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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  تطوير املوارد البيداغوجية و التعليميةمديرية 
  
  

  الرمسية النشرة
  للتربيـة الوطنيـة 

 
 اء مهامتعيينات و إ.  
  املتعلقة باالنتخاب الرئاسيالتعليمة الرئاسية.  
  تقدمي درس حول حقوق اإلنسان يف الوطن العريب ونبذ كل أشكال

  .التمييز
 إحياء اليوم العريب حلقوق اإلنسان.  
   التكفل بتجسيد الترتيبات املنبثقة عن امللتقى الوطين التكويين حـول

   .متدرس التالميذ يف األقسام متعددة املستويات
  دورة ثانية( 2013االمتحانات املهنية بعنوان(.  
 الدراسية ومبلغها املنح ختصيص شروط.  
 قطاع موظفي لتكوين الوطنية للمعاهد األساسي النموذجي القانون 

  .الوطنية التربية
  
  

 567 العدد                          املديرية الفرعية للتوثيق التربوي      
 2014مارس                                    مكتب النشر                 
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  الفهرس  
  
  تعيينات و إاء مهام .1
  

 12 وافـق ملا 1435 عام األول ربيع 10 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 األميـة  حملو الوطين الديوان مديرني تعي يتضمن ،2014 سنة يناير

  .......................)7/2014 العدد. ر. ج( .الكبار وتعليم
  

 12 املوافـق  1435 عام األول ربيع 10 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
ـ  بوزارة مهام إاء يتضمن، 2014 سنة يناير . ةـالتربية الوطني

  .....................................)7/2014العدد . ر. ج(
  
  نصوص عامة .2
  

بالتعليمـة  ، يتعلـق  2014فيفري  25مؤرخ يف  94رقم  منشور
  ...........................الرئاسية املتعلقة باالنتخاب الرئاسي

  
، يتعلق بتقدمي درس 2014مارس  10مؤرخ يف  571رقم  منشور

  ..حول حقوق اإلنسان يف الوطن العريب ونبذ كل أشكال التمييز
  
  اإلجراءات املتعلقة بالتعليم الثانوي .3
  

، يتعلق بإحياء اليـوم  2014مارس  11مؤرخ يف  66رقم  منشور
  .......................................العريب حلقوق اإلنسان

  
  التكويناإلجراءات املتعلقة ب .4
  

التكفـل  ، يتعلـق ب 2014مـارس   9مؤرخ يف  69رقم  منشور
حـول   بتجسيد الترتيبات املنبثقة عن امللتقى الوطين التكـويين 

   ..................املستوياتمتدرس التالميذ يف األقسام متعددة 
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  املهنية االمتحاناتاإلجراءات املتعلقة ب .5
  

يتضمن فـتح امتحـان    2014فيفري  13مؤرخ يف  1رقم  قرار
مهين يف دورة ثانية لاللتحاق بالتكوين املتخصص سلك مديري 

  ...............................املتوسطات رتبة مدير متوسطة
  

يتضمن فـتح امتحـان    2014فيفري  13مؤرخ يف  2رقم  قرار
مهين يف دورة ثانية لاللتحاق بالتكوين املتخصص سلك مديري 

  ....................املدارس االبتدائية رتبة مدير مدرسة ابتدائية
  

يتضمن فـتح امتحـان    2014فيفري  13مؤرخ يف  3رقم  قرار
لك مفتشي مهين يف دورة ثانية لاللتحاق بالتكوين املتخصص س

  .................... التعليم املتوسط رتبة مفتش التعليم املتوسط
  

يتضمن فـتح امتحـان    2014فيفري  19مؤرخ يف  4رقم  قرار
مهين يف دورة ثانية لاللتحاق بالتكوين املتخصص سلك مديري 

  .................................... الثانويات رتبة مدير ثانوية
  

، يتعلق بتنظـيم  2014فيفري  26مؤرخ يف  1359رقم منشور 
  ..................)دورة ثانية( 2013االمتحانات املهنية بعنوان 

  
  الدراسية املنحاإلجراءات املتعلقة ب .6
  

 1435الثاين عام  ربيع 4يف  مؤرخ 14-31 رقم تنفيذي مرسوم
 90-170 رقم التنفيذي يعدل املرسوم، 2014 سنة فرباير 4 املوافق
 1990 سنة يونيو 2 املوافق 1410 عام القعدة ذي 9 يف املؤرخ
. ر. ج(. الدراسية ومبلغها املنح ختصيص شروط حيدد الذي

  .............................................)7/2014العدد 
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 قطـاع  موظفي لتكوين الوطنيةاملعاهد اإلجراءات املتعلقة ب .7

  الوطنية التربية
  

 عام الثاين ربيع أول يف مؤرخ 14 - 28 رقم تنفيذي مرسوم
األساسي  القانون حيدد، 2014 سنة فرباير أول املوافق 1435

 .الوطنية التربية قطاع موظفي لتكوين الوطنية للمعاهد النموذجي
  .....................................)7/2014العدد . ر. ج(
  
  

  
  
