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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

                                 ليم األساسيمديرية التع
                                  0.0.2/13/ 161 : الرقم

مديرية التعلـيم الثـانوي العـام    
  والتكنولوجي

  138/0.0.3/13 :الرقم 
  
  إىل
  

السيدات والسادة مديري التربية 
  بالواليات

السيدات والسادة مفتشي التربية 
  الوطنية

دة مديري السيدات والسا
  املؤسسات التعليمية جلميع األطوار

  
إجراء اختبارات : املوضوع 

الفصل الثالث للسنة الدراسية 
2012/2013.  

  
 16القرار الوزاري رقم  :املرجع 

الذي  2012جوان  19املؤرخ يف 
الدخول املدرسي  حيدد تاريخ

ورزنامة العطل املدرسية للسنة 
  ..20122013 الدراسية

  
 
 
 
  

نظيم السـنة الدراسـية   يف إطار ت
اجلاريــة، وــدف االســتعمال 
العقالين للزمن الدراسـي علـى   
مستوى املؤسسـات التعليميـة،   
يشرفين أن أفيدكم بأن اختبارات 

ة يالفصل الثالث من السنة الدراس
ــر2012/2013 ــب  ى، جت حس

  :الرزنامة التالية 
  
  :التعليم االبتدائي . 1
ابتداء : ابتدائي  اخلامسةالسنة  -

  .2013ماي  19األحد يوم  من
األوىل والثانية السنوات  -

  :ابتدائي  والثالثة والرابعة
  ماي  29األربعاء ابتداء من يوم

 .بالنسبة للمنطقة الثالثة 2013
  جوان  16األحد ابتداء من يوم

بالنسبة للمنطقتني األوىل  2013
 .والثانية

  
  :التعليم املتوسط . 2
اء ابتد:  الرابعة متوسطالسنة  -

  .2013ماي  19األحد من يوم 
األوىل والثانية السنوات  -

  :  والثالثة متوسـط
  ماي  26األحد ابتداء من يوم

  .يف مجيـع املناطـق 2013
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ــام . 3 ــانوي الع ــيم الث  التعل
  :والتكنولوجي 

ابتداء من :  الثالثة ثانويالسنة  -
  .2013ماي  12األحد يوم 

:  األوىل والثانية ثانويالسنتان  -
ماي  19األحد ابتداء من يوم 

  .يف مجيع املناطـق 2013
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2013أفريل  23اجلزائر يف 
  عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه

  مدير التعليم األساسي
  براهيم عباسي

  عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه
مدير التعليم الثانوي العام 

  والتكنولوجي
  يسومعبد القادر م
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
مجادى  26 مؤرخ يف 07 قرار رقم

 07املوافــق  1434األوىل عــام 
يعدل القرار رقـم   ،2013أفريل 

ربيع الثاين عـام   5املؤرخ يف  16
 2005مايو سنة  14املوافق  1426

واملتضمن حتديد هيكلة التعلـيم  
 .والتكنولوجي الثانوي العام

  
  ،إنّ وزير التربية الوطنية

  
 04-08مبقتضى القـانون رقـم   

املوافق  1429حمرم  15املؤرخ يف 
واملتضـمن   2008يناير سنة  23

  القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
  

ومبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم  
شوال عام  17املؤرخ يف  326 -12

 2012سـبتمرب   4املوافق  1433
 يني أعضاء احلكومة،واملتضمن تع

 
 رقـم التنفيذي مبقتضى املرسوم و

ــؤرخ يف  265–94 ــع  29امل ربي
ــام  ــق 1415األول ع  06 املواف
الذي حيـدد   1994سبتمرب سنة 

