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الفهـرس 
 

قرارات ومقرارات 
 

قرار رقم 08 مؤرخ يف 12 مارس 2005، يتضمن ختصيص مرفق لفائدة الفدراليــة 
الوطنية جلمعيات أولياء التالميذ. 

 
مقرر رقم 18 مؤرخ يف 23 مارس 2005، يتضمن تعيني مقر املركز الوطين إلدمـاج 

االبتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف التربية. 
 

ــة اجلزائريـة  مقرر رقم 43 مؤرخ يف 09 أفريل 2005، يتضمن تعيني مقر االحتادي
للرياضة املدرسية. 

 
 ."MEDA 2" مقرر رقم 56 مؤرخ يف 21 ماي 2005، يتضمن تعيني مقر مشروع

 
ــني مقـر املركـز الوطـين  مقرر رقم 01 مؤرخ يف 28 جوان 2005، يتضمن تعي

البيداغوجي واللغوي لتعليم متازيغت . 
 

ــر جلنـة اخلدمـات  مقرر رقم 02 مؤرخ يف 12 جويلية 2005، يتضمن تعيني مق
االجتماعية لعمال قطاع التربية لوالية تيبازة. 

 
ـائق  مقرر رقم 03 مؤرخ يف 18 جويلية 2005، يتضمن تعيني مقر املركز الوطين للوث

التربوية. 
 

ــرف وزارة  مقرر رقم 68 مؤرخ يف 06 نوفمرب 2006، يتضمن وضع مقر حتت تص
التعليم العايل والبحث العلمي. 

 
ــر اللجنـة الوطنيـة  مقرر رقم 80 مؤرخ يف 29 نوفمرب 2006، يتضمن تعيني مق

لليونسكو. 
  

ــة  مقرر رقم 03 مؤرخ يف 13 جانفي 2007، يتضمن وضع مقر حتت تصرف مجعي
 .FOREM
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ـة  مقرر رقم 02 مؤرخ يف 21 جانفي 2007، يتضمن تعيني مقر املرصد الوطين للتربي
والتكوين. 

 
مناشري 

 
منشور رقم 07.256 مؤرخ يف 18 فيفري 2007، يتعلق مبتابعة عملية التكفل بتالميذ 

السنة الثالثة ثانوي. 
 

ــان الكتـايب  منشور رقم 07.01 مؤرخ يف 06 جانفي 2007، يتعلق بتنظيم االمتح
لتثبيت األساتذة اازين يف التعليم األساسي واألساتذة املهندسني. 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

الرقم : 08 / 2005 
 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

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

 
ـم 76.95  مبقتضى املرسوم التنفيذي رق
ـق  املؤرخ يف 10 شوال عام 1415 املواف
ـوم  11 مارس سنة  1995 املعدل للمرس

ــؤرخ يف        التنفيـذي رقـم 266.94 امل
ــم  06 سبتمرب سنة 1994 واملتضمن تنظي

اإلدارة املركزية يف وزارة التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 489.97 
ــمرب سـنة 1997  املؤرخ يف 20 ديس
ـم  املعدل و املتمم للمرسوم التنفيذي رق
ـام  143.95 املؤرخ يف 20 ذي احلجة ع

ــاي  سـنة 1995  1415 املوافق 20 م

واملتضمن حتويل املركز الوطــين حملـو 
ــة  األمية إىل الديوان الوطين حملو األمي

وتعليم الكبار، املعدل و املتمم. 
 

يقرر 
 

ـكون  املادة األوىل : ختصيص املرفق املت
من مكتبني اثنني و قاعة عمل يف جناح 
ـم  من الديوان الوطين حملو األمية و تعلي
ــري  الكبـار، الكـائن بطريـق البش
ــائدة  اإلبراهيمي رقم 37، األبيار، لف

الفدرالية الوطنية جلمعيــات أوليـاء 
ـائن  التالميذ، تعويضا للمقر السابق الك

بثانوية عائشة. 
 

ــف السـادة مديـر  املادة 02 : يكل
ــة والوسـائل،  التخطيط، مدير املالي
ومدير الديوان الوطين حملــو األميـة 
وتعليم الكبار، كل يف جمال اختصاصه، 

بتنفيذ هذا القرار. 
 