  
  
  
  
  
52  
  
  

  آخر ما صدر لإلعالم
  

، يتضمن تسوية امليزانية لسنة 2014فرباير  4مؤرخ يف  14- 02رقم  قانون
  )7/2014العدد . ر. ج( .2011

  
ت يع نفقازتول يعد، 2014رس ما 4في رخ مؤ 14- 93قم ر يتنفيذم مرسو

العدد . ر. ج. (عحسب كل قطا، 2014لة للتجهيز لسنة ولدانية اميز
13/2014(  
  

ت يع نفقازتول يعد، 2014رس ما 4في رخ مؤ 14- 93قم ر يتنفيذم مرسو
العدد . ر. ج. (عحسب كل قطا، 2014لة للتجهيز لسنة ولدانية اميز
13/2014(  
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 ربيع 10 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 يناير 12 املوافق 1435 عام األول

تعيني مدير  يتضمن، 2014 ةـسن
 وتعليم األمية حملو الوطين الديوان
 .الكبار

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يف مـؤرخ  رئاسي مرسوم وجبمب
 وافقملا 1435 عام األول ربيع 10
 السـيد  يعين 2014 سنة يناير 12
 للديوان مديرا، بلعابد احلكيم عبد

  .الكبار وتعليم األمية حملو الوطين
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 ربيع 10 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 يناير 12 وافقامل 1435 عام األول

 مهـام  إاء يتضمن، 2014 سنة
 . الوطنية التربية بوزارة

 
 يف مـؤرخ  رئاسي مرسوممبوجب 

 وافقامل 1435 عام األول ربيع 10
 مهـام  تنهى 2014 سنة يناير 12

 أمسـاؤهم  اآلتية والسادة السيدات
   : الوطنية التربية بوزارة

 
 مديرا بصفته، بلعابد احلكيم عبد- 

 ، أخرى بوظيفة لتكليفه، للدراسات
 هاـبصفت، حراث الزهراء فاطمة- 

 علـى  إلحالتـها  ،دراسات مديرة
  ، التقاعد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مديرا بصفته، جناري الدين نصر - 
  ، التقاعد على إلحالته، للدراسات

 مكلّفـا  بصـفته ، حماي حمسن -
 مكلّفـا ، والتلخـيص  بالدراسات

 لألمـن  الـوزاري  كتبامل بتسيري
 ، ؤسسةامل يف الداخلي

، رمكـي  زوجة، حمرزي لطيفة- 
 الثقافيـة  لألنشـطة  مديرة بصفتها

 ، االجتماعي والنشاط والرياضية
، مفتشـة  بصفتها، بكايل كلثوم- 

 ، التقاعد على إلحالتها
 نائب بصفته، أمحد سي يوسف- 

، الدوليـة  والعالقات للتعاون مدير
  .التقاعد على إلحالته
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   اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
   وزارة التربية الوطنية

  /و.خ.أ/و.ت.و/94: الرقم
  

  الوزير
  إىل 

مديري التربيـة   والسادةالسيدات 
 بالواليات

  
خبصـوص التعليمـة   : املوضوع

الرئاســية املتعلقــة باالنتخــاب 
  .الرئاسي

  
نسخة مـن التعليمـة   : املرفقات
  .الرئاسية

  
إن اجلزائر مقبلة على اسـتحقاق  
وطين هام يتمثل يف االنتخابـات  
الرئاســية حيــث يتــاح اــال 
للمواطنات واملواطنني ملمارسة احلق 

ــة وأداء يف  ــة واملواطن الدميقراطي
الواجبات وحتمل املسـؤوليات يف  
اختيار املشروع الذي حيقق تنميـة  

  .الوطن وترقية األمة
  

التعليمـة  ففي هذا السياق، تندرج 
 املتعلقة باالنتخاب الرئاسيالرئاسية 

والـيت   2014أفريل  17املقرر ليوم 
أوافيكم بنسـخة منـها قصـد    
 استنساخها وضمان نشرها علـى 
أوسع نطاق يشمل كافة املؤسسات 

التربوية على مستوى كل الواليات 
لتمكني كل أعضاء اجلماعة التربوية 
من االطالع على فحواها والتأمل 
يف مضـموا والـوعي باألبعـاد    

  .املسطرة فيها بشكل دقيق وجلي
  

ولتحقيق هذا اهلدف، يـتعني أوال  
تذكري رؤساء املؤسسات بتسـخري  

عند احلاجـة   هياكلهم ومرافقهم،
والطلــب، ووضــعها يف خدمــة 
العملية االنتخابية بالتنسـيق مـع   

ومن جانب آخر، . السلطات احمللية
ينبغي هليئات التفتيش يف خمتلـف  
املســتويات أن ينظمــوا لصــاحل 
املدرسني مبقاطعام التربوية، ندوة 
تربوية ختصص لدراسة هذه التعليمة 
الرئاسية حىت يتمكنوا بدورهم من 