  ،ة الوطنيةـصالحيات وزير التربي
  

املؤرخ يف  16رقم ومبقتضى القرار 
املوافـق   1426ربيع الثاين عام  5

واملتضـمن   2005سنة  مايو 14
كلة التعليم الثانوي العام حتديد هي

  ،والتكنولوجي
  

ما يأيت ريقر  
  

يهدف هذا القـرار   :املادة األوىل
رقم  إىل تعديل بعض أحكام القرار

ربيع الثاين عـام   5املؤرخ يف  16
 2005مايو سنة  14املوافق  1426

  .املذكور أعاله
  

من القرار  4تعدل املادة  :2املادة 
 الثـاين  ربيع 5املؤرخ يف 16رقم 

مــاي  14 املوافــق 1426عــام 
، املذكور أعاله، وحترر كما 2005

  :يأيت
  
يهيكل التعلـيم  : املادة الرابعة «

الثانوي العـام والتكنولـوجي يف   
  :جذعني مشتركني يف السنة األوىل

  
اجلذع املشترك آداب، الـذي    -

يف السنتني ) 2(يتفرع إىل شعبتني 
 :الثانية والثالثة

 ،شعبة اآلداب والفلسفة 
 عبة اللغات األجنبية، خبيارات ش

 :ثالثة بالنسبة للّغة األجنبية الثالثة
 
  لغـة أملـانية،. 
  لغـة إسبـانية،. 
  .لغـة إيطـالية. 
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ــوم   - ــترك عل ــذع املش اجل
وتكنولوجيا، الذي يتفرع إىل أربع 

شعب يف السـنتني الثانيـة   ) 4(
 :والثالثة

 
 ،شعبة الرياضيات 
 ،شعبة التسيري واالقتصاد 
 لوم التجريبية،شعبة الع 
  شعبة تقين رياضي، خبيارات

 : أربعة
 
  اهلندسة امليكانيكية،. 
  اهلندسة الكهربائية،. 
  اهلندسة املدنية،. 
  » .هندسة الطرائق. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من القرار  7تعدل املادة  :3املادة 
ربيع الثاين  5املؤرخ يف  16رقم 
مايو سنة  14املوافق  1426عام 

أعاله، وحترر كما  ، املذكور2005
  :يأيت
يشرع يف تطبيق : 7املادة  «

 4اهليكلة املنصوص عليها يف املادة 
أعاله ابتداء من السنة الدراسية 

2013-2014 «   
  

يف هذا القرار ينشر : 4املادة 
  .النشرة الرمسية للتربية الوطنية

 
  .2013أفريل  07اجلزائر يف 

  وزير التربية الوطنية
 محدعبد اللّطيف بابا أ
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

مديرية التعلـيم الثـانوي العـام    
  والتكنولوجي

                    121/0.0.3/2013: الرقم 
  
  إىل

السيدات والسادة مديري التربية 
  للواليات
            

إدراج اللغة االيطالية : املوضوع 
شعبة  باعتبارها خيارا ثالثا يف

  .اللغات األجنبية
  
املؤرخ  07القرار رقم  :املرجع  

املعدل للقرار  2013أفريل  07يف 
 2005ماي  14يف  املؤرخ 16رقم 

املتضمن حتديد هيكلة التعليم 
  .الثانوي العام والتكنولوجي

  
بناء على املادة الثانية من القـرار   

املذكور يف املرجع أعـاله، الـيت   
جنبية الثالثة حتدد خيارات اللغة األ

لغـة  (يف شعبة اللغات األجنبيـة  
 ،)أملانية، لغة إسبانية، لغة إيطالية

وبناء على املادة الثالثة اليت تـنص  
على الشروع يف تطبيـق هـذه   
العملية ابتداء من السنة الدراسـية  

، ويف إطار التوجـه  2013/2014
حنو التحكم يف اللغات األجنبيـة،  
واعتبارا لبعض التجـارب الـيت   

قامت ا بعض الثانويات يف جمال 
النشاط الثقايف للتعـرف علـى   
الثقافة االيطالية، يشرفين أن أطلب 
منكم إعالم التالميذ وأوليـائهم  
بإمكانية تدريس اللغة اإليطالية يف 
شعبة اللغات األجنبية رمسيا علـى  
غرار اللغتني األملانية واالسـبانية  
ابتــداء مــن الســنة الدراســية 

2013/2014.  
  