اجلزائر يف 12 مارس 2005 
وزير التربية الوطنية 

أبو بكر بن بوزيد 
 

 �

 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية 
مديرية التخطيط 

املديرية الفرعية لضبط مقاييس املنشآت 
والتجهيزات 

الرقم : 18 / 2005 
 

إن مدير التخطيط 
 

مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 265.94 
ــام 1415  املؤرخ يف 29 ربيع األول ع
ــدد  املوافق 06 سبتمرب سنة 1994 احمل

لصالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 266.94 
ــام 1415  املؤرخ يف 29 ربيع األول ع
ـن  املوافق 06 سبتمرب سنة 1994 املتضم
ــة  تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة التربي

الوطنية، 
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ـم 72.96  مبقتضى املرسوم التنفيذي رق
املؤرخ يف 07 رمضــان عـام 1416 
املوافق 27 يناير سنة 1996 واملتضمــن 
تعديل القــانون األساسـي للمعـهد 
ـح  التربوي الوطين و تغري تسميته فيصب
املعهد الوطين للبحث يف التربية املتمم، 

 
مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 471.03 
ــق  املؤرخ يف 8 شوال عام 1424 املواف
ــنة 2003 و املتضمـن  02 ديسمرب س

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

التربية وتنظيمه وعمله، 
 

ــعبان  مبقتضى القرار  املؤرخ يف 03 ش
ــبتمرب سـنة  عام 1425 املوافق 18 س
ــاء إىل  2004 املتضمن تفويض اإلمض

السيد مدير التخطيط، 
 

يقرر 
 

ــهد  املادة األوىل : تستقر حمالت املع
الوطين للبحث يف التربية يف اجلناح "أ" 

 
ــين  املادة 02 : يكون مقر املركز الوط
إلدماج االبتكارات البيداغوجية وتنمية 
ــال يف  تكنولوجيات اإلعالم و االتص
ــين  التربية باجلناح "ب" للمعهد الوط
ــة  للبحث يف التربية، بالعاشور – والي

اجلزائر. 
 

املادة 03 : يكلف كل من السيد مدير 
املعهد الوطين للبحث يف التربية والسيد 
مدير املركز الوطين إلدماج االبتكارات 
ــة تكنولوجيـات  البيداغوجية وتنمي

اإلعالم و االتصال يف التربية بتنفيــذ 
ـة  هذا القرار، السيما اإلجراءات املدون

يف امللحق املرفق. 
 

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

 
اجلزائر يف 23 مارس 2005 

عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه 
مدير التخطيط 

نور الدين جمدوب 
 

 �

 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 43 / 2005 

 
إن مدير التخطيط، 

 
مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 265.94 
ــام 1415  املؤرخ يف 29 ربيع األول ع
ــدد  املوافق 06 سبتمرب سنة 1994 احمل

لصالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 266.94 
ــام 1415  املؤرخ يف 29 ربيع األول ع
ـن  املوافق 06 سبتمرب سنة 1994 املتضم
ــة  تنظيم االدارة املركزية لوزارة التربي

الوطنية، 
 

ــعبان  مبقتضى القرار املؤرخ يف 03 ش
ــبتمرب سـنة  عام 1425 املوافق 18 س
ــاء إىل  2004 املتضمن تفويض اإلمض

السيد مدير التخطيط، 



7 

وبناء على طلب االحتادية اجلزائريــة 
للرياضة املدرسية املؤرخ يف 12 أفريـل 

2004 رقم 04.167، 

 
وبناء على مراسلة السيد األمني العــام 

لوزارة التربية الوطنيــة املؤرخـة يف     
17 أفريل  2004 رقم 04.401 

 
يقرر  

 
املادة األوىل : توضع مرافق نصــف 
ــاجي  داخلية إكمالية عبد احلميد بوح
ــرف االحتاديـة اجلزائريـة  حتت تص

للرياضة املدرسية، 
 

ــن السـيدة  املادة 02 : يكلف كل م
ــيد  مفتشة أكادميية والية اجلزائر والس
ــة للرياضـة  رئيس االحتادية اجلزائري
ــال اختصاصـه  املدرسية، كل يف جم

بتنفيذ هذا املقرر.  
 

