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 الدميقراطية الشعبية اجلمهورية اجلزائرية
             وزارة التربية الوطنية
  األميـن العـام 

  13/ع.أ/و.ت.و/1311: الرقم 
  

  السيدات والسادة إلـى
  )للتنفيذ( مديري التربية بالواليات
   مفتشي التربية الوطنية
  )واملتابعة لإلعالم (                 

ــة  يمــدير املؤسســات التعليمي
ملختلف مراحل العمومية واخلاصة 

  )للتطبيق(                    التعليم
   

țɀȑɀƫǟ : ƘȒǶǪȱ ǿǠȕɋǟ ǿɀȊȺƫǟ
 ɄȅǿǼƫǟ ȯɀǹǼȱǟ2013/2014.  

 
ي ـول املدرســـيتميــز الدخــ

بالتركيز على تفعيل  2014/ 2013
 املخطط التنموي لقطـاع التربيـة  

 إىل 2010للفتــرة مــن  الوطنيــة
وذلك بتحديد مجلة مـن  ، 2014

بط بتنمية قطاع التربية األهداف ترت
و من هذا املنظـور فـإن   ، الوطنية

جتسيدها  إىلاملنشور اإلطار يهدف 
القادم عـن   الدراسي خالل املوسم

  .طريق تنفيذ مجلة من العمليات
  
1.  ɄȅǿǼƫǟ ȯɀǹǼȱǟ ǧǟȂɆư

2013 /2014  
  

يتكفل الدخول املدرسي بالعمليات 
اليت ترمـي إىل ضـبط سـريورة    

سـتكماله،  اإلصالح  التربوي ال
ولتوفري الشروط املالئمة و ضمان 
السري احلسن للـدخول املدرسـي   
 : تيةاملقبل على مستوى ااالت اآل

  
1.1 . ǨɆȩǟɀƫǟȿ ǰȽǠȺƫǟ ȯǠƭ Ž

 ǦɆȶɆȲȞǪȱǟ ȰǝǠȅɀȱǟȿ  
  
�� تنصيب منهاج جديد ملادة اللغة

الفرنسية يف السنة الرابعة متوسط 
  والكتاب املدرسي املرافق له؛

الزمن الدراسي يف  إعادة تنظيم��
والعمل على  مرحلة التعليم املتوسط

مطابقة حمتويات املناهج والوثائق 
املرافقة هلذه املرحلة مع التنظيم 
اجلديد للزمن الدراسي، وإصدارها 

  ؛)2013طبعة (يف طبعة جديدة 
�� الشروع يف تطبيق  الترتيبات

التنظيمية  اخلاصة بتخفيف احملفظة 
األدوات املدرسية وحتديد قائمة 

املدرسية وفق املناشري اليت سيتم 
  إصدارها الحقا؛ 

�� إدراج األعمال املوجهة يف
اللغة : تدريس املواد األساسية

العربية، الرياضيات واللغات 
  األجنبية يف مرحلة التعليم املتوسط؛

�� مواصلة تعميم تدريس املعلوماتية
يف مرحلة التعليم املتوسط باملوازاة 

ي للمتوسطات مع التجهيز التدرجي
  مبخابر املعلوماتية؛
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�� إدراج اللغة االيطالية باعتبارها
خيارا ثالثا يف شعبة اللغات األجنبية 
يف مرحلة التعليم الثانوي العام 

  .والتكنولوجي
  

2.1 . ȯǠƭ ŽƙȆƠ  ȴɆȲȞǪȱǟ ǦɆȝɀȹ
ɄȅǿǼƫǟ ǡȀȆǪȱǟ ȌɆȲȪǩȿ  

  
�� العمل على حتسني األداء

ة البيداغوجي بتدعيم القدرات املهني
  ملوظفي التعليم والتاطري؛

�� تقليص نسب اإلعادة يف األطوار
التعليمية بتعزيز جهاز املعاجلة 

  البيداغوجية؛
�� إلرشاد املدرسـي  اتنمية جهاز

ابتداء من السـنة األوىل متوسـط   
ملساعدة التلميذ على البناء التدرجيي 
ملشروعه الشخصي وإشـراكه يف  
اختياراتــه املدرســية واجلامعيــة 

  واملهنية؛
�� توسيع فتح األقسام لفائدة

: التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة
املاكثني يف املستشفيات مدة طويلة، 
املتأخرين دراسيا واملعوقني حسيا 

  ؛التعليم املكيف أقساموال سيما 
�� التكفل البيداغوجي بالتالميذ

املتمدرسني يف األقسام متعددة 
  املستويات؛

�� تنمية نشاطات املطالعة و ترقيتها
  . املؤسسات التعليميةيف
  

3.1 . ȣȿȀș ƙȆƠ ȯǠƭ Ž
ȃǿǼȶǪȱǟ  
  
�� رفع طاقات االستقبال يف كل

ل اجلهود يف ذاألطوار مبواصلة ب
جمال إجناز اهلياكل البيداغوجية 
وهياكل الدعم املدرسي، ال سيما 
يف مرحلة التعليم الثانوي اليت تتميز 
بوصول تالميذ الكوكبتني إىل السنة 

  ؛الثانية ثانوي 
��  االستجابة للحاجيات يف جمـال

ــداغوجي واإلداري  ــأطري البي الت
املرتبطة بفتح املؤسسات اجلديـدة  

  يف األطوار الثالثة؛
�� حتسني مقاييس التمدرس وفق

أهداف اإلصالح خصوصا فيما 
يتعلق مبعدل شغل القاعات ومعدل 

  التأطري؛
�� مواصلة العمل على التقليص

التدرجيي لنظام الدوامني يف مرحلة  
  .التعليم االبتدائي

  
4.1.  ɄǱɀȡǟǼɆǤȱǟ ƘɆȆǪȱǟ ƙȆƠ

ǦɅɀǣȀǪȱǟ ǦȆȅǘȶȲȱ Ƀǿǟǻɋǟȿ :  
  
�� إعداد وتنمية برنامج خاص

للتدخل النوعي يهدف إىل تأهيل 
الواليات واملؤسسات اليت ينخفض 
أداؤها إىل ما دون املعدل الوطين 
يف نتائج االمتحانات املدرسية 

  الرمسية؛
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ي العمل على اإلدماج التدرجي��
إلعالم واالتصال اتكنولوجيات ل

يف التعليم ويف التسيري البيداغوجي 
  واإلداري للمؤسسة التربوية؛

�� العمل على االستعمال العقالين
للزمن الدراسي يف األطوار التعليمية 

  الثالثة؛
�� احترام املقاييس البيداغوجية يف

  عملية توجيه التالميذ؛
�� مواصلة العمل مبشروع املؤسسة

الذي يساعد على حتسني األداء 
  .التربوي
  

ونذكر هنا باالهتمام الكبري الذي 
حظي به هذا املسعى والتعليمـات  
اليت صدرت بشـأنه وعمليـات   
التكوين العديدة اليت نظمت مـن  
أجله علـى املسـتوى الـوطين    
والوالئي، إال أنه حباجة إىل متابعة 

وعليه ينبغـي مواصلة . أكثر فعالية
ا اال بأكثر جدية العمل يف هـذ

و العمل على االستفــادة مـن   
التجربة املكتسبة بشـأنه خـالل   

وعلى السيدات  . السنوات األخرية
والسادة مديري التربية احلرص على 
تطوير العمل يف إطـار مشـروع   
املؤسسة وتقييم ذلك بصفة دورية 
مع تقدمي تقرير سنوي إىل مصـاحل  

  .الوزارة خبصوصه
  

2. Ǡȅɉǟ ǿȿǠǂǟ   ǧǠøɆȲȶȞȲȱ ǦɆøȅ
  øƫǟ ȯɀǹǼøȱǠǣ ǦȪȲȞǪƫǟø ɄȅǿǼ

2013 / 2014  
  

1.2.   ɄøȅǿǼƫǟ ȯɀǹǼȱǟ ȔɆȖơ
   ǦøɆǣȀǪȱǟ ǧǠɅȀɅǼøȵ ɁɀǪȆȵ ɂȲȝ

ǦȶȮƮ ǦȪɅȀȖǣ  
  

يتضمن هذا احملور جمموع العمليات 
اليت يتم ختطيطها وتنفيذها على 
مستوى مديريات التربية واليت 
دف إىل التحضري اجليد الستقبال 

  .الظروف التالميذ يف أحسن
  

ويف هذا اإلطار فإن السيدات 
والسادة مديري التربية مدعوون إىل 
تكثيف التنسيق سواء مع رؤساء 
املصاحل ورؤساء املؤسسات 
واملفتشني أو مع األطراف اخلارجية 
. اليت هلا صلة بالدخول املدرسي
ومن بني املسائل اليت تندرج ضمن 
   :هذا احملور ميكن ذكر ما يلي 

  
1( ɉǟ ȔǤȑ ǾɆȵɎǪȲȱ ǦȞȩɀǪƫǟ ǻǟǼȝ

 ǦȲǵȀȵ Ȱȭ Žȿ ɁɀǪȆȵ Ȱȭ Ž
ǦȆȅǘȵ Ȱȭ ǢȆǵ ÛǦɆȶɆȲȞǩ 
باعتبار هذه النقطة حمورية يف إعداد 

  ملف الدخول املدرسي؛
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2(   ǦøɅɀǣȀǪȱǟ ǯǟɀøȥɉǟ ȰɆȮȊǩ 
املتوقعة مبراعاة املقاييس التربويـة  
املعتمدة ومرافق االستقبال املتوفرة 

وسيتم ضـبط   واملتوقع استالمها؛
 العمليتني خالل شهر جويلية هاتني
، بالتنســيق بــني مصــاحل 2013

مديريات التربية املعنية ومـديرييت  
   ؛التعليم بالوزارة

  
3(  ɄǱɀȡǟǼɆǤȱǟ ƘȕǖǪȱǟ ȔǤȑ

ŽǠȮȱǟ  لضمان التغطية الشاملة
جلميع املواد التعليمية ولكل 
املستويات يف كل املؤسسات، وهنا 
جيب احلرص على االستعمال 

مثل للموارد البشرية العقالين واأل
والعمل على تغطية احلاجيات 
داخليا من خالل استغالل املناصب 
الشاغرة وإعادة توزيع التأطري 
التربوي واإلداري على املؤسسات 
التعليمية بالوالية توزيعا متوازنا 

  وفق املقاييس املعتمدة؛
  
4(  ǦøøɅɀǣȀǪȱǟ ȔǝǟȀøøƪǟ ȔǤøøȑ

ǠȾȪɆȩǼøøǩȿ   ــاء ــراك رؤس بإش
ميـة ومفتشـيي   املؤسسات التعلي

وتبليغهـا   التعليم االبتدائي املعنيني
، 2013هلم خالل شهر جويليـة  

ليتسىن للمؤسسات التعليمية إجناز 
التنظيمات التربوية قبل اخلروج إىل 
  ؛العطلة وتفادي التعديالت املتكررة

  

5(    ȤøɆșɀǩ ǧǠȪǣǠøȆȵ ȴɆȚȺǩ
  ǦøɆȲɅɀǱ ȀȾȉ Ž ȴɆȲȞǪȱǟ ɄȦșɀȵ 

2013   
لـف  جيب احلرص على إجنـاز خمت 

عمليات التوظيف وفـق التنظـيم   
الساري املفعول قبـل الـدخول  

وجيب التذكري هنا بـأن  . املدرسي
تقع على عـاتق مـدير    ةاملسؤولي

التربية فيما يتعلق مبتابعـة عمليـة    
تنصيب كل املؤطّرين يف مؤسسام 
سواء تعلـق األمـر بالتأطيــر  

ــات  (اإلداري  ــديرو املؤسس م
التـأطري  أو ) التعليمية ومساعدوهم

قبل الـدخول  ) األساتذة( التربوي 
  .املدرسي
  
ƘɆȆǩ جيب أن تعطى ملخططات  )6

ǦɅȀȊǤȱǟ ǻǿǟɀƫǟ  االعناية الفائقة أل
وثيقة أساسية يف عملية ضبط 
املوارد البشرية واليت على أساسها 
  . تنجز خمتلف عمليات التوظيف

وعلى مديري التربية احلرص على 
حل إعدادها وتقدميها إىل مصا
الوظيفة العمومية على مستوى 
الوالية للمصادقة عليها يف وقتها 
وإبالغ مديرية تسيري املوارد البشرية 
بوضعية تلك املخططات وبكل 
العراقيل اليت قد تعترض إعدادها 

  .وتأشريها
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7(  ȯǠǤȪǪȅǟ ǠɅɎǹ ȰɆȞȦǩȿ ǢɆȎȺǩ
 ǧǠɅȀɅǼƞ ȴȾǝǠɆȱȿǕȿ ǾɆȵɎǪȱǟ
ǦɆȶɆȲȞǪȱǟ ǧǠȆȅǘƫǟȿ ǦɆǣȀǪȱǟ  : إن

خاليا استقبال التالميذ وأوليائهم 
تساهم يف جناح الدخول املدرسي 
من خالل التوجيهات واإلرشادات 
اليت تبادر بتقدميها يف هذه الفترة 
اليت تعرف إقباال كبريا للتالميذ 
واألولياء على املؤسسات التعليمية 
ومديريات التربية، لذلك البد من 
احلرص على تنصيب هذه اخلاليا 

وى مديريات التربية على مست
واملؤسسات التعليمية واختيار 
العناصر املؤهلة لالضطالع ذه 
املهمة وفق ما تضمنه املنشور 

/ أ خ و/وت و/266الوزاري رقم 
  .2010أوت   25املؤرخ يف 

  
8(  ǴȶȆǩ Ɣȱǟ ƘǣǟǼǪȱǟ Ȱȭ ǽǠơǟ

ȃȿǿǼȲȱ ɄȲȞȦȱǟ ȧɎȖȹɍǠǣ   بدايـة
من اليوم األول على مستوى كـل  

ــل املؤسســات  ــة يف ك التعليمي
  .الواليات
  
9(  ǦɆøøȅǿǼƫǟ ȰøøȭǠɆƬǟ ƘøøȒƠ

ǥǼɅǼƨǟ  :  إن املنشآت والبنـاءات
املدرسية تعترب إحـدى العناصـر   
األساسية الـيت يعتمـد  عليهـا    
الدخول املدرسي، حيث تشـكل  
دعامة يف إجناحه من خالل استقبال 
  .التالميذ وحتسني ظروف متدرسهم

وقد كان هذا امللف حمل دراسة 
يقة ومعمقة مع مديريات التربية دق

. مبناسبة انعقاد الندوات اجلهوية
وينتظر يف هذا اال من مصاحل 
مديريات التربية تقدمي الوضعية 
احلقيقية وبكل تفاصيلها من حيث 
املنشآت املدرسية املتوقع إنشاؤها 
إىل اللجنة الوزارية املكلفة بإنشاء 
  .املؤسسات أثناء دورات انعقادها

  
ا خيص إنشاء و حتويل أو إلغاء وفيم

املؤسسات التربوية، جيب أن يقدم 
امللف كامال إىل اللجنة الوزارية يف 
األوقات احملددة و لن تقبل معاجلة 
أي ملف مل يسـتوف الشـروط   

  .   املقررة
  

جيــب إيــداع طلبــات إنشــاء 
مؤسسات التربية والتعليم اخلاصـة  
لدى مـديريات التربيـة مرفقـة    

نية الكاملة طبقا لبنود بامللفات التق
دفتر الشروط وأحكـام املرسـوم   

املؤرخ يف  432 – 05التنفيذي رقم 
، الـذي حيـدد   2005نوفمرب  8

شروط إنشاء مؤسسـات التربيـة   
  .والتعليم اخلاصة

  
10 (  ǧǠȆȅǘȶȲȱ ƃǠƫǟ ƘɆȆǪȱǟ

  ǦɆȶɆȲȞǪȱǟ  
إن اإلعتمادات املالية ضرورية 
لضمان السري احلسن للمؤسسات 
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ة وخاصة اجلديدة منها، لذا التعليمي
السادة السيدات و  جيب على
بية اختاذ الترتيبات الترمديري 
  :التالية
الشروع فور إنشاء املؤسسات  -

اجلديدة  يف إعداد ميزانيتها للتسيري 
للثالثي األخري من السنة الدراسية 

  اجلارية؛
اخلاصة ا لدى  تفتح احلسابا -

خزينة الوالية مع موافاة مصاحل 
ملعنية بذلك يف الوقت الوزارة ا
  املناسب؛
ــفية  - ــات الوص ــبط البطاق ض

للمؤسسات وحتديـد اإلعانـات   
  اخلاصة ا؛

ضبط وضعية حماسبة املؤسسات  -
التعليمية اليت تقتـرح لإللغـاء أو   

  التحويل؛
ضبط وضعية هياكل الدعم  -

  املقترحة للغلق أو الفتح؛ 
السهر على تطبيـق النصـوص    -

ات الرمسية بشان شـغل السـكن  
الوظيفية اإللزامية أثنـاء حركـة   

  املوظفني؛
برجمة عمليات الترميم من  -

الغالف املايل املوجه إلعادة تأهيل 
  .املؤسسات قبل الدخول املدرسي

  
  
  

2.2.  ȣȿȀøøȚȱǟ Ƙȥɀøøǩ ȷǠȶøøȑ
  ȯɀǹǼøȲȱ ȸȆƩǟ ƘȆȲȱ ǦȵȁɎȱǟ
 ǧǠȆȅǘƫǟ ɁɀǪȆȵ ɂȲȝ ɄȅǿǼƫǟ

ǦɆȶɆȲȞǪȱǟ :   يتعلق هذا احملور بكـل
ليت جيب أن تقوم ا التحضريات ا

املؤسسات التعليمية قبل اخلـروج  
إىل العطلة الصيفية وقبل دخـول  

وجيب . 2013التالميذ يف سبتمرب 
أن تشكل هذه التحضريات الشغل 
ــة   ــرئيس املؤسس ــاغل ل الش
ومساعديه، دف يئة الظـروف  
املثلى الستقبال التالميذ يف التاريخ 
احملدد للدخول املدرسي،  وضمان 

طالق الفعلي للدراسة من اليوم االن
  .األول بصفة عادية

  
لذلك فإن السـيدات والسـادة   
ــة  مــديري املؤسســات التعليمي
مدعوون إىل ضبط كل الترتيبـات  
قبل اخلروج إىل العطلة واستكمال 
ما بقي منها يف بداية شهر سبتمرب 
قبل التحـاق التالميـذ مبقاعـد    

م ذلك بالتنسيق مـع  توي. الدراسة
ربية واألطراف األخرى مديرية الت
ومن هـذه التحضـريات   .  املعنية

  :نذكر ما يلي 
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احلرص علـى تـوفر التـأطري     )1
البيداغوجي واإلداري للسري احلسن 
للمؤسسة والتنسيق مـع مصـاحل   
مديرية التربيـة املعنيـة يف هـذا    

  ؛املوضوع
إعداد جداول التوقيت ووضعها  )2

   ؛يف متناول املعلمني واألساتذة
  ؛الس التعليميةعقد ا )3
  ؛تسجيل التالميذ )4
تنصيب خاليا استقبال التالميذ  )5

  ؛وأوليائهم
احلرص على تقيد معلمي  )6

واألولياء  يوأساتذة التعليم االبتدائ
على مضمون املنشور املتعلق 
بتخفيف احملفظة وحتديد قائمة 

  ؛األدوات املدرسية
حتديد األفواج اليت مل تدرس  )7

ن املواد املقررة وفق مادة أو أكثر م
  ؛اجلداول اليت سنوافيكم ا الحقا

إعداد النظام الداخلي للمؤسسة  )8
ــذ  ــاول التالمي ــعه يف متن ووض

  ؛واألولياء
ضمان الدخول الفعلي للتالميذ   )9

   ؛انطالقا من اليوم األول
تقدمي الدرس االفتتاحي يف  )10

  ؛مجيع املؤسسات ويف مجيع األقسام

حضور التالميذ  مراقبة وضعية )11
  ؛واألساتذة

مراقبة توفر الكتاب املدرسي  )12
واألدوات التعليميــة الالزمــة  

  .للتمدرس
  

3.2 . Ȝȥǿȿ ȴɆȲȞǪȱǟ ǦɆȝɀȹ ƙȆƠ
 ȳǠȚȺȱǟ ǻȿǻȀȵ  

  
إن حتسني العمـل البيـداغوجي   
اليومي يتجسد باحلرص على تناول 
املناهج الدراسية بالكيفيات الـيت  
تتحقق ـا األهـداف التربويـة    

سطرة، واالهتمام ببعض التدابري امل
التربوية اليت تسـاهم يف حتقيـق   

  :  الغايات املنشودة، ومنها
  
العناية الالزمـة باالختبـارات    )1

االستدراكية يف مـرحليت التعلـيم   
االبتدائي واملتوسط وفـق نـص   

املـؤرخ   /137/0.0.2املنشور رقم 
الصــــادر يف . 27/07/2009يف

 املوضوع، والعناية أيضا بفحـص 
ــة ــبات القبلي ــع   املكتس يف مجي

املستويات وخصوصـا يف السـنة   
ــنة األوىل  ــط والس األوىل متوس

  ثانوي؛
أداء  العمل على تقييم )2

املؤسسات على ضوء املؤشرات 
  املعدة من طرف املديريات املعنية؛
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إيالء العناية لتقييم نتائج   )3
االختبارات الفصلية مع اية كل 