وعليه، أطلب منكم القيام بدراسة 
الرغبات على مستوى جمالس 
القبول والتوجيه إىل السنة الثانية 
ثانوي وتكليف مستشاري التوجيه 
املدرسي واملهين بإعالم التالميذ 
املقبولني يف السنة الثانية ثانـوي 
ـ شعبة لغات أجنبية ـ بكل 
اخليارات املتاحة هلم، وتقدمي 

اج يف شعبة اقتراحات لفتح أفو
 ةاللغات األجنبية باختيار اإليطالي

وذلك كلما توفر التأطري وعدد 
التالميذ الراغبني يف تعلم هذه 

  .اللغة
  

ويؤخذ بعني االعتبار وجود 
الثانوية يف والية ا جامعة تكون 
يف هذه اللغة من حيث إعطاء 

  .األولوية
 

  2013أفريل  15 اجلزائر يف
  وبتفويض منهعن وزير التربية الوطنية 

  مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
  عبد القادر ميسوم
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

                        املفتشية العامة للبيداغوجيا
      2013/ب.ع.م/213: الرقم 

           
  املفتش العام للبيداغوجيا

 إىل 
والسادة مديري التربية السيدات 
  للواليات

                   
 املرجعيةالدروس : املوضوع 

البكالوريا دورة شهادة  متحانال
  .2013جوان 

 
الدروس جداول :  املرفقات
   .املرجعية

  
بناء على تقرير اللجنـة الوطنيـة   
ملتابعة تنفيذ الربامج يف اجتماعهـا  

 2013أفريـل   29املنعقد بتاريخ 
عية تنفيـذ الـربامج   املتضمن وض

الدراسية ألقسام البكالوريا عـرب  
كافة املؤسسـات التربويـة ويف   

يوم  خمتلف املواد والشعب إىل غاية
، وانطالقا 2013ماي  02اخلميس 

من حتديد اللجنة الوطنية للـدرس  

يف كل مادة من املـواد   املرجعي
 املقررة يف امتحـان البكالوريـا،  
 يشرفين أن أرسل إليكم رفقة هذه

 املرجعية املراسلة جداول الدروس
الـيت   يف كل مادة حسب الشعب

يف إعــداد مواضــيع  ســتعتمد
  .2013دورة  البكالوريا

  
أطلب مـنكم تبليغهـا إىل   وعليه 

وذلـك عـن   األساتذة والتالميذ 
طريق تعليقها رفقة هذه املراسـلة  
داخل املؤسسات التربوية وتقـدمي  

كمـا  . كافة التوضيحات بشأا
دعـوة مـديري    أطلب مـنكم 

 املؤسسات التربويـة إىل ضـمان  
التكفل بالتالميذ طوال املدة املتبقية 
لالمتحان السيما ماتعلق باستمرار 
فتح املؤسسات لتمكينـهم مـن   
املراجعة واملذاكرة وضمان مرافقة 

  .األساتذة هلم 
  

  2013 أفريل 29 اجلزائر يف
  عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه

  اغوجيامفتش عام للبيد
مسري بوبكر
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  2013 البكالوريا دورة الدروس املرجعية المتحان شهادة
                               2012/2013السنة الدراسية                              شعبة آداب وفلسفة

 

  املواد
رقم 

  الدرس
  المرجعي

احملور املوافق للدرس 
  عنوان الدرس املرجعي  املرجعي

 62 عربية
  القصصي لفنا
 القصرية القصة( 

 )اجلزائرية
 مستهدفة وضعيات بناء

  إنتاج فلسفي  العلوم فلسفة  100 فلسفة
 .ع

 الفائدة ومشكلة الربا  واالقتصادية املالية القيم  46  إسالمية
)4(  

  25  تاريخ

 تراجع بني الثالث العامل
 التقليدي االستعمار
 حركات واستمرارية

  التحرر

 ررالتح أساليب يف تنوع
 وأمريكا إفريقيا يف -

  - ةالالتيني
 البحر حوض يف اجلزائر  32  جغرافيا

  املستقبلية اآلفاق  املتوسط

  63  فرنسية
La nouvelle 
fantastique: 
Séquence 1  

Activités de langue 
et entrainement à 

l'écrit  

 Education in the  71  إجنليزية
World  

Presentation of 
project work  

  العددية الدوال  30  اضياتري
 على التعرف
 من املقاربة املستقيمات
  التغريات جدول
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 2013البكالوريا دورة  الدروس املرجعية المتحان شهادة
                                 2012/2013السنة الدراسية                            شعبة اللغات األجنبية

  

