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  ات و إنهاء مهامتعيين. 1
  
اء يتضمن، 2012 مارس أّول يف مؤرخ مشرتك وزاري قرار  انتداب إ

 أشبال مدرسة لدى الوطنية الرتبية لوزارة تابع (1) مدرس مستخدم
  ................................................. بوهران األمة

 
 جتديد يتضمن، 2012 مارس أّول يف مؤرخ مشرتك وزاري قرار
 الرتبية لوزارة تابعا مدرسا مستخدما (36)ني وثالث ستة تدابان

  ........................ بوهران األمة أشبال مدرسة لدى الوطنية
 
 اثين انتداب يتضمن، 2012 مارس أّول يف مؤرخ مشرتك وزاري قرار
 مدرسة لدى الوطنية الرتبية لوزارة تابعا مدرسا مستخدما (12) عشر
........................................... رانبوه األمة أشبال

  
  كويناإلجراءات المتعلقة بالت .2
  

، يتعلق بتنظيم التكوين 2012ديسمرب  18مؤرخ يف  4منشور رقم 
  .......البيداغوجي التحضريي أثناء الرتبص التجرييب ملوظفي التعليم 

  
كوين ، يتعلق بتنظيم الت2012ديسمرب  18مؤرخ يف  5منشور رقم 

املتخصص حلاملي شهادة الليسانس يف التعليم العايل أو الدراسات 
  ........العليا لاللتحاق بصفة استثنائية برتبة أستاذ التعليم الثانوي 

  
  اإلجراءات المتعلقة بالتسيير المالي .3
  

 يتضمن ،2012 نوفمرب 6 يف مؤرخ 12 - 387 رقم رئاسي مرسوم
  ................ الوطنية الرتبية وزارة تسيري ميزانية إىل اعتماد حتويل
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29  
 

 يعدل، 2012ديسمرب  يف أولمؤرّخ 12-403رقم تنفيذي مرسوم
 عام األول ربيع 10 يف ؤرّخملا 10 - 78 رقم رسوم التنفيذيملا ويتمم
 النظام التعويضي يؤسس الذي 2010 سنة فرباير 24 وافقملا 1431

 ...............الوطنية بيةبالرت  اخلاصة نتمني لألسالكملللموظفني ا
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 8 فــــي مــــؤرخ مشــــترك وزاري قــــرار
 وافــــقالم 1433 عــــام الثــــاني ربيــــع
 يتضـــــمن ،2012 ســـــنة مـــــارس أّول
 (1) مـدرس مستخدم انتداب إنهاء
ـــ لـــوزارة تـــابع ـــ ةـالتربي ـــ يةـالوطن  دىـل

 . بوهران مةاأل أشبال مدرسة
 
 ، الوطين الدفاع وزير إن

  ، الوطنّية الرتبية ووزير
 
 يف ؤرخاملــ 03-06 رقــم األمــرقتضــى مب

 وافـقامل 1427 عـام األوىل مجادى 19
ــــــــ 15  تضــــــــمناملو  2006 نةـســــــــ وـيولي

 للوظيفـــــــة العـــــــام األساســـــــي القـــــــانون
  ، العمومية

 
ـــــــرق الرئاســــــي رســــــوماملو مبقتضــــــى   مـــــ

 األول ربيــع 23 يف ؤرخاملــ 05-162
 ســــــــنة مــــــــايو 2 وافــــــــقامل 1426 عــــــــام

 الــــــــوزير مهــــــــام حيــــــــدد الــــــــذي 2005
 الـــــوطين الـــــدفاع وزيـــــر لـــــدى نتـــــدبامل

  ، وصالحياته
  

 مـــــرق الرئاسي رسوماملو مبقتضى 
 عام شوال 26 يف ؤرخامل 08-340

 ةـسن أكتوبر 26 وافقامل 1429
 الـأش دارسمب تعلقامل و 2008
  ،األمة

  
  

 رقم الّرئاسيّ  رسوماملو مبقتضى 
 الثانية مجادى 14 يف ؤرّخامل 149-10

 سنة مايو 28 وافقامل 1431 عام
 أعضاءني تعي تضّمنامل و 2010
  ، احلكومة

 
 رقم التنفيذي رسوماملو مبقتضى 

 األول ربيع 29 يف ؤرخامل 94-265
 سنة سبتمرب 6 وافقامل 1415 عام

 وزير صالحيات حيدد الذي 1994
  ، الوطنية الرتبية

 
 مــــرق التنفيذي رسوماملو مبقتضى 

 عام شوال 11 يف ؤرخامل 08-315
 2008 سنة أكتوبر 11 وافقامل 1429

 اخلاص األساسي القانون تضمناملو 
 اخلاصة لألسالكني نتمامل وظفنياملب

  ، الوطنّية بالرتبية
 
 شــــــرتكامل الــــــوزاري القــــــرار مبقتضــــــى و
 1432 عــام الثــاين ربيــع 17 يف ؤرخاملــ
 2011 ةــــــــــسن ارســـــــــــــم 22 قـــــــــوافامل
 عشــر (17) ســبعة انتــداب تضــمناملو 

 الرتبية لوزارة تابعني مدرسا مستخدما
 األمــــة أشــــبال مدرســــة لــــدى الوطنيــــة
ــــــــــالدراسي الســـــــــنة بعنـــــــــوان بـــــــــوهران  ةــ

2010-2011،  
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  يأتي ما يقرران
  
 من ابتداء ،ينهى : األولى ادةالم
 انتداب ،2011 سنة سبتمرب أول
 هامشي فريدة درسةامل ستخدمةامل

 لدى ،الوطنية الرتبية لوزارة التابعة
  . بوهران األمة أشبال مدرسة

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يف القرار هذا ينشر 2 : ادةالم
 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة

 . الشعبية ةقراطيميالد
  

 2012 مارس 1 يف اجلزائر
 الوطين الدفاع وزير عن

 نتدبامل الوزير
 قنايزية الكامل عبد
 الوطنية الرتبية وزير
  يدبوز  بن بكر بو
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 8 في مؤرخ مشترك وزاري قرار
 وافقالم 1433 عام الثاني ربيع
 يتضمن ،2012 سنة ارسـم أّول

 (36)ن ـيثالوث ةـست انتداب تجديد
 لوزارة تابعا مدرسا مستخدما
 أشبال مدرسة لدى الوطنية التربية
 . بوهران األمة

 
 ، الوطين الدفاع وزير إن

 ، الوطنّية الرتبية ووزير
  

 يف ؤرخامل 03-06 رقم راألممبقتضى 
 وافقامل 1427 عام األوىل مجادى 19
 تضمناملو  2006 سنة يوليو 15