ص حصة يف دروس التربيـة  ختصي
املدنية أو غريها من املواد لتناوهلـا  
مع تالميذهم، باعتبارهـا فرصـة   
يتعني توظيفها إلبراز هذا احلـدث  
واملوعد مع التاريخ الذي تعرفـه  
اجلزائر وتعيشه األمة اجلزائرية؛ ومن 
مث ميكن التركيز علـى العناصـر   

  :املرتبطة ا فيما يلي
ـ  *  تحقاق اجلزائر مقبلة علـى اس

وطين هام يتمثل يف االنتخابـات  
الرئاســية حيــث يتــاح اــال 
للمواطنات واملواطنني ملمارسة احلق 
ــة وأداء  ــة واملواطن يف الدميقراطي
الواجبات وحتمل املسـؤوليات يف  
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اختيار املشروع الذي حيقق تنميـة  
الوطن وترقيـة األمـة، وبالتـايل    
ضرورة قيام كل فرد يف اتمـع  

النتخايب مـن أجـل   بأداء واجبه ا
حتقيق مستقبل زاهر لبالده اجلزائر 

  .اليت ال بديل عنها
إنه حبق حدث سياسي ذو طابع * 

خاص لكونه لبنة أخرى تضاف إىل 
صرح الدميقراطية، وخطوة ثابتة يف 

لذا، . مسار تشييد دولة املؤسسات
فإن الوعي بالواجب االنتخـايب يف  
اتمع، أفرادا ومجاعات، نسـاء  

مجعيـات ومؤسسـات،    ورجاال،
يلعب دورا بالغ األمهية يف إجنـاح  

  .هذا االستحقاق املصريي
ما من شك أن االنتخابات بكل * 

مستوياا، تشكل مظهرا من أهـم  
مظاهر الدميقراطية وعامال أساسيا 

  فاالنتخاب . يف ممارسة املواطنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بقدر ما هو حق من حقوق املواطن 
واجب  مكرس دستوريا، فهو أيضا

على املواطن، ملا ميثله مـن التـزام   
ومسؤولية يف اختيار املشروع الذي 
حيقق أهدافا تنمويـة واقتصـادية   
واجتماعية، أو يف اختيار من ينفذ 

  .هذا املشروع
من هذا املنظور، فـإن الـوعي   * 

 بالواجب االنتخايب والقيام به يعد
أمرا الزما لكـل أفـراد اتمـع    

مؤسساته ومسؤولية تتحملها كل 
  .وهيئاته

  
ويف األخري، أهيب باجلميع، كـل  
من موقع وظيفتـه ومسـؤوليته،   
لتحقيق هذا املسعى وإجناح هـذه  
العملية ذات البعد الوطين يف أرقى 

   .مستوياته
  

  2014فيفري  25اجلزائر يف 
  وزير التربية الوطنية

  عبد اللطيف بابا أمحد
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  اجلمهورية رئاسة

  
  رئاسية تعليمة

  
 املقـرر  الرئاسي باالنتخاب تتعلق
  2014 أفريل 17 اخلميس ليوم

  
 ،2014 جانفي 17 يوم دعوت لقد

 هيئـة  ،القانونيـة  اآلجال ضمن
 مكاتـب  حنـو  للتوجـه  الناخبني
 أبريـل  17 اخلميس يوم االقتراع

ــاب ،2014 ــيس النتخـ  رئـ
 قبل ،أمرت قد وكنت .اجلمهورية

 علـى  بالسـهر  احلكومـة  ،ذلك
 احملكم التنظيم يقتضيه ما استجماع

 مجيع من اإلنتخايب االستحقاق هلذا
 يف ،سـريه  حلسن ضمانا ،جوانبه
 ،واحليـاد  ،القـانون  مراعاة كنف

 والشفافية الرتاهة لشروط واالمتثال
   .واملصداقية

 
 ،املناسـبة  هـذه  يف أذكركم وإذ

 قصد عاتقكم على امللقاة باملسؤولية
 الشك يرقى ال اقتراع إجراء ضمان

 يقني على فإنين ،مصداقيته إىل أبدا
 املسـؤولية  جبسامة وعيكم من تام

 يف ادهج تدخروا لن أنكم ومتأكد
 االنتخـايب  املوعد هذا إجناح سبيل
  .اهلام

 مـن  يل مندوحة ال ،املقام هذا ويف
 تضـطلع  أن بضرورة أذكركم أن

 املكلفـة  واهليئات السلطات مجيع
 يف كـل  ،االنتخابات ذهه بتنظيم
 الفعلـي  باألداء ،اختصاصها نطاق

 عليهـا  املنصوص ملهامها والصارم
 الواردة اإلجراءات السيما ،قانونا
  :أدناه

 

 اإلنصـاف  مببدأ التام االلتزام :أوال
 الدولة أعوان مجيع قبل من واحلياد
 هـذا  تنظـيم  إطـار  يف اندين