  املواد
رقم 
  الدرس
  املرجعي

  عنوان الدرس املرجعي  احملور املوافق للدرس املرجعي

 القصرية القصة( القصصي الفن 62 عربية
 مستهدفة وضعيات بناء )اجلزائرية

  مقالة مجاعية  فلسفة العلوم  57 فلسفة
 .ع

 الفائدة ومشكلة الربا  واالقتصادية املالية القيم  46  إسالمية
)4(  

  22  تاريخ
 تراجع بني الثالث العامل
 التقليدي ستعماراال

  التحرر حركات واستمرارية

 إىل التحرر كفاح من
 بعد ما ترتيبات

  االستقالل
 يف اجلزائر مسامهة  العامل يف اجلزائري االقتصاد  22  جغرافيا

  التجارية املبادالت

 :La nouvelle fantastique  63  فرنسية
Séquence 1  

Activités de langue 
et entrainement à 

l'écrit  

 Education in the World   Presentation of  71  إجنليزية
project work  

  العددية الدوال  30  رياضيات
 املستقيمات على التعرف

 جدول من املقاربة
  التغريات

 - Kommunikations  42 أملانية
Mittel Schriftzug Post  

 Ámbito Laboral A4-Mujer y trabajo-4  47 إسبانية
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  2013البكالوريا دورة  الدروس املرجعية المتحان شهادة
       2012/2013السنة الدراسية                            تسيري واقتصادشعبة 

                              

  املواد
رقم 

  الدرس 
  املرجعي

احملور املوافق للدرس 
  عنوان الدرس املرجعي  ملرجعيا

 54 عربية
 يف القصري الفين القص

 التغيري مواجهة
 االجتماعي

 وضعية تعاجل قصرية قصة كتابة
 للمتعلم بالنسبة داللة ذات

  نصوص  فلسفة العلوم  44 فلسفة
  )4( الفائدة ومشكلة الربا  واالقتصادية املالية القيم  46 إسالمية .ع

  24 تاريخ

 تراجع نيب الثالث العامل
 التقليدي االستعمار
 حركات واستمرارية

  التحرر
 يف ـ التحرر أساليب يف تنوع

  ـ آسيا

 البحر حوض يف اجلزائر  29 جغرافيا
  املتوسط

 للجزائر املشتركة اخلصائص
 املتوسط البحر حوض ومنطقة

  وإفريقيا
 l'appel: Séquence1  Rappel de la dimension  55 فرنسية

argumentative (écrit)  

 Astronomy and the  55 إجنليزية
Solar System 

Presentation of project 
work  

 a األساس ذات األسية الدوال  الدوال العددية  33 رياضيات
 a>0و  a≠1مع 

  الضرائب و الرسوم  املالية العامة  29 قانون
    إقتصاد
  الرقابة  املاجنمنت  29 نتو منامج

 سيريت
و    اسيبحم

 مايل
حساب و حتليل   15

  التكاليف الكلية
حساب التكاليف و النتيجة 

  التحليلية
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  2013البكالوريا دورة  ة المتحان شهادةالدروس املرجعي
                                 2012/2013السنة الدراسية                            شعبة العلوم التجريبية

  

  املواد
رقم 
  الدرس
  املرجعي

احملور املوافق للدرس 
  عنوان الدرس املرجعي  املرجعي

 54 عربية
 يف القصري الفين القص

 التغيري مواجهة
 االجتماعي

 قصريةتعاجل قصة كتابة
 بالنسبة داللة ذات وضعية

 للمتعلم
 التنافر بيت احلياة  52 فلسفة

  نصوص  والتجاذب

  )4( الفائدة ومشكلة الربا  واالقتصادية املالية القيم  46  إسالمية .ع

  22  تاريخ

 تراجع بني الثالث العامل
 التقليدي االستعمار
 حركات واستمرارية

  التحرر

 إىل التحرر كفاح من
  االستقالل بعد ما ترتيبات

 يف اجلزائري االقتصاد  21  جغرافيا
  العامل

 املبادالت يف اجلزائر مسامهة
  التجارية

 l'appel: Séquence1  Rappel de la dimension  55  فرنسية
argumentative (écrit)  

 Astronomy and the  55  إجنليزية
Solar System 

Presentation of project 
work  

  ةاملعادالت التفاضلي  التكاملي احلساب حمور  64  رياضيات
  كيميائية مجلة تطور مراقبة  رتيبة الغري التطورات  26 فيزياء