 للوظيفة العام األساسي القانون
  ، العمومية

 
 مـــــــرق الرئاسي رسوماملو مبقتضى 

 األول ربيع 23 يف ؤرخامل 05-162
 سنة مايو 2 وافقامل 1426 عام

 الوزير مهام حيدد الذي 2005
 الوطين الدفاع وزير ىلد نتدبامل

  ، وصالحياته
 

 مــــــرق الرئاسي رسوماملو مبقتضى 
 عام شوال 26 يف ؤرخامل 08-340

 2008 سنة أكتوبر 26 وافقامل 1429
  ،األمة أشبالمبدارس  تعلقامل و
  

 مــــــرق الرئاسي رسوماملو مبقتضى 
 عام شوال 26 يف ؤرخامل 08-341

 سنة أكتوبر 26 وافقامل 1429
 مدرسة إحداث تضمناملو  2008
 العسكرية بالناحية األمة أشبال
 ، الثانية

  
 رقم الّرئاسيّ  رسوماملو مبقتضى 

 مجادى 14 يف ؤرّخامل 149-10
 مايو 28 وافقامل 1431 عام الثانية
 أعضاءني تعي تضّمنامل و 2010 سنة

  ، احلكومة
 

 رقم التنفيذي رسوماملو مبقتضى 
 لاألو  ربيع 29 يف ؤرخامل 94-265
 سنة سبتمرب 6 وافقامل 1415 عام

 وزير صالحيات حيدد الذي 1994
  ، الوطنية الرتبية

 
 رقم التنفيذي رسوماملو مبقتضى 

 عام شوال 11 يف ؤرخامل 08-315
 سنة أكتوبر 11 وافقامل 1429
 األساسي القانون تضمنامل و 2008
 لألسالكني نتمامل وظفنياملب اخلاص
  ، الوطنّية بالرتبية اخلاصة

 
 شرتكامل الوزاري القرار ومبقتضى

 1432 عام الثاين ربيع 17 يف ؤرخامل
 2011 سنة مارس 22 وافقامل
 (17) عشر سبعة انتداب تضمناملو 

 الرتبية لوزارة تابعني مدرسا مستخدما
 األمة أشبال مدرسة لدى الوطنية
 الدراسية السنة بعنوان بوهران
2010-2011 ،  
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 كشرت امل الوزاري القرار ومبقتضى 
 1432 عام الثاين ربيع 17 يف ؤرخامل
 2011 سنة مارس 22 وافقامل
 وعشرين أربعة انتداب تضمناملو 

 لوزارة تابعني اـمدرس مستخدما (24)
 أشبال مدرسة لدى الوطنية الرتبية
 الدراسية السنة بعنوان بوهران األمة

2011 – 2010 ،  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   يأتي ما يقرران
  
 انتداب جيدد : ولىاأل ادةالم
 الستةن ـيدرساملن ـيستخدمامل

 الرتبية لوزارةني التابع (36)ني والثالث
 اجلدول يف أمساؤهم بينةامل، الوطنية

 مدرسة لدى، القرار ذا لحقامل
 السنة بعنوان بوهران األمة أشبال

   .2010 – 2011 الدراسية
 
 يف القرار هذا ينشر 2 : ادةالم

 اجلزائرية هوريةللجم الرمسية اجلريدة
 . الشعبية قراطيةميالد
  

 2012 مارس 1 يف اجلزائر
 الوطين الدفاع وزير عن

 نتدبامل الوزير
 قنايزية الكامل عبد
 الوطنية الرتبية وزير
بوزيد بن بكر بو
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  لحقالم
  

 الحظاتالم الرتبةالشهادةواللقب االسمالرقم

 العلوم يف التعليم ليسانس واز بن أمحد 1
   الثانوي التعليم أستاذ رياضيات -

   الثانوي التعليم أستاذة التاريخ يف ليسانس جمدوب بن ينةمي 2

 - التعليم ليسانس شنتوف لطيفة 3
   " رياضيات

 العلوم يف التعليم ليسانس بوكحيل عائشة 4
   " طبيعية علوم -

 بلول خدوجة 5
العلوم  يف التعليم ليسانس
 - والتكنولوجية التطبيقية

 دنيةم هندسة
"   

 العلوم يف التعليم ليسانس بلغيث حسنية 6
   " " أ " كيمياء فيزياء -

 العلوم يف ليسانس مغريب اهللا عبد 7
   الثانوي التعليم أستاذ الفقه أصول -اإلسالمية 

 العلوم يف التعليم ليسانسمهيدةمي كر  حممد 8
   " " أ " كيمياء فيزياء -

 لعلوما يف التعليم ليسانس عماري حممد 9
   " طبيعية علوم -

العلوم  يف التعليم ليسانس شاويت مصطفى 10
   " الطبيعية

   " اآلداب يف ليسانس سعيد بن حسان 11

واألدب  اللغة يف ليسانسالكرمي مهنان عبد 12
   " العريب

 زينة الدين نور 13
العلوم  يف التعليم ليسانس
 - والتكنولوجية التطبيقية
 ميكانيكية هندسة

"   
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  )تابع( لحقالم
 

 الحظاتالم الرتبةالشهادةواللقب االسمالرقم

 لعمري بشري 14

 يف التعليم ليسانس
 التطبيقية العلوم

 - والتكنولوجية
 ميكانيك

"   

 للثانويات تقين أستاذ وعراب آيت فريد 15
 إلكرتوتقنية- التقنية

 يف تقين أستاذ
   ورشة رئيس، الثانوية

 األساسي لتعليما أستاذة مرصلي رشيدة 16
 موسيقى -

 التعليم أستاذة
   األساسي

  الثانوي التعليم أستاذ اجلغرافيا يف عامل دبلوم بلمربوك الدين نور 17

 عدو مجال 18
 يف التعليم ليسانس
 - األجنبية اللغات

 فرنسية
"   

 علي حاج سعيدة 19
 يف التعليم ليسانس
 - األجنبية اللغات

 إجنليزية
  ثانويال التعليم أستاذة

 - التعليم ليسانس حساين فوزية 20
   " اإلجنليزية

 الرتبية - التعليم ليسانس فاتح أمحد 21
  الثانوي التعليم أستاذ والرياضية البدنية

22 
  خمتار لطفي
 بوعلقة حفيظ

 العلوم يف التعليم ليسانس
- والتكنولوجية التطبيقية

 اإللكرتونيك
"   

كياس املطلب عبد 23
 العلوم يف عليمالت ليسانس
- والتكنولوجية التطبيقية

 مدنية هندسة
"   
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  )تابع( الملحق
 

 المالحظات الرتبة الشهادة واللقب االسمالرقم

 خريف نبيلة 24
 العليا الدراسات شهادة

 الرياضيات يف
  الثانوي التعليم أستاذة

   " الرياضيات يف ليسانس وايل نادية 25

 مرمي مصطفى 26
 العلوم يف مالتعلي ليسانس

كيمياء الفيزياء ختصص
"   