 مـن  فعـل  أي وتفادي االنتخاب
 حقـوق  مـن  أيب املساس شأنه

 املكفولـة  واملترشـحني  الناخبني
 يـتعني  ،مثة من .وقانونيا دستوريا

 الصارم االحترام ضمان على السهر
 املتعلـق  العضوي القانون ألحكام

 ذات جوانبـه  يف االنتخابات بنظام
 وحيـاد  اإلدارة مبسـؤولية  الصلة
 السياسـية  األحـزاب  إزاء أعواا

 اخلاصة وبالضمانات ،واملترشحني
  .وشفافيته االقتراع ةبصح

 

 األحكـام  هذه لتطبيق توخيا :ثانيا
 علـى  يـتعني  ،وجه أكمل على

 بالدرجـة  الـوالة  والسادة السيدة
ـ  مجيـع  ىوعل ،األوىل  ولنيؤاملس
 علـى  شخصـيا  السهر ،املعنيني
 كافة وتعبئة الشروط مجيع استيفاء

 تنظـيم  لضـمان  املتوفرة القدرات
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 سـاخلمي ومـي راعـالقت حمكم
   .2014 أبريل 17
 

 يف يضـعوا  أن عليهم يتعني :ثالثا
 مســؤوليام أولويــام مقدمــة
 حماولـة  كـل  إحباط يف الكاملة

 أو احليـاد  مببدأ اإلخالل تستهدف
 وردع ،االقتراع مبصداقية املساس

 سواء ،ومعاقبتها األفعال هذه مثل
 أو أمـالك  باستعمال األمر أتعلق

 كاألمال باستعمال أم اإلدارة وسائل
 أو سياسـي  حزب لفائدة العمومية
 أو سـلوك  بأي بالقيام أو ،مترشح
 إىل اإلساءة شأنه من فعل أو موقف
  .ومصداقيته االقتراع نزاهة

 
 حلرصـنا  تأكيدا و املنطلق هذا من

 كافـة  تـوفري  ضرورة على الدائم
 تكـافؤ  لضـمان  الالزمة الشروط
 يتعني ،املترشحني مجيع بني الفرص

 أن املعنـيني  ولنياملسؤ مجيع على
 التعليمـة  هذه صدور منذ ،يبادروا

 النهائيـة  النتـائج  إعالن غاية إىل
 كافـة  باختـاذ  ،رمسيـا  لالقتراع

 :إىل الرامية اإلجراءات
 الناخبني ممارسة وتسهيل ترقية -1

 احلر واختيارهم التصويت يف حقهم
 من وهذا ،بثقتهم جديرا يرونه ملن

 نـروم  الـيت  الدميقراطية إن حيث
 احلـرة  املشـاركة  عرب متر بناءها

ــواطن ــاة يف للم  السياســية احلي
 .التعددية

 للحملـة  حمكـم  تنظيم ضمان -2
 السـيما  ،سريها وحسن االنتخابية

 ويئة التجمعات بتنظيم تعلق فيما
ــاكن ــة األم ــهار املخصص  إلش
 الشروط مجيع وتوفري الترشيحات

 التمتـع  لمترشـحني ل تسمح اليت
 املنافسـة  هذه يف متساوية حبظوظ

 .معيقات ال و حواجز بال
 القائمـة  مـن  نسـخة  تسليم -3

 من ونسخة ،بلدية لكل االنتخابية
 إىل التصويت مكاتب أعضاء قائمة

ــي  واألحــزاب املترشــحني ممثل
 يف االنتخاب يف املشاركة السياسية
 .قانونا احملددة اآلجال

 أن مـن  شحنياملتر ممثلي متكني -4
 حقهـم  ،فعليـة  ممارسة ،ميارسوا
 عمليـات  كافة مراقبة يف الكامل

 وعـدها  األصوات وفرز التصويت
 هذه جتري حيث احملالت مجيع يف

 االقتراع مكاتب فيها مبا ،العمليات
 خمتلف من بنسخ وتزويدهم املتنقلة
 .االقتراع نتائج املتضمنة احملاضر

 الوطنيـة  اللجنـة  عمل تسهيل -5
 احملليـة  وفروعها االنتخابات بةملراق

 املستلزمات مجيع بتوفري ومرافقتها
 وفقـا  مهامها آداء من متكنها اليت

 ـال  الضابطة القانونية لألحكام
 .اختصاصها
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 الوطنيـة  اللجنـة  عمل تسهيل -6
ــراف ــى لإلش ــات عل  االنتخاب

 بالسـهر  املكلفة ،احمللية وفروعها
 وتفعيـل  القـانون  احتـرام  على

 عليهـا  املنصوص زائيةاجل األحكام
 بنظـام  املتعلق العضوي القانون يف

   .انتهاكها حالة يف ،االنتخابات
  
 اهلام للدور ونظرا ،السياق ذات يف

 ،الوطنيـة  الصحافة به تقوم الذي
 إجناح يف ،خاصة أم كانت عمومية

 خـالل  مـن  القادمة االستشارة
 للتعبري املوايت اجلو خلق يف إسهامها
 الناخبــات اختيــار عــن احلــر

 وسائل من أنتظر فإنين ،والناخبني
ــالم ــة اإلع ــى أن العمومي  تتحل
 لضمان واالحترافية املهنية بالصرامة