  53 .ح.علوم ط

 لياتآ: 2 ة الوحد
 الكيميائية الطاقة حتويل

 العضوية اجلزئيات يف
  ATP إىل

 حتوالت متثيل تطبيقات
 اهليويل يف الغلوكوز

  وامليتوكندري
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 2013البكالوريا دورة  الدروس املرجعية المتحان شهادة
                                 2012/2013السنة الدراسية                                  الرياضياتشعبة 

  

  املواد
رقم 

الدرس 
  املرجعي

احملور املوافق للدرس 
  عنوان الدرس املرجعي  املرجعي

 54 عربية
 يف القصري الفين القص

 التغيري مواجهة
 االجتماعي

 وضعية قصريةتعاجل قصة كتابة
 للمتعلم بالنسبة داللة ذات

 التنافر بيت احلياة  52 فلسفة
  نصوص  والتجاذب

  )4( الفائدة ومشكلة الربا  واالقتصادية املالية القيم  46  إسالمية .ع

  22  تاريخ

 تراجع بني الثالث العامل
 ليديالتق االستعمار
 حركات واستمرارية

  التحرر

 ترتيبات إىل التحرر كفاح من
  االستقالل بعد ما

 يف اجلزائري االقتصاد  21  جغرافيا
  العامل

 املبادالت يف اجلزائر مسامهة
  التجارية

 l'appel: Séquence1  Rappel de la dimension  55  فرنسية
argumentative (écrit) 

 Astronomy and the  55  إجنليزية
Solar System 

Presentation of project 
work  

توظيف خواص التكامل   احلساب التكاملي  75  رياضيات
  حلساب مساحة سطح معطى

  كيميائية مجلة تطور مراقبة  رتيبة الغري التطورات  26 فيزياء

  24 .ح.علوم ط
 دور:  03 الوحدة

 الدفاع يف الربوتينات
  الذات عن

تطبيقات يف التخصص 
ربوتينات يف الدفاع الوظيفي لل

  عن الذات
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  2013البكالوريا دورة  الدروس املرجعية المتحان شهادة
                                   2012/2013السنة الدراسية                               تقين رياضيشعبة 

  
  رقم الدرس  املواد

  املرجعي
احملور املوافق للدرس 

  عيعنوان الدرس املرج  املرجعي

 54 عربية
 يف القصري الفين القص

 التغيري مواجهة
 االجتماعي

 تعاجل قصرية قصة كتابة
 بالنسبة داللة ذات وضعية

 للمتعلم
  نصوص  فلسفة العلوم  44 فلسفة

  )4( الفائدة ومشكلة الربا  واالقتصادية املالية القيم  46 إسالمية .ع

  22 تاريخ
 تراجع بني الثالث العامل

 يديالتقل االستعمار
 حركات واستمرارية

  التحرر
 ترتيبات إىل التحرر كفاح من

  االستقالل بعد ما

 يف اجلزائري االقتصاد  21 جغرافيا
  العامل

 املبادالت يف اجلزائر مسامهة
  التجارية

 l'appel: Séquence1  Rappel de la dimension  55 فرنسية
argumentative (écrit)  

 Astronomy and the  55 إجنليزية
Solar System 

Presentation of project 
work  

  . املتجاورتان املتتاليتان  املتتاليات العددية  77 رياضيات
  كيميائية مجلة تطور مراقبة  رتيبة الغري التطورات  26 فيزياء

  .ـه
  آلة/ مبادئ االنطالق قطعة   حتكم عددي  70 يكانيكيةم

 .ـه
/ وظيفة االستطاعة   69 هربائيةك

  خطوة -احملرك خطوة
 خطوة احملركات أنواع خمتلف
 التشغيل مبدأ -  خطوة/ 

  الدائم املغناطيس ذو احملرك

ميكانيك / أعمال مؤطرة   67/68/69 نيةمد .ـه
  بناء/مطبقة 

مراقبة املنشآت : تطبيقات 
الت ااحل: خرسانة مسلحة /

  النهائية 
  عموميات و تعريف: اجلسور 

. ـه
سة و قياس سرعة تفاعل درا  الكيمياء احلركية  72 الطرائق

  املغنيزيوم مع محض كلور املاء
  



16 
 

  2013البكالوريا دورة  الدروس املرجعية المتحان شهادة 
   2012/2013 السنة الدراسية                                      كل الشعب