   " الفيزياء يف ليسانس بلخري معزوزة 27

  الثانوي التعليم أستاذ الفيزياء يف ليسانس شريف القادر عبد 28

  الثانوي التعليم أستاذة الفيزياء يف ليسانس دمحان حاجة 29

 تدالويت شفيقة 30
 العلوم يف التعليم ليسانس

 الطبيعية
"   

 الدين حمي مدحم 31
 اللغة يف التعليم ليسانس

 العربية
  الثانوي التعليم أستاذ

 جلويل إمساعيل 32
 يف التعليم ليسانس

 العريب األدب
"   

 زورق ميلود 33
 يف التعليم ليسانس

 التاريخ
"   

34 
 الزهراء فاطمة

 قداوي

 يف التعليم ليسانس

 الفرنسية
  الثانوي التعليم أستاذة
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  )تابع( الملحق
 

 المالحظات الرتبة الشهادة واللقب االسمالرقم

 شريف بن نصرية 35
 يف التعليم ليسانس

 اإلجنليزية
"   

 قوجيت الكملا عبد 36
 العلوم يف ليسانس

 اإلسالمية
  الثانوي التعليم أستاذ



13 
   

 فــــــي مــــــؤرخ مشــــــترك وزاري قــــــرار
 وافـــقالم 1433 عـــام الثـــاني ربيـــع8

 يتضـــــمن، 2012 ســـــنة مـــــارس أّول
ـــــــــــــداب ـــــــــــــي انت  (12) عشـــــــــــــر اثن
 لــــــوزارة تابعــــــا مدرســــــا مســــــتخدما

 أشـبال مدرسـة لـدى الوطنية التربية
 . بوهران األمة

 
 ، الوطين الدفاع وزير إن

  ، الوطنّية الرتبية ووزير
 

 يف ؤرخامل 03-06 رقم األمرمبقتضى 
 وافقامل 1427 عام الثانية مجادى 19
 تضمناملو  2006 سنة يوليو 15

 لوظيفةل العام األساسي القانون
  ، العمومية

 
 مــــــرق الرئاسي رسوماملو مبقتضى 

 األول ربيع 23 يف ؤرخامل 05-162
 سنة مايو 2 وافقامل 1426 عام

 الوزير مهام حيدد الذي 2005
 الوطين الدفاع وزير لدى نتدبامل

  ، وصالحياته
 

 مـــــرق الرئاسي رسوماملو مبقتضى 
 عام شوال 26 يف ؤرخامل 08-340

 2008 سنة أكتوبر 26 افقو امل 1429
  ، األمة أشبالمبدارس  تعلقامل و
 
  

 رقم ئاسيالر  رسوماملو مبقتضى 
 الثانية مجادى 14 يف ؤرّخامل 149-10

 سنة مايو 28 وافقامل 1431 عام
 أعضاءني تعي تضّمنامل و 2010
  ، احلكومة

 
 رقم التنفيذي رسوماملو مبقتضى 

 األول ربيع 29 يف ؤرخامل 94-265
 سنة سبتمرب 6 وافقامل 1415 عام

 وزير صالحيات حيدد الذي 1994
 ، الوطنية الرتبية

  
 رقم التنفيذي رسوماملو مبقتضى 

 عام شوال 11 يف ؤرخامل 08-315
 سنة أكتوبر 11 وافقامل 1429
 األساسي القانون تضمنامل و 2008
 لألسالكني نتمامل وظفنياملب اخلاص
  ، الوطنّية بالرتبية اخلاصة

 
  يأتي ام يقرران

  
 مخــس دةملــ ينتــدب : ولــىألا ادةالمــ
 الســـــــــنة مـــــــــن ابتـــــــــداء، ســـــــــنوات (5)

 ،2012-2011 الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية
 عشــــر ثنــــااإل درســــونامل ســــتخدمونامل

 ،الوطنيــة الرتبيــة لــوزارة التــابعون (12)
 لحـــــقامل اجلـــــدول يف أمســـــاؤهم بينـــــةامل

 أشـــــبال مدرســـــة لـــــدى، القـــــرار ـــــذا
  . بوهران األمة

 



14 
   

 يف قرارال هذا ينشر 2 : ادةالم
 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة

 . الشعبية قراطيةميالد
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2012 مارس أّول يف اجلزائر
 الوطين الدفاع وزير عن

 نتدبامل الوزير
 قنايزية الكامل عبد
 الوطنية الرتبية وزير
بوزيد بن بكر بو
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  لحقالم
 

حظاتاللما الرتبةالشهادةواللقب سمالاالرقم

 يف التعليم ليسانس رحو منصور 1
 الفلسفة

 التعليم أستاذ
   الثانوي

 يف التعليم ليسانس بوزيد مراد 2
   " االجنليزية

 يف التعليم ليسانس عريشة حممد 3
   " الطبيعية العلوم

 ساخي خرية 4
 بنرماس

 يف التعليم ليسانس
 البيولوجيا

 التعليم أستاذة
   الثانوي

 يف التعليم سانسلي حدوش خرية 5
   " الرياضيات

 يف التعليم ليسانس شلية لطيفة 6
   " الفرنسية

 العليا الدراسات شهادة ديدي جنود 7
   " الرياضيات يف

 يف التعليم ليسانس معمري زهية 8
   " الكيمياء

 الزهراء فاطمة 9
 مغريف

 يف التعليم ليسانس
   " الفلسفة

 يف التعليم ليسانسعيدوين اهلوارية 10
   " الفرنسية

 احلكيم عبد 11
 بدري

 يف التعليم ليسانس
 الطبيعية العلوم

 التعليم أستاذ
   الثانوي

12 
ني أم حممد

عبو
 البدنية الرتبية يف ليسانس

   "والرياضية
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التكوين 
   04/0.0.5/2012 : الرقم

  
 ديـر التكويـنم

 إلـى
مديري الرتبية  السيدات والسادة

  للواليات
  

تنظـــــــــــيم التكـــــــــــوين : الموضـــــــــــوع 
البيــــــــداغوجي التحضــــــــيري أثنــــــــاء 
التــــــــــــربص التجريبــــــــــــي لمــــــــــــوظفي 

  التعليم 
  

ـــــوزاري املشـــــرتك : المرجــــــع  القـــــرار ال
حيـــــّدد  2011ديســـــمرب  15املـــــؤرخ يف 

ــــــــات   تنظــــــــيم  ــــــــوى وكيفي مــــــــّدة وحمت
حضريي أثناء التكوين البيداغوجي الت

   .الرتبص التجرييب ملوظفي التعليم
  

يف إطار تنظيم التكوين البيداغوجي 
التحضريي أثناء الرتبص التجرييب 
لرتبة أساتذة التعليم اإلبتدائي، 

أساتذة ، أساتذة التعليم املتوسط
املتحصلني على ، التعليم الثانوي

شهادة مهندس دولة وشهادة 
ورة املاسرت الناجحني يف مسابقة د

2012.  