 بتمـام  املترشـحني  كافة معاملة
 احلملـة  خـالل  سواء اإلنصاف
 الـيت  الفتـرة  خالل أو االنتخابية

  .تسبقها
 

 أجهـزة  حتـرص  أن أرجـو  كما
 بـنفس  التقيد على اخلاصة اإلعالم
 ومبراعـاة  هـذا  املهـين  الواجب

 ترجيح تقتضي اليت املهنة أخالقيات
 األخبار ومعاجلة نقل يف املوضوعية

 ومعاجلتها اهلام احلدث ذا املرتبطة
   .وسردها

  

 كـل  ،والوالة احلكومة وآمر ،هذا
 على شخصيا باحلرص ،خيصه فيما

 هـذه  لفحـوى  الصـارم  التطبيق
 اإلدارة أعوان مجيع قبل من التعليمة

 مسـتويات  كانـت  أيا ميةالعمو
 املسـندة  املهام ونوعية مسؤوليام

 ،االنتخابية العمليات إدارة يف إليهم
 سـيؤدي  اجلميع بأن ثقة كلي وأنا

 للســماح وجــه أمت علــى دوره
 أجواء يف ،سيادته مبمارسة للشعب

  .والبلبلة للريبة فيها مكان ال
 

 إىل يرتقوا أن باجلميع أهيب ،ختاما
 املصـريي  االسـتحقاق  مستوى
 جعـل  أجل من جاهدين ويسعوا

 خرآ انتصارا االنتخابية املنافسة هذه
 إىل ضافين ،بالدنا يف للدميقراطية
 هـذا  يف حققتـها  اليت املكتسبات

 الدولة مساعي مثار من ومثرة ،اال
ــودات ــف وجمه ــاعلني خمتل  الف

 التجربـة  تعزيز املتوخية السياسيني
 االختيار حرية وتكريس الدميقراطية
  .بوطننا واالنتخاب

  
  2014 فيفري 18 يف اجلزائر

  اجلمهورية رئيس
 بوتفليقة العزيز عبد
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
     وزارة التربية الوطنية

  /د.ر/و.ت.و/571: الرقم
  

               رئيس الديوان
  إىل

السيدات والسادة مديري التربيـة  
  بالواليات

  
تقـدمي درس حـول   : املوضوع

حقوق اإلنسان يف الوطن العـريب  
  . ونبذ كل أشكال التمييز

  
  .بطاقات منوذجية: املرفقات

  
اليوم العريب حلقوق يف إطار إحياء 

مارس،  16املصادف لـ  اإلنسان
به هذه السنة حتـت   ىوالذي حيتف

وطن عـريب خـال مـن    "شعار 
يشرفين أن أعلمكم أنـه   ،"التمييز

تقرر تقدمي درس يتناول موضـوع  
املساواة واملعاملة غـري املتميـزة   
وحقوق اإلنسان مسـامهة مـن   
املدرسة يف نشر الوعي لدى الناشئة 
حول املبادئ العامة حلقوق اإلنسان 
وترقيتها، وكذا نشر القيم اإلنسانية 
املتمثلة يف محاية كرامة اإلنسـان  

عن كل أشـكال  العريب واالبتعاد 
  .التفرقة والتمييز مهما كان نوعها

  
 16يقدم هذا الدرس يوم األحـد  

من طرف املعلمـني   2014مارس 
ــيم  ــة التعل واألســاتذة يف مرحل
االبتدائي وأساتذة مـادة العلـوم   
االجتماعية أو مادة األدب العـريب  
يف مرحليت التعليم املتوسط والتعليم 
 الثانوي، وبتناول مالئم للمستوى
احلقيقي للتالميذ يف كل مرحلـة  
تعليمية، على أن يعمل املعلـم أو  
األستاذ علـى تكييـف البطاقـة    
النموذجية املرفقة، حسب املستوى 

  . اإلدراكي والعقلي لتالميذه
  

أؤكد على ضرورة التوزيع الشامل 
هلذا املنشور على كل املؤسسـات  
يف املراحــل التعليميــة الــثالث، 

وجيهـات  وإعطاء التعليمات والت
التربوية إىل كل مديري املؤسسات 
التعليمية لتقدمي هذا الدرس اهلـام  
والسهر على حتقيـق األهـداف   

   .التربوية املنتظرة منه
  

  2014مارس  10 اجلزائر يف
  رئيس الديوان بالنيابة
عبد ايد هدواس
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 التعليم االبتدائي
  من أجل وطن عريب خال من التمييز 

  
  
  
  
  

  التمييز
  

 السـلوكات  من جمموعة هي التمييز
 أو بوعي أفراد جمموعة أو فرد ا يقوم
 خاطئـة  فكرة أساس على وعي، بغري

 مـع  مقارنة الناس بعض تفوق مفادها
 أو اللغـة  أو اللـون  بسبب .اآلخرين
 تالسـلوكيا  هـذه  العرق أو اجلنس
 تمييـز الو .التمييز أو التفرقة إىل تؤدي