ـرة  املادة 03 : ينشر هذا املقرر يف النش
الرمسية لوزارة التربية الوطنية. 

 
اجلزائر يف 09 أفريل 2005 

عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه 
مدير التخطيط 

نور الدين جمدوب 
 
 
 
 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

الرقم : 56 / 2005 
 

إن مدير التخطيط، 
 

مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 265.94 
ــام 1415  املؤرخ يف 29 ربيع األول ع
ــدد  املوافق 06 سبتمرب سنة 1994 احمل

لصالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  266.94 املؤرخ يف 29 ربيع األول ع

ــنة 1994  1415 املوافق 06 سبتمرب س

ـوزارة  املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية ل
التربية الوطنية،، 

 
ومبقتضى القرار املؤرخ يف 03 شــعبان 
ــبتمرب سـنة  عام 1425 املوافق 18 س
ــاء إىل  2004 املتضمن تفويض اإلمض

السيد مدير التخطيط، 
 

ــعبان  مبقتضى القرار املؤرخ يف 03 ش
ــبتمرب سـنة  عام 1425 املوافق 18 س
ــاء إىل  2004 املتضمن تفويض اإلمض

السيد مدير التخطيط،  
 

ــة بدعـم  وبناء على االتفاقية اخلاص
ــم        إصـالح املنظومـة التربويـة رق

 ،ALG / AIDCO / 2004/ 006-253

املؤرخة يف 03 أكتوبر 2004، 
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يقرر  
 

املادة األوىل : يوضع الطابق األخري من 
اجلناح املتواجد بثانوية قصر الشـعب، 
ــرف مفتشـية  املستعمل سابقا من ط
ــة اجلزائـر، مصلحـة  أكادميية والي
ـروع  للرواتب، حتت تصرف مدير مش

ــددة    "MEDA" طيلة مدة املشروع احمل
يف االتفاقية 

 
املادة 02 : يكون املرفق املعني يف املادة 

 " MEDA 2" األوىل مقرا ملشروع
 

ــع تكـاليف الطاقـة  املادة 03 : تق
ــاء) و أشـغال  (الكهرباء، الغاز وامل
ــة  الصيانة و النظافة على عاتق ميزاني

ثانوية قصر الشعب. 
 

املادة 04 : هذا املقرر يلغى و يعــوض 
ـؤرخ يف  املقرر رقم 2005/0.0.8/33 امل

05 أفريل 2005. 

 
ــن السـيدة  املادة 05 : يكلف كل م
ـيد  مفتشية أكادميية والية اجلزائر و الس
ــل يف  مدير مشروع " MEDA 2 " ك

جمال اختصاصه بتطبيق هذا املقرر. 
 

ـرة  املادة 06 : ينشر هذا املقرر يف النش
الرمسية لوزارة التربية الوطنية. 

 
اجلزائر يف 21 ماي 2005 

عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه 
مدير التخطيط 

نور الدين جمدوب 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

الرقم : 01 / 2005 
 

إن مدير التخطيط، 
 

مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 265.94 
ــام 1415  املؤرخ يف 29 ربيع األول ع
ــدد  املوافق 06 سبتمرب سنة 1994 احمل

لصالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 266.94 
ــام 1415  املؤرخ يف 29 ربيع األول ع
ـن  املوافق 06 سبتمرب سنة 1994 املتضم
ــة  تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة التربي

الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 470.03 
ـق  املؤرخ يف 08 شوال عام 1424 املواف
ـاء  02 ديسمرب سنة 2003 املتضمن إنش

ـم  مركز وطين بيداغوجي ولغوي لتعلي
متازيغت وتنظيمه وعمله،  

 
ــعبان  مبقتضى القرار املؤرخ يف 03 ش
ــبتمرب سـنة  عام 1425 املوافق 18 س
ــاء إىل  2004 املتضمن تفويض اإلمض