يشرفين أن أوافيكم بالتعليمات 
- 2012املتعلقة بالسنة الدراسية 

2013 .  
  
  تنظيم التكوين - 1
  

ـــــــــــــــــداغوجي  ـــــــــــــــــنظم التكـــــــــــــــــوين البي ي
التحضـــــــــــريي أثنـــــــــــاء فـــــــــــرتة الـــــــــــرتبص 
التجرييب بشكل تناويب خـالل العطـل 

ــــــع(املدرســــــية  ــــــيت الشــــــتاء والربي  )عطل
ـــــاء ويكـــــون  وأمســـــييت الســـــبت والثالث

ـــــة وأعمـــــال علـــــى شـــــكل دروس نظر  ي
  .تطبيقية

  
  مدة التكوين - 2
  

حتــــــــدد مــــــــدة التكــــــــوين البيــــــــداغوجي 
التحضـــــــــــريي أثنـــــــــــاء فـــــــــــرتة الـــــــــــرتبص 
التجـــــــرييب ملـــــــوظفي التعلـــــــيم، بأربعـــــــة 

وحبجـــم ســـاعي إمجـــايل ) 04(أســـابيع 
  .ساعة 140يقدر بـ

 
  مؤسسات التكوين -3
  

يضـــــــــــــــمن التكـــــــــــــــوين البيـــــــــــــــداغوجي 
التحضـــــــــــريي أثنـــــــــــاء فـــــــــــرتة الـــــــــــرتبص 

ســــات التعليميــــة الــــيت التجــــرييب باملؤس
حتــــددها مــــديريات الرتبيــــة بالواليــــات 

  :وذلك يف الرتب اآلتية 
  



17 
   

أستاذ التعليم الثانوي احلاصل  •
على شهادة ماجستري أو املاسرت أو 

  .مهندس دولة
  .أستاذ املدرسة اإلبتدائية •
 . أستاذ التعليم املتوسط •
  
  طير البيداغوجيأالت - 4
  

طري ومتابعـــــــــــة التكـــــــــــوين أيتـــــــــــوىل تـــــــــــ
التحضــــــريي أثنــــــاء فــــــرتة  داغوجيالبيـــــ

الـــــــــرتبص التجـــــــــرييب حســـــــــب املـــــــــواد 
  : والتخصص 

  
 مفتشو التعليم االبتدائي، •
 مفتشو التعليم املتوسط، •
 مفتشو الرتبية الوطنية،  •
سلك أساتذة معاهد تكوين  •

معلمي املدرسة األساسية وحتسني 
 مستواهم، 

سلك أساتذة املؤسسات  •
العمومية للتكوين من ذوي 

 خلربة والكفاءة،االختصاص وا
سلك األساتذة املهندسني يف  •

 .اإلعالم اآليل
  
  
  
  
  
  
 

  برامج التكوين -5
  

ــــداغوجي  ــــرامج التكــــوين البي ــــدف ب
التحضـــــريي أثنـــــاء الـــــرتبص التجـــــرييب 
ملـــــــــــــــــوظفي التعلـــــــــــــــــيم بتحضـــــــــــــــــريهم 
وبتكـــوينهم مـــن الناحيـــة البيداغوجيـــة 

داء مهنــــة التــــدريس، ومــــن واملهنيــــة آل
داغوجي مث ترقيــــــــــــة املســــــــــــتويني البيــــــــــــ

واملهــــــــين، ويــــــــتم ذلــــــــك عــــــــن طريــــــــق 
، تزويــــــدهم حبقــــــائق علميــــــة و تربويــــــة

ـــــــــــة،  ـــــــــــة ومنهجي ـــــــــــة، تعليمي بيداغوجي
تـــــــــؤهلهم للقيـــــــــام مبهـــــــــامهم بطريقـــــــــة 
ــــــــــــــف الوضــــــــــــــعيات  تتناســــــــــــــب وخمتل
م  التعليمية اليت تواجههم أثناء مسري
ـــــــة حـــــــىت تتماشـــــــى والتطـــــــورات  املهني
املعرفيـــــــة احلاصـــــــلة يف فضـــــــاء الرتبيـــــــة 

ــــــــــيم وتكن ــــــــــات اإلعــــــــــالم والتعل ولوجي
  .واالتصال

  
تتكــون بــرامج التكــوين مــن الوحــدات 

  :اآلتية 
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 الحجم الساعي  الوحدات الرقم

  ساعة 50  علم النفس وعلوم الرتبية   1
  ساعة 50  تعليمية مادة التخصص وطرائق التدريس  2
  ساعة 20  التشريع املدرسي   3
  ساعة 20  اإلعالم اآليل   4

  ساعة 140  ع المجمو                 
  

ولضــــمان جنــــاح العمليــــات التكوينيــــة 
وحتقيق األهداف النوعية احملـددة هلـا، 
املطلـــــــوب مـــــــن الســـــــيدات والســـــــادة 
مـــــديري الرتبيـــــة املكلفـــــني باحتضـــــان 
الـــــدورات التكوينيـــــة إعطائهـــــا عنايــــــة 
خاصــــــــــة باختــــــــــاذ كــــــــــل اإلجــــــــــراءات 
والرتتيبـــــــات املاديـــــــة لضـــــــمان الســـــــري 

  . احلسن هلا
  

ب مــــــنكم التقيــــــد ويف األخــــــري  أطلــــــ
الصـــــــــــــارم بتنفيـــــــــــــذ حمتـــــــــــــوى هــــــــــــــذه 
اإلجراءات  لضـمان التكـوين النـوعي 

  ملوظفي التعليم  جتسيدا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
للرتتيبـــــات الـــــواردة يف هـــــذا املنشـــــور، 
وتنظــــيم وتكثيـــــف التنســــيق مـــــع كـــــل 
اجلهـــــــــات املعنيـــــــــة ضـــــــــمانا لتحقيـــــــــق 
النجاعــة والفعاليــة، مــع ضــرورة موافــاة 

يـــة حـــول مديريـــة التكـــوين بتقـــارير دور 
  . العملية

 
  2012 ديسمرب 18 اجلزائر يف

  عن وزير الرتبية الوطنية و بتفويض منه
  مدير التكوين
  أحسن لبصري
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التكوين 
                                      05/0.0.5/2012: الرقم 

                               
  مدير التكوين

  إلـى 
مديري الرتبية  السادة والسيدات

  للواليات
مــــــــديري معاهــــــــد  الســــــــيدة والســــــــادة
 وحتســــني مســــتواهم تكــــوين املعلمــــني

  التسعة 
  

تنظـــــــــــيم التكـــــــــــوين  :الموضـــــــــــوع 
المتخصــــــــــص لحــــــــــاملي شــــــــــهادة 
الليســــانس فــــي التعلــــيم العــــالي أو 

بصـــفة  لاللتحـــاقالدراســـات العليـــا 
اســـــــتثنائية برتبـــــــة أســـــــتاذ التعلـــــــيم 