  .اآلخرين جتاه العداء هو النهاية يف
   

   والعداء للكراهية سبب التمييز
  

 يف رهيـب  وبشـكل  العـداء  ينتشر
 بني التمييز ظاهرة تعيش اليت اتمعات

 اللغة، أو الدين أو اللون بسبب أفرادها
 دائمة ونزاعات صراعات عنه ينجم مما

 اخلـراب  إىل املطـاف  اية يف تؤدي
  .والفوضى والدمار

  
  ومكافحتها التمييز ظاهرة نبذ
  
  :جـــلو عـــز اهللا قـــولي

 مـن  خلقناكم إنا الناس أيها يا(( -
 وقبائل شعوبا وجعلناكم وأنثى ذكر

 أتقاكم اهللا عند أكرمكم إن لتعارفوا
 احلجرات سورة ))خبري عليم اهللا إن
  .13 اآلية- 

  
 مـن  والثانيـة  األوىل املادة تنص و -

  :على اإلنسان حقوق وثيقة
  

  األوىل املادة
  

أحرارا متسـاوين يف   يولد مجيع الناس
الكرامة واحلقوق و قد وهبوا عقـال  
وضمريا، وعليهم أن يعامل بعضـهم  

  .بعضا بروح اإلخاء
 

  املادة الثانية
  

لكل إنسان حق التمتع بكافة احلقوق 
واحلريات الواردة يف هذا اإلعـالن،  

كالتمييز بسبب العنصر  دون أي متييز
أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو 
الرأي السياسي أو أي رأي آخـر، أو  
األصل الوطين أو االجتماعي أو الثروة 
أو امليالد أو أي وضع آخر، وفضـال  
عما تقدم فلن يكون هناك أي متييـز  
أساسه الوضع السياسي أو القانوين أو 
الدويل للبلد أو البقعة اليت ينتمي إليها 
الفرد، أو حتت الوصاية، أو غري متمتع 

، أو كانـت سـيادته   باحلكم الذايت
  .خاضعة ألي قيد من القيود

  :األهداف التعلمية 
  :قدرة املتعلم على -
 التعريف بالتمييز -
 نبذ الظاهرة ومكافحتها  -

  
  

:الوسائل املمكنة  
وثيقة إعالن بشأن التحيز  -

 .العنصري
وثيقة االتفاقية الدولية للقضاء على  -

 .التمييز
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  :اخلالصة
  
لقد استنكر اإلسالم سياسة التمييز باعتباره دينا إنسانيا، ودعا إىل حتقيق  

املساواة بني الشعوب واألفراد ومنح احلرية جلميع بين البشر وأمر حبماية 
اإلنسان من كل مظاهر التمييز واألفكار الداعية لذلك، كالفكر الداعي 

ن لتمييز شعب على شعب آخر أو تفضيل جنس على جنس آخر، أل
اإلسالم يعترب مجيع الناس سواسية متساوون يف احلقوق اإلنسانية، و ألن 
اإلسالم ينظر إىل األخطاء اليت تترتب على التمييز كبرية جدا وذات أثر 
وخيم و سيء على احلضارة اإلنسانية ومكوناا، وليعيش وطننا يف أمن 

يف سالم  شيع لنعيواستقرار جيب أن ننبذ الظاهرة وحنارا، ومند أيدينا للجم
 .دائم ملؤه احملبة والتعاون واالزدهار



16 
 

 املتوسط و الثانويالتعليم 
  من أجل وطن عريب خال من التمييز 

  
  
  
  
  
  

  
  التمييز

  
تقلل من  اليتاملعتقدات  وأ األفعالهي 
أو جمموعـات بسـبب   ص اشخأشأن 

. اللون أو اجلنس أوالعـرق أو الـدين  
ليصف الذين  ويستخدم املصطلح أيضا

نوع املعاملة مع سائر البشر  أنيعتقدون 
تكون علـى أسـاس هـذه     أنجيب 

 إنن املعاملة الطيبة جيب أو االعتقادات،
  .تقتصر على فئة معينة دون سواها

  
 مصادر التمييز وأسبابه

  
أن األسباب املباشـرة وراء السـلوك   

نزعة اإلنسان إىل حـب   هي ،تمييزيال
ذاته والغلو يف ذلك إىل حد يضيق فيه 

إن حب الـذات هـو مـن     .باآلخر
اخلصائص الفطرية لإلنسـان ولكـن   
توسيع دائرة هذا احلب لينشأ منها نوع 
من الكراهية واملوقف السليب من اآلخر، 
هو االحنراف الذي يقع فيه اإلنسـان  
 عندما يفشل يف إقامة التوازن والعـدل 