السيد مدير التخطيط، 
 

ــام  وبناء على تعليمة السيد األمني الع
لوزارة التربية الوطنية، 
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يقرر 
 

املادة األوىل : يوضع الطابقان األرضي 
ــة  و األول من اجلناح املتواجد بثانوي
ــابقا مـن  قصر الشعب، املستعمل س
طرف مفتشية أكادميية والية اجلزائــر، 
مصلحة للرواتب، حتت تصرف مديـر 
ــوي  املركز الوطين البيداغوجي و اللغ
ـه  لتعليم متازيغت كل يف جمال اختصاص

بتطبيق هذا املقرر. 
 

املادة 02 : يكون املرفق املعني يف املادة 
األوىل مقرا للمركز الوطين البيداغوجي 

و اللغوي لتعليم متازيغت، 
 

ــن السـيدة  املادة 03 : يكلف كل م
ــيد  مفتشة أكادميية والية اجلزائر والس
مدير  املركز الوطــين البيداغوجـي 
واللغوي لتعليم متازيغت كل يف جمــال 

اختصاصه بتطبيق هذا املقرر.. 
 

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

 
مالحظة : مت وضع الطابق األخري مـن 
ــت  اجلناح املذكور يف املادة األوىل حت

 " MEDA 2 تصرف مشروع
 

اجلزائر يف 28 جوان 2005 
عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه 

مدير التخطيط 
نور الدين جمدوب 

 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
ــة  مقرر رقم 02 مؤرخ يف 12 جويلي
ــني مقـر جلنـة  2005، يتضمن تعي

ــاع  اخلدمات االجتماعية لعمال قط
التربية لوالية تيبازة. 

 
مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 265.94 
ــام 1415  املؤرخ يف 29 ربيع األول ع
ــدد  املوافق 06 سبتمرب سنة 1994 احمل

لصالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 266.94 
ــام 1415  املؤرخ يف 29 ربيع األول ع
ـن  املوافق 06 سبتمرب سنة 1994 املتضم
ــة  تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة التربي

الوطنية، 
 

ــعبان  مبقتضى القرار املؤرخ يف 03 ش
ــبتمرب سـنة  عام 1425 املوافق 18 س
ــاء إىل  2004 املتضمن تفويض اإلمض

السيد مدير التخطيط، 
 

وبناء على طلب السيد مدير التربية لوالية 
ــؤرخ  تيبازة رقم 181/م.ب.م/2005  امل
ـة  يف 2005/06/25 املتضمن تسوية وضعي
ـائن  مقر توزيع الوثائق التربوية سابقا الك
ببلدية بومساعيل املوضوع حتت تصــرف 
ــاع  جلنة اخلدمات االجتماعية لعمال قط

التربية     لوالية تيبازة، 
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يقرر  
 

املادة األوىل : يوضع مقــر توزيـع 
ــة  الوثائق التربوية سابفا الكائن ببلدي
ـات  بوامساعيل حتت تصرف جلنة اخلدم
ـة  االجتماعية لعمال قطاع التربية لوالي

تيبازة. 
 

ــة يف  املادة 02 : تكون احملالت املعني
املادة األوىل مقرا هليكل تسـيري جلنـة 

اخلدمات االجتماعية لوالية تيبازة. 
 

املادة 03 : يكلف السيد مدير التربيــة 
لوالية تيبازة بتنفيذ هذا املقرر. 

 
ـرة  املادة 04 : ينشر هذا املقرر يف النش

الرمسية لوزارة التربية الوطنية. 
 