  .الثانوي
  

ـــــوزاري املشـــــرتك : المرجــــــع  القـــــرار ال
الـــــــــذي  2010مـــــــــاي  23املـــــــــؤرخ يف 

تقيــــيم وكــــذا   ، حيــــدد كيفيــــات تنظــــيم
مــدة التكــوين وحمتــوى بــرامج التكــوين 
املتخصص حلاملي شـهادة الليسـانس 
يف التعلـــــيم العـــــايل لإللتحـــــاق بصـــــفة 

  .لتعليم الثانوياستثنائية برتبة أستاذ ا
  

يف إطـــار تنظـــيم التكـــوين املتخصـــص 
حلــاملي شــهادة الليســانس يف التعلــيم 
العايل لإللتحاق بصفة استثنائية برتبة 

-2012أســـتاذ التعلـــيم الثـــانوي لســـنة 
، يشـــــــــــــــــــــــرفين أن أوافـــــــــــــــــــــــيكم 2013

  :بالتعليمات اآلتية 
  
  المؤسسات العمومية للتكوين - 1
  

كور تبعـــا للقـــرار الـــوزاري املشـــرتك املـــذ 
منـــه ) 8(يف املرجـــع أعـــاله فـــإن املـــادة 

تــــنص علــــى أن التكــــوين املتخصــــص 
  :لرتبة أستاذ التعليم الثانوي جيرى يف

  
معاهــــد تكــــوين املعلمــــني وحتســــني  •

مســـــــــــــتواهم باإلضـــــــــــــافة إىل بعـــــــــــــض 
امللحقــــــات الــــــيت تقرتحهــــــا مــــــديريات 
الرتبيـــــة املعنيـــــة بـــــالتكوين املتخصـــــص 
والـــيت تســـتفيد منهـــا الواليـــات التابعـــة 

 .   للمعاهد
  
  صيغة التكوين - 2
  

يـــــنظم التكـــــوين املتخصـــــص بشـــــكل 
مســــتمر أو تنـــــاويب ويتضــــمن دروســـــا 

ملتقيات ، نظرية، وحماضرات منهجية
وأعمــال موجهــة، وتربصــات ميدانيــة، 
ويشمل علـى تكـوين نظـري جيـرى يف 
املؤسســــــــــات التكوينيــــــــــة احملــــــــــددة يف 
الشــبكة علــى شــكل تربصــات مغلقــة 

ونظـــرا ، ينيـــةتـــنظم طـــوال الســـنة التكو 
خلصوصية كل معهد مـن حيـث سـعة 
اســــتيعاب املتكــــونني وعــــدد األمــــاكن 
البيداغوجيــة الــيت حيتويهــا سيخصــص 
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لكــــل معهــــد رزنامــــة خاصــــة بــــه، أمــــا 
فيمــا يتعلــق بــالتكوين التطبيقــي، فإنــه 
يــــنظم يف املؤسســــات التطبيقيــــة الــــيت 
حتــــددها مــــديريات الرتبيــــة بالواليــــات 

وين املكلفــــــة باحتضــــــان دورات التكــــــ
املتخصـــص بالتنســـيق مـــع مؤسســـات 
التكــــــــوين املســــــــتقبلة ويكــــــــون حتــــــــت 
ـــة لكـــل  ـــة الوطني إشـــراف مفـــتش الرتبي

   . ختصص أو أستاذ ذو خربة وكفاءة
  
  مدة التكوين - 3
  

حتدد مدة التكوين املتخصص بسنة 
، حيث يقدر )1(دراسية واحدة 

 400ــــــاحلجم الساعي اإلمجايل ب
  : ساعة موزعة كاآليت 

، عة للجانب النظريسا 255 •
  . ساعة للجانب التطبيقي 145

) 2(يوضـــع املـــرتبص ملـــدة شـــهرين  •
يف وضــــــــــــــعية تــــــــــــــربص تطبيقــــــــــــــي يف 

 مؤسسات التعليم الثانوي املقرتحة 
  
  
  
  
  
  
  
  

من قبل مديريات الرتبية ويطالب 
اية الفرتة  بإعداد تقرير الرتبص يف 

 . التطبيقية
 
برامج التكوين المتخصص  - 4

  عليم الثانويلرتبة أستاذ الت
  

ـــــدف بـــــرامج التكـــــوين املتخصـــــص 
لرتبة أستاذ التعليم الثـانوي يف شـقيها 
النظــري والتطبيقــي إىل ترقيــة املســتوى 
البيـــــــــــــــداغوجي واملســـــــــــــــتوى املهـــــــــــــــين 
للمتكــون، حيــث يــتم تزويــد املتكــون  
حبقـــــائق علميـــــة وتربويـــــة وبيداغوجيـــــة 
وتعليميــة ومنهجيــة تؤهلــه ألداء مهنــة 

اغوجيــــة ســــليمة التــــدريس بطريقــــة بيد
ومـــــن مث التطلـــــع إىل حتقيـــــق تـــــدريس 
فعال وديناميكي يتماشـى والتطـورات 
املعرفيـــــــة احلاصـــــــلة يف فضـــــــاء الرتبيـــــــة 
والتعلــيم، وعليــه بــين برنــامج التكــوين 
ـــــيت ختـــــدم اجلانـــــب  ـــــى املقـــــاييس ال عل

فنيـــات (البيـــداغوجي واجلانـــب املهـــين 
وذلــــك حســــب اجلــــدول ، )التــــدريس

  :اآليت 
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 المعامل جم الساعيالح  المقاييـس

  3  ساعة 70  الرتبية العامة وعلم النفس 
  3  ساعة 70  تعليمية مادة التخصص وطرق التدريس

  2  ساعة 35  التقومي الرتبوي وعلم التنقيط 
  2  ساعة 30  املناهج التعليمية 
  1  ساعة 20  التشريع املدرسي 

  1  ساعة 30  إعالم آيل 
  
  كيفيات التقييم  -5
  

ــــوزاري  حســــب مــــا جــــاء بــــه القــــرار ال
املشـــــرتك  املـــــذكور يف املرجـــــع أعـــــاله 

منــــــه تــــــنص علــــــى ) 17( فــــــإن املــــــادة
أن املــــــــرتبص خيضــــــــع أثنــــــــاء تكوينــــــــه 
ـــــــــيم مســـــــــتمر طـــــــــوال الســـــــــنة  إىل تقي
الدراســــــــــــــــية ويعتمــــــــــــــــد يف تقييمــــــــــــــــه 

  :النهائي على الكيفيات التالية 
  
معــــــــــــــدل املراقبــــــــــــــة البيداغوجيــــــــــــــة  •

، 20إىل  0املســـــــتمرة، حتســـــــب مـــــــن 
  .2معامل 

ــــــــــــــــرتبص التطبيقــــــــــــــــي، نق • طــــــــــــــــة ال
، معامــــــــــــل 20إىل  0حتســــــــــــب مــــــــــــن 

1.  
ايــــــــــة  • نقطــــــــــة مناقشــــــــــة مــــــــــذكرة 

، 20إىل  0التكـــــــــوين حتســـــــــب مـــــــــن 
 . 2معامل 

  

  
نقطـــــــــــــــــة االمتحـــــــــــــــــان النهـــــــــــــــــائي  •

املعامـــــــــــل ، 20إىل  0حتســـــــــــب مـــــــــــن 
3  .  
  