مي املستمر فصل ومقارنة نتائج التقو
  بنتائج االمتحانات الوطنية؛

ترقية نشاطات املطالعة خـارج   )4
الوعاء الزمين الرمسي واستثمار مـا  
توفره املكتبات املدرسـية الـيت مت   
تعزيزها بالكتب املالئمة لترقية هذا 
النشــاط، وحتســيس األســاتذة 
والتالميذ واألوليــاء بأمهيــة   
هـذا النشاط يف تنميـة امللكـة   

لدى التلميذ، واملسامهة يف  الفكرية
وهذا يتطلب من . بنـاء التعلمات

مديري التربية متابعة مستمرة هلذه 
العملية وتقييمها دوريـا وموافـاة   
املصاحل املعنية بالوزارة بتقارير عن 

  سريها  ونتائجها؛
إعطاء العناية الالزمة للتكفـل    )5

بالتالميذ بعد أوقـات الدراسـة   
أنشطة ال   الرمسية من خالل تنظيم

صفية وترفيهيـة والعمـل علـى    
حتسيس األولياء واملعلمني من أجل 
بقاء تالميذ السنتني األوىل والثانية 
ابتدائي لتوحيد أوقات الـدخول  
مـن  أواخلروج باملؤسسة وضمان 

  التالميذ وسالمتهم؛ 
يشكل التكوين مركبة حمورية   )6

من مركبـات إصـالح النظـام    
عـبء  التربوي، وعلى عاتقه يقع 

ــل  ــوي وتأهي ــع األداء الترب رف

املؤطّرين التربويني واإلداريني لكل 
  .املستويات

  
لذلك ختصص يف كل سنة برامج 
تكوينية هامة ينبغي احلرص على 
  . تنفيذها وفق األهداف املسطرة هلا

  
لقد عرف هذا امللف حتسنا تدرجييا 
: من خـالل مكوناتـه الثالثـة    

ــوين األويل ــوين التكـ ، التكـ
 .، والتكوين أثناء اخلدمةاملتخصص

وحىت نتمكن من التحكم فيه أكثر، 
على مديري التربية اختاذ الترتيبات 

  :التالية 
  
ضبط حاجيات التكوين األويل   -

  ملختلف املراحل التعليمية؛
التزام الدقة يف تقدير احلاجيات  -

إىل األساتذة ملختلـف املراحـل   
التعليمية حسـب التخصصـات   

خطط الـوطين  إلدراجها ضمن امل
  للتكوين؛ 

ضبط احتياجات التكوين بدقة  -
  بالنسبة للتكوين املتخصص؛

التعليم إحصاء تعداد معلمي  -
األساسي وأساتذة التعليم األساسي 

التكوين  الذين مل يستفيدوا من
  وحتديد رغبام؛
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متابعة املتكونني عن بعد مع  -
  مؤسسات التكوين املعنية؛

أثناء اخلدمة  وبالنسبة للتكوين -
  :  جيب القيام بالعمليات التالية

��   إعداد خمطط للتكـوين علـى
  مستوى الوالية؛

�� إعداد خمطط للتكوين يف اإلعالم
مع يئة املخـابر املوصـولة   اآليل 

  باالنترنيت؛
��   إعداد املخططـات السـنوية

  .للتكوين
  

4.2.   ȴøøȝǻ ǧǠøøɆȲȶȝ ȂøøɅȂȞǩ
ȃǿǼȶǪȱǟ  
  

دف العمليات الرامية إىل دعم 
التمدرس إىل ضمان تكافؤ فرص 

للجميع واملسامهة يف احلد  النجاح
من الفوارق االجتماعية والقضاء 

وتتمثل . على التسرب املدرسي
منحة التمدرس، هذه العمليات يف 

واإلطعام والنقل، والتضامن 
 املدرسي، وهلذا الغرض، خصصت
الدولة مبالغ مالية معتربة، لذلك 
جيب على القائمني عليها وضعها 
يف متناول الفئات املعنية ا يف أواا 

  .عند الدخول املدرسي
  

1(  ȃǿǼøøȶǪȱǟ ǦøøǶȺȵ:  ــى عل
السيدات والسادة مديري التربيـة  
العمل مع اهليئات املختصة احملليـة  
علــى ضــبط قــوائم التالميــذ 

 دج، 3000املستفيدين من منحـة  
، 2014/  2013للسنة الدراسـية  

والسهر على أن تكون هذه القائمة 
. جاهزة قبل الـدخول املدرسـي  
وتسلم منحة التمدرس إىل أصحاا 
عند الدخول، مع موافاة املديريـة  
املعنية بالوزارة بالوضـعية بصـفة   
دورية و اطالعهـا علـى كـل    
الصعوبات اليت قد تعيق سري هـذه  

  . العملية
  
2 (ƫǟ ȸȵǠȒǪȱǟ  ɄøȅǿǼ:   تسـعى

الدولة من خالل عمليات التضامن 
املدرسي والتضـامن الـوطين إىل    
احلد من الفـوارق االجتماعيـة   
وتشــجيع التمــدرس ومواصــلة 
الدراسة، حيث تعمل على تنميـة  
النشاط االجتماعي باملؤسسـات  
املدرسية مـن خـالل مشـاركة    
اجلماعات احمللية، املديريات الوالئية 

جتمـاعي،  املكلفـة بالنشـاط اال  
مجعيات أولياء التالميذ، اللجـان  
الوالئية للتضامن الوطين واهلـالل  
األمحر اجلزائـري باإلضـافة إىل   
قطاعات أخرى تنشـط يف هـذا   

لذلك  ينبغي احلرص علـى  . اال
أن تكون هـذه املسـاعدات يف   
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متناول التالميذ الذين هم يف أمس 
احلاجة إليها عند انطالق الدخول 

  . املدرسي
  
3( ǦɆȅǿǼƫǟ ȴȝǠȖƫǟ :  جيب التأكيد

على أمهية فتحها من اليوم األول 
للدخول املدرسي  مع العمل على 
حتسني الوجبات الغذائية واملراقبة 
والتطبيق الصارم لكل املناشري 
  .والتعليمات املرتبطة ذا املوضوع

  
3 . ǳǠƱ Ž ȴȽǠȆǩ Ɣȱǟ ȰȵǟɀȞȱǟ

 ɄȅǿǼƫǟ ȯɀǹǼȱǟ2013  /2014  
  

 هناك عوامل أساسية  ويف األخري
تساهم يف جناح الدخول املدرسي 

والسهر على واليت جيب التذكري ا 
تطبيقها يف امليدان من طرف 
السيدات والسادة مديري التربية، 

  : ويتعلق األمر مبا يلي 
  

العمل على حتقيق التمـدرس  . 1.3
اإلجباري لألطفال البالغني السـن  

 )06(ســتة  للتمــدرسالقــانوين 
ات لاللتحــاق مبقــاعد   سنو

الدراسـة؛ وتعين بالنسـبة هلـذه   
السنة األطفال املولودين مابني أول 

ȿ ɄȦȹǠǱ31  ƎȶȆɅǻ2007 وفق ،
ما نصت عليه التعليمـة الوزاريـة   

ȷǟɀøøǱ   3املشتركة الصادرة يف 
  ؛2009

منع طرد التالميذ دون بلوغ . 2.3
يف مجيع ) 16( السادس عشرةسن 

  مراحل التعليم؛
ح فرص اإلعادة للتالميذ من. 3.3

خاصة الذين مل يسبق هلم إعادة 
  السنة؛

ــذ  . 4.3 ــة التالمي ــدم مطالب ع
املتمدرسني بتجديد الوثائق اخلاصة 

   ؛باحلالة املدنية
توفري كل الشروط الالزمـة  . 5.3

لالنطالق الفعلـي للدراسـة يف   
 التاريخ احملدد بفتح كـل مرافـق  
املؤسسات التعليمية و السهر على 

  اق التالميذ باألقسام؛التح
إشراك املؤسسات التعليميـة  . 6.3

يف إعداد الدخول املدرسـي مـن   
أجل ضـمان التحضـري اجليـد    

  الستقبال التالميذ؛
تعديل املقاطعات اجلغرافيـة  . 7.3

عند الضرورة لضـمان التوزيـع   
املتوازن للتالميذ علـى هياكـل   

  االستقبال؛
االستغالل العقالين واألمثل . 8.3
البشرية واملادية املوضوعة  للموارد

 .حتت تصرف مديريات التربية
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على ضوء ما سبق ذكره يف هـذا  
املنشور، فإن األمر يستوجب تنظيم 
اجتماعات تنسـيقية  لتحضـري   
الدخول املدرسي على مستوى كل 
والية،  حتـت إشـراف السـادة    
مديري التربية، وإعـداد  ملـف   
متكامل يف املوضوع، ليقدم الحقا 

  .رة التربية الوطنيةإىل وزا
  

وعليه، فإين أؤكد على األمهية 
البالغة اليت يكتسيها حتضري الدخول 
  املدرسي وعلى ضرورة تضافر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وتنسيق جهود مجيع املعنيني، كـل  
من موقع مسؤوليته، حتت إشراف 
مدير التربية، لينطلـق الـدخول   
املدرسي يف ظروف مالئمة يف كل 

  .ت ويف مجيع املؤسساتالواليا
  

لذلك، فإين  أطلب منكم العمـل  
على التجسـيد الفعلـي لكـل    
الترتيبات الواردة يف هذا املنشـور  
ومتابعة تنفيذها يف امليـدان بكـل   
عناية، وإبالغ مصاحل وزارة التربية 
الوطنية بكل ما يعترضكم يف هـذا  

  . اإلطار
  

  2013جوان  30 اجلزائر يف
  األمني العام

  .اق خالديم بوشن.س
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
ǦɆȺȕɀȱǟ ǦɆǣȀǪȱǟ ǥǿǟȁȿ              

                          العام األمني
  2013/ع.أ/و.ت.و/1312: الرقم 
  
  إلـى

السيدات والسادة مديري التربية 
  بالواليات
  

țɀȑɀƫǟ  :   ǦøɆȶɆȚȺǩ ǧǠøǤɆǩȀǩ
   ȰøȪǭ ǒǢøȝ ȤɆȦǺǪȱ ǦɅɀǣȀǩȿ

ǦȚȦǂǟ ǦɆȅǿǼƫǟ.  
  

ǧǠȪȥȀƫǟ :  
مدونة األدوات املدرسية ملرحلة  - 1

  .التعليم االبتدائي
التوزيع األسبوعي املوحد  - 2

للنشاطات التعلمية للسنتني األوىل 
 . والثانية ابتدائي

  ��
يف إطار التكفل بالتوصيات الناجتة 
عن التشاور مع اجلماعة التربويـة  
حول التقيـيم املرحلـي للتعلـيم    

، أخـذت وزارة التربيـة   اإللزامي
الوطنية عدة تدابري وترتيبات تربوية 
وتنظيمية ملعاجلة إشـكالية ثقـل   
احملفظة املدرسية واحلد من األضرار 

ـ  منـو وصـحة    ىاليت قد تؤثر عل
��.التلميذ

��

تعترب احملفظة املدرسية مبا حتتويه من 
وسائل تعليمية وأدوات مدرسية 
مرافقة للتلميذ طوال السنة الدراسية 

أحد ��وطوال مساره الدراسي
املداخالت اهلامة لنوعية التعليم، 
ومؤشرا بارزا للعدالة يف الوسط 

  .املدرسي
��

إن ثقل احملفظة املدرسية اليت حيملها 
التالميذ أربع مرات يف اليوم ميكن 
أن يكون هلا تأثري سليب على 
صحتهم وخاصة أثناء مرحلة منوهم 
اجلسدي، كما أا قد تسبب هلم 

  .ب واآلالم يف الظهرالتع
  

وللتكفل الفعلي ـذا االنشـغال   
املهم، قامت وزارة التربية الوطنية 
بدراسة ميدانية حول موضوع ثقل 
احملفظة بكافـة أبعـاده التربويـة    
والصحية والتنظيمية، مـن أجـل   

هلـذه   ةحتديد األسباب الرئيسـي 
الظاهرة، واقتراح السبل والوسائل 

  . املالئمة ملعاجلتها
  
كشفت الدراسة امليدانية عن وقد 

األسباب اليت تثقل احملفظة املدرسية 
وهي كثرة األدوات املدرسية، سوء 
ــة   ــاطات التعلمي ــع النش توزي
األسبوعية، عدم احتـرام جـدول   

مـن   أحيانـا  التوقيت األسبوعي
طرف بعض املعلمني، وزن الكتب 
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املدرسية وكراريس التطبيقات، ويف 
ـ  ي بعض احلاالت وزن احملفظة وه

  ...فارغة
  

ويف هذا اإلطار، يشرفين أن 
أوافيكم جبملة من اإلجراءات اليت 
توضح التدابري التنظيمية والتربوية 
املمكنة للتطبيق على املدى القصري 

والبعيد، واليت من شأا ��واملتوسط
التخفيف من عبء ثقل احملفظة 
املدرسية وجتنب تأثريها السليب على 

��. صحة التالميذ
��

1 .ǟȀǱɋǟ ǦɅǟǼǣ Ȝȵ ȨǤȖǩ Ɣȱǟ ǧǟǒ
 ɄȅǿǼƫǟ ȯɀǹǼȱǟ2013/2014 

  
1.1 .ǦɆȵɎȝɋǟ ǧǠɆȲȶȞȱǟ:  
  

ɄǝǟǼǪǣɍǟ ȴɆȲȞǪȱǟ ɄȊǪȦȵ ǥǼǝǠȦȱ  
  

ــي   ــدخول املدرس ــريا لل حتض
، تشرف مـديريات  2013/2014

التربية على تنظيم يومني إعالميني 
قبل لفائدة مفتشي التعليم االبتدائي 

ــة  09 ــتعانة 2013جويلي ، باالس
تربية الوطنيـة للتكـوين   مبفتشي ال

من باللغة العربية واللغة الفرنسية، 
أجل شرح اإلجراءات املتخذة حلل 
إشكالية ثقل احملفظة وتقدمي جدول 
التوزيع األسبوعي الدوري املوحد 

للسنتني األوىل  ةللنشاطات التعلمي
والثانية ابتدائي، وكـذا املدونـة   
الرمسية لألدوات املدرسية ملرحلـة  

  .بتدائيالتعليم اال
  

 ǦɆǝǟǼǪǣɍǟ ȃǿǟǼƫǟ ɃȀɅǼȵ ǥǼǝǠȦȱ
ǥǾǩǠȅɉǟȿ ƙȶȲȞƫǟȿ  

  
كما تشرف مديريات التربية على 

يوم إعالمي حـول نفـس    تنظيم
املواضيع املذكورة أعاله، لفائـدة  

املدارس االبتدائية واملعلمني  يمدير
واألساتذة، باالسـتعانة مبفتشـي   
التعليم االبتدائي باللغـة العربيـة   

غة الفرنسـية، كـل   ومفتشي الل
  .حسب مقاطعته التفتيشية

  
وعليه، يطلب من معلمي وأساتذة 
التعليم اإلبتدائي التقيد بالتوجيهات 

��:التالية
  
التقليل مـن حجـم وعـدد     -أ

الكراريس املطالب ا التالميـذ،  
واالقتصار على القدر الضـروري  

إلجناز األنشطة  ةمن األدوات الالزم
ائمـة  البيداغوجية املقررة وفـق ق 

ــواردة يف      ــية ال األدوات املدرس
) ȨǶȲƫǟ1-    ǦøȹȿǼƫǠǣ ȋǠøƪǟ

 ǦȲǵȀƫ ǦɆȅǿǼƫǟ ǧǟȿǻɊȱ ǦɆƧȀȱǟ
ɄǝǟǼǪǣɍǟ ȴɆȲȞǪȱǟ.(  



18 
 

التلميذ بتخصيص عدم مطالبة  -ب
كراس لألنشطة إن وجد هلا كراس 

  مطبوع،  
  
مجع املواد املتقاربة يف كـراس   -ج
كـراس ملـاديت التـاريخ    : واحد

س ملاديت التربيـة  وكرا��واجلغرافيا
  اإلسالمية والتربية املدنية،

  
ختصيص كراس واحد للدروس  - د

  والتطبيقات بالنسبة لكل مادة،
  

توحيد توزيـع النشـاطات    .2.1
األسبوعية للسـنتني األوىل   ةالتعلمي

والثانية ابتدائي علـى املسـتوى   
حتقيق التوازن بـني  الوطين، قصد 

املواد التعليميـة وتسـاوي وزن   
احملفظة خـالل أيـام األسـبوع    

املتعلــق  -2امللحـق  (الدراسـي،  
ــد  ــبوعي املوح ــالتوزيع األس ب
للنشاطات التعلمية للسنتني األوىل 

��).والثانية ابتدائي
��

يقدم املعلمون واألساتذة  .3.1
نصائح عملية للتالميذ حول تنظيم 

لتوقيت اليومي احملفظة وفق جدول ا
  . لألنشطة البيداغوجية

  
  

مديري املدارس االبتدائية  على .4.1
تبليغ األولياء مـع بدايـة السـنة    

ــية  ــدول  2013/2014الدراس جب
ــذ  ــت األســبوعي للتالمي التوقي
وحتسيسهم مـن خـالل النظـام    
ــة  ــة التربوي ــداخلي للمؤسس ال
ومجعيات أولياء التالميذ بضـرورة  
لـيت  االلتزام ببعض اإلرشـادات ا 

تسمح بتخفيف ثقـل احملفظـة،   
  :ومنها
  
Ǖ -   ȰǮȵɉǟ ȯɎȢǪȅɍǟ ƙȆƠ

ǠȾȲƥ ǦɆȦɆȭȿ ǦɆȅǿǼƫǟ ǦȚȦǶȶȲȱ  
  

باإلضافة إىل وزن احملفظة، فإن 
محلها واستغالهلا ينبغي أن يؤخذا 
بعني االعتبار، حيث جيب التأكيد 
على جتنب محل احملفظة على الظهر 
أو الكتف الواحد وخاصة أثناء 

مما قد يسبب  اجلري واللعب،
التهابات وآالما على مستوى 

  .العمود الفقري للتلميذ
  

وعليه يتوجب استعمال محاليت 
احملفظة الظهرية بشكل صحيح 
ومتساوي مع تنظيم األدوات داخل 
احملفظة حبيث توضع الكتب 
والكراريس ذات احلجم الكبري يف 
وسط  احملفظة اليت تتوسط الظهر مث 
ألقل تليها الكتب والكراريس ا

حجما لتوزيع الوزن على ظهر 
  .التلميذ
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ǡ- ǦȚȦǂǟ ǿǠɆǪǹǟ ȸȆǵ  ȸȵ
 ǒǠɆȱȿɉǟ ȣȀȕ:  

  
إن شراء احملفظة اليت ترافق الطفل 
طوال السنة الدراسية تتطلب 
اهتماما كبريا، فاحملفظة املثالية هي 
احملمولة على الظهر حىت ال تعيق منو 
العمود الفقري للتلميذ، كما ينبغي 

  :واصفات معينة منهاأن تستجيب مل
  
��   أن تكون ذات هيكـل مـتني

ومبطنة من جهة الظهر حىت ال تؤمل 
األدوات املوضوعة فيهـا ظهـر   
ــب   ــف الكت ــذ وال تتل التلمي
والكراريس، ألن احملفظة  اللينـة  
��.تؤدي إىل تراكم الوزن يف األسفل

�� أن تتالءم أبعادها مع قامة الطفل
��.)سم 41و 30بني (
ضتني على أن تكون محالتاها عري��

مستوى الكتف وقابلتني إلعادة 
��.الضبط

�� أن تكون خفيفة الوزن، ألن
بعض احملافظ تكون ثقيلة قبل وضع 

��.األدوات فيها
  
ǯ -  ǦȱǠȶƩǟ ǧǟǽ ǦȚȦǂǟ ǢȺƟ

 ȴȆƨǟ ǒǠȺƲǟ ǢǤȆǩ Ɣȱǟ ǥǼǵǟɀȱǟ
 ǠȵǼȺȝ ǠȍɀȎǹ ǥǼǵǟȿ ǦȾǱ ɀƲ
 ǦȚȦǂǟ ǠȒɅǕ ǢȺƟȿ ÛǦȲɆȪǭ ȷɀȮǩ
 ÛǠȽǠɅǟȂȵ ȴȡǿ ǧɎǲȞȱǟ ǧǟǽ

 ÛȀȾȚȱǟ ɂȲȝ ȰȪǮȱǟ ȤȦơ ǬɆǵ
 ȰȦȖȱǟ ȰȞƶ ƘǤȮȱǟ ǠŒȁȿ ȸȮȱȿ
 ǼȺȝ ǦȍǠǹ ȼȲȶƠ ɂȲȝ ǿǻǠȩ Ƙȡ

ǯǟǿǻɉǟ ȿǕ ǦȦȍǿɉǟ ǻɀȞȍ.��
��
ǻ-  Ž ȴȾǝǠȺǣɉ ǒǠɆȱȿɉǟ ǦȪȥǟȀȵ

 ɂȲȝ ȴȽǼɅɀȞǩȿ ǦȚȦǂǟ ƘȒƠ
 ȴɆȚȺǪȱǠǣ ǦȍǠƪǟ ǦȶɆȲȆȱǟ ǧǟǻǠȞȱǟ

ǦɆȱɎȪǪȅɍǟȿ.  
��
øȽ-  ɁɀǪǂ ǒǠɆȱȿɉǟ ǦǤȩǟȀȵ

 Ȱȭ ȰǤȩ ǦȚȦǂǟ ƂǙ ǡǠȽǽ
ǦȅǿǼƫǟ.��
  
2 -  ɂȲȝ ȨǤȖǩ Ɣȱǟ ǧǟǒǟȀǱɋǟ

ȔȅɀǪƫǟ ɁǼƫǟ: 
��

جتهيز القاعات الدراسية يف  .1.2
 يف خبزائن  ممنوحة ةاملدارس االبتدائي

إطار التجهيز األويل أو إعادة 
التجهيز للمؤسسات التربوية على 
إثر العمليات السنوية املربجمة من 

  .طرف كل والية
  

الدراسية يف القاعات  جتهيز .2.2
بأدراج فردية  ةاملدارس االبتدائي

للتالميذ حيتفظون فيها باألدوات 
املدرسية اليت ال يستعملوا إال يف 

  .القسم
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ولتيسري عملية متويل جتهيز القاعات 
باألدراج يقترح اللجوء، باإلضافة 
إىل مسامهة قطـاع التربيـة، إىل   
جهات ممولة أخرى وخصوصا منها 

ــات احملليــ  ــف اجلماع ة وخمتل
  :اجلمعيات، وهذا يتطلب

  
��  القيام بتقدير كمي وتقييم مايل

لألدراج من طرف كل مديرية 
تربية، وطلب تسجيلها يف ميزانية 

 .التجهيز
��  دراسة احللول الفعلية من أجل

ــدارس  ــدرجيي للم ــز الت التجهي
يف إطار مشروع  جاالبتدائية باألدرا

املؤسسة التربويـة، مـع إشـراك    
لية وشركاء مـاليني  اجلماعات احمل
  .آخرين

 
3.2.  ȳǟȿǼȱǟ ǧǟǽ ȃǿǟǼƫǟ Ž

 ÛȴȝǠȖȵ ǠȾɆȥ ȄɆȱ Ɣȱǟ Ǽǵǟɀȱǟ
 Ž ȴȾȚȥǠƮ ȫȀǩ ǾɆȵɎǪȲȱ ȸȮƹ

 ƙǣ ȳǠȆȩɉǟ11 ȿ Ǡȅ15  ǻ
 ǦȝǠȆȱǟȿ13 Ǡȅ .  
  