اجلزائر يف 12 جويلية 2005 
عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه 

مدير التخطيط 
نور الدين جمدوب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

الرقم : 03 / 2005 
 

إن مدير التخطيط، 
 

مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 265.94 
ــام 1415  املؤرخ يف 29 ربيع األول ع
ــدد  املوافق 06 سبتمرب سنة 1994 احمل

لصالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 266.94 
ــام 1415  املؤرخ يف 29 ربيع األول ع
ـن  املوافق 06 سبتمرب سنة 1994 املتضم
ــة  تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة التربي

الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 243.92 
ــام 1412  املؤرخ يف 08 ذي احلجة ع
ــن  املوافق 09 جوان سنة 1992 املتضم

إنشاء مركز وطين للوثائق التربوية، 
 

مبقتضى القرار الوزاري املشترك املؤرخ 
ــم  يف 03 جوان 1996 املتضمن التنظي
ــز الوطـين للوثـائق  الداخلي للمرك

التربوية، 
 

ــعبان  مبقتضى القرار املؤرخ يف 03 ش
ــبتمرب سـنة  عام 1425 املوافق 18 س
ــاء إىل  2004 املتضمن تفويض اإلمض

السيد مدير التخطيط، 
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يقرر : 
 

ــق األول  املادة األوىل : توضع الطواب
ـة  والثاين و الثالث املتواجدة جبناح ثانوي
عائشة حبسني داي حتت تصرف املركز 

الوطين للوثائق التربوية. 
 

ــة يف  املادة 02 : تكون احملالت املعين
املادة األوىل مقرا للمركــز الوطـين 

للوثائق التربوية، 
 

املادة 03 : يكلف السيد مدير املركـز 
الوطين للوثائق التربوية بتطبيــق هـذا 

املقرر. 
 

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

 
اجلزائر يف 18 جويلية 2005 

عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه 
مدير التخطيط 

نور الدين جمدوب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

الرقم : 68 / 2006 
 

إن مدير التخطيط، 
 

مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 265.94 
ــام 1415  املؤرخ يف 29 ربيع األول ع
ــدد  املوافق 06 سبتمرب سنة 1994 احمل

لصالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 266.94 
ــام 1415  املؤرخ يف 29 ربيع األول ع
ـن  املوافق 06 سبتمرب سنة 1994 املتضم
ــة  تنظيم االدارة املركزية لوزارة التربي

الوطنية، 
 

ــر التربيـة  وبناء على قرار معايل وزي
الوطنية، 

 
ــعبان  مبقتضى القرار املؤرخ يف 03 ش
ــبتمرب سـنة  عام 1425 املوافق 18 س
ــاء إىل  2004 املتضمن تفويض اإلمض

السيد مدير التخطيط، 
 

يقرر  
 

ــد ثانويـة  املادة األوىل : توضع مراق
ــابن عكنـون حتـت  عمارة رشيد ب
ــث  تصرف وزارة التعليم العايل والبح
ــنة  العلمي، ابتداء من شهر نوفمرب س
2006 إىل غاية انتهاء املوسم اجلــامعي 

 .2007/2006
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املادة 02 : يكلف كل من السيد مدير 
التربية لوالية الوسط اجلزائر و الســيد 
ــذا  مدير ثانوية عمارة رشيد بتطبيق ه

املقرر. 
 

ـرة  املادة 03 : ينشر هذا املقرر يف النش
الرمسية لوزارة التربية الوطنية. 

 
اجلزائر يف 06 نوفمرب 2006 

عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه 
مدير التخطيط 

نور الدين جمدوب 
 

 �

 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 80 / 2006 

 
إن مدير التخطيط 

 
مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 265.94 
ــام 1415  املؤرخ يف 29 ربيع األول ع
ــدد  املوافق 06 سبتمرب سنة 1994 احمل

لصالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 266.94 
ــام 1415  املؤرخ يف 29 ربيع األول ع
ـن  املوافق 06 سبتمرب سنة 1994 املتضم
ــة  تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة التربي

الوطنية، 
 

ــر التربيـة  وبناء على قرار معايل وزي
الوطنية، 

يقرر 
 

ــاح املرقـد  املادة األوىل : يوضع جن
ــد  لثانوية ابن اهليثم التقنية ببلدية حمم
ــة  بلوزداد حتت تصرف اللجنة الوطني

لليونسكو، 
 

ــن السـيد  املادة 02 : يكلف كل، م
ــيدة  مدير التربية لوسط اجلزائر و الس
ــق  مديرة ثانوية ابن اهليثم التقنية بتطبي

هذا القرار. 
 

