
 

اجلزائر يف 18 سبتمرب 2006 
رئيس احلكومة 

عبد العزيز بلخادم  



امللحق األول : قائمة املدارس األساسية (الطور الثالث) املنشأة للسنة الدراسية 2005 / 2006. 
 

رقم التعريف تسمية املؤسسة العنوان 
الوطين 

رمز البلدية 
البلدية 

رمز الوالية 
الوالية 

تيمقنت 
السبع 

املطارفة 
ان زغمري 

املدرسة األساسية تيمقنت 
املدرسة األساسية السبع 

املدرسة األساسية الساهلة 
املدرسة األساسية أن زغمري 

 05963

 05964

 05965

 05966

تيمقنت 
السبع 

املطارفة 
ان زغمري 

 01.13

 01.26

 01.20

 01.05

أدرار 
 

 01

تنس 
وادي الفضة 

حرشون 
وادي سلي 

املدرسة األساسية ابن رشد 
املدرسة األساسية صداقي عبد القادر بئر الصفصاف 

املدرسة األساسية بطاش اجلياليل بقعة املزاوات 
املدرسة األساسية مرواين عابد 

 05967

 05968

 05969

 05970

تنس 
وادي الفضة 

حرشون 
وادي سلى 

 02.02

 02.29

 02.09

 02.21

02 الشلف 

األغواط 
تامجوت 

املدرسة األساسية األغواط اجلديدة 
املدرسة األساسية احلاجب 

 05971

 05972

األغواط 
تامجوت 

 03.01

 03.08

03 األغواط 

04 أم البواقي 04.25 عني الفكرون 05973 املدرسة األساسية ع.الفكرون مركز ع.الفكرون 

05 باتنة 05.51 رأس العيون 05974 املدرسة األساسية رأس العيون اجلديدة رأس العيون 

إغرم 
مسعون 

تيمزريت 
ثالة محزة 

ذراع القايد 

املدرسة األساسية تاسلنت 
املدرسة األساسية آيت عجيسة 

املدرسة األساسية تاسقة 
املدرسة األساسية إغيل أوبرواق 

املدرسة األساسية أزغار 

 05975

 05976

 05977

 05978

 05979

إغرم 
مسعون 

تيمزريت 
ثالة محزة 

ذراع القايد 

 06.15

 06.12

 06.07

 06.33

 06.45

06 جباية 



تيفرة  
توجة 

املدرسة األساسية إيقجان 
املدرسة األساسية تالة هيبة 

 05980

 05981

تيفرة 
توجة 

 06.14

 06.19

احلاجب 
بسكرة 
فوغالة 
الفيض 

املدرسة األساسية 18 فيفري 
املدرسة األساسية تعاونية يوسف العمودي 

املدرسة األساسية احلي اجلديد فوغالة 
املدرسة األساسية االخوة بن ناجي 

 05982

 05983

 05984

 05985

احلاجب 
بسكرة 
فوغالة 
الفيض 

 07.32

 07.01

 07.26

 07.16

07 بسكرة 

 

08 بشار 08.18 كرزاز 05986 املدرسة األساسية قصر كرزاز كرزاز 

البليدة 
قرواو 

الصومعة 

املدرسة األساسية حي مرامان 
املدرسة األساسية قرواو مركز 

املدرسة األساسية الصومعة مركز 

 05987

 05988

 05989

البليدة 
قرواو 

الصومعة 

 09.01

 09.23

 09.11

09 البليدة 

10 البويرة 10.38 سور الغزالن 05990 املدرسة األساسية سور الغزالن اجلديدة سور الغزالن 

بئر العاتر 
تبسة 

احلمامات 
املاء األبيض 

املدرسة األساسية حي السونارمي 
املدرسة األساسية حي الزيتون 

املدرسة األساسية احلمامات مركز 
املدرسة األساسية حي السالم 

 05991

 05992

 05993

 05994

بئر العاتر 
تبسة 

احلمامات 
املاء األبيض 

 12.02

 12.01

 12.08

 12.20

12 تبسة 

13 تلمسان 13.35 سبدو 05995 املدرسة األساسية درمام سبدو 

مدريسة 
سيدي احلسين 

تيارت 
فرندة 
تيارت 

املدرسة األساسية مدريسة اجلديدة 
املدرسة األساسية سيدي احلسين 
املدرسة األساسية عني املصباح 

املدرسة األساسية فرندة اجلديدة 
املدرسة األساسية سوناتيبا طريق السوقر 

 05996

 05997

 05998

 05999

 06000

مدريسة 
سيدي احلسين 

تيارت 
فرندة 
تيارت 

 14.08

 14.23

 14.01

 14.27

 14.01

14 تيارت 



إعكورن 
أيت خليلي 

واقنون 

املدرسة األساسية إعكورن 
املدرسة األساسية أيت خليلي 

املدرسة األساسية تامدة 

 06001

 06002

 06003

اعكورن 
أيت خليلي 

واقنون 

 15.20

 15.58

 15.24

15 تيزي وزو 

16 اجلزائر 16.51 أوالد فايت 06004 املدرسة األساسية اهلضاب أوالد فايت 

الشارف 
عني االبل 

اجللفة 

املدرسة األساسية الشارف 
املدرسة األساسية عني اإلبل 

املدرسة األساسية قرية أوالد عبيد اهللا 

 06005

 06006

 06007

الشارف 
عني اإلبل 

اجللفة 

 17.26

 17.30

 17.01

17 اجللفة 

جيجل 
قاوس 

الطاهري 
العنصر 

سيدي عبد العزيز 

املدرسة األساسية حراثن 
املدرسة األساسية قاوس مركز 

املدرسة األساسية تاسيفت 
املدرسة األساسية العنصر مركز 

املدرسة األساسية سيدي عبد العزيز 

 06008

 06009

 06010

 06011

 06012

جيجل 
قاوس 

الطاهري 
العنصر 

سيدي عبد العزيز 

 18.01

 18.14

 18.05

 18.12

 18.13

18 جيجل 

سطيف 
ذراع قبيلة 

بلعة 
محام السخنة 

بين عزيز
 

املدرسة األساسية املنطقة احلضرية اجلديدة للسكن   
حي اهلضاب 

املدرسة األساسية ملروج اجلديدة 
املدرسة األساسية بلعة مركز 

املدرسة األساسية محام السخنة 
املدرسة األساسية بين عزيز 

 06013

 
 06014

 06015

 06016

 06017

سطيف 
 

ذراع قبيلة 
بلعة 

محام السخنة 
بين عزيز 

 19.01

 
 19.07

 19.25

 19.32

 19.03

19 سطيف 

20 سعيدة 20.01 سعيدة 06018 املدرسة األساسية حي الزيتون سعيدة 

سيدي بلعباس 
سيدي بلعباس 

املدرسة األساسية زواوي قدور 
املدرسة األساسية الصخرة 

 06019

 06020

سيدي بلعباس 
سيدي بلعباس 

 22.01

 22.01

22 س بلعباس 

 