  

  رقم الدرس  املواد
  املرجعيعنوان الدرس   احملور املوافق للدرس املرجعي  املرجعي

اللغة 
 Le discours argumentatif 62 األمازيغية

dans le récit 
Activités de langue et 
entrainement à l'écrit 
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 13-131رقم  رئاسي مرسوم
 األوىل عام مجادى 28 يف مؤرخ
، 2013 سنة أبريل 9 وافقملا 1434

 ميزانية إىل اعتماد يتضمن حتويل
 . طنيةالتربية الو وزارة تسيري

 
  ، اجلمهورية رئيس إنّ
  

 ، اليةملا وزير  تقرير على بناء
  

 سيماال  ، الدستور على وبناء
 الفقرة 125 ( و 77-8 ادتانملا

 ، منه )األوىل
  

 84 -17 رقـم  القانونو مبقتضى 
 1404 عـام  شـوال  8 يف ؤرخملا
   1984 ســنة يوليــو 7  وافـق ملا

 عـدل ملا ، اليـة ملاني بقوان تعلقملوا
  ، تممملوا
  

 12-12 رقم القانونو مبقتضى 
 1434 عام صفر 12 يف ؤرخملا
 2012 سنة ديسمرب 26 وافقملا

  ،2013 لسنة اليةملا قانون تضمنملوا
 

 ؤرخملا الرئاسي رسومملاو مبقتضى 
 1434 عـام  األول ربيـع  11 يف
   2013نة ــس ريناي  23 وافقملا

  
  

 االعتمـادات  توزيـع  تضمنملوا
 اليفالتكــ يزانيــةمل صصــةلمخا
 جبمبو التسيري ميزانية من شتركةملا

  ،2013 لسنة اليةملا قانون
  

 رقم التنفيذي رسومملاو مبقتضى 
 األول ربيع 11 يف ؤرخملا 59-13

 سنة يناير 23 وافقملا 1434 عام
 االعتمادات توزيع تضمنملوا 2013

 من الوطنية التربية لوزير صصةلمخا
 اليةملا قانون وجبمب التسيري ميزانية

  ،2013 سنةل
  

   يأيت ما  يرسم
 
 ميزانيـة  من يلغى :  األوىل ادةملا

 ثالثـون  قدره اعتماد 2013 سنة
 ومثـانون  وثالثـة  وثالمثائة مليارا
 (30.383.000.000 دينـار  مليون

 التكـاليف  ميزانيـة  يف مقيد )دج
ــتركةملا ــاب ويف ش ــم الب            رق

 احتياطي - حمتملة نفقات91-37 "
 ". جممع

  
 سنة يزانيةمل صصخي  2 : ادةملا

 مليارا ثالثون قدره اعتماد 2013
 دينار مليون ومثانون وثالثة وثالمثائة

   يف يقيد) دج (30.383.000.000
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 الوطنية التربية وزارة تسيري ميزانية
 اجلـدول  يف بينـة ملا األبواب ويف

 . رسومملا ذا لحقملا
  
 اليـة ملا وزيـر   يكلف 3 : ادةملا

   فيما كل  ،الوطنية التربية ووزير
  

 الذي رسومملا هذا بتنفيذ ، خيصه
   للجمهورية الرمسية اجلريدة يف ينشر

 . الشعبية قراطيةميالد اجلزائرية
  

 2013 أبريل 9 يف اجلزائر
  رئيس اجلمهورية

  بوتفليقة العزيز عبد
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 لحقملا اجلدول
 

االعتمادات 
 رقم األبواب العناوين ) دج(صصة لمخا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.856.000 
  

9.722.000 
20.578.000  

  
  
  
  

5.145.000 
5.145.000 

  
  
  
  

46.672.000  

 الوطنية التربية وزارة
 األول الفرع
 وحيد فرع

 األول اجلزئي الفرع
 ركزيةملا صاحلملا

 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 األول القسم

 العمل مرتبات - وظفونملا
 الرئيسي الراتب - ركزيةملا اإلدارة
  .......................... للنشاط
 نحملوا التعويضات - ركزيةملا اإلدارة