4.2.  ȴɆȆȪǩ ƂǙ ɎǤȪǪȆȵ ɄȞȆȱǟ
 ȄɅǿǟȀȭȿ ǦɆȅǿǼƫǟ ǢǪȮȱǟ
 ȸɅǼȲƭ ƂǙ ǠƬ ǦȪȥǟȀƫǟ ǧǠȕǠȊȺȱǟ
ȶȲȞǪȲȱ ǦǤȆȺȱǠǣ ǦȍǠǹȿ ǧǠ

ǦɆȅǠȅɉǟ : ǦɆǣȀȞȱǟ ǦȢȲȱǟ
ǦɆȆȹȀȦȱǟ ǦȢȲȱǟȿ ǧǠɆȑǠɅȀȱǟȿ.  

5.2.  ȷȁȿ ȀȭǾǣ ȸɅȀȉǠȺȱǟ ǦǤȱǠȖȵ
 Ɠǵ ÛȤȲƪǟ Ž ɄȅǿǼƫǟ ǡǠǪȮȱǟ
 ɂȲȝ ǒǠɆȱȿɉǟȿ ȷɀȶȲȞƫǟ ȷɀȮɅ
 ǦȍǠƪǟ ǦɆȅǠȅɉǟ ǧǠȵɀȲȞƫǠǣ ȴȲȝ

ǦȚȦǂǟ ȷȁɀǣ.  
  

6.2. ɂøȲȝ ȰȶȞȱǟ    ȷȁȿ ȐɆøȦơ
  ǢøǪȮȱǟ ȀȊȹ Ž ȰȶȞǪȆƫǟ ȧǿɀȱǟ

ǟ ȷȿǻ ǦɆȅǿǼƫǟ  ǦøɆȝɀȺȱǠǣ ȃǠȆƫ
ǼȺȆȲȱ ǦɆȺȪǪȱǟ.  

  
7.2.    ƙǣǠøǪȭ Ƙȥɀøǩ ɂȲȝ ȰȶȞȱǟ

  ȯȿɉǟ ÛɄǝǟǼøǪǣɍǟ ȴɆȲȞǪȱǟ ǾɆȶȲǪȱ
     ƆǠøǮȱǟȿ ÛȴøȆȪȱǟ Ž ȼøǣ ȘȦǪƷ

ȯƕƫǟ Ž ȼȲȶȞǪȆɅ.  
  

إن تطبيق هذا اإلجراء، كما هو 
مقترح من اللجنة الوطنية للمناهج، 
يعترب استثمارا أوليا يعود بالفائدة 

  .ةيف السنوات الالحق
   
3 -  ɂȲȝ ȨǤȖǩ Ɣȱǟ ǧǟǒǟȀǱɋǟ

ȰɅɀȖȱǟ ɁǼƫǟ:   
   

جتريب، دف التعميم،  .1.3
احللول املرقمنة اليت تسمح بتوفري 
سندات جديدة وخفيفة ذات نوعية 
عالية، مع إمكانية حتديث أسرع 

  .وأجنع من الكتاب الورقي
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ولتحقيق هذا اهلدف، اقترح جتريب 
الذي يتواجد على ��الكتاب املرقمن

واحدة جلميع كتب املستوى حاملة 
يف عينة  الدراسي الواحد، وذلك
  .من املدارس النموذجية

  
كما ستدرس بعـض السـندات   

شاشـة الشـرح   : األخرى مثـل 
التفاعليــة، القــرص املضــغوط، 
اللوحات الرقمية أو عروض فيديو 

  .للدروس
  

وباإلضافة إىل ذلك، ستسمح هذه 
التجربة بتطوير استعمال تقنيات 

تصال يف سياق اإلعالم واال
  .بيداغوجي

  
القضاء تدرجييا على نظام  .2.3

الدوامني يف مجيع املدارس االبتدائية 
قصد ختصيص قاعة دراسية لكل 
فوج تربوي واليت حتتوي على درج 

  . لكل تلميذ
  

تعميم املطاعم املدرسية يف  .3.3
مجيع املدارس االبتدائية، وذلك 

  .لتقليل انتقال التالميذ
  

يه أن عبء ثقل مما ال شك ف
احملفظة املدرسية من اإلهتمامات 
اليت  تندرج يف إطار قضايا الصحة 

العامة ألطفالنا و م بالدرجة 
األوىل املؤسسة التربوية وخاصة 
املعلم نظرا للدور الرئيسي الذي 
ينبغي أن يلعبه يف تكريس وقت 
خاص لتنظيم احملفظة املدرسية 
 وتعويد التالميذ على اجللوس اجليد
يف القسم لتجنب اآلثار السلبية 

التعب، اآلالم : على صحتهم مثل
  ...يف الظهر، تشوه العمود الفقري

  
إن التكفل الناجع ذا اإلنشغال لن 
يتحقق إال مبسامهة وجتنيد كل 
اجلهات املعنية مبوضوع ثقل احملفظة 
والذي ينبغي أن يعاجل من خمتلف 

البيداغوجية، املنهجية، : جوانبه
  ...مية، املالية، الصناعيةالتنظي
  

ونظرا ألمهية هذا املوضوع، أطلب 
منكم السهر شخصيا على نشـر  
التوجيهات والتدابري البيداغوجيـة  
ــذا  ــذكورة يف ه ــة امل والتنظيمي
املنشور، على كل املعنيني بـاألمر،  
والعمل على االلتزام ا تـدرجييا  

احملددة  من أجـل   لآلجالطبقا و
خصوصا ظرة  واف املنتحتقيق األهد

  . منها محاية صحة أبنائنا
  

  2013جوان  30 اجلزائر يف
  األمني العام

م بوشناق خالدي.س
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��اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
ǦɆȺȕɀȱǟ ǦɆǣȀǪȱǟ ǥǿǟȁȿ  

  
 ȴȩǿ ǦȪǶȲƫǟ ǦȪɆǭɀȱǟ1  

ǦɆȅǿǼƫǟ ǧǟȿǻɊȱ ǦɆƧȀȱǟ ǦȶǝǠȪȱǟ  
  

 ǦȶǝǠȩ ǾɆȵɎǪǣ ǦȍǠƪǟ ǧǟȿǻɉǟ
 ǦȺȆȱǟǦȞǣǟȀȱǟ ȿ ǦȺȆȱǟǦȆȵǠƪǟ 

ɄǝǟǼǪǣǟ 
 ǦȶǝǠȩ ǾɆȵɎǪǣ ǦȍǠƪǟ ǧǟȿǻɉǟ

 ǦȺȆȱǟ ǦǮȱǠǮȱǟɄǝǟǼǪǣǟ 
 ǦȶǝǠȩ ǾɆȵɎǪǣ ǦȍǠƪǟ ǧǟȿǻɉǟ

 Ƃȿɉǟ ǦȺȆȱǟ ǦɆȹǠǮȱǟ ǦȺȆȱǟȿ
ɄǝǟǼǪǣǟ 

  ص للقسم عربية  96كراس  -
  ص للقسم فرنسية 64كراس  -
ص لالختبارات   96كراس   -
  )فرنسية+ عربية (
ص ألنشطة اللغة  96كراس  -

  واحملاوالت العربية
ص ألنشطة اللغة  96كراس  -

  الفرنسية واحملاوالت
  .ص للرياضيات 96كراس   -
ص للتربية اإلسالمية   64كراس  -

  .والتربية املدنية
  . ص للتعبري الكتايب 48كراس  -
  

  ). عربية(ص للقسم  64كراس  -
ص للقسم  64كراس  -
  ).فرنسية(
  ص لالختبارات  64كراس   -
  )فرنسية+ عربية(
ص ألنشطة اللغة  64كراس  -

   .العربية واحملاوالت
ص ألنشطة اللغة  48كراس  -

  .الفرنسية واحملاوالت
  .ص للرياضيات 64كراس  -
ص للتربية اإلسالمية  48كراس  -

  .واملدنية
  

  .ص للقسم  64كراس  -
 .ص للمحاوالت 64كراس  -
  .ص لالختبارات 64كراس  -
  حجم صغري . كراس للرسم -
  أغلفة بالستيكية للكراريس  04 -
  .أوراق ملونة الصقة -
  لفات بالستيكية لتغليف الكتب  -
   .لوحة وممسحة  -
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 ǦȶǝǠȩ ǾɆȵɎǪǣ ǦȍǠƪǟ ǧǟȿǻɉǟ ǦȺȆȱǟǦȞǣǟȀȱǟ ȿ ǦȺȆȱǟǦȆȵǠƪǟ ɄǝǟǼǪǣǟ 
 ǦȶǝǠȩ ǾɆȵɎǪǣ ǦȍǠƪǟ ǧǟȿǻɉǟ ǦȺȆȱǟ ǦǮȱǠǮȱǟɄǝǟǼǪǣǟ 

 ǦȶǝǠȩ ǾɆȵɎǪǣ ǦȍǠƪǟ ǧǟȿǻɉǟǟ ǦȺȆȱǟ Ƃȿɉ ǦɆȹǠǮȱǟ ǦȺȆȱǟȿɄǝǟǼǪǣǟ 
كراس أعمال تطبيقية حجم  -

  .صغري للتاريخ واجلغرافيا
ص لألناشيد  48كراس  -

  واحملفوظات 
كراس أعمال تطبيقية حجم  -

صغري للتربية العلمية 
  .والتكنولوجية

كراس أعمال تطبيقية حجم  -
  ).فرنسية(صغري للمحفوظات 

ص للمحاوالت  64كراس  -
  عربية
ص للمحاوالت  64س كرا -

  فرنسية
غة العربية لقاموس مدرسي بال -

  .حجم صغري
  . جمموعة أوراق رسم -
  .غالفا بالستيكيا للكراريس 14 -
  جمموعة أوراق شفافة   -
لفّات بالستيكية  لتغليف  -

  . الكتب
  .لوحة وممسحة -

ص للتاريخ  48 كراس -
  .واجلغرافيا
كراس أعمال تطبيقية حجم  -

العلمية  صغري للتربية
  .والتكنولوجية

ص للمحفوظات  32كراس  -
  .واألناشيد
  صغري  محج.كراس للرسم -
  .غالفا بالستيكيا للكراريس 12 -
لفات بالستيكية لتغليف  -

  .الكتب
  . لوحة وممسحة -
  

- ǠőǠɅɀǪƮȿ ǦȶȲȪȵ :  سيالتان
، قلم رصاص )زرقاء، خضراء(

 ،)06(لني، علبة أقالم تلوين 
اعف، مسطرة ديسيمتر مض
، )قطع 10علبة (طباشري أبيض 
، )قطع 10علبة (طباشري ملون 

كيس خشيبات، كيس قريصات، 
عجني، مرباة،ممحاة،علبة غراء، 

  .مقص مدرسي
- ǦȚȦƮ.  
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 ǦȶǝǠȩ ǾɆȵɎǪǣ ǦȍǠƪǟ ǧǟȿǻɉǟ ǦȺȆȱǟǦȞǣǟȀȱǟ ȿ ǦȺȆȱǟǦȆȵǠƪǟ ɄǝǟǼǪǣǟ 

 ǦȶǝǠȩ ǾɆȵɎǪǣ ǦȍǠƪǟ ǧǟȿǻɉǟ ǦȺȆȱǟ ǦǮȱǠǮȱǟɄǝǟǼǪǣǟ 
ȶǝǠȩ Ǧ ǾɆȵɎǪǣ ǦȍǠƪǟ ǧǟȿǻɉǟ Ƃȿɉǟ ǦȺȆȱǟ ǦɆȹǠǮȱǟ ǦȺȆȱǟȿɄǝǟǼǪǣǟ 

- ǠőǠɅɀǪƮȿ ǦȶȲȪȵ:  سيالتان
، قلم رصاص )زرقاء، خضراء(

، )06(لني، علبة أقالم تلوين
مسطرة ديسيمتر مضاعف، 
كوس، منقلة، مدور، طباشري 

، طباشري )قطع 10علبة (أبيض
، مرباة، )قطع 10علبة (ملون

، ، شريط الصقممحاة، علبة غراء
  .مقص مدرسي

- ǠőǠɅɀǪƮȿ ǦȶȲȪȵ:  سيالتان
، قلم رصاص )زرقاء ، خضراء(

، )06(لني، علبة أقالم تلوين 
مسطرة ديسيمتر مضاعف، 
 10علبة (كوس، طباشري أبيض

 10علبة (، طباشري ملون)قطع
، عجني، مرباة، ممحاة، علبة )قطع

   .غراء، مقص مدرسي
- ǦȚȦƮ.  
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��ية الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائر
ǦɆȺȕɀȱǟ ǦɆǣȀǪȱǟ ǥǿǟȁȿ  

  
ȴȩǿ ǦȪǶȲƫǟ ǦȪɆǭɀȱǟ �î  

  التوزيع املوحد للنشاطات التعلمية األسبوعية للسنة األوىل والثانية من التعليم االبتدائيالتوزيع املوحد للنشاطات التعلمية األسبوعية للسنة األوىل والثانية من التعليم االبتدائي
 )1(  ǦȺȆȲȱ ɄȝɀǤȅɉǟ ǨɆȩɀǪȱǟ ȯȿǼǱƂȿɉǟ  ɄǝǟǼǪǣɍǟ ȴɆȲȞǪȱǟ ȸȵ                                         

  د45سا14
��د15  د30سا 15 ��د30سا 14-  د45سا 13 ��د45سا 13-  سا13

  
��

  د30سا 10
��د15سا 11   45سا 09

��د30سا 10 ��د15 -د45سا 8
��د30سا 09 -سا08

  د45سا 08
��يامألا    التوقيت 

  صفيةال . ن

ـة
ــ
راح

��

��أو الكراس/على الدفتر و كتابة + قراءة 
��رياضيات

كتابة على الدفتر +قراءة +   تعبري شفوي ��راسأو الك/و 

  
ـة
ــ
ــ
حـ
را

��

��رياضيات ��إسالميةتربية    األول
��رياضياتبيداغوجية  معاجلة 

+ و كلماتقراءة حروف  ��كتابة
��وتكنولوجيةتربية علمية  ��حمفوظات ��رياضيات ��كتابة+قراءة +   تعبري شفوي ��الثاين

��.دعم+ نشاطات ال صفية  ��تربية مدنية ��رياضيات ��كتابة+قراءة +   تعبري شفوي ��الثالـث
��لغة عربيةبيداغوجية  ة معاجل

ــ
راح

��ـة

��تربية فنية ��وتكنولوجيةتربية علمية 
��إمالء+ قراءة +   تعبري شفوي ��رياضيات ��إسالميةتربية  ��الرابع

��.ال صفية. ن ��تعبري كتايب /اإلدماج  نشاط   تربية بدنية
��حمفوظات ��رياضيات ��ألعاب قرائية و كتابة ��ميساخل
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��ة الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائري   ɄǝǟǼǪǣɍǟ ȴɆȲȞǪȱǟ ȸȵ ǦɆȹǠǮȱǟ ǦȺȆȲȱ ɄȝɀǤȅɉǟ ǨɆȩɀǪȱǟ ȯȿǼǱ  )2(    وزارة التربية الوطنية

  

14Ǡȅ45ǻ  
15 Ǡȅ30 ǻ 

 
15ǻ 13 Ǡȅ45 ǻ  -14 Ǡȅ30 ǻ 13Ǡȅ  -13 Ǡȅ45ǻ 

 

10 Ǡȅ30 ǻ  
11 Ǡȅ15 ǻ 09 Ǡȅ45  

10 Ǡȅ30 ǻ 15ǻ 8 Ǡȅ45ǻ-
09 Ǡȅ30ǻ 08Ǡȅ-

08 Ǡȅ45ǻ      ǨɆȩɀǪȱǟ  ɉǟȳǠɅ 

��ال صفية. ن

Ǧø
øø
øǵ
ǟǿ

 

��حمفوظات ��رياضيات
+ قراءة نص الوحدة األول  + و تواصل  شفويتعبري  ��نسخ كتابة

øø
øø
øø
ǵǟǿ

Ǧø
øø
øø
ø

 

��رياضيات ��إسالميةتربية  ȯȿɉǟ  
��لغة عربيةبيداغوجية  معاجلة 

��كتابة + قراءة  ��وتكنولوجيةتربية علمية  ��رياضيات ��تربية فنية
��النشاطاتتمارين من دفتر الاجناز  كتابة+  األولنص القراءة 

ƆǠǮȱǟ 

��.دعم+ نشاطات ال صفية  ��تربية مدنية ��رياضيات
+ قراءة نص الوحدة الثاين  + تعبري شفوي و تواصل  ��كتابة نسخ

ȱǟǬȱǠǮ 

��ال صفية. ن
Ǧø
øø
øǵ
ǟǿ

 
��تكنولوجيةتربية علمية و  ��كتابة + قراءة 

ر اجناز التمارين من دفتكتابة + قراءة النص الثاين  ��النشاطات
��رياضيات ��إسالميةتربية  ȜǣǟȀȱǟ 

��رياضياتبيداغوجية  معاجلة 
/ التعبري الكتايب (نشاط اإلدماج  ��) إجناز املشاريع ��تربية بدنية ��رياضيات + تعبري شفهي + قراءة  ��2+1كتابة استغالل النصني  ȄȵǠƪǟ 
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
ǦɆȺȕɀȱǟ ǦɆǣȀǪȱǟ ǥǿǟȁȿ�� 

  
ȴȩǿ ǿǟȀȩ 23  Ž Ƿǿǘȵ21  ȷǠǤȞȉ
 ȳǠȝ1434   Ȩøȥǟɀƫǟ30  ȷǟɀøǱ 
2013  ǻǟɀȵ ǨɆȩǟɀȵ ǿǟȀȩǙ ȸȶȒǪɅ

  ǦøȲǵȀƫ ǦɆȶɆȲȞǪȱǟ ǰȽǠȺƫǟȿ ȴɆȲȞǪȱǟ
ȔȅɀǪƫǟ ȴɆȲȞǪȱǟ.   

  
ǎȷǙ ؛وزير التربية الوطنية  
  

  04 -08مبقتضى القـانون رقـم   
املوافـق   1429حمرم  15املؤرخ يف 

املتضمن القـانون   2008يناير  23
  توجيهي للتربية الوطنية؛ال
  

ـ  م ـومبقتضى املرسوم الرئاسي رق
شـوال    17املؤرخ يف  326 -12
سـبتمرب   4املوافـق ل   1433عام 

واملتضمن تعـيني أعضـاء    2012
 احلكومة؛

 
 رقـم التنفيذي مبقتضى املرسوم و

ربيع األول  29املؤرخ يف  265–94
سـبتمرب   06 ل املوافق 1415عام 
الحيات ، الذي حيدد ص1994سنة 

  ة الوطنية؛ـوزير التربي
  
  
  
  

ȪɅøøņȀǿ  
  

Ƃȿɉǟ ǥǻǠƫǟ:  تطبيقا ألحكام املادة
  04 -08رقـم  من القـانون   28

املوافـق   1429حمرم  15املؤرخ يف 
، واملذكور أعـاله  2008يناير  23

يهدف هذا القرار إىل إقرار مواقيت 
مواد التعليم واملنـاهج التعليميـة   

  .ملرحلة التعليم املتوسط
  

 ǥǻǠƫǟ ǦøɆȹǠǮȱǟ:    تعتمـد املنـاهج
لكـل   2013التعليمية طبعة جوان 

املواد الدراسية يف مرحلة التعلـيم  
املتوسط، وتطبق مع بداية املوسـم  

  .2013/2014الدراسي 
  

 ǥǻǠƫǟǦǮȱǠǮȱǟ:  تعتمد مواقيت املواد
الدراسية اخلاصة مبرحلـة التعلـيم   
املتوسط املبينة وفق اجلدول امللحق 

وتدخل حيز التطبيـق   ذا القرار،
مــع بدايــة املوســم الدراســي 

2013/2014.  
  