تسالة 
سيدي شعيب 

بئر احلمام 

املدرسة األساسية بن زايد قدور 
املدرسة األساسية سيدي شعيب 

املدرسة األساسية بئر احلمام 

 06021

 06022

 06023

تسالة 
سيدي شعيب 

بئر احلمام 

 22.02

 22.35

 22.48

عنابة 
البوين 

احلجار 
وادي العنب 

املدرسة األساسية وادي القبة 
املدرسة األساسية السرول 
املدرسة األساسية احلريشة 

املدرسة األساسية ذراع الريش 

 06024

 06025

 06026

 06027

عنابة 
البوين 

احلجار 
وادي العنب 

 23.01

 23.05

 23.03

 23.06

23 عنابة 

24 قاملة 24.21 برج صباط 06028 املدرسة األساسية برج صباط اجلديدة برج الصباط 

عني مسارة 
زيغود يوسف 
حامة بوزيان 

اخلروب 

املدرسة األساسية عني مسارة اجلديدة 
املدرسة األساسية زيغود يوسف 
املدرسة األساسية بكرية اجلديدة 

املدرسة األساسية الدينة اجلديدة ماسينيسا 

 06029

 06030

 06031

 06032

عني مسارة 
زيغود يوسف 
حامة بوزيان 

اخلروب 

 25.10

 25.04

 25.02

 25.06

25 قسنطينة 

املدية 
املدية 

تامسقيدة 
قصر البخاري 

أوالد هالل 

املدرسة األساسية حي رقية مصطفى بنات 
املدرسة األساسية حي الرقية مصطفى ذكور 

املدرسة األساسية تامسقيدة 
املدرسة األساسية حي الوئام 

املدرسة األساسية أوالد هالل 

 06033

 06034

 06035

 06036

 06037

املدية 
املدية 

تامسقيدة 
قصر البخاري 

أوالد هالل 

 26.01

 26.01

 26.15

 26.35

 26.22

26 املدية 

مستغامن 
مستغامن 

 
عني النويسي 

املدرسة األساسية صالمندر 
املدرسة األساسية جتديت حي الصندوق الوطين للتوفري 

واالحتياط 
املدرسة األساسية عني النويسي 

 06038

 06039

 
 06040

مستغامن 
مستغامن 

 
عني النويسي 

 27.01

 27.01

 
 27.05

27 مستغامن 



عني امللح 
أ سيدي ابراهيم 
حممد بوضياف 

أوالد دراج 

املدرسة األساسية عني امللح 
املدرسة األساسية أوالد سيدي ابراهيم 

املدرسة األساسية حممد بوضياف 
املدرسة األساسية أوالد دراج 

 06041

 06042

 06043

 06044

عني امللح 
أوالد سيدي 

ابراهيم 
حممد بوضياف 

أوالد دراج 

 28.41

 28.21

 28.34

 28.04

28 املسيلة 

الشرفاء 
فراقيق 
القيطنة 
غروس 
معسكر 

املدرسة األساسية الشرفاء 
املدرسة األساسية فراقيق 
املدرسة األساسية القيطنة 

املدرسة األساسية غروس مركز 
املدرسة األساسية املنطقة 12 

 06045

 06046

 06047

 06048

 06049

الشرفاء 
فراقيق 
القيطنة 
غروس 
معسكر 

 29.43

 29.33

 29.38

 29.41

 29.01

29 معسكر 

30 ورقلة 30.01 ورقلة 06050 املدرسة األساسية سعيد عتبة الشرقية ورقلة 

سيدي الشحمي 
مسرغني 

حاسي بونيف 
سيدي الشحمي 

املدرسة األساسية النجمة 
املدرسة األساسية حي زبانة 

املدرسة األساسية حاسي بونيف 
املدرسة األساسية سيدي معروف 

 06051

 06052

 06053

 06054

سيدي الشحمي 
مسرغني 

حاسي بونيف 
سيدي الشحمي 

 31.13

 31.23

 31.04

 31.13

31 وهران 

32 البيض 32.11 اخليثر 06055 املدرسة األساسية اخليثر اخليثر 

العنصر 
سيدي مبارك 
عني تاغروت 

عني تسرة 

املدرسة األساسية قمور 
املدرسة األساسية سيدي مبارك 
املدرسة األساسية عني تاغروت 

املدرسة األساسية عياضات 

 06056

 06057

 06058

 06059

العنصر 
سيدي مبارك 
عني تاغروت 

عني تسرة 

 34.28

 34.10

 34.08

 34.30

34 ب بوعريريج 

35 بومرداس 35.31 مخيس اخلشنة 06060 املدرسة األساسية أوالد العريب مخيس اخلشنة 



قمار 
ميه و نسى 

املقرن 
الدبيلة 

املدرسة األساسية غمرة اجلديدة 
املدرسة األساسية ميه و نسى 

املدرسة األساسية احلمادين 
املدرسة األساسية الدرمييين 

 06061

 06062

 06063

 06064

قمار 
ميه و نسى 

املقرن 
الدبيلة 

 39.06

 39.26

 39.18

 39.11

39 الوادي 

خنشلة 
بومحامة 

تاوزيانت 

املدرسة األساسية حي موسى رداح 
املدرسة األساسية بومحامة 

املدرسة األساسية تاوزيانت 

 06065

 06066

 06067

خنشلة 
بومحامة 

تاوزيانت 

 40.01

 40.08

 40.07

40 خنشلة 

بو امساعيل 
القليعة 
مناصر 

سيدي مسيان 
بين ميلك 
الداموس 

عني تاقورايت 
الدواودة 

املدرسة األساسية بو امساعيل اجلديدة 
املدرسة األساسية القليعة 
املدرسة األساسية مناصر 