 ......................... تلفةلمخا
  األول القسم جمموع

  
 الثالث القسم

 االجتماعية التكاليف - وظفونملا
الضمان  – ركزيةملا اإلدارة

 ....................... االجتماعي
  الثالث القسم جمموع

  
 السادس القسم

 التسيري اتإعان
 معلمي تكوين عاهدمل إعانات

   مستواهمني وحتس األساسية درسةملا

 
 
 
 
 
 
 
  
  

01 – 31 
  

02 – 31  
  
  
  
  
  

03 – 33 
  
  
  
  
  

35 - 36 
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االعتمادات 

 رقم األبواب العناوين ) دج(صصة لمخا
  

3.000.000 
  

1.483.000 
  

10.180.000 
  

15.502.000 
  

8.813.000 
  

7.751.000 
  

23.854.000 
  
  
  

1.258.000 
118.513.000 
144.236.000 
144.236.000 

 

 لتكـوين  الـوطين  للمعهـد  إعانة
  مستواهمني وحتس التربية مستخدمي

 يف للبحـث  الـوطين  للمعهد إعانة
  ........................... التربية
 األميـة  حملـو  الوطين للديوان إعانة

 .................... الكبار وتعليم
 للتعلـيم  لـوطين ا للـديوان  إعانة

 ................ بعد عن والتكوين
 وصـيانة  التكـوين  ركـز مل إعانة

 ..... التعليمية والوسائل التجهيزات
 لالمتحانـات  الوطين للديوان إعانة

 ...................... سابقاتملوا
 للوثـائق  الـوطين  للمركـز  إعانة

 ...................... البيداغوجية
 إلدمـاج  الـوطين  للمركـز  إعانة

 ةـوتنمي داغوجيةـالبي االبتكارات
 يف واالتصـال  اإلعالم تكنولوجيات

 ........................... التربية
 السادس القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

 األول اجلزئي الفرع جمموع
  
  

39 - 36 
  

45 - 36 
  

49 - 36 
  

51 - 36 
  

53 - 36 
  

58 - 36 
  

59 - 36 
  

62 - 36 
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االعتمادات 

 رقم األبواب العناوين ) دج(صصة لمخا
  
  
  
  
  
  
  

305.009.000 
  

687.739.000 
992.748.000 

  
  
  
  

248.187.000 
248.187.000 

1.240.935.000 
1.240.935.000  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

7.689.548.000  

 الثاين اجلزئي الفرع
 للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل

 األول قسمال
 العمل مرتبات - وظفونملا

 - للدولـة  التابعة الالمركزية صاحلملا
  ........... للنشاط الرئيسي الراتب

 - للدولـة  التابعة الالمركزية صاحلملا
  ....... تلفةلمخا نحملوا التعويضات

 األول القسم جمموع
  

 الثالث القسم
 االجتماعية التكاليف - وظفونملا
 - للدولـة  التابعة ةالالمركزي صاحلملا

 .............. االجتماعي الضمان
 الثالث القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

  الثاين اجلزئي الفرع جمموع
  

 الثالث اجلزئي الفرع
 األساسي التعليم مؤسسات

 والتقين والثانوي
  الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 األول القسم

 العمل مرتبات - وظفونملا
 - للدولـة  التابعة ركزيةالالم صاحلملا

 الراتب - األساسي التعليم مؤسسات
  .................. للنشاط الرئيسي

  
  
  
  
  
  

11 - 31 
  

12 - 31 
  
  
  
  
  

13 – 33  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

21 - 31 
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االعتمادات 

 رقم األبواب العناوين ) دج(صصة لمخا
  
  

7.576.514.000 
  
  

3.939.137.000 
  
  
  

3.993.064.000 
23.198.263.000 

  
  
  
  
  

3.816.516.000 
  
  

1.983.050.000 
5.799.566.000 

28.997.829.000 
28.997.829.000 
30.383.000.000 

  
30.383.000.000 

 - للدولـة  التابعة الالمركزية صاحلملا
  - األساسي التعليم مؤسسات

 ....... تلفةلمخا نحملوا التعويضات
 - للدولـة  التابعة الالمركزية صاحلملا

 الثانوي عليمالت مؤسسات
 .. للنشاط الرئيسي الراتب - والتقين

 - للدولـة  التابعة الالمركزية صاحلملا
 الثانوي التعليم مؤسسات
ــتقين ــات - وال ــوا التعويض  نحمل