 ǥǻǠƫǟǦȞǣǟȀȱǟ:  كيفيـات   توضح
يف املـادة  املواقيت احملـددة  تطبيق 
  .أعاله مبناشري الثالثة
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 ǥǻǠƫǟǦȆȵǠƪǟ:   يكلف مسـؤولو
ية لـوزارة التربيـة   زاإلدارة املرك

الوطنية، ومديرو التربية بالواليات، 
كـلّ فيمـا   سطات ، ومديرو املتو

  .، بتطبيق هذا القرارصهخي
  

ǦȅǻǠȆȱǟ ǥǻǠƫǟ:  هذا القـرار  ينشر
��.يف النشرة الرمسية للتربية الوطنية

                                            
  2013  جوان 30 اجلزائر يف

  وزير التربية الوطنية 
  عبد اللطيف بابا أمحد  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



29 
 

ȩǿ ǿǟȀȪȱǟ ȨǶȲȵ ȴ23  Ž Ƿǿǘƫǟ30  ȷǟɀǱ2013  
ȸȶȒǪƫǟ  ǦɆȶɆȲȞǪȱǟ ǰȽǠȺƫǟ ȿ ȴɆȲȞǪȱǟ ǻǟɀȵ ǨɆȩǟɀȵ ǿǟȀȩǙ  

ȔȅɀǪƫǟ ȴɆȲȞȱǟ ǦȲǵȀȵ Ž  
  

ǦɆȶɆȲȞǪȱǟ ǻǟɀƫǟ ǨɆȩǟɀƫ ɄȝɀǤȅɉǟ ȯȿǼƨǟ  ŽȔȅɀǪƫǟ ȴɆȲȞǪȱǟ ǦȲǵȀȵ  
   
      ɁɀǪȆƫǟ  
  

  ǥǻǠƫǟ  
Ƃȿɉǟ ǦȺȆȱǟ  

 ȔȅɀǪȵ  
ǦɆȹǠǮȱǟ ǦȺȆȱǟ  

 ȔȅɀǪȵ  
 ǦǮȱǠǮȱǟ ǦȺȆȱǟ  
ȔȅɀǪȵ  

 ǦȞǣǟȀȱǟ ǦȺȆȱǟ  
ȔȅɀǪȵ  

د 30+ س  5   اللّغة العربية 
  ) م.أ(

د  30+ س  5
  )م.أ(

د  30+ س  4
  )م.أ(

 1+س  4
  )*م.أ(

  *3  *3  *3  *3  اللّغة األمازيغية
د 30+ س  4  اللّغة الفرنسية

  )م.أ(
د  30+ س  4

  )م.أ(
د  30+ س  4

  )م.أ(
د  30+ س  4
  )م.أ(

د 30+ س 2  اللّغة اإلجنليزية
  )م.أ(

د  30+ س  2 
  )م.أ(

د  30+ س  3
  )م.أ(

د  30+ س  3
  )م.أ(

د 30+ س  4  الرياضيات
  )م.أ(

د  30+ س  4
  )م.أ(

د  30+ س  4
  )م.أ(

 1+س  4
  )*م.أ(

  علوم الطبيعة
  *)1+ 1( 2  *)1+ 1( 2  *)1+ 1( 2  *)1+ 1( 2  واحلياة 

  علوم فيزيائية
  *)1+ 1( 2  *)1+ 1( 2  *)1+ 1( 2  *)1+ 1( 2  وتكنولوجيا 

  س 1  س 1  س 1  س 1  التاريخ
  س 1  س 1  س 1  س 1  اجلغرافيا

  س 1  س 1  س 1  س 1  تربية إسالمية
  س 1  س 1  س 1  س 1  تربية مدنية
  تربية تشكيلية 
أوتربية 
  موسيقية

  س 1  س 1  س 1  س 1
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      ɁɀǪȆƫǟ  
  

  ǥǻǠƫǟ  
Ƃȿɉǟ ǦȺȆȱǟ  

 ȔȅɀǪȵ  
ǦɆȹǠǮȱǟ ǦȺȆȱǟ  

 ȔȅɀǪȵ  
 ǦǮȱǠǮȱǟ ǦȺȆȱǟ  
ɀǪȵȔȅ  

 ǦȞǣǟȀȱǟ ǦȺȆȱǟ  
ȔȅɀǪȵ  

تربية بدنية 
  س 2  س 2  س 2  س 2  ورياضية 
  **1    **1    ** 1    **1     املعلوماتية

țɀȶŎǟ  
  س 28
)1 (+

  معلوماتية
لغة +) 3(

  أمازيغية

  س 28
)1 (+

  معلوماتية
لغة +) 3(

  أمازيغية

  س 28
)1 (+

  معلوماتية
لغة +) 3(

  أمازيغية

  س 29
  معلوماتية+) 1(
لغة +) 3(
  زيغيةأما

  
ǦȎǵ يفوج القسم إىل فوجني يف * 

ǦȾǱɀƫǟ ȯǠȶȝɉǟ  بالنسبة للمواد
اللغة العربية، الرياضيات، : التالية

  .الفرنسية، االجنليزية
حصة ملدة ساعة لألعمال ):م.أ(  

  ؛ ƙȝɀǤȅɉǟ Ž ǥņȀȵاملوجهة 

حصة ملدة ساعة لألعمال )*م.أ(  
  .  ǠɆȝɀǤȅǕاملوجهة 

عمـال  و يبقى تنظيم حصص األ* 
ǦȞɆǤȖȱǟ ȳɀȲȝ التطبيقية يف ماديت 

  ǦøɆǝǠɅȂɆȦȱǟ ȳɀøȲȞȱǟ ȿ ǥǠɆƩǟ ȿ 
ǠɆǱɀȱɀȺȮǪȱǟȿ   و كـذا مـادة 

ƘɆøøȢǩ ȷȿǼøøǣ ǦøøɆǩǠȵɀȲȞƫǟ    .
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
ǦɆȺȕɀȱǟ ǦɆǣȀǪȱǟ ǥǿǟȁȿ                          ��

       ����    العام األمني
  2013/ع.أ/و.ت.و/1313: رقم ال

  ��
��إىل السيدات والسادة

          ة بالوالياتـديري التربيم
  )للتطبيق واملتابعة(                  

   مفتشي التربية الوطنية
  )لإلعالم واملتابعة(                  

   مفتشي التعليم املتوسط
 )لإلعالم واملتابعة(                  
  )للتطبيق(       تامديري املتوسط
  
țɀȑɀƫǟ :   ȸȵȂøȱǟ ȴɆøȚȺǩ ǥǻǠȝǙ

 ȴɆøøȲȞǪȱǟ ǦøøȲǵȀȵ Ž ɄøøȅǟǿǼȱǟ
ȔȅɀǪƫǟ.  
  

ȜǱȀƫǟ:   
 30 املـؤرخ يف  23 القرار رقم -

املتضمن إقرار تنظيم  2013جوان 
زمن دراسي جديد ملرحلة التعلـيم  
املتوسط واملناهج الدراسية املتطابقة 

 .معها
  /ع.أ/و.ت.و/247 رقم املنشور -

ملتعلق بتنصيب السنة األوىل ا 2003
   .2003  جوان 4متوسط املؤرخ يف 

  
  
  

يف إطار التكفل بالتوصيات الناجتة 
عن استشارة اجلماعة التربوية حول 
التقييم املرحلي للتعليم اإللزامـي،  
اعتمدت وزارة التربيـة الوطنيـة   
عملية إعادة تنظيم الزمن الدراسي 
وحرصت على مطابقته مع مناهج 

واد الدراسية يف مرحلـة  خمتلف امل
  .التعليم املتوسط

  
تستند هذه العملية على املبـادئ  

  :اآلتية
  
ختفيف الزمن الدراسي اليومي  ��-

 واألسبوعي، 
ضمان حجم سـاعي سـنوي   ��-

كاف يمكّن من حتقيـق جممـل   
نشاطات التعلم املقررة يف املنـاهج  
التعليمية الرمسيـة طبعـة جـوان    

2013، 
ضمان مبـدأ تـدرج الـزمن    ��-
 راسي وفق مستويات التعليم،الد
إدراج حصص األعمال املوجهة ��-

يف مواد التعلمات األساسية وهـي  
اللغة العربية، الرياضـيات، اللغـة   

  الفرنسية واللغة اإلجنليزية، 
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ختصيص فضاء زمـين ضـمن    -
التنظيم اجلديد للـزمن الدراسـي   
ــار   ــي يف إط ــاد املدرس لإلرش

 النشاطات الالصفية،
ت التعلم جعل حمتويات ونشاطا��-

املقررة يف املناهج التعليمية متطابقة 
 .مع التنظيم اجلديد للزمن الدراسي

  
ومن أجل التكفل العملي بتطبيـق  
التنظيم اجلديد للزمن الدراسـي،  
يشرفين أن أوافيكم ذا املنشـور  
الذي حيدد كيفيات اعتماد شبكة 

ــواد   ــبوعية للم ــت األس املواقي
  . الدراسية
  
1- ǿǼȱǟ ȸȵȂøøȱǟ ȴɆøøȚȺǩ Ʉøøȅǟ

   ȴɆøȲȞǪȱǟ ǦøȲǵȀȵ Ž ɄȝɀǤȅɉǟ
ȔȅɀǪƫǟ:  
  

تعتمد شبكة املواقيت األسـبوعية  
اجلديدة ملرحلة التعليم املتوسط مع 
بدايــة املوســم الدراســي   

، ويتضمن اجلـدول  2013/2014
:اآليت مواقيت املـواد الدراسـية  

    
   ɁɀǪȆƫǟ  
  
ǥǻǠƫǟ  

Ƃȿɉǟ ǦȺȆȱǟ  
ȔȅɀǪȵ  

ǦɆȹǠǮȱǟ ǦȺȆȱǟ  
ȔȅɀǪȵ  

ǦǮȱǠǮȱǟ ǦȺȆȱǟ  
ȔȅɀǪȵ  

 ǦȺȆȱǟ
ǦȞǣǟȀȱǟ  
ȔȅɀǪȵ  

د 30+ س  5  اللّغة العربية 
  )م.أ(

د 30+ س  5
  )م.أ(

د 30+ س  4
  )م.أ(

 1+س  4
  )*م.أ(

  )3(  )3(  )3(  )3(  اللّغة األمازيغية
د 30+ س  4  اللّغة الفرنسية

  )م.أ(
د 30+ س  4
  )م.أ(

د 30+ س  4
  )م.أ(

  د30+ س 4
  )م.أ(

د  30+ س 2  اللّغة اإلجنليزية
  )م.أ(

د 30+ س  2
  )م.أ(

د  30+ س 3
  )م.أ(

د  3+ س 3
  )م.أ(

د 30+ س  4  الرياضيات
  )م.أ(

د 30+ س  4
  )م.أ(

د 30+ س  4
  )م.أ(

 1+س 4
  )*م.أ(

علوم الطبيعة 
  *)1+ 1( 2  *)1+ 1( 2  *)1+ 1( 2  *)1+ 1( 2  واحلياة

  العلوم الفيزيائية
  *)1+ 1( 2  *)1+ 1( 2  *)1+ 1( 2  *)1+ 1( 2  والتكنولوجيا 
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   ɁɀǪȆƫǟ  

  
ǥǻǠƫǟ  

Ƃȿɉǟ ǦȺȆȱǟ  
ȔȅɀǪȵ  

ǦɆȹǠǮȱǟ ǦȺȆȱǟ  
ȔȅɀǪȵ  

ǦǮȱǠǮȱǟ ǦȺȆȱǟ  
ȔȅɀǪȵ  

ǦȞǣǟȀȱǟ ǦȺȆȱǟ  
ȔȅɀǪȵ  

  س 1  س 1  س 1  س 1  التاريخ
  س 1  س 1  س 1  س 1  اجلغرافيا

  س 1  س 1  س 1  س 1  التربية اإلسالمية
  س 1  س 1  س 1  س 1  التربية املدنية

  التربية التشكيلية 
ربية أو الت
  املوسيقية

  س 1  س 1  س 1  س 1

التربية البدنية 
  س 2  س 2  س 2  س 2  والرياضية 
  **1  **1  **1  **1  املعلوماتية

țɀøøȶŎǟ  

  س 28
)1 (+

  معلوماتية
لغة +) 3(

  ةأمازيغي

  س 28
)1 (+

  معلوماتية
لغة +) 3(

  أمازيغية

  س 28
)1 (+

  معلوماتية
لغة +) 3(

  أمازيغية

  س 29
)1 (+

  معلوماتية
ة لغ+) 3(

  أمازيغية
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يفوج القسم إىل فوجني يف  -
ǦȾǱɀƫǟ ȯǠȶȝɉǟ ǦȎǵ  بالنسبة

اللغة العربية،  : للمواد التالية
  .الرياضيات، الفرنسية، االجنليزية

  
حصة ملدة ساعة لألعمال ): م.أ(

  .ƙȝɀǤȅɉǟ Ž ǥņȀȵاملوجهة 
حصة ملدة ساعة لألعمال  )*م.أ(

  .ǠɆȝɀǤȅǕاملوجهة 
        
م حصص األعمـال  ويبقى تنظي -

ǦøȞɆǤȖȱǟ ȳɀȲȝ  التطبيقية يف ماديت 
  ǦøøɆǝǠɅȂɆȦȱǟ ȳɀøøȲȞȱǟȿ ǥǠøøɆƩǟȿ

 ǠøøɆǱɀȱɀȺȮǪȱǟȿ ــادة ــذا م وك
ƘɆȢǩ ȷȿǼǣ ǦɆǩǠȵɀȲȞƫǟ.  

  
وبذلك يصبح احلجـم السـاعي   
األسبوعي، بدون مـاديت اللغـة   
 28األمازيغية واملعلوماتيـة، هـو   

ساعة لتالميـذ السـنوات األوىل   
ــط،   ــة متوس ــة والثالث        والثاني

ساعة لتالميذ السنة الرابعـة   29و
  .متوسط
  

وفيما خيص ماديت التربية املوسيقية 
ǾøøɆȵɎǪȱǠȥ والتربيــة التشــكيلية 

 ȔøȪȥ ǠȶȾȺȵ ǥǼǵǟȿ ǥǻǠȵ ȷȿǿǠǪƸ 
يف حالة وجود أستاذ يف كل مادة، 
أو يتابعون مادة واحـدة منـهما   
حسب نوع منصب االختصـاص  

احملدد يف اخلريطـة البيداغوجيـة   
  .ةللمتوسط
  
2  -  ȯǠȶȝɉǟ ȌȎǵ ȴɆȚȺǩ

ǦȾǱɀƫǟ:  
  
��  ǦøøɆǣȀȞȱǟ ǦøøȢȲȱǟ źǻǠøøȵ Ž

ǧǠɆȑǠɅȀȱǟȿ : 
ختصص حصة ملدة ساعة واحدة 
مرة كل أسبوعني بالنسبة لتالميذ 
السنوات األوىل والثانية والثالثة من 
التعليم املتوسط وحصة ملدة ساعة 
واحدة يف األسبوع بالنسبة لتالميذ 

  .السنة الرابعة متوسط
  
��Ǡȵ Ž ǦȢȲȱǟȿ ǦɆȆȹȀȦȱǟ ǦȢȲȱǟ źǻ

ǦɅȂɆȲƱɋǟ: 
ختصص ساعة واحدة مرة كل  

أسبوعني بالنسبة للسنوات األربع 
  .من التعليم املتوسط

تنظم حصص األعمال املوجهة 
باألفواج حيث يفوج تالميذ القسم 

  .ȿ Ǖ ƙǱɀȥ ǡإىل 
  

يف حصـة   أ ǯɀøȦȱǟ عندما يكون 
 ǡ ǯɀȦȱǟ مادة اللغة العربية يتواجد

الوقت يف حصـة مـادة   يف نفس 
الرياضيات وكذلك األمر بالنسـبة  
ملاديت اللغـة اإلجنليزيـة واللغـة    

وحيدد ذالك يف جـدول  الفرنسية 
  .التوقيت األسبوعي للتالميذ
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3-  ǦȲǵȀƫ ǦɆȶɆȲȞǪȱǟ ǰȽǠȺƫǟ ȨǝǠǭȿ
 ȷǟɀǱ ǦȞǤȕ ȔȅɀǪƫǟ ȴɆȲȞǪȱǟ2013  

  
تعتمد املناهج التعليمية املتطابقة مع 

من الدراسـي  التنظيم اجلديد للـز 
وكذا الوثائق املرافقة هلـا طبعـة    

مـع بدايـة السـنة     2013جوان 
ــية  ــي 2013/2014الدراس ، وه

تعوض املناهج والوثائق املرافقة هلا 
يف كـل   2003الصادرة ابتداء من 
  .املواد التعليمية

  
ولذلك تصبح املنـاهج والوثـائق   

هي  ȷǟɀǱ ǦȞǤȕ2013 املرافقة هلا 
ية الوحيـدة  الوثائق املرجعية الرمس

احملددة للتعلمـات والنشـاطات   
التعلمية املربجمة يف كل املسـتويات  
  .التعليمية  ملرحلة التعليم املتوسط

  
تتضمن وثيقة التدرجات السـنوية  
للتعلمات يف مرحلة التعليم املتوسط 

  ȷǟɀøǱ ǦȞǤȕ2013   النشـاطات
التعلمية للمواد الدراسية املقـررة  

وع أسب )30(واملوزعة على ثالثني 
 )04(للنشاطات التعلمية وأربعـة  

أسابيع للتقومي بالنسبة للسـنوات  
  األوىل والثانية والثالثة متوسط، 

  
  
  

وبالنسبة للسنة الرابعـة متوسـط   
توزع النشاطات التعلمية على مثانية 

أسبوع دراسـي،   )28(وعشرين 
  . أسابيع للتقومي )04(وأربعة 
  

4 -  ȳɎȝɋǟ ǧǠɆȲȶȝ  
  

لفائدة مفتشـي   تنظم أيام إعالمية
ــديري   ــط وم ــيم املتوس التعل
املتوســطات واألســاتذة حــول 
مستجدات تنظيم الزمن الدراسـي  
  .اجلديد يف مرحلة التعليم املتوسط

 
يتوىل مفتشو التعليم املتوسط متابعة 
األساتذة يف هذا اال طوال السنة 
الدراسية يف إطار التنسيق التربوي 

   . داخل املتوسطات
  

والسادة مفتشـي   أدعو السيدات
التربية الوطنية ومفتشـي التعلـيم   
املتوسط ومديري املتوسـطات إىل  
السهر على تطبيـق التعـديالت   
املتعلقة باملواقيت واملناهج املتطابقة 

، ومتابعـة  2013طبعة جوان معها 
األساتذة يف هذا األمر مبا يلزم من 
الشرح  واملرافقة املستمرة طـوال  

  .السنة الدراسية
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ألخري أطلب منكم توزيع هذا ويف ا
املنشور على كل املتوسطات، 
ودعوة السيدات والسادة مفتشي 
التعليم املتوسط لتنظيم أيام إعالمية 
لألساتذة قصد شرح مضمون هذا 
  املنشور، كل فيما خيصه والعمل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

على تذليل الصعوبات اليت قد 
تعترض هؤالء، واملبادرة بتقدمي 

لتوجيهات الالزمة واليت بإمكاا ا
مساعدم على تطبيق املناهج على 

 .أكمل وجه
  

  2013جوان  30 اجلزائر يف
  األمني العام

  بوشناق خالدي. م. س
����
����
����
����
����
����
����
����
����

����

����

����

����

����
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�� اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
ǦɆȺȕɀȱǟ ǦɆǣȀǪȱǟ ǥǿǟȁȿ  

  
ȴȩǿ ǿǟȀȩ 17 Ž Ƿǿǘȵ 3   ȷǠǤȞøȉ
 ȳǠȝ1434   Ȩøȥǟɀƫǟ12   ȷǟɀøǱ

2013    ǯǠȾøȺȵ ǢɆøȎȺǩ ȸȶȒǪɅ
  ÛǦøɆȹǠǮȱǟ ǦȺȆȱǟ Ž ǦɆȱǠȖɅɋǟ ǦȢȲȱǟ

ǦɆǤȺǱǕ ǧǠȢȱ ǦǤȞȉ.  
  
 ǎȷǙوزير التربية الوطنية،  
  

  04 -08مبقتضى القـانون رقـم   
املوافـق   1429حمرم  15املؤرخ يف 

واملتضـمن   2008يناير سـنة   23
  القانون التوجيهي للتربية الوطنية،

  
 -12 ومبقتضى املرسوم الرئاسي رقم

شـوال عـام    17املؤرخ يف  326
 2012ســبتمرب  4املوافــق  1433

 واملتضمن تعيني أعضاء احلكومة،
 
 مـرقالتنفيذي مبقتضى املرسوم و

ربيع األول  29املؤرخ يف  265–94
سبتمرب سنة  06 املوافق 1415عام 

الذي حيدد صالحيات وزير  1994
  ،ة الوطنيةـالتربي
  
  
  
  

ؤرخ يف امل 16رقم ومبقتضى القرار 
 14املوافق  1426ربيع الثاين عام  5
واملتضمن حتديد   2005سنة  مايو

هيكلة التعلـيم الثـانوي العـام    
  ،والتكنولوجي

  
بناء على حمضر مصـادقة اللجنـة   

على منهاج اللغـة   ربامجالوطنية لل
اإليطالية للسنة الثانية ثانوي رقـم  

أفريل  09بتاريخ  13/م.و.ل/023
2013،  
  
ņȀȪɅǿ źǖɅ Ǡȵ   
  
 ǥǻǠƫǟƂȿɉǟ:  يهدف هذا القرار إىل

تنصيب منهاج اللغة اإليطاليـة يف  
لشعبة اللغـات   السنة الثانية ثانوي

  .األجنبية والوثيقة املرافقة له
                  

 ǥǻǠƫǟ2:   ذا املنـهاج يبدأ العمل
ـ   ي ـابتداء من الـدخول املدرس

2013-2014.  
   