املدرسة األساسية سيدي مسيان 
املدرسة األساسية بين ميلك 
املدرسة األساسية الداموس 

املدرسة األساسية عني تاقورايت 
املدرسة األساسية الدواودة اجلديدة 

 06068

 06069

 06070

 06071

 06072

 06073

 06074

 06075

بوامساعيل 
القليعة 
مناصر 

سيدي مسيان 
بين ميلك 
الداموس 

عني تافورايت 
الدواودة 

 42.18

 42.24

 42.02

 42.26

 42.27

 42.15

 42.13

 42.04

42 تيبازة 

سيدي مروان 
وادي العثمانية 

شلغوم العيد 
بوحامت 

املدرسة األساسية حي بوصالح 
املدرسة األساسية حي التجزئة 279 

املدرسة األساسية حي بوقرانة اجلديدة 
املدرسة األساسية تارمست 

 06076

 06077

 06078

 06079

سيدي مروان 
وادي العثمانية 

شلغوم العيد 
بوحامت 

 43.18

 43.04

 43.03

 43.14

43 ميلة 

وادي الشرفاء 
تاشتة زقاغة 

املدرسة األساسية عمورة  مزرعة 
املدرسة األساسية أوالد باسة 

 06080

 06081

وادي الشرفاء 
تاشتة زقاغة 

 44.13

 44.32

44 عني الدفلى 



عني الصفراء 
مغرار 

املدرسة األساسية حي 19 مارس 
املدرسة األساسية قلعة الشيخ بوعمامة 

 06082

 06083

عني الصفراء 
مغرار 

 45.03

 45.06

45 النعامة 

46 ع تيموشنت 46.04 محام بوحجر 06084 املدرسة األساسية محام بوحجر اجلديدة محام بوحجر 

47 غرداية 47.05 متليلي 06085 املدرسة األساسية حي السبخة متليلي 

غليزان 
جديوية 

سيدي حممد 
بن علي 

املدرسة األساسية حي برمادية 
املدرسة األساسية جديوية مركز 

املدرسة األساسية أم الطبول 

 06086

 06087

 06088

غليزان 
جديوية 

سيدي حممد 
بن علي 

 48.01

 48.14

 48.08

48 غليزان 

 
امللحق الثاين : قائمة املدارس األساسية (الطور الثالث) امللغاة للسنة الدراسية  2005 / 2006. 

 
رقم التعريف تسمية املؤسسة العنوان 

الوطين 
رمز البلدية 

البلدية 
رمز الوالية 

الوالية 
ان زغمري 

 
 

املدرسة األساسية أن زغمري القدمية 
(حتول إىل ثانوية)(تنقل إىل املدرسة األساسية الطور الثالث 

إن زغمري اجلديدة) 

01.05 ان زغمري 00019 

 

أدرار 
 

 01

املدرسة األساسية شروين القدمية (حتول إىل ثانوية) (تنقل شروين 
إيل املدرسة األساسية الطور الثالث شروين اجلديدة). 

  01.03 شروين 00012 

وادي سلى 
 

املدرسة األساسية مرواين عابد القدمية (تعاد احملالت إىل 
التعليم األساسي الطورين األول والثاين) (تنقل إىل املدرسة 

األساسية الطور الثالث مرواين عابد اجلديدة). 

الشلف 02.21 وادي سلى 00084 
 

 02



املدرسة األساسية ابن رشد  القدمية تنس 
(بناء جاهز قدمي هدم)(تنقل إىل املدرسة األساسية الطور 

الثالث ابن رشد اجلديدة) 

  02.02 تنس 00051 

املدرسة األساسية صداقي عبد القادر بئر الصفصاف القدمية وادي الفضة 
(تعاد احملالت إىل التعليم األساسي الطورين األول والثاين) 

(تنقل إىل املدرسة األساسية الطور الثالث صداقي عبد 
القادر اجلديدة). 

وادي 00100 
الفضة 

 02.29  

املدرسة األساسية القدمية احلي اجلديد الفيض (حتول إىل الفيض 
ثانوية)(تنقل إىل املدرسة األساسية الطور الثالث االخوة بن 

ناجي). 

07 بسكرة 07.16 الفيض 00445 

10 البويرة 10.05 القاديرية 00611 املدرسة األساسية القاديرية القدمية (حتول إىل ثانوية) القاديرية 

املدرسة األساسية سايس عبد القادر  القدمية (تعاد احملالت سيدي احلسين 
إىل التعليم األساسي الطورين األول و الثاين) (تنقل إىل 

املدرسة األساسية الطور الثالث سيدي احلسين اجلديدة). 

سيدي 00879 
احلسين 

14 تيارت 14.23 

سيدي بلعباس 
 
 

املدرسة األساسية زواوي قدور القدمية 
 (دم احملالت) (تنقل إىل املدرسة األساسية الطور الثالث 

زواوي قدور اجلديدة). 

 01645

 

سيدي 
بلعباس 

 

 22.01

 
 

22 س بلعباس 

املدرسة األساسية بن زايدي قدور القدمية (دم تسالة 
احملالت)تنقل إىل املدرسة األساسية الطور الثالث بن زايدي 

قدور اجلديدة). 

  22.02 تسالة 01662 

26 املدية 26.01  املدية 01914 املدرسة األساسية رقية مصطفى ذكور القدمية (دم املدية 



احملالت)تنقل اىل املدرسة األساسية الطور الثالث رقية  
مصطفى ذكور اجلديدة). 

 
 

   
 

 

املدرسة األساسية رقية مصطفى بنات القدمية (دم املدية 
احملالت)تنقل إىل املدرسة األساسية الطور الثالث رقية 

مصطفى بنات اجلديدة). 

  26.01 املدية 01914 

عني تاغروت 
 

غيالسة 

املدرسة األساسية روابح السعيدي القدمية (دم احملالت) 
تنقل إىل املدرسة األساسية الطور الثالث عني تاغروت 

اجلديدة). 
املدرسة األساسية غيالسة القدمية (حتول إىل ثانوية). 

 02393

 
 02417

عني 
تاغروت 

 
غيالسة 

 34.08

 
 34.32

34 ب بوعريريج 

املدرسة األساسية اإلخوة معمري القدمية (تعاد احملالت إىل القليعة 
التعليم األساسي الطورين األول والثاين) (تنقل إىل املدرسة 

األساسية الطور الثالث القليعة اجلديدة). 

 02801

 

42 تيبازة 42.24 القليعة 

املدرسة األساسية حي السبخة  القدمية (تعاد احملالت إىل متليلي 
التعليم األساسي الطورين األول والثاين) (تنقل إىل املدرسة 

األساسية الطور الثالث حي السبخة  اجلديدة). 

 03005

 

47 غرداية 47.05 متليلي 

  



ــذي رقـم 329.06  مرسوم تنفي
ــام 1427  مؤرخ يف 25 شعبان ع
ــنة 2006،  املوافق 18 سبتمرب س
ـم  يتضمن إنشاء مؤسسات التعلي

الثانوي و إلغاء أخرى. 
 