اآلخرين الذين خيتلـف عنـهم يف    مع
  .الدين أو اللون أو اجلنس أو الثقافة

  التمييز عرب العاملممارسة 
  

عرب مناطق خمتلفـة   حيدث التمييز يومياً
، مما يعيق إحراز تقدم لفائدة من العامل

 التمييـز تخـذ  يو .املاليني من البشـر 
بدًءا حبرمان  -والتعصب أشكاالً شىت 

األفراد من أبسط مبادئ املساواة وانتهاًء 
بتأجيج مشاعر الكراهية اليت قد تفضي 

وكلها أشـكال   -إىل اإلبادة اجلماعية 
تدمر احلياة وحتدث شرخاً يف صـرح  

وتعد مكافحة التمييز . اتمعات احمللية
مسألة ذات أولوية بالنسبة للمجتمـع  
 الدويل وتشكل صلب أعمال مفوضية

 .األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
وما فتئت األمم املتحدة ـتم ـذه   
القضية مند إنشائها وقد كرس حظـر  

الدوليـة   املقـررات التمييز يف كافـة  
وتضع هذه . األساسية حلقوق اإلنسان

التزامات على كاهل الـدول   املقررات
وتنيط ا مهمة القضاء على التمييز يف 

ويستوجب مبدأ  ،اصاالني العام واخل
املساواة على الدول اختاذ تدابري خاصة 

:األهداف التعلمية  
:يكون املتعلم قادرا على  

 .التعريف بظاهرة التمييز -
 .إبراز اآلثار املدمرة للظاهرة -
اقتراح حلول لنبذ الظاهرة  -

 . ومكافحتها
 

:الوسائل املمكنة  
وثيقة إعالن بشأن التحيز  -

 .العنصري
وثيقة االتفاقية الدولية للقضاء  -

 .على التمييز العنصري
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للقضاء على الظروف اليت تتسـبب يف  
  . التمييز أو تعمل على إدامته

  
إن أكثر حاالت التمييز املوجـودة يف   

أوروبا يف وقتنا احلاضر تظهر بوضوح 
العمــال املهــاجرين يف البلــدان  إزاء

األوروبية، إذ تتأثر بالسياسات اهلادفـة  
إىل تقليص أعدادهم من ناحية، وبتنامي 
موجة جديدة من العنصرية حتض على 

وقد تصل إىل حـد  . كراهية األجانب
اسـتخدام العنـف يف التعامـل مـع     
املهاجرين وخباصة من أصول عربيـة  

  .وأفريقية
  
  العربية التمييز يف اتمعات 
  

احلقيقة أن الوطن العريب من احمليط إىل 
اخلليج ال خيلو من أشـكال التمييـز،   

ب وحيث بدا واضحا وجليا خالل احلر
 يف الوطن العريب، واليت أدت إىلاألهلية 

، إضـافة إىل  لتشتت والتحزب السليبا
قضايا تدهور املستوى املعيشي يف بعض 

أحـد  يتمثـل   .املناطق مقارنة بالبقية
أشكال التمييز األخرى داخل اتمـع  

داخل العريب يف افتقار العمال املهاجرين 
احلمايـة القانونيـة    إىلالعريب  الوطن

املهاجرة داخل الوطن فالعمالة . الكاملة
أنظمة ال ترقى ما زالت تعاين من العريب 

األمر الذي  إىل أبسط حقوق اإلنسان،
  .حيرمهم من حقوقهم األساسية

 
يز بالوطن العريب أخـذ شـكله   والتمي
 بعض املناطق بالنسـبة يف  أيضا الديين

لذين عاشوا وعايشـوا الفتوحـات   ل
اإلسالمية وأنصفوا من طرف العمرين 

  .)ابن العاص وابن اخلطاب(
  

كانت  األقليات يف الوطن العريبوقضية 
الـيت أدت إىل  من األسباب الرئيسـية  

حيث ميارس علـى   ايار بعض النظم
ضـروب   األقليات شىت أنـواع هذه 

يثري التمييز  عن منالتمييز وبغض النظر 
فإا نقطة سوداء يف وطننا العريب ألا 
تدخل ضمن التنكر لتعـدد الثقافـات   

وهو ما يـؤدي إىل بدايـة    .وطمسها
صراعات قـد تعصـف بالشـعوب    

  .والبلدان
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 :آفة جيب أن تزول
   

إن مناهضة التمييز مبختلف أشكاله هو منطق العقل السليم وهو نداء 
الفطرة اإلنسانية، إذ ال ميكن لعاقل أن يستحسن أي سلوك عنصري مهما 
كانت مربراته، ولكن هذا املوقف املناهض يزداد أصالة وعمقا يف النفس 
 عندما تكون له من املبادئ ما تسنده، وعندما تكون هذه املبادئ منطلقة

من عقيدة دينية راسخة فإا تكون أقوى يف تكييف سلوك الفرد، وتكون 
  .أقرب إىل الثبات واالستمرار

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ": يقول اهللا عز وجل خماطبا الناس مجيعا
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم 

 .13اآلية  -سورة احلجرات " إن اهللا عليم خبري
إن هذه اآلية الكرمية، قد مجعت أهم املبادئ العامة اليت جيب أن حتكم 

له ومعتقده وثقافته ونظرته ألخيه اإلنسان بقطع النظر عن أص الفردعالقة 
تؤكد آية : وعاداته، وميكننا أن نلخص هذه املبادئ يف النقاط التالية