 ......................... تلفةلمخا
 األول القسم جمموع

  
 الثالث القسم

 االجتماعية التكاليف - وظفونملا
 - للدولـة  عةالتاب الالمركزية صاحلملا

  - األساسي التعليم مؤسسات
 ............... االجتماعي الضمان

 - للدولـة  التابعة الالمركزية صاحلملا
 الثانوي التعليم مؤسسات

 ...... االجتماعي الضمان - والتقين
 الثالث القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

 الثالث اجلزئي الفرع جمموع
 األول الفرع جمموع

 صصـة لمخا عتمـادات اال جمموع
  ..……… الوطنية التربية لوزير

22 - 31 
  
  

31 - 31 
  
  

32 - 31 
  
  
  
  
  
  
  

23 - 33 
  
  

33 - 33 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 13-143 رقـم  رئاسـي  مرسوم
 عـام  الثانية مجادى 3 يف مؤرخ
 سـنة  أبريـل  14 وافقملا 1434
 إىل اعتماد حتويل يتضمن، 2013

 التربيــة وزارة تســيري ميزانيــة
 . الوطنية

 
 ، اجلمهورية رئيس إنّ
  

 ، ليةاملا وزير  تقرير على بناء
  

 سـيما  ال ، الدسـتور  على وبناء
 الفقـرة  125 ( و 77 - 8 ادتانملا

 ، منه )األوىل
  

 84 -17 رقم القانونو مبقتضى 
 1404 عام شوال 8 يف ؤرخملا
 تعلقملوا 1984 سنة يوليو 7 وافقملا

  ، تممملوا عدلملا ، اليةملاني بقوان
  

 12-12 رقم القانونقتضى و مب
 1434 عام صفر 12 يف ؤرخملا
 2012 سنة ديسمرب 26 وافقملا

  ،2013 لسنة اليةملا قانون تضمنملوا
  

 ؤرخملا الرئاسي رسومملاو مبقتضى 
 1434 عـام  األول ربيـع  11 يف
 2013 سـنة  ينـاير  23 وافقملا

 االعتمـادات  توزيـع  تضمنملوا
 التكــاليف يزانيــةمل صصــةلمخا

 وجبمب التسيري ميزانية من ةشتركملا
  ،2013 لسنة  اليةملا قانون

  
 رقم التنفيذي رسومملاو مبقتضى 

 األول ربيع 11 يف ؤرخملا 13 -59
 سنة يناير 23  وافقملا 1434 عام

 االعتمادات توزيع تضمنملوا 2013
 من الوطنية التربية لوزير صصةلمخا

 اليةملا قانون وجبمب التسيري ميزانية
  ،2013 لسنة

  
   يأيت ما  يرسم

  
 سنة ميزانية من يلغى : األوىل ادةملا

 وعشرون مائة قدره اعتماد 2013
 )دج (120.000.000 دينار مليون
 شتركةملا التكاليف ميزانية يف مقيد
 نفقات 37-91 "  رقم الباب ويف

 ". جممع احتياطي - حمتملة
  
 سـنة  يزانيـة مل خيصص 2 : ادةملا

 وعشرون مائة قدره اعتماد 2013
 )دج (120.000.000 دينار مليون
 التربية وزارة تسيري ميزانية يف يقيد

، وحيد فرع ،األول الفرع، الوطنية
 صـاحل ملا ، األول اجلزئـي  الفرع 
 وسائل - الثالث العنوان : ركزيةملا
 األدوات : الرابع القسم ، صاحلملا

 رقـم  الباب ويف  صاحلملا وتسيري
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 حظرية - ركزيةملا اإلدارة" 34-90
  ".السيارات

 
 اليةملا وزير  يكلف 3 : ادةملا

 فيما كل ، الوطنية التربية ووزير
 الذي رسومملا هذا بتنفيذ ، خيصه

 للجمهورية الرمسية اجلريدة يف ينشر
   . الشعبية قراطيةميالد اجلزائرية

 
 2013 أبريل 14 يف اجلزائر

  رئيس اجلمهورية
بوتفليقة العزيز عبد
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