ـرة  املادة 03 : ينشر هذا املقرر يف النش
الرمسية لوزارة التربية الوطنية. 

 
اجلزائر يف 29 نوفمرب 2006 

عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه 
مدير التخطيط 

بلجياليل خوجة 
 

 �

 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية 
مديرية التخطيط 

املديرية الفرعية لضبط مقاييس املنشآت 
والتجهيزات 

الرقم : 26 / 2007 
 

إن مدير التخطيط 
 

نظرا لطلب األستاذ خياطي مصطفــى 
ـع  رئيس مجعية FOREM خبصوص وض

حجريت درس حتت تصرف اجلمعية. 
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ــة  نظرا القتراح السيد مفتش أكادميي
ـذه  والية اجلزائر لوضع حتت تصرف ه
اجلمعية 02 حجريت درس باملدرســة 
األساسية الوازيس العناصر، و بعد هذا 
االقتراح من طرف السيد رئيس اجلمعية. 

 
يقرر 

 
املادة األوىل : يوضع حتت تصرف مجعية 
ـاطي  FOREM اليت يترأسها األستاذ خي

ــني درس  مصطفى بصفة مؤقتة حجرت
باملدرسة األساسية الوازيس العناصر. 

 
ــن جمـال  املادة 02 : يكلف كل، م
اختصاصه، مفتش أكادمييــة واليـة 
اجلزائر، مدير الربجمة و املتابعة، و مدير 
املدرسة األساسية الوازيس العنــاصر 

بتنفيذ هذا القرار. 
 

اجلزائر يف 13 جانفي 2007 
عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه 

مدير التخطيط 
نور الدين جمدوب 

 
 �

 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 02 / 2007 

 
إن مدير التخطيط 

 
مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 265.94 
ــام 1415  املؤرخ يف 29 ربيع األول ع
ــدد  املوافق 06 سبتمرب سنة 1994 احمل

لصالحيات وزير التربية الوطنية، 

مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 266.94 
ــام 1415  املؤرخ يف 29 ربيع األول ع
ـم  املوافق 06 سبتمرب 1994 املتضمن تنظي
اإلدارة املركزية لوزارة التربية الوطنية، 

 
مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 406.03 
املؤرخ يف 10 رمضــان عـام 1424 
ـن  املوافق 05 نوفمرب سنة 2003 املتضم
ــن  إنشاء مرصد وطين للتربية والتكوي

وتنظيمه وعمله، 
 

يقرر 
 

ــد ثانويـة  املادة األوىل : توضع مراق
عمارة رشيد بابن عكنون حتت تصرف 

املرصد الوطين للتربية والتكوين. 
 

ــة يف  املادة 02 : تكون احملالت املعني
املادة األوىل مقرا دائما للمرصد الوطين 
ــغال  للتربية والتكوين، كما تكون أش

الترميمات على عاتق هذا األخري. 
 

ــيدين   املادة 03 : يكلف كل من الس
مدير التربية لوالية وسط اجلزائر ومدير 
ــين للتربيـة والتكويـن  املرصد الوط
والسيدة مديرة ثانوية عمـارة رشـيد 

بابن عكنون بتنفيذ هذا القرار. 
 

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

 
اجلزائر يف 21 جانفي 2007 

عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه 
مدير التخطيط 

بلجياليل خوجة 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 265 / 2007 

 
املفتش العام  

رئيس اللجنة الوزارية للتكفل بتالميـذ 
السنة 3 ثانوي 

إىل 
السيدات والسادة مديري التربية 

 
ـل  املوضوع : متابعة عملية التكف

بتالميذ السنة الثالثة ثانوي. 
 

املراجع:  
. املنشـور رقـم 526 املـــؤرخ يف        

20 نوفمرب 2006 

. املنشور رقم 56 املؤرخ يف 15 جانفي 
 2007

 
ــنة  تشكل عملية  التكفل بتالميذ الس
الثالثة ثانوي أحد احملاور األساسـية يف 
ـدف   نشاط وزارة التربية الوطنية، و
ـروف  من خالله إىل ضمان أحسن الظ
لتمدرس هذه الفئــة مـن التالميـذ، 
ـان  وإعدادهم إعدادا جيد الجتياز امتح

شهادة البكالوريا. 
 