ǥǻǠƫǟ 3 : يف النشرة  هذا القرارينشر
  .الرمسية للتربية الوطنية

  
  2013جوان  12اجلزائر يف 

  وزير التربية الوطنية
  عبد الطيف بابا أمحد
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
ǦɆȺȕɀȱǟ ǦɆǣȀǪȱǟ ǥǿǟȁȿ  

  
 ȴȩǿ ǿǟȀȩ27  Ž Ƿǿǘȵ25  ȷǟɀǱ

2013 ȸȶȒǪɅ ȪǣǠȆȵ ǴǪȥǦ   ɂøȲȝ
  ȃǠøȅǕ ǧǟǻǠȾøȊȱǟ ȱȧǠøøǶǪȱɎ 

 ǥǾǩǠȅǕ ȬȲȆǣǦɆǝǟǼǪǣɍǟ ǦȅǿǼƫǟ 
ǪȅǕ ǦǤǩǿǠ ǽ   ǦøɆǝǟǼǪǣɍǟ ǦøȅǿǼƫǟ
ǻǟɀƫǟ ȜɆȶƨ  

  
  ،إن وزير التربية الوطنية

  
 145-66مبقتضى املرسـوم رقـم   

 1386صـفر عـام    12 مؤرخ يف
تعلق ي، 1966 يونيو سنة 02 املوافق

بتحرير ونشر بعض القرارات ذات 
الفردي الـيت   وأي الطابع التنظيم

 ختص وضعية املوظفني، 
  

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
أول رمضان عام  مؤرخ يف 90-99

 سـنة  مـارس  27 املوافق 1410
 ،تعلق بسـلطة التعـيني  ي ،1990

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

  اإلداري، العمومية ذات الطابع
  

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
ذي احلجة  13 مؤرخ يف 95-132

ــام  ــق 1415ع ــاي 13 املواف و           م

 حــداثاملتعلــق بإ ،1995 ســنة
ــات  ــة للمؤسس ــرات رمسي نش

  .واإلدارات العمومية
  

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
شوال عام  11 مؤرخ يف 08-315

أكتـوبر سـنة    11املوافق  1429
املتضمن القانون األساسـي   2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
املعـدل   اخلاصة بالتربية الوطنيـة، 

  واملتمم،
 

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
مجــادى  03 مــؤرخ يف 12-194

       فريلأ 25 املوافق 1433الثانية عام 
تنظيم  كيفياتل دداحمل، 2012سنة 

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
هنية يف املؤسسـات واإلدارات  امل

  العمومية وإجرائها،
 

املؤرخ يف  07املنشور رقم  مبقتضى
عـايري  املتعلـق مب  2011 أفريل 28
ملسابقات على أسـاس  ا يف االنتقاء
للتوظيف يف رتب الوظيفة  ةالشهاد
  العمومية،
 

املؤرخ يف  873مبقتضى املقرر رقم 
املتضمن جـدول   2013جوان  06

املخصصـة  ملالية توزيع املناصب ا
ملسابقات التوظيف على أسـاس  
الشهادات لاللتحاق برتب أسـتاذ  
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املدرسة االبتدائية، أستاذ التعلـيم  
املتوسط، أستاذ التعليم الثـانوي،  

  ،2013جلميع املواد، بعنوان 
 

وبناء على حمضر االجتماع املنعقد 
الذي مت  10/06/2013بتاريخ 

مبوجبه املوافقة على بعض التدابري 
بل الشروع الوزارة يف مسابقات ق

 .2013التوظيف بعنوان سنة 
  

 ǿȀøøȪɅ  
  

Ƃȿɉǟ ǥǻǠøøƫǟ: هـــذا  يهــدف
كيفــيات  إىل حتديـد  القـرار 

فـتح مسـابقة علـى أسـاس    
سلك أساتذة الشهادات لاللتحاق ب
، رتبـة أسـتاذ   املدرسة االبتدائية

اللغـة  : املدرسة االبتدائية للمـواد 
اللغـة   العربية، اللغة األمازيغيـة، 

  . الفرنسية
  

 ǥǻǠƫǟ2:   حيدد عـدد املناصـب
منصب  4680ـ باملطلوب شغلها 

مايل، طبقا ملقرر توزيع املناصـب  
املالية ووفقا للمواد علـى النحـو   

امللحـق   01املبني يف اجلدول رقم 
  .بالقرار
  

 ǥǻǠƫǟ3:    تفـتح املسـابقة علـى
لاللتحاق برتبـة   الشهاداتأساس 
 :ئية للمـواد املدرسة االبتداأستاذ 

اللغة العربية، اللغة األمازيغية، اللغة 
للمترشحني احلائزين على  الفرنسية،

شهادة الليسانس يف التعليم العـايل  
وفقا لقائمة املؤهالت والشهادات 

امللحق  02احملددة يف اجلدول رقم 
  .بالقرار
  

 ǥǻǠƫǟ4:  فضال عن الشهادات أو
املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 

ملذكورة أعاله، يتم انتقاء ا 3
املترشحني يف املسابقة على أساس 
  :الشهادات على ضوء املعايري اآلتية

  
مالءمة مؤهالت تكوين املترشح  -1

مع متطلبات السـلك أو الرتبـة   
املطلوبني للمشاركة يف املسـابقة  

  ):نقاط 5 إىل 0من (
 
تطابق ختصص الشهادة مع . 1.1

 .)نقطتني(متطلبات الرتبة 
مسار الدراسة أو التكـوين  . 2.1
  ):نقاط 3إىل  0من (

يتم تقييم مسار دراسة أو التكوين 
على أساس املعدل العـام للسـنة   
األخرية من الدراسة أو التكـوين  

أو الشهادة، كما   املتوج باملؤهل 
  :يلي
  
نقطة بالنسبة ملعدل يساوي  0.5 -

  ؛11/20ويقل عن  10/20
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نقطة واحدة بالنسـبة ملعـدل    -
  ؛12/20ويقل عن  11/20يساوي 

نقطة بالنسبة ملعدل يساوي  1.5 -
  ؛13/20ويقل عن  12/20
نقطتان بالنسبة ملعدل يسـاوي   -

  ؛14/20ويقل عن  13/20
نقطة بالنسبة ملعدل يساوي  2.5 -

  ؛15/20ويقل عن  14/20
نقاط بالنسبة ملعدل يسـاوي   3 -

 ؛15/20أو يفوق 
  

مــن جهــة أخــرى، واعتبــارا 
ــتحقاقهم و  ــ/ الس هم أو تأهيل

اخلاص، يستفيد خرجيو املـدارس  
املدارس الوطنية للتكوين (الكربى 
. من نقطـتني إضـافيتني  ) العايل

ــام  ــل يف دفع ويســتفيد األوائ
باجلامعات واملراكز اجلامعية مـن  

  .نقطة إضافية واحدة
  
التكــوين املكمــل للشــهادة  -2

 0من (املطلوبة يف نفس التخصص 
  ):إىل نقطتني

  
املكمل األعلى يتم تنقيط التكوين 

من الشهادة املطلوبة يف ختصص له 
صلة باملهام املرتبطة بالرتبة املـراد  

نقطة  0,5اإللتحاق ا، على أساس 
عن كل سداسي دراسي أو تكوين 

  .مكتمل، يف حدود نقطتني
  

األشغال و الدراسات املنجـزة   -3
من طرف املترشح يف ختصصه، عند 

يتم  ):إىل نقطتني 0من (االقتضاء 
نقيط البحـوث أو الدراسـات   ت

املنشورة يف جملة خمتصة وطنيـة أو  
أجنبية، على أساس نقطة واحـدة  
  .عن كل إصدار، يف حدود نقطتني

  
اخلربة املهنية املكتسبة من طرف  -4

املترشح يف نفـس املنصـب أو يف   
 6إىل  0مــن (منصــب معــادل 

يتم تنقيط اخلـربة املهنيـة    ):نقاط
  :للمترشح كما يأيت

  
ــة املكتســبة يف  اخلــربة - املهني

املؤسسة أو اإلدارة العمومية املنظمة 
للمسابقة على أساس الشـهادة يف  
إطار العقود اخلاصـة مبـا قبـل    
ــاملي   ــاج ح ــغيل، بإدم التش
الشــهادات، باإلدمــاج املهــين، 
باإلدماج االجتمـاعي أو بصـفة   

نقطة واحدة عن كل سنة : متعاقد
 نقاط؛ )6( تدريس، يف حدود ست

ــة املكتســبة يف اخلــربة امل - هني
: مؤسسة أو إدارة عمومية أخـرى 
نقطة واحدة عن كل سنة تدريس، 

 نقاط؛) 4(يف حدود أربع 
اخلربة املهنية املكتسبة خـارج   -

نقطة  50,: قطاع الوظيفة العمومية
عن كل سنة تدريس، يف حـدود  

 .نقاط )3( ثالث
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من جهة أخرى، يتم تنقيط اخلربة 
املهنية املكتسبة يف منصب شـغل  
   أدىن من املنصب املراد شغله، مبعدل

نقطة عن كل سنة تـدريس،   50,
  .يف حدود نقطتني

  
تاريخ احلصول على الشـهادة   -5
 ):إىل نقطتني 0من (

يتم حتديد أقدمية الشهادة بـالنظر  
إىل تاريخ فتح املسـابقة، و يـتم   

نقطة عن  0,25تنقيطها على أساس 
  .كل سنة، يف حدود نقطتني

 
ابلة مع جلنة االنتقـاء  نتائج املق -6
  ):نقاط 3إىل  0من (
 
: القدرة على التحليل والتلخيص -

 نقطة واحدة ؛
نقطـة  : التواصـل  القدرة على -

 واحدة ؛
ــدرات و - ــؤهالت / الق أو امل

 .نقطة واحدة: اخلاصة
 
  
  
  
  
  
  

 ǥǻǠƫǟ5:  التسجيالت  آجلحيدد
 الشهاداتيف املسابقة على أساس 

 يوم عمل )15( خمسة عشربـ
 إشهارصدور أول  تاريخمن  ابتداء

  .يف الصحافة املكتوبة
  

 ǥǻǠƫǟ6:  بإمكان املترشحني غري
املقبولني للمشاركة يف املسابقة على 

الشهادات، تقدمي طعن لدى أساس 
السلطة اليت هلا صالحية التعيني اليت 
جيب عليها البت يف هذا الطعن 
 )5(والرد على املعنيني قبل مخسة 

تاريخ إجراء األقل من  أيام على
  .هذه املسابقة

  
ǥǻǠƫǟ 7: يسري مفعول هذا القرار 

ينشر ابتداء من تاريخ التوقيع عليه و
يف النشرة الرمسية لوزارة التربية 

  .الوطنية
                                                                           

  2013جوان  25 اجلزائر يف
  نية و بتفويض منهعن وزير التربية الوط

  مدير تسيري املوارد البشرية
  عبد احلكيم بوساحية
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ȯȿǼǱ  ȴȩǿ1  : ǽǠǪȅǕ ǦǤǩȀȱ ǦȪǣǠȆȶȲȱ ǦȎȎǺƫǟ ǢȍǠȺƫǟ ȜɅȁɀǩ ȸȶȒǪɅ ȯȿǼǱ
ǦɆǝǟǼǪǣɍǟ ǦȅǿǼƫǟ ǦȺȅ ȷǟɀȺȞǣ 2013  

  

ȴȩȀȱǟ ǦɅɍɀȱǟ ǦɆǣȀȝ ǦȢȱ ǦɆȆȹȀȥ ǦȢȱ ǦɆȢɅȁǠȵǟ ǦȢȱ țɀȶŎǟ 
1 ϼϜϼϸϜ ���� ������ ������59 
4 сЦϜнϡЮϜ аϜ ���� ����������96 
5 ϣзϦϝϠ ���� ����������96 
6 ϣтϝϯϠ  ������������3 
7 ϢϽЫЃϠ ���� ������ ������66 
8 ϼϝЇϠ ���� ������ ������81 
9 ϢϹуЯϡЮϜ ���� ����������50 
10 ϢϽтнϡЮϜ ���� ������ ������122 
12 ϣЃϡϦ ���� ������ ������135 
13 дϝЃгЯϦ ���� ������ ������101 
14 ϤϼϝуϦ ������ ������ ������210 
15 мϾм рϿуϦ ���� ����������100 
16 Є ϽϚϜϿϯЮϜ ���� ������ ������32 
   м ϽϚϜϿϯЮϜ ���� ����������27 
17 ϣУЯϯЮϜ  ������ ������ ������272 
18 ЭϯуϮ ������ ������ ������177 
19 СуГЂ ���� �������� ������174 
20 ϢϹуЛЂ ���� ������ ������82 
21 ϢϹЫуЫЂ  ������������2 
22 ЀϝϡЛЯϠ Ѐ ���� ����������60 
23 ϣϠϝзК ������ ������ ������192 
24 ϣгЮϝЦ ���� ����������44 
25 ϣзуГзЃЦ ������ ������ ������441 
26 ϣтϹгЮϜ ������ ������ ������226 
27  бжϝПϧЃв ���� ������ ������37 
28 ϣЯуЃв ������ ������ ������309 
29 ϽЫЃЛв ������ ����������113 
30 ϣЯЦϼм ���� ������ ������42 
31 дϜϽкм ������ ������ ������216 
32 ЍуϡЮϜ ���� ����������41 
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ȴȩȀȱǟ ǦɅɍɀȱǟ ǦɆǣȀȝ ǦȢȱ ǦɆȆȹȀȥ ǦȢȱ ǦɆȢɅȁǠȵǟ ǦȢȱ țɀȶŎǟ 
33 рϿуЮϜ ���� ������ ������32 
35 ЀϜϸϽвнϠ ������ ������ ������151 
36 РϼϝГЮϜ ���� ����������55 
37 РмϹзϦ ���� ����������34 
38 ϥЯуЃгЃϦ �������� ������16 
40 ϣЯЇз϶ ���� ������ ������107 
41 ЀϜϽкϜ Ѐ ������������2 
42 ϢϾϝϡуϦ ������ ����������109 
43 ϣЯув ������ ������ ������244 
44 пЯТϹЮϜ И ���� ������ ������134 
45 ϣвϝЛзЮϜ ���� ������ ������73 
46 ϥзІнгϦ И ���� ����������95 
47 ϣтϜϸϽО ���� ������ ������22 

ИнгϯгЮϜ 3757 907 16 4680 
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ȯȿǼǱ ȴȩǿ 2  
  

األسالك 
  المؤهالت و الشهادات  المواد  والرتب

أستاذ 
المدرسة 
  االبتدائية

  اللغة العربية

  

  ،األدب العربي وفي اللغة  ليسانسال شهادة* 
 في التاريخ ، شهادة الليسانس* 
 في العلوم اإلسالمية، شهادة الليسانس* 
  شهادة الليسانس في الفلسفة،* 
 تربوي،ال االجتماع علم في شهادة الليسانس* 
  ،تربويالفي علم النفس شهادة الليسانس * 
 شهادة الليسانس في البيولوجيا،* 
  شهادة الليسانس في العلوم الطبيعية،* 
  اضيات،شهادة الليسانس  في الري* 
  .شهادة الليسانس في الفيزياء* 

  اللغة الفرنسية

  

 ،اللغة  الفرنسية في ليسانسال شهادة * 
من والى اللغة (شهادة الليسانس في الترجمة * 

  ).الفرنسية

اللغة 
  األمازيغية

والثقافة اللغة   في ليسانسال شهادة * 
  .األمازيغية
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  طية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقرا
ǦɆȺȕɀȱǟ ǦɆǣȀǪȱǟ ǥǿǟȁȿ  

  
 ȴȩǿ ǿǟȀȩ28   øȥ Ƿǿǘøȵø Ʉ25 
 ȷǟɀǱ2013 ȸȶȒǪɅ ǦȪǣǠȆȵ ǴǪȥ                                

 ȃǠȅǕ ɂȲȝǧǟǻǠȾȊȱǟ ȱȧǠǶǪȱɎ 
 ǥǾǩǠȅǕ ȬȲȆǣ ȔøȅɀǪƫǟ ȴɆȲȞǪȱǟ                                       

ǪȅǕ ǦǤǩǿǠ ǽ ȜɆȶƨ ȔȅɀǪƫǟ ȴɆȲȞǪȱǟ
ǻǟɀƫǟ  
  
  زير التربية الوطنية،إن و
  

 145-66مبقتضى املرسـوم رقـم   
 1386صـفر عـام    12 مؤرخ يف
تعلق ي، 1966 يونيو سنة 02 املوافق

بتحرير ونشر بعض القرارات ذات 
الفردي الـيت   وأالطابع التنظيمي 

  ختص وضعية املوظفني، 
 

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
أول رمضان عام  مؤرخ يف 90-99

 سـنة  مـارس  27 املوافق 1410
 ،تعلق بسـلطة التعـيني  ي ،1990

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

  العمومية ذات الطابع اإلداري،
  

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
ذي احلجة  13 مؤرخ يف 95-132

ــام  ــق 1415ع ــاي 13 املواف و           م

 حــداثاملتعلــق بإ ،1995 ســنة
ــات  ــة للمؤسس ــرات رمسي نش

  .واإلدارات العمومية
  

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
شوال عام  11 مؤرخ يف 08-315

أكتـوبر سـنة    11املوافق  1429
املتضمن القانون األساسـي   2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
املعـدل   اخلاصة بالتربية الوطنيـة، 

 واملتمم،
ـ مبقتضى امل م ـرسوم التنفيذي رق

مجــادى  03 مــؤرخ يف 12-194
       فريلأ 25 املوافق 1433الثانية عام 
تنظيم  كيفياتل دداحمل، 2012سنة 

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

  العمومية وإجرائها،
 

املؤرخ يف  07املنشور رقم  مبقتضى
 عـايري املتعلـق مب  2011 أفريل 28
ملسابقات على أسـاس  ا يف االنتقاء
للتوظيف يف رتب الوظيفة  ةالشهاد
  العمومية،
 

املؤرخ يف  873مبقتضى املقرر رقم 
املتضمن جـدول   2013جوان  06

املخصصـة  توزيع املناصب املالية 
ملسابقات التوظيف على أسـاس  
الشهادات لاللتحاق برتب أسـتاذ  
املدرسة االبتدائية، أستاذ التعلـيم  
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سط، أستاذ التعليم الثـانوي،  املتو
  ،2013جلميع املواد، بعنوان 

 
وبناء على حمضر االجتماع املنعقد 

ــاريخ  ــذي مت  10/06/2013بت ال
مبوجبه املوافقة على بعض التـدابري  
قبل الشروع الوزارة يف مسابقات 

 .2013التوظيف بعنوان سنة 
  

 ǿȀøȪɅ  
  

Ƃȿɉǟ ǥǻǠøøƫǟ: هـــذا  يهــدف
ـ إىل حتديـد  القـرار  ـيات كيف

فـتح مسـابقة علـى أسـاس    
سلك أساتذة الشهادات لاللتحاق ب
التعليم ، رتبة أستاذ التعليم املتوسط

  . املتوسط جلميع املواد
  

 ǥǻǠƫǟ2:   حيدد عـدد املناصـب
منصب  3113ـ باملطلوب شغلها 

مايل، طبقا ملقرر توزيع املناصـب  
املالية ووفقا للمواد علـى النحـو   

امللحـق   01املبني يف اجلدول رقم 
  .بالقرار
  

 ǥǻǠƫǟ3 :   تفـتح املسـابقة علـى
لاللتحاق برتبـة   الشهاداتأساس 
 التعليم املتوسط جلميع املوادأستاذ 

للمترشحني احلائزين على شـهادة  
الليسانس يف التعليم العايل وفقـا   

لقائمة املؤهالت والشهادات احملددة  
  .امللحق بالقرار 02يف اجلدول رقم 

  
 ǥǻǠƫǟ4: عن الشـهادات أو   فضال

املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 
املذكورة أعاله، يـتم انتقـاء    3

املترشحني يف املسابقة على أساس 
  :الشهادات على ضوء املعايري اآلتية

مالءمة مؤهالت تكوين املترشح  -1
مع متطلبات السـلك أو الرتبـة   
املطلوبني للمشاركة يف املسـابقة  

  ):نقاط 5 إىل  0من (
 

تطابق ختصص الشهادة مـع   .1.1
 .)نقطتني(متطلبات الرتبة 

مسار الدراسة أو التكـوين   .2.1
  ):نقاط 3إىل  0من (

يتم تقييم مسار دراسة أو التكوين 
على أساس املعدل العـام للسـنة   
األخرية من الدراسة أو التكـوين  

أو الشهادة، كما   املتوج باملؤهل 
  :يلي
  
نقطة بالنسبة ملعدل يساوي  0.5 -

  ؛11/20ويقل عن  10/20
نقطة واحدة بالنسـبة ملعـدل    -

  ؛12/20ويقل عن  11/20يساوي 
نقطة بالنسبة ملعدل يساوي  1.5 -

  ؛13/20ويقل عن  12/20
نقطتان بالنسبة ملعدل يسـاوي   -

  ؛14/20ويقل عن  13/20
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نقطة بالنسبة ملعدل يساوي  2.5 -
  ؛15/20ويقل عن  14/20
نقاط بالنسبة ملعدل يسـاوي   3 -