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     

ــم  16 أبريل سنة 1976 واملتعلق بتنظي

التربية والتكوين، املعدل واملتمم، 
 

ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 05.84 امل
يف 04 ربيع الثاين عام 1404 املوافــق   
07 يناير سنة 1984 واملتضمن ختطيــط 

جمموعة الدارسني يف املنظومة التربوية،  
 

ومبقتضى املرسوم رقم 72.76 املــؤرخ 
يف 16 ربيع الثاين عام 1396 املوافق 16 
ــن تنظيـم  أبريل سنة 1976 واملتضم
ــم الثـانوي،  وتسيري مؤسسات التعلي

املعدل واملتمم، 
 

ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  104.97 املؤرخ يف 28 ذي القعدة ع

1417 املوافق 5 أبريــل سـنة 1997 

واملتعلق بتســمية األمـاكن واملبـاين 
العمومية وإعادة تسميتها،  

ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  175.06 املؤرخ يف 26 ربيع الثاين ع

ــايو سـنة 2006  1427 املوافق 24 م

واملتضمن تعيني رئيس احلكومة،  
 

ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  176.06 املؤرخ يف 27 ربيع الثاين ع

ــايو سـنة 2006  1427 املوافق 25 م

واملتضمن تعيني أعضاء  احلكومة. 
 

يرسم ما يأيت  
 

ـم  املادة األوىل : تنشأ، ابتداء من موس
ــي 2005 / 2006،  الدخـول املدرس
مؤسسات التعليم الثــانوي املبينـة يف 

امللحق األول ذا املرسوم. 
 

املادة 02 : تلغى، ابتداء مــن موسـم 
ــي 2005 / 2006،  الدخـول املدرس
مؤسسات التعليم الثــانوي املبينـة يف 

امللحق الثاين ذا املرسوم. 
 

ــم  املادة 03 : ختضع مؤسسات التعلي
ــورة يف املـادة األوىل  الثانوي  املذك
ــم 72.76  أعاله، ألحكام املرسوم رق
ــام 1396  املؤرخ يف 16 ربيع الثاين ع
ــدل  املوافق 16 أبريل سنة 1976، املع

واملتمم واملذكور أعاله. 
 

املادة 04 : ينشر هــذا املرسـوم يف 
ــة  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائري

الدميقراطية الشعبية. 
 

اجلزائر يف 18 سبتمرب 2006 
رئيس احلكومة 

عبد العزيز بلخادم 
  



امللحق األول : قائمة مؤسسات التعليم الثانوي املنشأة للسنة الدراسية 2005 / 2006. 
 

رقم التعريف تسمية املؤسسة العنوان 
الوطين 

رمز البلدية 
البلدية 

رمز الوالية 
الوالية 

ان زغمري 
شروين 

ثانوية ان زغمري 
ثانوية شروين 

 06089

 06090

ان زغمري 
شروين 

 01.05

 01.03

أدرار 
 

 01

بين راشد 
تاجنة 

أبو احلسن 
صبحة 

ثانوية بين راشد 
ثانوية زوقاري خلضر 
ثانوية يطو بن أمحد 

ثانوية روام خليفة 

 06091

 06092

 06093

 06094

بين راشد 
تاجنة 

أبو احلسن 
صبحة 

 02.13

 02.05

 02.22

 02.08

02 الشلف 

03 األغواط 03.09 اخلنق 06095 ثانوية اخلنق اجلديدة اخلنق 

04 أم البواقي 04.02 عني البيضاء 06096 ثانوية عني البيضاء عني البيضاء 

أمشول 
بوزينة 

ثانوية أمشول 
ثانوية بوزينة 

 06097

 06098

أمشول 
بوزينة 

 05.30

 05.35

05 باتنة 

أوالد جالل 
شتمة 

الفيض 

ثانوية احلي الشرقي 
ثانوية احلي اجلديد شتمة 

ثانوية احلي اجلديد الفيض 

 06099

 06100

 06101

أوالد جالل 
شتمة 

الفيض 

 07.05

 07.04

 07.16

07 بسكرة 

بين تامو 
أوالد يعيش 

ثانوية حي مخس شهداء 
ثانوية حي عدل 

 06102

 06103

بين تامو 
أوالد يعيش 

 09.19

 09.05

09 البليدة 

10 البويرة 10.05 قاديرية 06104 ثانوية القاديرية القاديرية 

12 تبسة 12.01 تبسة 06105 ثانوية مطروح العيد حي الزيتون تبسة 



احلمامات 
بوخضرة 

ثانوية شريط لزهر 
ثانوية بوخضرة 

 06106

 06107

احلمامات 
بوخضرة 

 12.08

 12.18

مدريسة 
السوقر 
تيارت 

ثانوية مدريسة اجلديدة 
ثانوية السوقر اجلديدة 
ثانوية كرمان اجلديدة 

 06108

 06109

 06110

مدريسة 
السوقر 
تيارت 

 14.08

 14.16

 14.01

14 تيارت 

حاسي حببح 
عني فكة 

زعفران 

ثانوية عبد احلميد بن باديس 
ثانوية عني فكة 

ثانوية زعفران 

 06111

 06112

 06113

حاسي حببح 
عني فكة 

زعفران 

 17.04

 17.35

 17.28

17 اجللفة 

تاكسنة 
سيدي عبد العزيز 

ثانوية تاكسنة 
ثانوية سيدي عبد العزيز 

 06114

 06115

تاكسنة 
سيدي عبد العزيز 

 18.24

 18.13

18 جيجل 

21 سكيكدة 21.01 سكيكدة 06116 ثانوية زرامنة سكيكدة 

22 س بلعباس 22.20 حاسي زهانة 06117 ثانوية حاسي زهانة حاسي زهانة 

23 عنابة 23.01 عنابة 06118 ثانوية املقاومة عنابة 

24 قاملة 24.28 الركنية 06119 ثانوية الركنية اجلديدة الركنية 

عوامري 
السواقي 

ثانوية عوامري 
ثانوية السواقي 

 06120

 06121

عوامري 
السواقي 

 26.43

 26.33

26 املدية 

عني احلجل 
بلعايبة 

ثانوية عني احلجل اجلديدة 
ثانوية بلعايبة اجلديدة 

 06122

 06123

عني احلجل 
بلعايبة 

 28.17

 28.15

28 املسيلة 

عكاز 
عني فكان 

ثانوية عكاز مركز 
ثانوية عني فكان مركز 

 06124

 06125

عكاز 
عني فكان 

 29.27

 29.18

29 معسكر 

 