ـة  يف هذا اإلطار انعقدت الندوة الوطني
ــذ أيـام     للتكفل ذه الفئة من التالمي

4، 5، 6 فيفري  ،2007دف : 
 

ـها  . تقييم أنشطة التكفل اليت أعلن عن
ـدة  معايل الوزير يف الندوة الوطنية املنعق

يف شهر نوفمرب 2006. 

ــق  . دعم هذه األنشطة و إزالة العوائ
ــر علـى سـريها،  اليت ميكن أن تؤث
وضمان بلوغ األهداف املرسومة هلا. 

 
ــغال النـدوة  وقد تبني من خالل أش
ـات  املذكورة، أن هناك تباينا بني الوالي
ــا جنـد  خبصوص هذه العملية، فبينم
ــذت مبـادرات  العديد منها، قد اخت
عديدة ساعدت على رفع نسبة إقبــال 
ــت  التالميذ و ضمان تأطريهم، ومتكن
ـة  من إشراك اجلمعيات واالس الوالئي
ـاعدم،  يف العملية وضمان دعمهم ومس
ــتوى  بقيت واليات أخرى دون املس
املطلوب، سواء فيما يتعلق بنسب إقبال 
ــا يتعلـق  التالميذ و تأطريهم أو فيم
ــة  باحلصول على دعم االس الوالئي
واستقطاب مجعيات أوليـاء التالميـذ 
ــدمي مسـامهتهم  وتفعيل دورهم و تق

لضمان استمرار العملية وجناحها. 
 

ــة  إن هذا العبء يقع على عاتق اللجن
ــى رأسـها  البيداغوجية الوالئية، وعل
ـذه  مدير التربية، املسؤول األول على ه

العملية اليت منحت هلا أمهية خاصة. 
 

وإذا كان املوسم الدراسي قد أشــرف 
ــإن  على منتصف الفصل الثاين منه، ف
هذه العملية أصبحت يف حاجة إىل دفع 
ــب  جديد أكثر من ذي قبل، و تتطل
ــب أن  بذل املزيد من اجلهد الذي جي
ــب البيداغوجيـة  يرتكز على اجلوان

املتصلة بالتلميذ واألستاذ. 
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لذا، فإين أطلب من السيدات و السادة 
مديري التربية مضاعفة جهودهم بشأن 

هذه العملية وال سيما : 
 

. حتسيس االس الوالئية بأمهية العملية 
للحصول على دعمهم و هذا بالنســبة 
ــن  للواليات اليت مازالت مل تستفد م

هذا الدعم. 
ــرف اللجنـة  . املتابعة امليدانية من ط
الوالئية البيداغوجية، اليت جيب أن تضع 
برناجما للتدخل، ميتد على مدى األشهر 
ـى  املتبقية من السنة الدراسية، يرتكز عل
ــتهدف املسـائل  العمل امليداين ويس
البيداغوجيـة املتصلـة باألســـاتذة 
والتالميذ، للعمل على جتاوز العوائق. 

ـالل  . دراسة النتائج املدرسية احملققة خ
ـطة  الفصل الثاين و حتليلها، لتعديل أنش
املعاجلة و التركيز على مواقع الضعف. 

 
ــتغل  إن السنة الدراسية، جيب أن تس
ــكل  استغالال عقالنيا، و البد أن تش
األشهر األخرية منها فرصــا حقيقيـة 
للدراسة واملراجعة و التعــاون بـني 
األساتذة و التالميذ و إدارة املؤسسات 
التعليمية. لذلك فإن العمل البــد أن 
ــة يف هـذه  يستمر بوترية أكثر فعالي
الفترة، مع احلرص علــى االسـتغالل 
األفضل للزمن لتحقيق مردود أفضل يف 
نتائج امتحانات أخر السنة، و ال سيما 

يف شهادة البكالوريا. 
 