  ؛15/20أو يفوق 
مــن جهــة أخــرى، واعتبــارا 

ــتحقاقهم و  ــهم / الس أو تأهيل
اخلاص، يستفيد خرجيو املـدارس  

املدارس الوطنية للتكوين (الكربى 
. من نقطـتني إضـافيتني  ) العايل

ــام  ــل يف دفع ويســتفيد األوائ
باجلامعات واملراكز اجلامعية مـن  

  .نقطة إضافية واحدة
  
التكــوين املكمــل للشــهادة  -2

 0من ( نفس التخصص املطلوبة يف
  ):إىل نقطتني

  
يتم تنقيط التكوين املكمل األعلى 
من الشهادة املطلوبة يف ختصص له 
صلة باملهام املرتبطة بالرتبة املـراد  

نقطة  0,5اإللتحاق ا، على أساس 
عن كل سداسي دراسي أو تكوين 

  .مكتمل، يف حدود نقطتني
  
األشغال و الدراسات املنجـزة   -3

رشح يف ختصصه، عند من طرف املت
يتم  ):إىل نقطتني 0من (االقتضاء 

تنقيط البحـوث أو الدراسـات   
املنشورة يف جملة خمتصة وطنيـة أو  
أجنبية، على أساس نقطة واحـدة  
  .عن كل إصدار، يف حدود نقطتني

اخلربة املهنية املكتسبة من طرف  -4
املترشح يف نفـس املنصـب أو يف   

 6إىل  0مــن (منصــب معــادل 
يتم تنقيط اخلـربة املهنيـة    ):نقاط

  :للمترشح كما يأيت
  
اخلربة املهنيـة املكتسـبة يف    -

املؤسسة أو اإلدارة العمومية املنظمة 
للمسابقة على أساس الشـهادة يف  
إطار العقود اخلاصـة مبـا قبـل    
ــاملي   ــاج ح ــغيل، بإدم التش
الشــهادات، باإلدمــاج املهــين، 
باإلدماج االجتمـاعي أو بصـفة   

ة عن كل سنة نقطة واحد: متعاقد
 نقاط؛ )6(تدريس، يف حدود ست 

اخلربة املهنيـة املكتسـبة يف    -
: مؤسسة أو إدارة عمومية أخـرى 
نقطة واحدة عن كل سنة تدريس، 

 نقاط؛ )4(يف حدود أربع 
اخلربة املهنية املكتسبة خـارج   -

نقطة  50,: قطاع الوظيفة العمومية
عن كل سنة تدريس، يف حـدود  

 .نقاط )3(ثالث 
رى، يتم تنقيط اخلربة من جهة أخ

املهنية املكتسبة يف منصب شـغل  
  أدىن من املنصب املراد شغله، مبعدل 

نقطة عن كل سنة تـدريس،   50,
  .يف حدود نقطتني

  
تاريخ احلصول على الشـهادة   -5
 ):إىل نقطتني 0من (
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يتم حتديد أقدمية الشهادة بـالنظر  
إىل تاريخ فتح املسـابقة، و يـتم   

نقطة عن  0,25تنقيطها على أساس 
  .كل سنة، يف حدود نقطتني

 
نتائج املقابلة مع جلنة االنتقـاء   -6
 ):نقاط 3إىل  0من (
: القدرة على التحليل والتلخيص -

 نقطة واحدة ؛
نقطـة  : التواصـل  القدرة على -

 واحدة ؛
ــدرات و - ــؤهالت / الق أو امل

 .نقطة واحدة: اخلاصة
 

 ǥǻǠƫǟ5:  التسـجيالت   آجلحيدد
 الشهاداتساس يف املسابقة على أ

 يوم عمـل  )15( خمسة عشربـ
 إشهارصدور أول  تاريخابتداء من 

  .يف الصحافة املكتوبة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ǥǻǠƫǟ6:   بإمكان املترشحني غـري
املقبولني للمشاركة يف املسابقة على 
أساس الشهادات، تقدمي طعن لدى 
السلطة اليت هلا صالحية التعيني اليت 
عـن  جيب عليها البت يف هذا الط
) 5( والرد على املعنيني قبل مخسـة 

أيام على األقل من تاريخ إجـراء  
  .هذه املسابقة

  
 ǥǻǠƫǟ7:  يسري مفعول هذا القرار

عليـه و   ابتداء من تاريخ التوقيـع 
ينشر يف النشرة الرمسيـة لـوزارة   

  .التربية الوطنية
                                                                  

  2013جوان  25اجلزائر يف 
  عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه
  مدير تسيري املوارد البشرية
  عبد احلكيم بوساحية

  
  



49 
 

ȯȿǼǱ  ȴȩǿ1  : ȴɆȲȞǪȱǟ ǽǠǪȅǕ ǦǤǩȀȱ ǦȪǣǠȆȶȲȱ ǦȎȎǺƫǟ ǢȍǠȺƫǟ ȜɅȁɀǩ ȸȶȒǪɅ ȯȿǼǱȔȅɀǪƫǟ ǦȺȅ ȷǟɀȺȞǣ 2013  

ȴȩȀȱǟ ǦɅɍɀȱǟ ǧǠɆȑǠɅǿ  ȳɀȲȝ
ǦɆȞɆǤȕ 

ɀȲȝ ȳ
 ǦɆǝǠɅȂɆȥ
ǠɆǱɀȱɀȺȮǩȿ 

ǦɆǣȀȝ  ǸɅǿǠǩ
ǠɆȥǟȀȢǱȿ ǦɆȆȹȀȥ ǦɅȂɆȲƱǟ ȴȅǿ ɂȪɆȅɀȵ  ǦɆǣȀǩ

ǦɆȹǼǣ ǦɆȢɅȁǠȵǟ țɀȶŎǟ 

1 ϼϜϼϸϜ 10 7 8 5 0 27 5 13 3 4 0 82 
4 сЦϜнϡЮϜ аϜ 5 1 0 7 1 0 0 0 0 9 0 23 
5 ϣзϦϝϠ 0 0 0 25 0 0 36 0 0 0 0 61 
6 ϣтϝϯϠ  7 0 9 9 6 0 17 0 0 10 40 98 
7 ϢϽЫЃϠ 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 
8 ϼϝЇϠ 11 3 6 2 6 13 7 2 1 8 0 59 

10 ϢϽтнϡЮϜ 32 0 0 15 0 0 0 4 7 0 4 62 
12 ϣЃϡϦ 3 20 12 17 0 13 13 12 20 9 0 119 
13 дϝЃгЯϦ 42 13 14 58 26 35 25 0 0 35 0 248 
14 ϤϼϝуϦ 4 0 0 6 0 0 8 0 0 0 0 18 
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ȴȩȀȱǟ ǦɅɍɀȱǟ ǧǠɆȑǠɅǿ  ȳɀȲȝ
ɆȞɆǤȕǦ 

 ǦɆǝǠɅȂɆȥ ȳɀȲȝ
ǠɆǱɀȱɀȺȮǩȿ ǦɆǣȀȝ  ǸɅǿǠǩ

ǠɆȥǟȀȢǱȿ ǦɆȆȹȀȥ ǦɅȂɆȲƱǟ ȴȅǿ ɂȪɆȅɀȵ  ǦɆǣȀǩ
ǦɆȹǼǣ ǦɆȢɅȁǠȵǟ țɀȶŎǟ 

15 мϾм рϿуϦ 0 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 19 
16 Є ϽϚϜϿϯЮϜ 17 10 22 19 15 39 15 0 0 5 0 142 
   м ϽϚϜϿϯЮϜ 30 0 1 3 1 1 2 1 1 1 0 41 

17 ϣУЯϯЮϜ 52 0 17 89 4 75 60 10 0 3 0 310 
18 ЭϯуϮ 38 10 0 38 1 32 15 10 7 15 0 166 
19 СуГЂ 60 18 10 41 16 36 22 0 0 72 9 284 
20 ϢϹуЛЂ 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 6 
21 ϢϹЫуЫЂ 6 4 1 3 2 6 4 0 0 3 0 29 
22 ЀϝϡЛЯϠ Ѐ 8 2 8 12 3 9 27 12 10 1 0 92 
24 ϣгЮϝЦ 0 4 0 12 0 6 5 0 0 0 0 27 
25 ЃЦϣзуГз 53 38 32 39 24 37 13 2 2 45 0 285 
26 ϣтϹгЮϜ 0 1 0 0 0 3 2 0 0 5 0 11 
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ȴȩȀȱǟ ǦɅɍɀȱǟ ǧǠɆȑǠɅǿ  ȳɀȲȝ
ǦɆȞɆǤȕ 

 ǦɆǝǠɅȂɆȥ ȳɀȲȝ
ǠɆǱɀȱɀȺȮǩȿ ǦɆǣȀȝ  ǸɅǿǠǩ

ǠɆȥǟȀȢǱȿ ǦɆȆȹȀȥ ǦɅȂɆȲƱǟ ȴȅǿ ɂȪɆȅɀȵ  ǦɆǣȀǩ
ǦɆȹǼǣ ǦɆȢɅȁǠȵǟ țɀȶŎǟ 

27  бжϝПϧЃв 3 9 0 12 7 0 2 1 0 11 0 45 
28 ϣЯуЃв 26 6 8 16 1 21 6 0 0 0 0 84 
29 ϽЫЃЛв 21 5 6 27 5 1 19 16 0 0 0 100 
30 ϣЯЦϼм 0 2 2 1 2 2 2 0 0 2 0 13 
31 дϜϽкм 39 28 18 32 20 10 38 5 7 20 0 217 
32 ЍуϡЮϜ 7 1 1 4 5 0 11 0 1 3 0 33 
35 ЀϜϸϽвнϠ 16 4 0 1 0 8 17 0 0 10 2 58 
37 РмϹзϦ 6 2 3 2 2 2 1 0 0 2 0 20 
38 ϥЯуЃгЃϦ 0 1 0 0 0 2 2 5 5 4 0 19 
40 ϣЯЇз϶ 12 5 3 10 4 8 15 0 0 0 0 57 
41 ЀϜϽкϜ Ѐ 7 6 2 12 1 4 2 5 5 6 0 50 
42 ϢϾϝϡуϦ 0 1 4 0 6 10 5 0 0 3 0 29 
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ȴȩȀȱǟ ǦɅɍɀȱǟ ǧǠɆȑǠɅǿ  ȳɀȲȝ
ǦɆȞɆǤȕ 

 ǦɆǝǠɅȂɆȥ ȳɀȲȝ
ǠɆǱɀȱɀȺȮǩȿ ǦɆǣȀȝ  ǸɅǿǠǩ

ǠɆȥǟȀȢǱȿ ǦɆȆȹȀȥ ɆȲƱǟǦɅȂ ȴȅǿ ɂȪɆȅɀȵ  ǦɆǣȀǩ
ǦɆȹǼǣ ǦɆȢɅȁǠȵǟ țɀȶŎǟ 

43 ϣЯув 8 2 0 12 5 3 6 0 0 0 0 36 
44 пЯТϹЮϜ И 19 9 0 2 0 6 13 0 0 0 0 49 
45 ϣвϝЛзЮϜ 7 0 0 3 1 0 9 0 0 0 0 20 
46  И

ϥзІнгϦ 11 1 0 26 5 1 18 9 5 1 0 77 
47 ϣтϜϸϽО 6 0 0 4 0 8 0 0 0 3 0 21 

 3113 55 290 74 107 443 420 169 568 198 222 567 المجموع
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ȯȿǼǱ  ȴȩǿ2 ��

  

 ȫɎȅɉǟ
ǢǩȀȱǟȿ  ǟǻǟɀƫ  ǧǟǻǠȾȊȱǟ ȿ ǧɎȽǘƫǟ  

أستاذ 
التعليم 
  المتوسط

اللغة 
  العربية

  شهادة الليسانس في اللغة واألدب العربي،* 

اللغة 
  .والثقافة األمازيغيةاللغة   في ليسانسال شهادة *   األمازيغية

 خالتاري
  والجغرافيا

  .ليسانس في التاريخال شهادة* 

اللغة 
  الفرنسية

 ،في اللغة  الفرنسية ليسانسال شهادة * 
  ) من وإلى اللغة الفرنسية(  شهادة الليسانس في الترجمة* 

اللغة 
  اإلنجليزية

 اللغة اإلنجليزية،في  يسانساللشهادة * 
من وإلى اللغة ( الترجمة يسانس فياللشهادة * 

  ).اإلنجليزية

  الرياضيات

 شهادة الدراسات العليا في الرياضيات ،* 
  في الرياضيات، شهادة الليسانس* 
 شهادة الليسانس في الهندسة المدنية، * 
 شهادة الليسانس في الهندسة الميكانيكية، * 
  شهادة الليسانس في الهندسة الكهربائية،* 
  شهادة الليسانس في اإللكترونيك، * 
  .شهادة الليسانس في اإللكتروتقني* 

العلوم 
الفيزيائية 
  والتكنولوجيا

: ليسـانس فـي  عليـا وشـهادات ال  شهادات الدراسات ال* 
والميكانيـك   االلكتروتقنيوااللكترونيك و الكيمياءو الفيزياء

  .الكهرباءو

العلوم 
  الطبيعية

 شهادة الدراسات العليا في العلوم الطبيعية ،* 
 شهادة الليسانس في العلوم الطبيعية،* 
 شهادة الدراسات العليا في البيولوجيا ،* 
  بيولوجيا ،في ال ليسانسشهادة ال* 
  .في الجيولوجيا ليسانسشهادة ال* 
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 ȫɎȅɉǟ
ǢǩȀȱǟȿ  ǻǟɀƫǟ  ǧǟǻǠȾȊȱǟ ȿ ǧɎȽǘƫǟ  

أستاذ 
التعليم 
  المتوسط

  الموسيقى
 شهادة الليسانس في الموسيقى،* 
شهادة الدراسات العليا الموسيقية المسلمة من المعهد * 

  .الوطني  العالي  للموسيقى
  .الفنون التشكيليةشهادة الليسانس في *   الرسم

التربية 
البدنية 

  والرياضية

  شهادة الليسانس في التربية البدنية،* 
شهادة الليسانس في علوم وتقنيات النشاطات البدنية  * 

  ،والرياضية 
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

����
ȩø  ȴøȩǿ ǿǟȀ29   Ž Ƿǿǘøȵ25 

 ȷǟɀǱ2013 ȶȒǪɅȸ  ǦȪǣǠȆȵ ǴǪȥ                                                    
 ȃǠȅǕ ɂȲȝǧǟǻǠȾȊȱǟ ȱȧǠǶǪȱɎ 
 ǥǾǩǠȅǕ ȬȲȆǣ ɃɀȹǠøǮȱǟ ȴɆȲȞǪȱǟ                                       

ǪȅǕ ǦǤǩǿǠ ǽ ȜɆȶƨ ɃɀȹǠǮȱǟ ȴɆȲȞǪȱǟ
ǻǟɀƫǟ  

 
  إن وزير التربية الوطنية،

  
 145-66مبقتضى املرسـوم رقـم   

 1386صـفر عـام    12 يفمؤرخ 
تعلق ي، 1966 يونيو سنة 02 املوافق

بتحرير ونشر بعض القرارات ذات 
الفردي الـيت   وأالطابع التنظيمي 

  ختص وضعية املوظفني، 
 

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
أول رمضان عام  مؤرخ يف 90-99

 سـنة  مـارس  27 املوافق 1410
 ،تعلق بسـلطة التعـيني  ي ،1990

 بالنســـبة ،اريوالتســـيري اإلد
 املركزية ةوأعوان اإلدار للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

  العمومية ذات الطابع اإلداري،
  

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
ذي احلجة  13 مؤرخ يف 95-132

ــام  ــق 1415ع ــاي 13 املواف و           م
 حــداثاملتعلــق بإ ،1995 ســنة

ــات  ــة للمؤسس ــرات رمسي نش
  .موميةواإلدارات الع

  
م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

شوال عام  11 مؤرخ يف 315- 08
أكتوبر سنة  11املوافق  1429
املتضمن القانون األساسي  2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
املعدل  اخلاصة بالتربية الوطنية،

  واملتمم،
 

م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
مجادى  03 مؤرخ يف 194- 12
 فريل       أ 25 املوافق 1433عام الثانية 
تنظيم  كيفياتل دداحمل، 2012سنة 

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسات واإلدارات 

  العمومية وإجرائها،
 

املؤرخ يف  07املنشور رقم  مبقتضى
عايري املتعلق مب 2011 أفريل 28
ملسابقات على أساس ا يف االنتقاء
رتب الوظيفة للتوظيف يف  ةالشهاد
  العمومية،
 

املؤرخ يف  873مبقتضى املقرر رقم 
املتضمن جـدول   2013جوان  06

املخصصـة  توزيع املناصب املالية 
ملسابقات التوظيف على أسـاس  
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الشهادات لاللتحاق برتب أسـتاذ  
املدرسة االبتدائية، أستاذ التعلـيم  
املتوسط، أستاذ التعليم الثـانوي،  

  ،2013جلميع املواد، بعنوان 
 

وبناء على حمضر االجتماع املنعقد 
ــاريخ  ــذي مت  10/06/2013بت ال

مبوجبه املوافقة على بعض التـدابري  
قبل الشروع الوزارة يف مسابقات 

 .2013التوظيف بعنوان سنة 
  

 ǿȀøȪɅ  
  

Ƃȿɉǟ ǥǻǠøøƫǟ: هـــذا  يهــدف
كيفــيات  إىل حتديـد  القـرار 

فـتح مسـابقة علـى أسـاس    
اتذة أسسلك الشهادات لاللتحاق ب

التعليـم الثانوي رتبـة أستــاذ   
التعليـم الثـانوي جلميـــع   

   .املـــواد
  

 ǥǻǠƫǟ2:  حيدد عـدد املناصب
منصب  4553ـ باملطلوب شغلها 

مايل، طبقا ملقرر توزيع املناصب 
املالية ووفقا للمواد على النحو 

امللحق  01املبني يف اجلدول رقم 
  .بالقرار
  

 ǥǻǠƫǟ3 :لى تفـتح املسابقة ع
لاللتحاق برتبة  الشهاداتأساس 

أستـاذ التعليـم الثانوي جلميـع 

املـــواد وبصفة استثنائية 
للمترشحني احلاصلني على شهادة 
املاستر أو شهادة مهندس دولة، يف 
التخصص، واملترشحني احلاصلني 
على شهادة الليسانس من التعليم 

وفقا لقائمة املؤهالت العايل، 
 اجلدول رقم والشهادات احملددة يف

  .امللحق بالقرار 02
  

 ǥǻǠƫǟ4:  فضال عن الشهادات أو
املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 

املذكورة أعاله، يتم انتقاء  3
املترشحني يف املسابقة على أساس 
  :الشهادات على ضوء املعايري اآلتية

  
مالءمــة مــؤهالت تكــوين . 1

املترشح مع متطلبات السـلك أو  
ني للمشـاركة يف  الرتبة املطلـوب 
  ):نقاط 5  إىل 0من (املسابقة 
 
تطابق ختصص الشهادة مع . 1.1

  .)نقطتني(متطلبات الرتبة 
 

مسار الدراسة أو التكـوين   .2.1
  ):نقاط 3إىل  0من (
  

يتم تقييم مسار دراسة أو التكوين 
على أساس املعدل العـام للسـنة   

من الدراسة أو التكـوين  األخرية 
لشهادة، كمـا  أو ا املتوج باملؤهل

  :يلي
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نقطة بالنسبة ملعدل يساوي  0.5 -
  ؛11/20ويقل عن  10/20
نقطة واحدة بالنسـبة ملعـدل    -

  ؛12/20ويقل عن  11/20يساوي 
نقطة بالنسبة ملعدل يساوي  1.5 -

  ؛13/20ويقل عن  12/20
نقطتان بالنسبة ملعدل يسـاوي   -

  ؛14/20ويقل عن  13/20
نقطة بالنسبة ملعدل يساوي  2.5 -

  ؛15/20عن  ويقل 14/20
نقاط بالنسبة ملعدل يسـاوي   3 -

 ؛15/20أو يفوق 
  

مــن جهــة أخــرى، واعتبــارا 
ــتحقاقهم و  ــهم / الس أو تأهيل

اخلاص، يستفيد خرجيو املـدارس  
املدارس الوطنية للتكوين (الكربى 
. من نقطـتني إضـافيتني  ) العايل

ــام  ــل يف دفع ويســتفيد األوائ
باجلامعات واملراكز اجلامعية مـن  

  .فية واحدةنقطة إضا
  
التكــوين املكمــل للشــهادة  -2

 0من (املطلوبة يف نفس التخصص 
  ):إىل نقطتني

  
يتم تنقيط التكوين املكمل األعلى 
من الشهادة املطلوبة يف ختصص له 
صلة باملهام املرتبطة بالرتبة املـراد  

نقطة  0,5اإللتحاق ا، على أساس 

عن كل سداسي دراسي أو تكوين 
  .طتنيمكتمل، يف حدود نق

  
األشغال و الدراسات املنجـزة   -3

من طرف املترشح يف ختصصه، عند 
يـتم   ):إىل نقطتني 0من (االقتضاء 

تنقيط البحـوث أو الدراسـات   
املنشورة يف جملة خمتصة وطنيـة أو  
أجنبية، على أساس نقطة واحـدة  
  .عن كل إصدار، يف حدود نقطتني