ورقلة 
حاسي مسعود 

العالية 

ثانوية حي النصر 
ثانويات حي التوميات 

ثانوية العالية 

 06126

 06127

 06128

ورقلة 
حاسي مسعود 

العالية 

 30.01

 30.04

 30.20

30 ورقلة 

بئر اجلري 
سيدي الشحمي 

بئر اجلري 

ثانوية سيدي البشري 
ثانوية النجمة 

ثانوية الشهيد حممود 

 06129

 06130

 06131

بئر اجلري 
سيدي الشحمي 

بئر اجلري 

 31.03

 31.13

 31.03

31 وهران 

32 البيض 32.07 أ.سيدي الشيخ 06132 ثانوية األبيض سيدي الشيخ أ. سيدي الشيخ 

34 ب بوعريريج 34.32 غيالسة 06133 ثانوية غيالسة غيالسة 

39 الوادي 39.27 املغري 06134 ثانوية املغري اجلديدة املغري 

بغلي 
قايس 

ثانوية بغلي اجلديدة 
ثانوية احلي اجلنويب 

 06135

 06136

بغلي 
قايس 

 40.04

 40.03

40 خنشلة 

41 سوق أهراس 41.01 سوق اهراس 06137 ثانوية حي برال صاحل سوق اهراس 

امحد راشدي 
فرجيوة 

ثانوية امحد راشدي مركز 
ثانوية فرجيوة 

 06138

 06139

امحد راشدي 
فرجيوة 

 43.11

 43.02

43 ميلة 

46 ع تيموشنت 46.18 عني الطلبة 06140 ثانوية عني الطلبة عني الطلبة 

متليلي 
ضاية بن ضحوة 

ثانوية حي السوارق 
ثانوية ضاية بن ضحوة 

 06141

 06142

متليلي 
ضاية بن صخرة 

 47.05

 47.03

47 غرداية 

 

 

 

 



جديوية 
غليزان 

وادي اجلمعة 
الرمكة 

ثانوية جديوية اجلديدة 
ثانوية حي بن عدة زغلول 

ثانوية وادي اجلمعة 
ثانوية الرمكة 

 06143

 06144

 06145

 06146

جديوية 
غليزان 

وادي اجلمعة 
الرمكة 

 48.14

 48.01

 48.26

 48.27

48 غليزان 

 
امللحق الثاين : قائمة مؤسسات التعليم الثانوي امللغاة  للسنة الدراسية  2005 / 2006 

 

رقم التعريف تسمية املؤسسة العنوان 
الوطين 

رمز البلدية 
البلدية 

رمز الوالية 
الوالية 

ثانوية ابو احلسن القدمية (بناء جاهز قدمي هدم) ابو احلسن 
(تنقل إىل ثانوية ابو احلسن اجلديدة) 

الشلف 02.22 ابو احلسن 032.74 
 

 02

ثانوية زقاري خلضر القدمية (بناء جاهز قدمي هدم) تاجنة 
تنقل إىل ثانوية تاجنة اجلديدة) 

  02.05 تاجنة 00060 

ــية الفيض  ثانوية االخوة بن ناجي القدمية (حتول إىل مدرسة أساس
الطور 3) (تنقل إىل ثانوية الفيض اجلديدة) 

07 بسكرة 07.16 الفيض 00445 

ـور احلمامات  ثانوية شريط لزهر القدمية (حتول إىل مدرسة أساسية الط
3) (تنقل إىل ثانوية احلمامات اجلديدة) 

12 تبسة 12.08 احلمامات 00098 

ـة تبسة  ثانوية مطروح العيد القدمية حي الزيتون (حتول إىل مدرس
أساسية الطور 3) (تنقل إىل ثانوية تبسة اجلديدة) 

  12.01 تبسة 00691 

 

 



مدريسة 
 

ثانوية عداوي احلبيب القدمية (حتول إىل مدرســة أساسـية  
الطور الثالث) (تنقل إىل ثانوية مدريسة اجلديدة). 

14 تيارت 14.08 مدريسة 00845 

ثانوية غوغة عمار القدمية (تعاد احملالت إىل التعليم األساسي سيدي عبد العزيز 
ـز  الطورين األول والثاين)( تنقل إىل ثانوية سيدي عبد العزي

اجلديدة) 

سيدي عبد 01368 
العزيز 

جيجل 18.13 
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ــي تاكسنة  ثانوية تاكسينة القدمية (تعاد احملالت إىل التعليم األساس
الطورين األول والثاين)(تنقل إىل ثانوية تاكسنة اجلديدة) 

  18.24 تاكسنة 01376 

 
  



قرار وزاري رقم 302 مــؤرخ يف 
ــوض  24 أوت 2006، يتمم ويع

ــني رقـم 569  القرارين الوزاري
ـرار  املؤرخ يف 23 ماي 1998 والق
ــؤرخ يف 24 أوت  رقـم 912 امل
1999، املتضمنني حتديــد قائمـة 

ــايل أو  الشهادات يف التعليم الع
ـــهندس وكــذا  شـهادة م
ــة مبسـابقة  االختصاصات املعني
ــانوي  توظيف أساتذة التعليم الث

على أساس االختبارات. 
 

ـم  59.85  مبقتضى املرسوم التنفيذي رق
ــن  املؤرخ يف 23 مارس 1985 املتضم
ــات  القانون النموذجي لعمال املؤسس

اإلدارات العمومية، 
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 49.90 
ــن  املؤرخ يف 06 فيفري 1990 املتضم
ـة  القانون األساسي اخلاص بعمال التربي

املعدل و املتمم، 
 

ــوزاري رقـم 569  بناء على القرار ال
املـؤرخ يف 23 مـاي 1998 املعــدل 
واملتمم للقرار الــوزاري رقـم 462 
ــاي 1991 املتضمـن  املؤرخ يف 20 م

قائمة شهادة الليسانس يف التعليم العايل  
 
 
 
 
 
 

أو شهادة مهندس وكذا االختصاصات 
ــم  املعنية مبسابقة توظيف أساتذة التعلي

الثانوي على أساس االختبارات، 
 

بناءا على القرار الوزاري رقــم 912 
املـؤرخ يف 24 أوت 1999 املتضمــن 
حتديد قائمة الشهادات يف التعليم العايل 
ــابقة  وكذا  االختصاصات املعنية مبس
ــى  توظيف أساتذة التعليم الثانوي عل

أساس االختبارات. 
 

يقرر 
 

املادة األوىل : يعدل و يتمم هذا القرار 
ــاله  القرارين الوزاريني املذكورين أع
املتضمنـني حتديـد قائمـة شــهادة 
ــهادة  الليسانس يف التعليم العايل أو ش
مهندس ، وكذا االختصاصات املعنيــة 
ـانوي  مبسابقة توظيف أساتذة التعليم الث

على أساس االختبارات. 
 