اجلزائر يف 18 فيفري 2007 
عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه 

املفتش العام 
بن رابح بن مرية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات 
الرقم : 01 / 2007 

 
ــين لالمتحانـات  مدير الديوان الوط

واملسابقات 
إىل 

السيدات والسادة مديري التربية   
                         (للنشر والتطبيق) 

السادة مديري الفروع  
                        (للمتابعة والتنفيذ) 

 
ــم االمتحـان  املوضوع : تنظي
ـازين  الكتايب لتثبيت األساتذة ا
ــاتذة  يف التعليم األساسي واألس

املهندسني. 
 

ـم  املرجع : القرار الوزاري املشترك رق
002 املـؤرخ يف 15 جويليــة 1999 

ــات امتحانـات  املتضمن حتديد كيفي
تثبيت املوظفني املعلمني. 

 
يشرفين أن أوافيكم باإلجراءات اخلاصة 
ــان  بتنظيم االختبارات الكتابية المتح
ـاتذة  تثبيت األساتذة املهندسني و األس

اازين يف التعليم األساسي. 
 

شروط املشاركة : 
 

ــم  أ. األسـاتذة اـازين يف التعلي
األساسي: الذين وظفوا عــن طريـق 
ـوا  املسابقة على أساس الشهادة و حتصل
على قرار التربص مؤشر من طــرف 
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اهليئة املخولة قانونا و الذيــن هـم يف 
وضعية القيام باخلدمة. 

 
ــن مت  ب. األساتذة املهندسني : الذي
ــهادة بعـد  توظيفهم على أساس الش
ــم 49.90  دخول املرسوم التنفيذي رق
ــن  املؤرخ يف 06 فيفري 1990 املتضم
ـة  القانون األساسي اخلاص بعمال التربي
الوطنية حيز التنفيذ و حتصلوا على قرار 
ـة  التربص مؤشر من طرف اهليئة املخول
قانونا و هم يف وضعية القيام باخلدمــة 
على مستوى مؤسسات التعليم الثانوي 

أو مؤسسات التعليم األساسي. 
 

ـائج  اإلجراء و التصحيح و إعالن النت
: جترى اختبارات االمتحانني يف مراكز 
ـى  اإلجراء املتفق عليها مع الفروع، عل
ـة  أن تتوىل كل مديرية املراحل التنظيمي
و استدعاء املترشحني وإبالغهم النتائج 
ــح واملـداوالت  و تتم عملية التصحي
طبقا للمادة 12 من القــرار الـوزاري 
ــن  املؤرخ يف 15 جويلية 1999 املتضم
ـت  حتديد كيفيات تنظيم امتحانات تثبي
ـروط  املوظفني املعلمني وطبقا لدفتر الش
ــة للوظيفـة  الصادر عن املديرية العام
ــم  العمومية الذي حيدد كيفيات تنظي
وإجراء املسابقات واالختبارات املهنية. 

 
 
 
 
 
 
 

هام جدا : 
ـة  . يعترب مقبوال يف االختبارات الكتابي
ـاوي  كل مترشح حتصل على معدل يس

أو يفوق 20/10 
. ال يقبـل أي مترشـح الجتيـــاز 
ـفوية إال إذا  االختبارات التطبيقية والش

قبل يف االختبار الكتايب. 
 

ــرع دفـع  التعويضات : يتوىل كل ف
ــن  التعويضـات للحـراس واملؤطري
واملصححني طبقا للتشريع الســاري 
ــة  املفعول، شريطة أن تقدم كل والي
ـة، ويف  الوثائق اإلدارية واحملاضر الالزم
ــة  كل احلاالت تقدم كل مديرية تربي
ـل  نسبة من حماضر هذين االمتحانني قب
ـاضر  29 مارس 2007 مع نسخة من حم

تلك األختام إىل الفرع الذي تتبعه. 
 

ونظرا ألمهية هذه العملية، أطلب مــن 
كل املعنيني السهر على تطبيق خمتلـف 

املراحل بكل عناية ودقة. 
 

اجلزائر يف 06 جانفي 2007 
عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه 

مدير الديوان الوطين لالمتحانات 
واملسابقات 

ع . صاحلي 
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