علــــــى أن يكــــــون االمتحــــــان النهــــــائي 
حــــــول جممــــــوع الوحــــــدات املقــــــررة يف 

  .برنامج التكوين
  

ني يســــــــــــــــــــتوجب علــــــــــــــــــــى املتكــــــــــــــــــــون
ايــــــــة دورة  ائيــــــــا عنــــــــد  النــــــــاجحني 
التكــــــــــــــوين املتخصــــــــــــــص احلصــــــــــــــول 
علــــى معــــدل عــــام يســــاوي أو يفــــوق 

10/20 .  
  
  التخرجمذكرة  -6
  

طبقــا للقــرار الــوزاري املشــرتك املــذكور 
 15أعـــــاله، فـــــإن املـــــادتني  يف املرجـــــع

منه تنصـان علـى وجـوب إعـداد  16و
 مــذكرة التخــرج علــى مجيــع املتكــونني،
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ار موضــوع املــذكرة علــى أن يــتم اختيــ
حتـــت إشـــراف مـــؤطر  ينتمـــي لســـلك 
أساتذة املؤسسات العمومية للتكـوين 
وكـــــــــذا ســـــــــلك أســـــــــاتذة مؤسســـــــــات 
ــــوج مــــذكرة  ــــيم العــــايل، وعليــــه تت التعل

مبناقشــة حــول موضــوع  ايــة التكــوين
  . ذو صلة بأهم الوحدات املدرسة

  
  التأطير البيداغوجي -7
  

يتــــــــــوىل تــــــــــأطري ومتابعــــــــــة  التكــــــــــوين 
مــــــــؤطرون حمليــــــــون يــــــــتم املتخصــــــــص 

اختيـــــــــارهم مـــــــــن  بـــــــــني ذوي اخلـــــــــربة 
والكفــــــــــاءة مــــــــــن قبــــــــــل املؤسســــــــــات 
العموميـــــــــة للتكـــــــــوين وكـــــــــذا ســـــــــلك 
أساتذة التعليم العـايل الـذين يتمتعـون 

وذلــك بالتنســيق ، بــاملؤهالت املطلوبــة
  .  مع املؤسسات اجلامعية

  
  المداوالت -8
  

ـــــا جتـــــرى  طبقـــــا للنصـــــوص املعمـــــول 
ة أسـتاذ التعلـيم املداوالت اخلاصة برتب

الثــــانوي يف معاهــــد تكــــوين املعلمــــني 
وحتســــــني مســــــتواهم وحتــــــت إشــــــراف 
ايــة التكــوين حســب مانصــت  جلنــة 

مـــــن القـــــرار الـــــوزاري  19عليـــــه املـــــادة 
  . املشرتك املذكور يف املرجع أعاله

  
  

كمــــــا يعتــــــرب مــــــدير املعهــــــد املســــــؤول 
الوحيــد علــى تبليــغ حماضــر املــداوالت 

ـــــة لل ـــــة الرتبي ـــــة إىل مديري ـــــات املعني والي
بــالتكوين علــى أن يــتم موافــاة مديريــة 
التكــــــــــــوين بنســــــــــــخة مــــــــــــن حماضــــــــــــر 

  . املداوالت
  
  الترتيبات المالية -9
  

فهـــي ، أمــا خبصــوص الرتتيبـــات املاليــة
تـــدفع مـــن الغـــالف املـــايل املخصـــص 
هلـــــذه العمليـــــة طبقـــــا للبطاقـــــة التقنيـــــة 

لإلطعـــام ،املبيـــت، التـــأطري  احملـــددة
طـــرف معاهـــد  والتوثيـــق  املقدمـــة مـــن

التكــــــوين إىل مديريــــــة تســــــيري املــــــوارد  
  . املالية واملالية

  
أطلــــــب مــــــنكم العمــــــل ، ويف األخــــــري

وفـــــــــق التعليمـــــــــات الـــــــــواردة يف هـــــــــذا 
وتنظــــيم وتكثيــــف التنســــيق ، املنشــــور

مـــــــع كـــــــل اجلهـــــــات املعنيـــــــة ضـــــــمانا 
مــــــــع ، لتحقيــــــــق النجاعــــــــة والفاعليــــــــة

موافــاة مديريــة التكــوين بتقــارير دوريــة 
  . ملياتحول هذه الع

  
  2012 ديسمرب 18 اجلزائر يف

  عن وزير الرتبية الوطنية و بتفويض منه
  مدير التكوين
  أحسن لبصري
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 مؤرخ 12-387 رقم رئاسي مرسوم
 1433 امـع الحجة ذي 21 في

 ،2012 سنة برـنوفم 6 الموافق
 ةـميزاني إلى دـاعتما ويلتح يتضمن
 . الوطنية ربيةـالت وزارة يرـتسي
 
  ، هوريةاجلم رئيس إن
 
  ، اليةامل وزير تقرير على بناء
 

 ســـــــــيما ال ،الدســـــــــتور علـــــــــى وبنـــــــــاء
 الفقــرة 125 (و 77-8 اّدتــانامل

 ، منه )األوىل
  

 ؤرخامل 84-17 رقم ونـالقانى ـومبقتض
 7 وافقامل 1404 عام شّوال  8يف

ني بقوان تعلقامل و 1984 سنة يوليو
  ، تّممامل و عّدلامل  ،اليةامل
 

 ؤرخامل 11-16 رقم القانونومبقتضى 
 28 وافقامل 1433 عام صفر 3 يف

 قانون تضمناملو  2011 سنة ديسمرب
  ، 2011 لسنة اليةامل
  
 ؤرخامل 12-03 رقم األمرومبقتضى  
 وافقامل 1433 عام األول ربيع 20 يف

 تضمناملو  2012 سنة فرباير 13
  ،2012 لسنة التكميلي اليةامل قانون

  
 يف خؤر امل الرئاسي رسوماملو مبقتضى 

 أول وافقامل 1433 عام الثاين ربيع 8
 توزيع تضمنامل و  2012 سنة مارس

 يزانيةمل صصةلمخا االعتمادات
 التسيري ميزانية من شرتكةامل التكاليف

 لسنة التكميلي اليةامل قانون وجبمب
2012،  

  
  مــــــــــــــرق التنفيـذي رسـوماملو مبقتضـى 

 عـــام الثـــاين ربيـــع 8 يف ؤرخاملـــ 99-12
 2012 سـنة مارس أول وافقامل 1433

ـــــــــــ نـتضمـــــــــــامل و  االعتمـــــــــــادات عـتوزي
 مــن الوطنيــة الرتبيــة لــوزير ةـصصــلمخا