ــاتذة التعليـم  املادة 02 : يوظف أس
ـاس  الثانوي عن طريق املسابقة على أس
االختبارات من بني املترشحني احلائزين 

على شــهادة الليسـانس يف التعليـم   
العايل أو شــهادة مـهندس حسـب 
االختصاصات املبينة يف اجلدول التايل : 

 
 
 
 
 
  



االختصاصات املواد 
. شهادة ليسانس أو شهادة الدراسات العليا يف الرياضيات الرياضيات 

. شهادة ليسانس أو شهادة الدراسات  العليا يف الفيزياء الفيزياء 
. شهادة ليسانس يف العلوم الطبيعية العلوم الطبيعية 

. شهادة الدراسات العليا يف العلوم الطبيعية  
. شهادة ليسانس يف العلوم الطبيعية واحلياة 

. شهادة ليسانس  يف البيولوجيا 
.  شهادة دراسات العليا يف البيولوجيا 

. شهادة ليسانس يف العلوم االقتصادية  العلوم االقتصادية 
. شهادة ليسانس يف العلوم التجارية و املالية 

. شهادة ليسانس يف العلوم التجارية 
. شهادة ليسانس يف علوم التسيري 

. شهادة ليسانس يف اللغة واألدب العريب األدب العريب 
. شهادة ليسانس يف العلوم اإلسالمية العلوم اإلسالمية 

. شهادة ليسانس يف الفلسفة الفلسفة 
.شهادة ليسانس يف التاريخ و اجلغرافيا التاريخ و اجلغرافيا 

. شهادة ليسانس يف  التاريخ 
. شهادة ليسانس يف اللغة الفرنسية اللغة الفرنسية 
. شهادة ليسانس يف اللغة اإلجنليزية اللغة اإلجنليزية 

. شهادة ليسانس يف اللغة األملانية أو ما يعادهلا اللغة األملانية 
. شهادة ليسانس يف اللغة اإلسبانية أو ما  يعادهلا اللغة اإلسبانية 
. شهادة ليسانس يف اللغة اإليطالية اللغة اإليطالية 
. شهادة ليسانس يف اللغة الصينية اللغة الصينية 
. شهادة ليسانس يف اللغة الروسية اللغة الروسية 

. شهادة ليسانس يف األمازيغية  اللغة األمازيغية  
. شهادة  ليسانس يف املوسيقي املوسيقي 
. شهادة ليسانس يف الفنون التشكيلية الرسم  

. شهادة ليسانس من املدرسة العليا للفنون اجلميلة 
. شهادة ليسانس يف التربية البدنية التربية البدنية 

. شهادة ليسانس يف علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
. شهادة ليسانس يف الكيمياء الكيمياء 

. شهادة الدراسات العليا يف الكيمياء 
. شهادة لليسانس يف االلكترونيك أو االلكترو تقين هندسة كهربائية 

. شهادة ليسانس يف اهلندسة املدنية هندسة مدنية 
. شهادة ليسانس يف امليكانيك هندسة ميكانيكية 

 



ــع الشـهادات  املادة 03 : تقبل مجي
اجلامعية اليت تعادل أو تفوق الشهادات 

املذكورة يف اجلدول املبني أعاله. 
 

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

 
اجلزائر يف 24 أوت 2006 

األمني العام لوزارة التربية الوطنية 
ب. خالدي 

 
 �

 
قرار وزاري رقم 303 مــؤرخ يف 
ــوض  24 أوت 2006، يلغي ويع

القرار الوزاري رقم 1537 املؤرخ 
ــن  يف 27 سـبتمرب 2000 املتضم
قائمة شهادة الليسانس يف التعليم 
العايل والشهادات العليا لتوظيف 
ــازين يف التعليـم  األساتذة ا
األساسي عن طريق املسابقة على 

أساس الشهادة. 
 

ــوم 59.85 املـؤرخ يف     مبقتضى املرس
ــن القـانون  23 مارس 1985، املتضم

ـات  األساسي النموذجي لعمال املؤسس
واإلدارات العمومية، 

 
ومبقتضى املرسوم رقم 49.90 املــؤرخ 
يف  06 فيفري 1990، املتضمن القانون  

 

ــة  األساسي اخلاص بعمال قطاع التربي
املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقـم 
401.94 املؤرخ يف 19 نوفمرب 1994، 

 
ـم  ومبقتضى القرار الوزاري املشترك رق
1537 املؤرخ يف 27 ســبتمرب 2000، 

املتضمن قائمة شهادات الليســانس يف 
ــايل والشـهادات العليـا  التعليم الع
ــم  لتوظيف األساتذة اازين يف التعلي
ــابقة علـى  األساسي عن طريق املس

أساس الشهادة. 
 

يقرر  
 

املادة األوىل : يعدل و يتمم هذا القرار 
الـوزاري رقـم 1537 املــؤرخ يف        

ــن قائمـة  27 سبتمرب 2000، املتضم

ــايل  شهادات الليسانس يف التعليم الع
ــاتذة  والشهادات العليا لتوظيف األس
ـق  اازين يف التعليم األساسي عن طري

املسابقة على أساس الشهادة. 
 

ــازون  املادة 02 : يوظف األساتذة ا
ـابقة  يف التعليم األساسي عن طريق املس
على أساس الشهادة من بني املترشحني 

ــى شـهادة الليسـانس        احلائزين عل
ــات      يف التعليـم وشـهادات الدراس

ــة يف  العليا حسب االختصاصات املبين
اجلدول التايل : 

  
 
 
 



 
التعليم املتوسط 

 
التخصصات املواد  

. شهادة الليسانس املسلمة من طرف املدارس العليا لألساتذة  اللغة العربية  
. شهادة الليسانس يف اللغة واألدب العريب 
. شهادة الليسانس يف اللغة واألدب العريب 
. شهادة الليسانس يف التربية وعلم النفس 
. شهادة  الليسانس يف العلوم اإلسالمية  

ـا  التاريخ واجلغرافي
واالقتصاد 

. شهادة الليسانس يف التاريخ واجلغرافيا 
. شهادة الليسانس يف التاريخ 

. شهادة الدراسات العليا يف التاريخ واجلغرافيا  
. شهادة الليسانس املسلمة من طرف املدارس العليا لألساتذة اللغة الفرنسية 

. شهادة الليسانس يف اللغة الفرنسية 
. شهادة الليسانس يف الترمجة من وإىل اللغة الفرنسية 

. شهادة الليسانس يف اللغة اإلجنليزية اللغة اإلجنليزية 
. شهادة الليسانس يف الترمجة من وإىل اإلجنليزية 