  
اخلربة املهنية املكتسبة من طرف  -4

 نفـس املنصـب أو يف   املترشح يف
 ):نقاط 6إىل  0من (منصب معادل 

يتم تنقيط اخلربة املهنية للمترشـح  
  :كما يأيت
  
ــة املكتســبة يف  - اخلــربة املهني

املؤسسة أو اإلدارة العمومية املنظمة 
للمسابقة على أساس الشـهادة يف  
إطار العقود اخلاصـة مبـا قبـل    
ــاملي   ــاج ح ــغيل، بإدم التش

هــين، الشــهادات، باإلدمــاج امل
باإلدماج االجتمـاعي أو بصـفة   

نقطة واحدة عن كل سنة : متعاقد
 نقاط؛ )6(تدريس، يف حدود ست 

ــة املكتســبة يف  - اخلــربة املهني
: مؤسسة أو إدارة عمومية أخـرى 
نقطة واحدة عن كل سنة تدريس، 

 نقاط؛ )4(يف حدود أربع 
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اخلربة املهنية املكتسبة خـارج   -
نقطة  50,: الوظيفة العموميةقطاع 

عن كل سنة تدريس، يف حـدود  
 .نقاط )3(ثالث 
 

من جهة أخرى، يتم تنقيط اخلربة 
املهنية املكتسبة يف منصب شـغل  
   أدىن من املنصب املراد شغله، مبعدل

نقطة عن كل سنة تـدريس،   50,
  .يف حدود نقطتني

  
تاريخ احلصول على الشـهادة   -5
 ):إىل نقطتني 0من (

ر يتم حتديد أقدمية الشهادة بـالنظ 
إىل تاريخ فتح املسـابقة، و يـتم   

نقطة عن  0,25تنقيطها على أساس 
  .كل سنة، يف حدود نقطتني

 
نتائج املقابلة مع جلنة االنتقـاء   -6
 ):نقاط 3إىل  0من (
: القدرة على التحليل والتلخيص -

 نقطة واحدة ؛
نقطـة  : التواصـل  القدرة على -

 واحدة ؛
ــدرات و - ــؤهالت / الق أو امل

 .ةنقطة واحد: اخلاصة
 
  
  
  

 ǥǻǠƫǟ5:  التسجيالت  آجلحيدد
 الشهاداتيف املسابقة على أساس 

 يوم عمل )15( خمسة عشربـ
 إشهارصدور أول  تاريخابتداء من 

  .يف الصحافة املكتوبة
  

 ǥǻǠƫǟ6:  بإمكان املترشحني غري
املقبولني للمشاركة يف املسابقة على 
أساس الشهادات، تقدمي طعن لدى 

حية التعيني اليت السلطة اليت هلا صال
جيب عليها البت يف هذا الطعن 
) 5(والرد على املعنيني قبل مخسة 

أيام على األقل من تاريخ إجراء 
  .هذه املسابقة

  
 ǥǻǠƫǟ7:  يسري مفعول هذا القرار

ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر 
يف النشرة الرمسية لوزارة التربية 

  .الوطنية
                                                                           

  2013جوان  25اجلزائر يف 
  عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه
  مدير تسيري املوارد البشرية
  عبد احلكيم بوساحية
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ȯȿǼǱ  ȴȩǿ1  : ɃɀȹǠǮȱǟ ȴɆȲȞǪȱǟ ǽǠǪȅǕ ǦǤǩȀȱ ǦȪǣǠȆȶȲȱ ǦȎȎǺƫǟ ǢȍǠȺƫǟ ȜɅȁɀǩ ȸȶȒǪɅ ȯȿǼǱǦȺȅ ȷǟɀȺȞǣ 2013  

  

ȴȩȀ
ȱǟ

 ǦɅɍɀȱǟ ǧǠɆȑ
ǠɅǿ

 ǦɆǝǠ
ɅȂɆȥ
 ț

 ǦɆȞ
ɆǤȕ
 ț

 ǦɆȵɎ
ȅǟ 
ț

 ŸȀ
ȝ ǡ
ǻǕ

 

ǦȦȆ
Ȳȥ

 ǠɆȥǟ
ȀȢǱ
ȿ Ǹ
ɅǿǠǩ

 

ǦɆȆ
ȹȀȥ
 ǦȢ
ȱ

 ǦɅȂ
ɆȲƱ
ǟ ǦȢ
ȱ

 

ǦɆȹǠ
ƫǟ

 ǦɆȹǠ
Ǥȅǟ

 ǦɆȱǠ
ȖɅǟ

 

ȴȅ
ǿ

 ɂȪɆ
ȅɀ
ȵ

 ǦɆȢ
ɅȁǠȵ
ǟ ǦȢ
ȱ

 

ǦɆȹǼ
ǣ ǧ

 ȬɆ
ȹǠȮ
Ɇȵ

 

Ȼ.
ǦɆǝǠ
ǣȀȾ
ȭ

 ǦɆȹǼ
ȵ Ǧ
ȅǼ
ȺȽ

 Ȩǝǟ
ȀȖ
ȱǟ Ǧ
ȅǼ
ȺȽ

 

ǻǠȎ
Ǫȩǟ

 

țɀȶŎǟ 

1 ϼϜϼϸϜ 12 12 8 8 0 0 1 11 9 0 0 1 0 0 0 20 0 0 0 0 6 88 
4 сЦϜнϡЮϜ аϜ 4 0 8 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 73 1 1 0 0 0 93 
5 ϣзϦϝϠ 57 28 58 6 30 3 22 38 19 1 1 8 0 10 14 73 0 0 0 0 0 368 
6 ϣтϝϯϠ  23 47 14 20 25 0 26 19 23 0 0 0 0 0 16 24 0 0 0 0 1 238 
7 ϢϽЫЃϠ 33 39 38 17 46 14 27 27 29 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0 3 283 
8 ϼϝЇϠ 11 7 5 2 4 0 5 3 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 44 
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ȴȩȀ
ȱǟ

 

ǦɅɍɀȱǟ ǧǠɆȑ
ǠɅǿ

 ǦɆǝǠ
ɅȂɆȥ
 ț

 ǦɆȞ
ɆǤȕ
 ț

 ǦɆȵɎ
ȅǟ 
ț

 ŸȀ
ȝ ǡ
ǻǕ

 

ǦȦȆ
Ȳȥ

 ǠɆȥǟ
ȀȢǱ
ȿ Ǹ
ɅǿǠǩ

 

ǦɆȆ
ȹȀȥ
 ǦȢ
ȱ

 ǦɅȂ
ɆȲƱ
ǟ ǦȢ
ȱ

 

ǦɆȹǠ
ƫǟ

 ǦɆȹǠ
Ǥȅǟ

 ǦɆȱǠ
ȖɅǟ

 

ȴȅ
ǿ

 ɂȪɆ
ȅɀ
ȵ

 ǦɆȢ
ɅȁǠȵ
ǟ ǦȢ
ȱ

 

ǦɆȹǼ
ǣ ǧ

 ȬɆ
ȹǠȮ
Ɇȵ

 

Ȼ.
ǦɆǝǠ
ǣȀȾ
ȭ

 ǦɆȹǼ
ȵ Ǧ
ȅǼ
ȺȽ

 Ȩǝǟ
ȀȖ
ȱǟ Ǧ
ȅǼ
ȺȽ

 

ǻǠȎ
Ǫȩǟ

 

țɀȶŎǟ 

9 ϢϹуЯϡЮϜ 8 7 5 11 9 0 15 19 15 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 152 

10 ϢϽтнϡЮϜ 21 13 4 8 0 0 2 23 0 0 10 0 4 0 4 10 0 0 0 0 1 100 

12 ϣЃϡϦ 9 4 5 4 12 0 0 3 0 0 0 12 0 0 0 20 0 0 0 0 5 74 

13 ЯϦдϝЃг 27 26 29 16 31 0 31 25 30 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 230 

14 ϤϼϝуϦ 42 12 0 5 11 0 3 18 13 0 0 0 0 0 0 27 4 5 0 0 0 140 

15 мϾм рϿуϦ 12 21 22 10 11 0 0 5 11 2 0 0 0 0 35 12 3 1 2 1 2 150 
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ȴȩȀ
ȱǟ

 

ǦɅɍɀȱǟ ǧǠɆȑ
ǠɅǿ

 ǦɆǝǠ
ɅȂɆȥ
 ț

 ǦɆȞ
ɆǤȕ
 ț

 ǦɆȵɎ
ȅǟ 
ț

 ŸȀ
ȝ ǡ
ǻǕ

 

ȆȲ
ȥ

ǦȦ ǠɆȥǟ
ȀȢǱ
ȿ Ǹ
ɅǿǠǩ

 

ǦɆȆ
ȹȀȥ
 ǦȢ
ȱ

 ǦɅȂ
ɆȲƱ
ǟ ǦȢ
ȱ

 

ǦɆȹǠ
ƫǟ

 ǦɆȹǠ
Ǥȅǟ

 ǦɆȱǠ
ȖɅǟ

 

ȴȅ
ǿ

 ɂȪɆ
ȅɀ
ȵ

 ǦɆȢ
ɅȁǠȵ
ǟ ǦȢ
ȱ

 

ǦɆȹǼ
ǣ ǧ

 ȬɆ
ȹǠȮ
Ɇȵ

 

Ȼ.
ǦɆǝǠ
ǣȀȾ
ȭ

 ǦɆȹǼ
ȵ Ǧ
ȅǼ
ȺȽ

 Ȩǝǟ
ȀȖ
ȱǟ Ǧ
ȅǼ
ȺȽ

 

ǻǠȎ
Ǫȩǟ

 

țɀȶŎǟ 

16 Є ϽϚϜϿϯЮϜ 27 24 10 12 0 0 2 21 26 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 141 

   м ϽϚϜϿϯЮϜ 0 8 0 4 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 25 

17 ϣУЯϯЮϜ 3 13 5 4 3 1 5 17 11 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 72 

18 ЭϯуϮ 0 5 8 2 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 29 

19 СуГЂ 44 32 33 17 21 0 29 25 19 0 0 3 0 0 0 57 0 0 0 0 7 287 

20 ϢϹуЛЂ 11 12 8 4 2 1 4 6 2 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 58 

21 ϢϹЫуЫЂ 22 21 10 5 7 0 13 15 12 2 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 2 142 
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ǻǠȎ
Ǫȩǟ

 

țɀȶŎǟ 

22 ЀϝϡЛЯϠ Ѐ 13 14 5 7 15 0 9 10 7 0 0 0 0 0 0 13 0 1 1 1 1 97 

23 ϣϠϝзК 10 12 17 5 10 0 11 8 11 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 94 

24 ϣгЮϝЦ 6 14 16 8 0 0 10 0 3 0 0 6 0 0 0 17 0 0 0 0 0 80 

25 ϣзуГзЃЦ 10 17 0 7 0 0 0 0 0 2 2 20 0 0 0 51 0 0 0 0 15 124 

26 ϣтϹгЮϜ 4 1 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 24 1 0 0 0 0 39 

27  бжϝПϧЃв 9 20 12 9 11 0 8 8 9 0 1 0 0 0 0 12 0 0 0 1 0 100 

28 ϣЯуЃв 1 4 0 11 0 3 11 14 9 2 1 4 0 0 0 51 0 0 0 0 2 113 

29 ϽЫЃЛв 39 29 14 2 0 0 7 14 10 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 125 
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ȴȩȀ
ȱǟ

 

ǦɅɍɀȱǟ ǧǠɆȑ
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ɅǿǠǩ

 

ǦɆȆ
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ȱ

 ǦɅȂ
ɆȲƱ
ǟ ǦȢ
ȱ

 

ǦɆȹǠ
ƫǟ

 ǦɆȹǠ
Ǥȅǟ

 ǦɆȱǠ
ȖɅǟ

 

ȴȅ
ǿ

 ɂȪɆ
ȅɀ
ȵ

 ǦɆȢ
ɅȁǠȵ
ǟ ǦȢ
ȱ

 

ǦɆȹǼ
ǣ ǧ

 ȬɆ
ȹǠȮ
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Ȼ.
ǦɆǝǠ
ǣȀȾ
ȭ

 ǦɆȹǼ
ȵ Ǧ
ȅǼ
ȺȽ

 Ȩǝǟ
ȀȖ
ȱǟ Ǧ
ȅǼ
ȺȽ

 

ǻǠȎ
Ǫȩǟ

 

țɀȶŎǟ 

30 ϣЯЦϼм 13 14 15 0 8 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 66 

31 дϜϽкм 70 57 50 19 20 4 25 28 43 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 345 

33 рϿуЮϜ 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

35 ЀϜϸϽвнϠ 12 14 7 3 2 0 1 17 0 2 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0 11 83 

36 РϼϝГЮϜ 1 4 11 4 13 0 11 12 9 0 0 9 0 0 0 11 0 0 0 0 1 86 

37 РмϹзϦ 2 2 0 3 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 

38 ϥЯуЃгЃϦ 0 10 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 2 0 5 0 0 0 0 0 25 

40 ϣЯЇз϶ 4 7 2 4 2 1 0 8 0 0 0 4 0 0 0 7 0 0 0 0 4 43 
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ǦɅɍɀȱǟ ǧǠɆȑ
ǠɅǿ

 ǦɆǝǠ
ɅȂɆȥ
 ț

 ǦɆȞ
ɆǤȕ
 ț

 ǦɆȵɎ
ȅǟ 
ț

 ŸȀ
ȝ ǡ
ǻǕ

 

ǦȦȆ
Ȳȥ

 ǠɆȥǟ
ȀȢǱ
ȿ Ǹ
ɅǿǠǩ

 

ǦɆȆ
ȹȀȥ
 ǦȢ
ȱ

 ǦɅȂ
ɆȲƱ
ǟ ǦȢ
ȱ

 

ǦɆȹǠ
ƫǟ

 ǦɆȹǠ
Ǥȅǟ

 ǦɆȱǠ
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ǦɆǝǠ
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 ǦɆȹǼ
ȵ Ǧ
ȅǼ
ȺȽ

 Ȩǝǟ
ȀȖ
ȱǟ Ǧ
ȅǼ
ȺȽ

 

ǻǠȎ
Ǫȩǟ

 

țɀȶŎǟ 

41 ЀϜϽкϜ Ѐ 13 18 5 2 0 0 4 2 5 0 0 7 0 0 0 16 0 0 0 0 1 73 

42 ϢϾϝϡуϦ 10 12 11 4 10 0 1 12 12 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 79 

43 ϣЯув 0 3 0 4 0 0 1 1 0 0 0 17 0 0 0 11 0 0 0 0 0 37 

44 пЯТϹЮϜ И 0 12 0 10 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 32 

45 ϣвϝЛзЮϜ 7 11 6 1 6 0 9 9 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 61 

46 ϥзІнгϦ И 6 5 4 0 0 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 29 

47 ϣтϜϸϽО 31 17 2 3 6 2 6 12 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 88 

 447 629 628 المجموع
26

9 

31

7 
33 316 451 371 13 16 93 6 12 74 783 12 9 3 3 68 4553 
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ȯȿǼǱ  ȴȩǿ02  
  

  المؤهالت و الشهادات  المواد  األسالك والرتب

أستاذ التعليم 
  الثانوي

  الرياضيات
  في الرياضيات،أو الليسانس شهادة ماستر * 
  ،شهادة مهندس دولة في البحوث العملية* 
  .أو اإلحصاء/االحتماالت و شهادة مهندس دولة في* 

  .في الفيزياءأو الليسانس شهادة ماستر  *  ئيةالفيزياالعلوم 

 علوم الطبيعة
  والحياة

  العلوم الطبيعية،في أو الليسانس  شهادة ماستر* 
  ا،البيولوجي فيأو الليسانس  شهادة ماستر* 
  ،في البيولوجيا مهندس دولةشهادة * 
  .جيولوجيافي ال مهندس دولةشهادة * 

  األدب العربي
 األدب وفي اللغة  أو الليسانسشهادة ماستر * 

  .يالعرب
  .في العلوم اإلسالميةأو الليسانس شهادة ماستر *   العلوم اإلسالمية

التاريخ و 
  الجغرافيا

 .تاريخال فيأو الليسانس شهادة ماستر * 
  شهادة ماستر أو الليسانس في الجغرافيا،* 
  .شهادة مهندس دولة في الجغرافيا* 

  .في الفلسفةسانس أو الليشهادة ماستر *   الفلسفة

  اللغة األمازيغية
اللغة والثقافة في أو الليسانس شهادة ماستر * 

  .األمازيغية

  اللغة الفرنسية
  ،في اللغة  الفرنسيةأو الليسانس  ماستر شهادة * 
 من و إلى (الترجمة  فيماستر أو الليسانس شهادة * 

  ).اللغة الفرنسية

  اللغة اإلنجليزية
  .اللغة اإلنجليزيةفي الليسانس  أو ماسترشهادة * 
 من و إلى (الترجمة  فيماستر أو الليسانس شهادة * 

  )اللغة اإلنجليزية

  اللغة األلمانية
  .في اللغة األلمانيةأو الليسانس شهادة ماستر * 
من وإلى (ترجمة في الأو الليسانس شهادة ماستر * 

  .)اللغة األلمانية

  االسبانيةاللغة 
  سبانية، في اللغة االأو الليسانس  شهادة ماستر* 
من وإلى (الترجمة  فيماستر أو الليسانس شهادة * 

  .)اللغة اإلسبانية
  .اإليطاليةفي اللغة أو الليسانس شهادة ماستر *   يةيطالاللغة اإل
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  المؤهالت و الشهادات  المواد  األسالك والرتب

أستاذ التعليم 
  الثانوي

التربية البدنيـة 
  والرياضية

 شهادة ماستر أو الليسانس في الرياضة،* 
في علوم وتقنيات أو الليسانس شهادة ماستر  *

  ،النشاطات البدنية والرياضية

  العلوم االقتصادية

  العلوم االقتصادية ،شهادة ماستر أو الليسانس في * 
  العلوم التجارية ، شهادة ماستر أو الليسانس في* 
  علوم المالية ،الشهادة ماستر أو الليسانس في * 
  .علوم التسييرشهادة ماستر أو الليسانس في * 

  .الموسيقىشهادة ماستر أو الليسانس في *   الموسيقى

��الرسم
  .الفنون التشكيليةشهادة ماستر أو الليسانس في * 
  .الدراسات العليا الفنيةشهادة * 

  هندسة الطرائق
  الكيمياء، فيشهادة ماستر أو الليسانس * 
  هندسة الطرائق، فية ماستر أو الليسانس شهاد* 
  .الكيمياء مهندس دولة فيشهادة * 

الهندسة 
  الكهربائية

  ،كهربائيةالهندسة الفي شهادة ماستر أو الليسانس * 
  اإللكترونيك، فيشهادة ماستر أو الليسانس * 
  اإللكتروتقني، فيشهادة ماستر أو الليسانس * 
  يك،اإللكترونمهندس دولة في شهادة * 
  ،اإللكتروتقنيمهندس دولة في شهادة * 
  .مهندس دولة في الكهرباءشهادة * 

  الهندسة المدنية 
  ،مدنيةالفي الهندسة شهادة ماستر أو الليسانس * 
  .مدنيةالفي الهندسة مهندس دولة شهادة * 

الهندسة 
  الميكانيكية

  ،ميكانيكيةالهندسة الفي شهادة ماستر أو الليسانس * 
  . مهندس دولة في الميكانيكشهادة * 
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ǿǟȀȩ Ƀǿǟȁȿ ȫȀǪȊȵ Ƿǿǘȵ Ž 7 
Ƀǽ ǦǲƩǟ ȳǠȝ 1433، ƫǟȨȥǟɀ 23 
ȀǣɀǪȭǕ ǦȺȅ 2012 ÛȴȶǪɅ ǿǟȀȪȱǟ 

Ƿǿǘƫǟ ȫȀǪȊƫǟ Ƀǿǟȁɀȱǟ  Ž18 
ǢǱǿ ȳǠȝ 1429 ƫǟȨȥǟɀ 21 ɀɆȱɀɅ 
ǦȺȅ 2008 ȿ ƫǟȸȶȒǪ ǫǟǼǵǙ 
ȳǠȆȩǕ  "ǦȑǠɅǿ ȿ Ǧȅǟǿǻ ."  
  