 اليـــةامل قـــانون وجـــبمب التســـيري ميزانيـــة
   ،2012 لسنة التكميلي

 
   يأتي ما يرسم

 
 ميزانية من يلغى : األولى الماّدة
 عشر سبعة قدره اعتماد 2012 سنة
 رونوعش وثالثة وسبعمائة مليارا
 دينار ألف ومخسون وأربعمائة مليونا

 مقّيد )دج (17.723.450.000 
 ويف شرتكةامل التكاليف ميزانية يف

 احتياطي37-93 " رقم الباب
 أنظمة عن الناتج باألثر للتكفل

 األساسيةني والقوان التعويضات
 ". اخلاصة

  
 سنة يزانيةمل خيصص 2 : الماّدة
 عشر سبعة قدره اعتماد 2012
 وعشرون وثالثة وسبعمائة مليارا
 دينار ألف ومخسون وأربعمائة مليونا

 يقّيد )دج (17.723.450.000 
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 الوطنية الرتبية وزارة تسيري ميزانية يف
 لحقامل اجلدول يف بينةامل األبواب ويف
   .رسومامل ذا
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ووزير اليةامل وزير يكلف 3 : الماّدة
 ،خيّصه فيما لك ،الوطنية الرتبية
 يف ينشر الذي رسومامل هذا بتنفيذ
 اجلزائريّة للجمهوريّة الّرمسّية اجلريدة

  .الّشعبّية قراطّيةميالدّ 
  

  2012نوفمرب 6 يف اجلزائر
 رئيس اجلمهورية

بوتفليقة العزيز عبد
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  الملحق دولالج
 

رقم 
عتمادات الا العناوين بوابالا

 ) دج( صصةلمخا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

01 - 31 

02 - 31 

 

 

 

 

03 – 33  

  

  

  

 

35 - 36 

  

  

 الوطنية التربية وزارة
 األول الفرع
 وحيد فرع
 األول زئيلجا الفرع

 المركزية المصالح
 الثالث العنوان
 المصالح وسائل
 األول القسم
 العمل مرتبات - الموظفون

 .................... للنشاط الرئيسي الراتب - املركزية اإلدارة
 ............... تلفةلمخا و املنح تعويضاتال - املركزية اإلدارة

األول القسم جمموع
 

 الثالث القسم
 جتماعيةالا التكاليف - الموظفون

 ........................ االجتماعي الضمان - املركزية اإلدارة
الثالث القسم جمموع

  
 السادس القسم
 التسيير إعانات

ني وحتس األساسية املدرسة معلمي تكوين عاهدمل إعانات
  .....................................................مستواهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. 333.000 

5. 671.000 

12. 004.000 

 

  

  

3.001.000 

3.001.000 

  

  

  

  

27.225.000 
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  )تابع( الملحق الجدول
  

رقم 
االعتمادات  العناوين االبواب

 ) دج(صصة لمخا
39 - 36 

  

45 - 36 

49 - 36  

51 - 36 

53 - 36 

58 - 36 

59 - 36 

62 - 36 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 - 31 

12 - 31 

  

 نيوحتس الرتبية مستخدمي لتكوين الوطين للمعهد إعانة
...................................................... مستواهم

 ........................ الرتبية يف للبحث الوطين للمعهد إعانة
  ............... الكبار وتعليم األمية وحمل الوطين للديوان إعانة
 ............... بعد عن والتكوين للتعليم الوطين للديوان إعانة
 ... التعليمية والوسائل التجهيزات وصيانة التموين ركزمل إعانة
 ............... و املسابقات لالمتحانات الوطين للديوان إعانة
 ..................... وجيةالبيداغ للوثائق الوطين للمركز إعانة
 وتنمية البيداغوجية االبتكارات إلدماج الوطين للمركز إعانة

 .................... الرتبية يف واالتصال اإلعالم تكنولوجيات
السادس القسم جمموع
الثالث العنوان جمموع

األول الفرع جمموع
  

 الثاني الجزئي الفرع
 للدولة التابعة الالمركزية المصالح

 الثالث العنوان
 المصالح وسائل
 االول القسم
 العمل مرتبات - الموظفون

 .. للنشاط الرئيسي الراتب - للدولة التابعة الالمركزية املصاحل
 و املـــــــــنح التعويضـــــــــات - للدولـــــــــة التابعـــــــــة الالمركزيـــــــــة املصـــــــــاحل

  .....................................................تلفةلمخا
 ألولا القسم جمموع

  

1.782.000  

865.000 

5.938.000  

9.045.000 

5.141.000 

4.521.000 

13.915.000 

  

734.000 

69.166.000 

84.171.000 

84.171.000 

  

  

  

  

  

  

  

177.922.000 

401.181.000 

579.103.000  
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  )تابع( الملحق الجدول
 

رقم 
 األبواب

االعتمادات  العناوين
 ) دج(صصة لمخا

  

  

13 - 33 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

21 - 31 
  

22 - 31 
  

31 - 31  
  

32 - 31 
  
  
  
  

23 - 33 
  

 الثالث القسم
 االجتماعية التكاليف - الموظفون

 ....... االجتماعي الضمان - للدولة التابعة الالمركزية املصاحل
الثالث القسم جمموع
الثالث العنوان جمموع

 الثاين اجلزئي الفرع جمموع
  

 الثالث الجزئي الفرع
 والتقني والثانوي ياألساس التعليم مؤسسات

 الثالث العنوان
 المصالح وسائل
 األول القسم
 العمل مرتبات - الموظفون

 - األساسي التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية املصاحل
 .................................... للنشاط الرئيسي الراتب
 - ألساسيا التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية املصاحل

 ............................... تلفةلمخا و املنح التعويضات
 الثانوي التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية املصاحل
 ............................ للنشاط الرئيسي الراتب - والتقين
 الثانوي التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية املصاحل
 ....................... تلفةلمخا و املنح التعويضات - والتقين

األول القسم جمموع
 الثالث القسم

 االجتماعية التكاليف - الموظفون
 - األساسي التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية املصاحل
  ........................................ االجتماعي الضمان

 

  

144.776.000 

144.776.000 

723.879.000  

723.879.000  
 
 
 
 
 
 
  

4.485.570.000 
 

4.419.633.000 
 

2.297.830.000 
 

2.329.287.000 
13.532.320.000 

 
 
 

2.226.301.000  
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  )تابع( الملحق الجدول
 

رقم 
 األبواب

االعتمادات  العناوين
 ) دج(صصة لمخا

33 - 33 
  

 الثانوي التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية املصاحل
................................. االجتماعي الضمان - والتقين