ــاء، التكنولوجيا  . شهادة الليسانس أو شهادات الدراسات العليا يف : الفيزي
الكيمياء، اإللكترونيك، االلكترو تقين، امليكانيك ، الكهرباء 

ــا العلوم الطبيعية  . شهادة الليسانس يف العلوم الطبيعية، شهادة الدراسات العلي
ــانس يف البيولوجيـا، شـهادة  يف العلوم الطبيعية، شهادة ليس

الدراسات العليا يف البيولوجيا 
ــا يف . الرياضيات  . شهادة الليسانس يف الرياضيات، شهادة الدراسات العلي

الرياضيات. 
. شهادة الليسانس يف الفنون التشكيلية . الرسم 

. ديبلوم املدرسة الوطنية للفنون اجلميلة 
. شهادة الليسانس يف املوسيقى . املوسيقى 

. ديبلوم املعهد الوطين للموسيقي 
. شهادة الليسانس يف التربية البدنية والرياضية . التربية البدنية 

ــوم وتقنيـات النشـاطات البدنيـة  . شهادة الليسانس يف عل
والرياضية 

. شهادة الليسانس يف اللغة األمازيغية  اللغة األمازيغية 
 
 



 
التعليم االبتدائي 

 
التخصصات املواد  

. شهادة الليسانس املسلمة من طرف املدارس العليا  اللغة  العربية 
. شهادة الليسانس يف اللغة و األدب العريب 

. شهادة الليسانس يف التاريخ و اجلغرافيا 
. شهادة الليسانس يف العلوم اإلسالمية 

. شهادة الليسانس يف الفلسفة 
. شهادة الليسانس يف علم النفس التربوي 
. شهادة الليسانس يف العلوم االقتصادية  

. شهادة ليسانس يف اللغة األمازيغية  اللغة األمازيغية 
. شهادة الليسانس املسلمة من طرف املدارس العليا لألساتذة  اللغة الفرنسية 

. شهادة الليسانس يف اللغة الفرنسية 
. شهادة الليسانس يف الترمجة من واىل اللغة الفرنسية. 

  
ــورة يف  املادة 03 : تقبل كل الشهادات اجلامعية اليت تعادل أو تفوق الشهادات املذك

اجلدول املبني أعاله. 
 

املادة 04 : ينشر هذا القرار يف النشرة الرمسية لوزارة التربية الوطنية 
 

اجلزائر يف 24 أوت 2006 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

ب. خالدي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية املستخدمني 
الرقم : 4080 / 2006 

 
إىل  

السيد األمني العام (لإلعالم) 
السيد رئيس الديوان 

السيد املفتش العام 
ــادة مديـري اإلدارة  السيدات والس

املركزية 
 

املوضوع : إجراء امتحان مهين. 
 

ـق  يشرفين أن أبعث إليكم املنشور املتعل
ــب  بإجراء االمتحان املهين لبعض الرت
وذلك قصد توزيعــه علـى مجيـع 
ـؤوليتكم  املستخدمني العاملني حتت مس
ــر فيـهم الشـروط  ودعوة من تتوف
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 مبني يف اجلدول أدناه : 
  

املوظفون املعنيون والشروط املطلوبة  ـاصب  عدد املن
املفتوحة 

ـل  السلك أو الرتبة حم
االمتحان املهين 

املتصرفون و املوظفون املنتمني إىل أســالك 
ــه الذيـن يثبتـون (5)  من املستوى نفس

سنوات من اخلدمة الفعلية ذه الصفة 

 
 03

متصرف رئيسي 

التقنيون السامون يف اإلعالم اآليل الذين هلم 
(5) سنوات من اخلدمة الفعلية ذه الصفة 

 01
ــي يف  مهندس تطبيق

اإلعالم اآليل 
ـون  املساعدون اإلداريون واحملاسبون اإلداري
الرئيسيون الذين هلم (5) ســنوات مـن 

اخلدمة الفعلية ذه الصفة. 

 
 02

 

متصرف 

التقنيون يف اإلعالم اآليل الذيــن هلـم (5) 
سنوات من اخلدمة الفعلية ذه الصفة 

 01
ـالم  تقين سامي يف اإلع

اآليل 
املساعدون اإلداريون والكتاب الرئيســيون 
ـن  للمديرية الذين هلم أقدمية (3) سنوات م

اخلدمة الفعلية ذه الصفة. 

 
 08

مساعد إداري رئيسي 

ــن  كتاب املديرية الذين هلم (3) سنوات م
اخلدمة الفعلية ذه الصفة. 

 01
كاتب مديرية رئيسي 

ـنوات  احملاسبون اإلداريون الذين هلم (5) س
من اخلدمة الفعلية ذه الصفة. 

 01
حماسب إداري رئيسي 



املوظفون املعنيون والشروط املطلوبة  ـاصب  عدد املن
املفتوحة 

ـل  السلك أو الرتبة حم
االمتحان املهين 

ـنوات  املعاونون اإلداريون الذين هلم (5) س
من اخلدمة الفعلية ذه الصفة. 

 02 مساعد إداري 

أعوان املكاتب الذين هلم (5) سنوات مــن 
اخلدمة الفعلية ذه الصفة 

 01 مساعد حماسب 

ــنوات  األعوان اإلداريون الذين هلم (5) س
من اخلدمة الفعلية ذه الصفة. 

 01 معاون إداري 

أعوان املكاتب الذين هلم (5) سنوات مــن 
اخلدمة الفعلية ذه الصفة. 

 01
عون إدارة 

األعوان الراقنون الذين هلم (3) سنوات من 
اخلدمة الفعلية ذه الصفة. 

 01
كاتب راقن 

 
2. كيفية املشاركة يف االمتحان املهين 

 
يقدم املوظفون الذين تتوفــر فيـهم 
ــاركة يف  الشـروط املطلوبـة للمش
االمتحان طلبام اخلطية عـن طريـق 
ـتخدمني  السلم اإلداري إىل مديرية املس
قبل 30 يوما ابتداء من تاريخ اإلعـالن 

عن االمتحان. 
 

ـان  تعرض ملفات املترشحني على اللج
التقنية املختصة لدراستها والتأكد مــن 
توفر الشروط القانونيــة يف املوظفـني 
املترشحني، تضبط على إثرها القائمــة 
النهائية للمترشحني املقبولني ، قصـد  

 
 
 
 
 
 

 
ــراء االمتحـان  استدعاء املعنيني إلج
ـاريخ  باملؤسسات املختصة و سيحدد ت
إجراء االمتحان واملؤسسة اليت تنظمــه 

يف وقت الحق. 
 

ويف األخري أطلب منكم دعوة املوظفني 
املعنيني اإلطالع على هذا املنشــور، 

وتقدمي طلبام يف الوقت احملدد. 
 