��، الوطنية التربية وزير إن
  
  ، والرياضة الشباب وزير و
��
  04 - 10 رقـم  القـانون ضى مبقت
 عـام  الثانية مجادى 27 يف ؤرخامل

 سـنة  غشـت  14 وافقامل 1425
 البدنيـة  بالتربيـة  تعلقامل و 2004
  ،والرياضة
 ��

  08 - 04 رقـم  القانونو مبقتضى 
  1429 عـام  حمرم��15 يف ؤرخامل
ــقامل ــاير 23 واف ــنة ين  2008 س
 للتربية توجيهيال القانون تضمناملو

  ، الوطنية
��

 ��مـرق الرئاسي رسوماملو مبقتضى 
 شـوال  17 يف ؤرخامل 12 – 326

  سنة سبتمرب 4 وافقامل  1433 عام
 أعضـاء ني تعـي  تضمنامل و 2012
  ،احلكومة
 ��

��رقم التنفيذي رسوماملو مبقتضى 
 ربيع  25 يف ؤرخامل  91 - 420
 نوفمرب 2 وافقامل 1412 ��عام الثاين
 إحداث تضمنامل و 1991 سنة
 وتنظيمها" دراسة و رياضة" أقسام
  ، منه  5 ادةامل  السيما��، عملها و
��

 شتركامل الوزاري القرارو مبقتضى 
  1413عـام  شعبان 11 يف ؤرخامل
ــقامل ــر 3 واف ــنة فرباي  1993 س
 أقسـام  إحداث شروط تضمناملو
ــة" ــة و رياض ــها" دراس  وعمل

  ، التربوي
��

 شتركامل الوزاري القرارو مبقتضى 
  1413 عام شعبان 11  يف ؤرخامل
 الذي 1993 سنة فرباير 3 وافقامل
 واهباملب التكفل شروط حيدد
 رياضة" ألقسام الشابة الرياضية
  ،"ودراسة

 
 شتركامل الوزاري القرارو مبقتضى 

 1429 عام رجب 18  يف ؤرخامل
 2008سنة يوليو 21 وافقامل
 رياضة" أقسام إحداث تضمناملو

  ،تممامل و عدلامل ،"ودراسة
 ��
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ȷǟǿņȀȪɅ Ǡȵ źǖɅ  
  
ƫǟǥǻǠ Ƃȿɉǟ : مالقـرار  هـذا  يتم 

 الـوزاري  بالقرار لحقامل اجلدول

��عام رجب 18 يف ؤرخامل  شتركامل
 سـنة  يوليـو  21  وافقامل 1429
 أقسـام  إحداث تضمنامل و 2008
: يـأيت  كمـا  ،"ودراسة رياضة"

  
  

ȯȿǼƨǟ  
  

ǧǠɅɍɀȱǟ��ǧǠɅǼȲǤȱǟ��ǦɆȶȆǪȱǟ��
  ) .......تغيري بدون ....... (

  ) .......تغيري بدون ....... (  الشلف
  شاشو علي ثانوية  الشلف

  ) .......تغيري بدون ....... (  
  عمر بن حممود متوسطة  األغواط  
  الغين عبد سي الشهيد متوسطة  آفلو  
  سليمان غزال متوسطة  الدالعة حاسي  
  بومدين هواري متوسطة  ساعد سيدي قلتة  

  ) ....... تغيري بدون ....... (
  ) ....... تغيري بدون ....... (  جباية
��شريف دبيح ثانوية  أقبو  
��عمار شعبان ثانوية  أوقاس  
 مقران شهداء ثانوية  جباية  
  ) ....... تغيري بدون ....... (  بسكرة
 سي العقيد ثانوية��بسكرة  

 احلواس
 احلواس سي العقيد ثانوية��بسكرة

  ) ....... تغيري بدون ....... (
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ǧǠɅɍɀȱǟ��ǧǠɅǼȲǤȱǟ��ǦɆȶȆǪȱǟ��
  ) ....... تغيري بدون ....... (  البليدة
  بلقاسم نايت قاسم مولود ثانوية��موزاية  
��زبانة أمحد ثانوية��البليدة  
��مالك عمر ثانوية��يعيش أوالد  
��حممد زيدان ثانوية��بوفاريك  
 باديس بنا احلميد عبد ثانوية األربعاء  

  ) ....... تغيري بدون ....... (
  األحرش بن شريف سي ثانوية��اجللفة  اجللفة

��خلدون ابن ثانوية
��الرمحان عبد طهريي ثانوية
  السعيد حلرش بن ثانوية
  بربيح اإلمام متوسطة

��بوعمامة الشيخ ثانوية��وسارةني ع  
��احلسيين القامسي ثانوية��حببح حاسي  
��قويدر بيضبأل ثانوية��اإلبلني ع  
 الرمحان عبد حاشي ثانوية مسعد  

  ) ....... تغيري بدون ....... (
  ) ....... تغيري بدون ....... (  سطيف
��الرشيق ابن ثانوية��سطيف  
��قايد مليكة ثانوية��العلمة  
��الشهاب ثانوية��انملوني ع  
��بليليطة العيد الشهيد ثانوية الكبريةني الع  

  ) ....... تغيري بدون ....... (
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ǧǠɅɍɀȱǟ ǧǠɅǼȲǤȱǟ ǦɆȶȆǪȱǟ 
  ) ....... تغيري بدون ....... (  سكيكدة
��سعدي صاحل متوسطة��سكيكدة  

��زيدان عواد متوسطة
��االبراهيمي البشري الشيخ متوسطة
��صاحل داود متوسطة
��العيدي بومالطة متوسطة
  مرابط امساعيل متوسطة

��صبوع متوسطة��احلروش  
  1954 نوفمرب أول متوسطة

��مركز عزابة متوسطة��عزابة  
  الغسريي متوسطة

��حسان عايش متوسطة��القل  
��احلق عبد قويسم متوسطة
  حممد لعلع متوسطة

��أمحد قدوس متوسطة��متالوس  
��مركز بوالشعور صاحل متوسطة��بوالشعور صاحل  
 رابح شكاط متوسطة مجال رمضان  

  ) ....... تغيري بدون ....... (
  ) ....... تغيري بدون ....... (  ةاملق
 مسعود شعالل ثانوية ةاملق  
  ) ....... تغيري بدون ....... (  قسنطينة
  اجلديدة دينةامل، ماسينيسة حي ثانوية اخلروب  
  ) ....... تغيري بدون ....... (  ديةامل 

��سعيدي العريب متوسطة��الربواقية  
  نايب مصطفى ثانوية
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ǧǠɅɍɀȱǟ ǧǠɅǼȲǤȱǟ ǦɆȶȆǪȱǟ 
  ديةامل 

  
��زكرياء مفدي متوسطة��البخاري قصر

  بوضياف حممد ثانوية
��األوىل اجلديدة توسطةامل����العذاورة شاللة

  حيىي عليا  بن ثانوية
��عمريوش العقيد متوسطة��سليمان بين  

  بوقرة احممد سي العقيد ثانوية
��بوعالم عياش متوسطة تابالط  

  جغديل األخوين ثانوية
  ) ....... تغيري بدون ....... (

  ) ....... تغيري بدون ....... (  ورقلة
��بومادة يدلمجا عبد ثانوية��ورقلة  
 القادر عبد األمري ثانوية توقرت  
  ) ....... تغيري بدون ....... (  وهران
  لطفي العقيد ثانوية وهران  

  ) ....... تغيري بدون ....... (
  ) ....... ��تغيري بدون ....... (  بوعريريج برج

��بورزق ��يدلمجا ��عبد ��ثانوية��بوعريريج ��برج  
��بوعد ��الشريف ��حممد ��ثانوية��غدير ��برج  
 رباح ��اإلخوة ��ثانوية الوادي ��رأس  
  ) ....... تغيري بدون ....... (  تندوف
 اإلبراهيمي البشري الشيخ متوسطة ��تندوف  

  ) ....... تغيري بدون ....... (
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ǧǠɅɍɀȱǟ ǧǠɅǼȲǤȱǟ ǦɆȶȆǪȱǟ 
  ) ....... تغيري بدون ....... (  غليزان
��عودة بن عدة بن الرائد ثانوية��غليزان  

  طارق سي الرائد ثانوية
  قباطي احلميد عبد ثانوية رهيو وادي  
  
ƫǟǥņǻǠ : 2 يف القـرار  هـذا  ينشر 

 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة
 .��الشعبية قراطيةالدمي
  
  

 2012أكتوبر ��23يف اجلزائر
��الوطنية��التربية��روزي
��أمحد��بابا��اللطيف��عبد
��والرياضة��الشباب��وزير

مي��حممد
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  الشعبية اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية
ǦɆȺȕɀȱǟ ǦɆǣȀǪȱǟ ǥǿǟȁȿ  

      األمني العام
  .ع.أ/و.ت.و/1252: الرقم 
  
  إىل

السيدات و السادة مديري التربية 
  )للتنفيـذ(                للواليات
  

țɀȑɀƫǟ: ȹǙ   ǧǠøȆȅǘƫǟ ǒǠøȊ
ǦɆȶɆȲȞǪȱǟ.  

  
حتضريا النطالق أشغال اللجنة 
الوزارية إلنشاء املؤسسات، يشرفين 
أن أوافيكم طي هذا اإلرسال 
برزنامة اجتماعات اللجنة وكذا 
الترتيبات الواجب إتباعها عند 

  .تقدمي ملفات طلبات اإلنشاء
  

وحتسبا هلذه العملية أطلب مـنكم  
ــواردة يف ــات ال ــد بالترتيب  التقي

ال سيما تلـك   التعليمات الوزارية
املتضمنة استالم املنشآت التربويـة  
وهياكل الـدعم كاملـة جبميـع    

  ات ـا يف ذلك السكنـمرافقها مب
  
  

اإللزامية والتدفئة وخمتلف شبكات 
التوصيالت وكذا مرافـق التربيـة   

  .البدنية والرياضية
  

كما أؤكد على أن يكون تقدمي 
يل أو ملفات طلبات اإلنشاء، التحو

اإللغاء من طرف السيد مدير 
التربية أو ممثليه، السادة رؤساء 

الربجمة : املصاحل الثالث التالية
  .املوظفني –التمدرس  –واملتابعة 

  
منكم عنـد احلضـور إىل   رجى ي

أشغال اللجنة، موافـايت بوضـعية   
املدارس االبتدائية، ) حصيلة وقائمة(

ــيعية  ــدرس التوس ــرات ال حج
املطـاعم املدرسـية   والتعويضية، 

ومرافق التربية البدنية والرياضـية  
املستلمة منذ ) قاعات –مالعب (

إىل يومنا هذا، تكـون   2013يناير 
  .مرفقة مبحاضر االستالم

  
مراعاة ويف األخري أطلب منكم 

الترتيبات الواردة يف امللحق ذا 
 اهلياكلاملنشور يف إعداد ملفات 

  .املقترحة لإلنشاء
  

  2013جوان  19اجلزائر يف 
  األمني العام

بوشناق خالدي. م. س
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ǦɅɀǣȀǪȱǟ ǧǠȆȅǘƫǟ ǒǠȊȹɋ ǦɅǿǟȁɀȱǟ ǦȺǲȲȱǟ  

        

ǧǠøȝǠȶǪǱɍǟ ǦøȵǠȹȁǿ  
ȷǟɀøǱ / ǦɆȲɅɀǱ2013  

  

ǸøɅǿǠøǪøȱǟ ǧǠøøøɅɍɀøȱǟ 

   الثالثـاء
25/06/2013 

ـ تنـدوف  ـإليـزي ـ  ورقلـة ـمتنراسـت  ـبشـار ـاألغواط 
  .غردايـةـ الـوادي 

 األربعـاء
26/06/2013 

 ـسوق أهـراس  ـخنشلة  ـ البيـض ـسعيـدة  ـاجللفـة  ـبسكـرة 
 . النعامـة

  اخلميـس
27/06/2013 

 ـ تيسمسيلـت قاملـة ـ ـسكيكـدة  ـتبسـة  ـباتنـة  ـأم البواقـي 
 . ميلـة ـ معسكر

   األحـد
30/06/2013 

 ـ الطـارف ـران وهـ ـمستغانـم  ـقسنطينـة  ـعنابـة  ـتلمسان 
 .عني متوشنـت

  اإلثنيـن
01/07/2013  

 املسيلـة ـ املديـة ـجيجـل ـ سطيـف ـ سيدي بلعباس  ـ تيـارت

 . غليزان ـ

   الثالثـاء
02/07/2013 

عني  ـبرج بوعريريج  ـتيزي وزو  ـالبويـرة  ـجبايـة ـ الشلـف 
 . الدفلـى

  األربعـاء
03/07/2013 

 بومرداس ـ تيبـازة  ـ )شرق، غرب، وسط( جلزائـراـ البليـدة  ـأدرار 
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الشعبية اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية  
ǦɆȺȕɀȱǟ ǦɆǣȀǪȱǟ ǥǿǟȁȿ  

  مديريـة اهلياكل والتجهيـزات
  املديرية الفرعية ملتابعة برامج
  االستثمـار وتقييمها

  
 ǒǠøøȊȹǚǣ ǦøøȪȲȞǪƫǟ ǧǠøøǤɆǩȀǪȱǟ 
 ȴȝǼøøȱǟ ȰøøȭǠɆȽȿ ǧǠøøȆȅǘƫǟ

 ȸɅɀȮǩȿ ǠȾǝǠȢȱǙȿǧǠøȦȲƫǟ  

          
I (   ǧǠøȆȅǘƫǟ ǒǠøȊȹǙ ȓȿȀȉ

ȴȝǼȱǟ ȰȭǠɆȽȿ:  
     

يشترط عند إنشـاء مؤسسـات   
 :جديدة أو هياكل الدعم مايلي

  
 % 100إمتـام اإلجنـاز بنسـبة     ـ 

بالنسبة للمشروع املقترح لإلنشاء، 
  :مبا يف ذلك

��   إجناز التوصـيالت مبختلـف
الشبكات طبقا للمقاييس احملـددة  

ملياه، غاز، ماء، كهرباء، صرف ا(
  ،)أجهزة التدفئة

�� املرافق املخصصة ملمارسة التربية
  .البدنية والرياضية

��،السكنات اإللزامية 
  
  
  
     

II (ǧǠøȦȲƫǟ ȸøɅɀȮǩ:  
  
1 (ǧǠøȆȅǘƫǟ ǒǠøȊȹǙ:  
  

ǦɆǝǟǼǪǣɍǟ ȃǿǟǼƫǟ:    يـتم إنشـاء
املدارس االبتدائية واملطاعم املدرسية 

جوان  01خالل الفترة املمتدة من 
شهر ديسمرب كأقصى حد  إىل اية

على مستوى جلنة والئية تنصب من 
طرف السيدات والسادة مـديري  

  :التربية وتتكون من السادة
  
  مدير التربية، رئيسا؛ -
رئيس مصلحة الربجمة واملتابعة،  -

  عضوا؛
  رئيس مصلحة التمدرس، عضوا؛ -
  رئيس مصلحة املوظفني، عضوا؛ -
مفتش التربية والتعليم األساسي  -
  مقاطعة، عضوا؛لل
ممثل رئـيس الـس الشـعيب     -

  .البلدي
  

ويكون اإلنشاء على أساس تقـدمي  
نفـس امللــف اخلــاص بإنشــاء  
املتوسطات والثانويات واملبني أدناه 
ووفق النموذج املعتمـد لشـهادة   

  .اإلنشاء
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تقدم وثيقة اإلنشاء لكل مدرسـة  
ابتدائية ومطعم مدرسي مع قائمـة  

ائية واملطاعم إمجالية للمدارس االبتد
املدرسية املنشأة خـالل انعقـاد   
جلسات اللجنة الوزارية إلنشـاء  
املؤسسات وتكون مرفقة مبحاضر 

  .االستالم املؤقت
  
��ǧǠɅɀȹǠǮȱǟȿ ǧǠȖȅɀǪƫǟ:  

يراعى عند تقدمي ملفات إنشاء 
املتوسطات والثانويات اشتماهلا 

  :على الوثائق التالية
طلب اإلنشاء خاص بكل  -

  مشروع؛
  سجيل العملية؛مقرر ت -
حمضر االستالم املؤقت شامل  -

  للهيكل، جبميع مرافقه؛
بالنسبة " أ"البطاقة الفنية  -

" ب"للمتوسطات والبطاقة الفنية 
بالنسبة للثانويات، تكون ممضية من 

مديرية التربية ومديرية : الطرفني
  السكن والتجهيزات العمومية؛

شهادة إدارية تثبت اقتناء األثاث  -
  واإلداري؛ املدرسي
شهادة إدارية تثبت االستالم  -

الفعلي ملختلف املخططات التقنية 
: اخلاصة باملؤسسة، يف نسختني
نسخة تبقى على مستوى مصاحل 
مديرية التربية، والنسخة الثانية 
تسلم ملسؤول املؤسسة املعنية عند 

  .فتحها

�î (ȴøȝǼȱǟ ȰøȭǠɆȽ ǒǠøȊȹǙ:  
  
  طلب اإلنشاء؛ -
  مقرر التسجيل؛  -
  ؛"ج"البطاقة الفنية  -
  حمضر االستالم املؤقت؛  -
شهادة إداريـة تثبـت اقتنـاء     -

  وتنصيب التجهيزات الضرورية؛
): الوقاية واألمن(شهادة املطابقة  -

   طبقا ألحكام املرسـوم التنفيـذي  
مـايو   28املؤرخ يف  91/176رقم 

  .، املعدل واملتمم1991
   
3 ( ǧɎøɅɀǶǪȱǟ  
   
  طلب التحويل؛  ـ
ـ  قة وصفية تبني منط املؤسسة بطا ـ

عدد احملالت، املخابر، : وتركيباا
 الورشات، السـكنات اإللزاميـة  
  .ووضعية التجهيزات ومصريها

  
4 ( ȰȭǠɆȽȿ ǧǠȆȅǘƫǟ ǒǠȢȱǙ

ȴȝǼȱǟ:  
   
  طلب اإللغاء؛ -
تقرير موجز يتضـمن سـبب    -

اإللغاء، مصري التالميذ والعمـال  
وكذا مصـري املؤسسـة امللغـاة    

   .وجتهيزاا
 
    ��
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ȳɀȅȀȵ ɄȅǠǝǿ  ȴȩǿ143-13 
Ƿǿǘȵ��Ž��3 ǦɆȹǠǮȱǟ ɁǻǠƤ�� ȳǠȝ
1434  Ȩȥǟɀƫǟ14 ȰɅȀǣǕ  ǦȺȅ
2013 ÛȸȶȒǪɅ ȰɅɀƠ ǻǠȶǪȝǟ ƂǙ 
ǦɆȹǟȂɆȵ ƘɆȆǩ ǥǿǟȁȿ ǦɆǣȀǪȱǟ 
ǦɆȺȕɀȱǟ��. 

 
ǎȷǙ اجلمهورية رئيس ، 
  
ǒǠȺǣ وزير املالية تقرير على ، 
  
ǒǠȺǣȿ ما ال، الدستور علىسي 
 الفقرة 125 (و 77-8ادتان ملا

 ، منه )األوىل
  

ɂȒǪȪƞ ȿ 84-17 رقم القانون 
 1404 عام شوال 8 يف ؤرخملا
تعلق ملوا 1984 سنة يوليو 7 وافقملا

 ، تممملوا عدلملا، اليةملاني بقوان
  

ɂȒǪȪƞ ȿ 12-12 رقم القانون 
 1434 عام صفر 12 يف ؤرخملا
 2012 سنة ديسمرب 26 وافقملا
  ،2013لسنة  اليةملا تضمن قانونملوا
  

ɂȒǪȪƞ ȿ ؤرخملا الرئاسي رسومملا 
 1434عــام  األول ربيـع  11 يف
 2013سـنة   ينـاير  23 وافـق ملا
 االعتمـادات  توزيـع  تضمنملوا
 يزانيــة التكــاليفملصصــة لمخا

 التسيري مبوجب ميزانية من شتركةملا
  ،2013لسنة  اليةملقانون ا

  
ɂȒǪȪƞ ȿ رقـم   التنفيذي رسومملا

 بيـع ر 11فـي  ـؤرخملا 59-13
ينـاير   23 وافقملا 1434عام  األول
 توزيــع تضــمنملوا 2013 ســنة

 صصـة لـوزير  لمخا االعتمادات
التسـيري   ميزانية من الوطنية التربية

  ،2013لسنة  اليةملا مبوجب قانون
  
ȴȅȀɅ Ǡȵ źǖɅ   
  
ǟƫǥņǻǠ Ƃȿɉǟ : سنة  ميزانية من يلغى

 وعشرون مائة قدره اعتماد 2013
 )دج (120.000.000 دينار مليون
 شتركةملا التكاليف ميزانية يف مقيد
 نفقات37-91 "الباب رقم  ويف
  ". جممع احتياطي - حمتملة

 
ǟƫǥņǻǠ : 2  سـنة  يزانيـة ملخيصص 

وعشرون  مائة اعتماد قدره 2013
 )دج (120.000.000 دينار مليون
التربية  وزارة تسيري ميزانية يف يقيد
، وحيد فرع ،األول الفرع، الوطنية
صـاحل  ملا ،األول اجلزئـي  عالفر
وسائل  – الثالث العنوان : ركزيةملا
 : القســم الرابــــع، صــاحلملا

 ويف صــاحلملا وتسيـــري األدوات
ــاب ــم  الب  اإلدارة" 90-34رق

  ".السيارات حظرية - ركزيةملا
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ǟƫǥņǻǠ : 3 ووزير اليةملا وزير يكلف 
، خيصـه  فيما كل، التربية الوطنية

   يف ينشر رسوم الذيملا هذا بتنفيذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 للجمهورية اجلزائرية الرمسية اجلريدة
   . الشعبية الدميقراطية

 
 2013أبريل  14 يف اجلزائر

  رئيس اجلمهورية
بوتفليقة العزيز عبد
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية
 

��عات المدرسيةالديوان الوطني للمطبو
��المركز الوالئي للتوزيع والتوثيق التربوي

��:..............................والية 
  

�Ù�•�®�ð�˜�·�•���”�ð�×�Ž�Ä�‘��

  
   ه أطلب االشتراك في النشرة الرسمية للتربيةـأنـا الممضي أسفل

  :حسب المعلومات التالية  20....السنة المدنية 
 
 ...............................................: ................االسم . 
 ..............................................: .................اللقب . 
 ................................................: .............العنوان . 
 ..........................................: ...................الهاتف . 
  .......................................: ..................دد النسخ ع. 
  

  .دج 200يرفق هذا الطلب بصك بريدي قيمته 
  

  اإلمضاء                        
 

 
  
 
  النشر، مكتب التربوي للتوثيق المديرية الفرعيةتطوير الموارد البيداغوجية و التعليمية   مديرية   

  �î�ì�í�ï جوان �ñ�ò�í العدد                            النشرة الرسمية للتربية الوطنية       
�Á�Á�Á�X�u�r�����µ�����š�]�}�v�X�P�}�À�X���Ì  
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