الثالث القسم جمموع
الثالث العنوان جمموع

الثالث اجلزئي الفرع جمموع
األول الفرع جمموع

 .......الوطنية التربية لوزير صصةلمخا االعتمادات مجموع

  
1.156.779.000 
3.383.080.000 

16.915.400.000 
16.915.400.000 
17.723.450.000 
17.723.450.000  
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 مؤرّخ 12-403 رقم تنفيذي مرسوم
 وافـقلما 1434 عـام  محّرم 17 في
 يعـــــدل ،2012ســـــنة  ديســـــمبر أول

 مــــــــــــــرق ذيـــالتنفي رسوملمويتمم ا
ربيــع  10 فــي ؤرّخلمــا 10 – 78

 24قـــــــــوافلما 1431 امــــــــــع األول
 الــذي يؤســس 2010 ســنة فبرايــر

ين للمــــــــــوظف التعويضــــــــــي النظــــــــــام
 بالتربيـة الخاصة لألسالك يننتملما

 . الوطنية
 
 ، األول الوزير إنّ 
  
 ، الوطنية الرتبية وزير تقرير على بناء
  

ـــــــالدست علــــــى وبنــــــاء ـــــــسيم ال، ورـــــــ  اـــــ
 2) الفقـرة 125 (و 85-3 ادتـانملا

  ، منه
 

 ؤرّخملــا 06-03 رقــم األمــرومبقتضـى 
 1427  امــــــــع ةــــــــالثاني مجادى 19 يف
 2006 ةـــــــسن وــــــــــــــــيولي 15 قـــــــــــــــــوافملا
 العـــــام األساســـــي القـــــانون تضـــــمنملوا

  ، العمومية للوظيفة
  
  
  
  
  
  

ــــــــرق الرئاســــــي رســــــومملاومبقتضــــــى   مــــــــــ
 عــام شــوال 16 يف ؤرخملــا 12-325

  ةـسنـ ربـــــــــبتمس 3 قــــــــــــــوافملا 1433
  ، األول الوزيرني تعي تضمنملوا 2012

  
 مــــــــــــــــــرق يــــــالرئاس رســومملاومبقتضــى 

 عـام شـوال 17 يف ؤرخملـا 12-326
 2012 سنة سبتمرب 4 وافقملا 1433

   ، احلكومة أعضاءني تعي تضمنملوا
  
 رقــــــــم التنفيــــــــذي رســــــــومملا قتضــــــــىمبو 

 عـام شـّوال 11 يف ؤرّخملـا 315-08
 ةـسنـــ أكتـــوبر 11 وافـــقملا 1429
 األساســــي القــــانون تضــــمنملوا 2008
 لألســالكني نتمــملاني وظفملبــا اخلـاص
 ّدلـــــــــــــعملا  ،ةــــــــــالوطني بالرتبيـة اخلاصة

  ، تّممملوا
 

 مــــــــــــرق ذيــــــــــــالتنفي رسومملاومبقتضى 
 عام األول ربيع 10 يف ؤرّخملا 78-10
 2010 ســـنة فربايـــر 24 فـــقواملا 1431
ـــــــذي  يـالتعويضـــــــ امـالنظـــــــ سـيؤســـــــ ال
 اخلاصـة لألسـالكني ـنتمـملا نـيللموظف
  ، تّممملوا عّدلملا ، الوطنية بالرتبية

 
  ، اجلمهورية رئيس موافقة وبعد
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   يأتي ما  يرسم
  
 رسـومملا هـذا يعـّدل : األولـى اّدةلمـا

 ومـرســـــــــــملا أحكـــــــــــام بعـــــــــــض ويـــــــــــتّمم
 10يف رّخؤ ملـا 10-78 رقـم التنفيـذي

 24وافـقملا 1431 عـام األول ربيـع
 يؤســس الــذي 2010 ســنة فربايــر
ني نتمــملاني للمــوظف التعويضــي النظــام

  ،الوطنيـة بالرتبيـة اخلاصـة لألسـالك
 . تّممملوا عّدلملا

  
 من 3 ادةملا وتتمم تعدل 2 : اّدةلما
 ؤرّخملا  10-78 رقم التنفيذي رسومملا
 قوافملا 1431 عام األول ربيع 10 يف

 أعاله ذكورملوا 2010 سنة فرباير 24
  : يأيت كما وحترر

ني حتس عالوة حتسب 3 : ادةملا"
 من متغرية نسبة وفق الرتبوي األداء

 الرئيسي الراتب من 40% إىل 0
 لفائدة أشهر (3) ثالثة كل وتصرف
   يـــــــــــوموظف مـــــــــــــــــالتعلي يــــــــــــــــموظف

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 واإلرشــــــاد التوجيــــــه ومــــــوظفي يــــــةالرتب
 التغذيــــــة ومــــــوظفي هــــــينملوا درســــــيملا
 مؤسســـــات إدارة ومـــــوظفي درســـــيةملا

 ".التفتيش موظفي وكذا التعليم
  
 هــذا مفعــول يســري 3 : اّدةلمــا
 رسـومملا نشـر تاريخ من ابتداء رسومملا

 يف ؤرّخملــا  12- 240 رقـم التنفيـذي
 مـايو 29 وافـقملا  1433عام رجب 8
 ويــتّمم يعــّدل الــذي 2012 نةــــــــــــــــس
  08 – 315 رقـم التنفيـذي رسـومملا
 1429 عـام شــّوال 11 يف ؤرّخملـا
 2008 ســـنة أكتـــوبر 11 وافـــقملا
 اخلـــاص األساســـي القـــانون تضـــمنملوا
 اخلاصـــة لألســـالكني نتمـــملاني وظفملبــا

  . الوطنية بالرتبية
 
 يف رسومملا هذا ينشر 4 : اّدةلما

 اجلزائريّة هوريّةللجم الّرمسّية اجلريدة
 . الّشعبّية قراطّيةميالدّ 
  

 2012 ديسمرب أّول يف اجلزائر
  الوزير األول

  لالس الكملا عبد
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 
 الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية
 المركز الوالئي للتوزيع والتوثيق التربوي

.......................:.......والية   
 

	بطاقـة اشتـراك
 

  ه أطلب االشرتاك يف النشرة الرمسية للرتبيةـأنـا املمضي أسفل
:حسب املعلومات التالية  20....السنة املدنية   

 
.......................................: ..................االسم .   
........................................: .................اللقب .   
...........................................: .............العنوان .   
.....................................: ...................اهلاتف .   
..................................: ..................عدد النسخ .   

 
.دج 200قيمته  يرفق هذا الطلب بصك بريدي  

 
  اإلمضاء                          

 
 
 

، مكتب النشر     الرتبوي املديرية الفرعية للتوثيق تطوير املوارد البيداغوجية و التعليمية            مديرية 
2012 ديسمبر 555 العدد                                  النشرة الرسمية للتربية الوطنية    
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