اجلزائر يف 16 أوت 2006 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير املستخدمني 
إ. بن عزوط 

 
 
 
 
 
 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية املستخدمني 
الرقم : 4081 / 2006 

 
إىل  

السيد األمني العام (لإلعالم) 
السيد رئيس الديوان 

السيد املفتش العام 
ــادة مديـري اإلدارة  السيدات والس

املركزية 
 

ــة  املوضوع: التسجيل على قائم
التأهيل. 

 
ـم 96.08  املرجع : املنشور الوزاري رق

املؤرخ يف 02 جانفي 1996 
 

ـق  يشرفين أن أبعث إليكم املنشور املتعل
ــض  بالتسجيل على قائمة التأهيل لبع

ــد توزيعـه علـى     الرتب وذلك قص
ــتخدمني العـاملني حتـت  مجيع املس
مسؤوليتكم ودعوة من تتوفــر فيـهم 
ــددة إىل تقـدمي  الشروط القانونية احمل

ــق السـلم اإلداري     طلبام عن طري
ــتخدمني قبـل يـوم       إىل مديرية املس

30 سبتمرب 2006. 

 
1. األسالك و الرتب املعنية بالترقية  

 
ـر  ختص هذه الترقية املوظفني الذين تتوف
ـى  فيهم الشروط القانونية للتسجيل عل

ــة االختياريـة)،     قائمة التأهيل (الترقي
أو التأهيل املهين املذكورة يف اجلــدول   

أدناه : 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



التأهيل  املهين  التسجيل على قائمة التأهيل (الترقية 
االختيارية) 

الشروط  عدد 
املناصب 

الشروط  عدد 
املناصب 

السلك أو 
الرتبة حمل 

الترقية 

ـس    املتصرفون و املوظفون من نف
املستوى الذين يثبتون 10 سنوات 
ــة  من اخلدمة الفعلية ذه الصف
منها 5 سنوات يف منصب عــال 

أو 3 سنوات يف وظيفة عليا. 

 01 متصرف رئيسي 

ـيون    املساعدون اإلداريون الرئيس
ـة  الذين هلم 10 سنوات من اخلدم

الفعلية ذه الصفة 

 01 متصرف 

ـن  املساعدون اإلداريون الذي
ـط  مل يستفيدوا من هذا النم
ــة  من الترقية ويثبتون أقدمي
5 سنوات مــن اخلدمـة 
ـأهيال  الفعلية ذه الصفة وت
ــوب  يناسب املنصب املطل

شغله. 

 01 ـاب  املساعدون اإلداريون و الكت
ــم  الرئيسيون للمديرية الذين هل
ــة  أقدمية 08 سنوات من اخلدم

الفعلية ذه الصفة. 

مساعد إداري  
رئيسي 

ــم    املعاونون اإلداريون الذين هل
ــة  أقدمية 10 سنوات من اخلدم

الفعلية ذه الصفة 

 01 مساعد إداري 



التأهيل  املهين  التسجيل على قائمة التأهيل (الترقية 
االختيارية) 

الشروط  عدد 
املناصب 

الشروط  عدد 
املناصب 

السلك أو 
الرتبة حمل 

الترقية 

ــب والعمـال  أعوان املكت
الذين يشغلون منصبا معادال 
ــن هـذا  و مل يستفيدو م
ــف يف  النمـط يف التوظي
ـنوات  رتبتهم ويثبتون (5)س
ــة ـذه  من اخلدمة الفعلي
ــأهيال يناسـب  الصفة وت

املنصب املطلوب شغله. 

 01 حماسب إداري   

مساعد املصاحل االقتصادية املثبتني   
ـة  الذين هلم 10 سنوات من اخلدم

الفعلية ذه الصفة. 

 01 نائب مقتصد 

ــن    نواب املقتصدين املثبتني الذي
ــة  هلم     03 سنوات من اخلدم

الفعلية ذه الصفة. 

 01 نائب مقتصد 
مسري 



2. ختفيض األقدمية  

 
ميكن ختفيض األقدمية املطلوبة للتسـجيل 
ـق  على قائمة التأهيل أو الترقية عن طري

التأهيل املهين يف احلالتني اآلتيتني : 
. يف حدود الثلث مرة واحدة فقط خالل 
املسار املهين للمترشحني الذيــن هلـم 
صفة العضوية يف جيش التحرير الوطين 
ـين  أو املنظمة املدنية جلبهة التحرير الوط
ـك  أو ابن أو بنت أو أرملة شهيد، وذل
تطبيقا ألحكام املرسوم التنفيذي رقــم 

61.94 املؤرخ يف 07 مارس 1991. 

. يف حدود سنة عن كل سنة تكوين عام 
ــهين،  أو متخصص له عالقة بالفرع امل
ـات  وبسنة عن كل سداسي يف الدراس
ــد البكالوريـا،  اجلامعية اليت تأيت بع
ــض يف األقدميـة  ويقدر هذا التخفي
ــن الـذي  إنطالقا من مستوى التكوي
ــى  يشترطه القانون اخلاص املطبق عل

السلك األصلي (احلايل). 
 

3. تكوين امللف  
 

يتكون امللف املتضمن طلب الترقية من 
الوثائق اآلتية : 

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

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

أرملة شهيد. 
ج. نسخ من الشهادات العلمية. 

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

املسؤول املباشر. 

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

بالترقية عن طريق التأهيل املهين. 
 

4. دراسة امللفات  
 

تـوىل املصلحـة املختصـة مبديريــة 
ــتالمها طلبـات  املستخدمني بعد اس
ــأكد  املعنيني باألمر مراقبة امللفات والت
ــاز  من توفر الشروط املترشحني وإجن
سلم التنقيط لكل مرشــح حسـب 

املقياس الرمسي املعمول به. 
 

. مقياس خاص باألسالك املشتركة. 
. مقياس خاص مبوظفي املصاحل االقتصادية. 

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

كل رتبة. 
 

تبعا موع النقاط احملصل عليها، واختيار 
العناصر اليت تراها مؤهلة هلذه الترقية يف 

حدود املناصب املطلوب شغلها. 
 

ـة  ويف األخري أطلب منكم إعطاء العناي
الالزمة هلذه العملية و احلرص علــى 
تقييم املوظفني تقييما موضوعيا يعكس 
القدرات احلقيقية لكل مرشح، ويسمح 
ــة فعـال  بإبراز العناصر الكفأة املؤهل

لشغل املنصب املطلوب. 
 

اجلزائر يف 02 أوت 2006 
عن الوزير بتفويض منه 

مدير املستخدمني 
إ. بن عزوط 

 