وخلقناكم من ذكر : " احلجرات أيضا وحدة النوع اإلنساين يف قوله تعاىل
ومها وحدة اخلالق الذي : فالناس مجيعهم جيتمعون يف أمرين اثنني" وأنثى 

وحواء، فالناس سواسية يف خلقهم ووحدة املصدر البشري العائد آلدم 
هذه الوحدة اليت قررها اهللا عز وجل  و. امليزان اإلهلي ويف امليزان البشري

ال دخل لإلنسان فيها وهي من األمور اليت ال ميكنه التصرف فيها حىت ال 
وإنه ملعىن مهم أن . يكون هناك جمال لتربير أي تفرقة بناء على أصل اخللق

أمام أي إنسان آخر ممن يعرف أو ال يستحضر اإلنسان عندما يقف 
يعرف، أنه أمام خملوق يشترك معه يف نفس اخلالق ونفس املصدر البشري 

 .األول
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  الوطنية التربية وزارة

  مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
        66/0.0.3/14 :رقمال
  
  السيدات والسادة  إىل

  مديري التربية بالواليات 
  )للتنفيذ و املتابعة(                  

  مفتشي التربية الوطنية 
  )لإلعالم واملتابعة(                  
     )للتطبيق(       مديري الثانويات 

  
إحياء اليـوم العـريب   : املوضوع

  .حلقوق اإلنسان
  

املنشـــور رقـــم : املرجـــع
ــاريخ .ر/و.ت.و/571  10د بتـ

املتضمن تقدمي درس  2014مارس 
حول حقوق اإلنسان يف الـوطن  

   .العريب ونبذ كل أشكال التمييز
  

وثيقة بيداغوجية مـن  : املرفقات
 إعداد املفتشية العامة للبيـداغوجيا 

وطن عريب خال من : بدرس عنوانه
  . التمييز

  
حتيي اجلزائر هذه السنة على غرار 
سائر دول اجلامعة العربية، اليـوم  

املصـادف   اإلنسانالعريب حلقوق 
" شعار ، حتت2014مارس  16لـ

ويف . "وطن عريب خال من التمييز

هذا اإلطار، ندعو كافة الثانويات 
إىل املشاركة يف هذه االحتفاليـة  

  .بتنظيم نشاط يف املوضوع
  

كور يف وتكملة للمنشـور املـذ  
املرجع أعاله، يشرفين أن أدعوكم 
إىل القيام بتنشيط التالميذ حـول  
هذا املوضوع من خالل تكلـيفهم  
باستغالل البطاقـة البيداغوجيـة   
املرفقة ومصادر أخرى من أجـل  
إجناز مشاريع دراسة بيداغوجيـة  

فضال  -؛ حيث.خاصة باملوضوع
ــة  ــن املواصــفات البيداغوجي ع

يف هـذا   ينبغي أن تتوفر -العادية
  :الشروط التالية اإلنتاج

  
مـن طـرف    اإلنتـاج يكون  -

جمموعات من تالميذ السنة األوىل 
والثانية ثانوي تتكون كل جمموعة 

عناصر على  من عنصرين أو ثالثة
  األكثر، 

 اإلنتـاج  توظف لعرض هـذا  -
واالتصـال   اإلعالمتكنولوجيات 

تقنيـات   األقلوتستعمل فيه على 
  ،(Power point) البواربونت

توظف يف هذا اإلنتاج اخلـرائط   -
وفق النمـاذج  ) الذهنية(املفاهيمية 

ــيق   ــذكرة التنس ــة يف م املقدم
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املرفقة باملنشور رقـم   البيداغوجي
  ،2011أوت  28املؤرخ يف  451

للتقـدمي يف   يكون العرض قابال -
  وقت وجيز،

أحد  يكون هذا النشاط بإشراف -
األساتذة الرئيسيني أو مـن بـني   
أساتذة التاريخ أو اللغـة العربيـة   

  العلوم اإلسالمية، وآداا أو
يتضمن اإلنتاج أمساء التالميـذ   -

املنجزين له و يـذكر فيـه اسـم    
الثانوية وأمساء األساتذة املؤطرين له 

  ومواد تدريسهم،
يندرج هـذا العمـل ضـمن     -

 التعلميـة  –النشاطات التعليميـة  
القابلة لإلجناز من طرف التالميـذ  

راديا خارج أوقـات الـدروس،   إ
وحتفز بعالمة استحسان حسـب  
قيمتها وتقدير األساتذة جلـدارا  

  . واستحقاقها
    

  
  
  
  
  
  
  
  

مـن كـل    األعمالترسل أحسن 
ثانوية على شكل رقمي إىل مديرية 

، )املصلحة املكلفة بالدراسة(التربية 
حيث ترتب من قبل جلنة أسـاتذة  
تشكل هلذا الغرض و تنتقى مـن  

األعمال الثالثة األوىل لتكافأ  بينها
وتنشر على موقع مديرية التربيـة  
وترسل إىل مديرية التعليم الثانوي 
العام والتكنولوجي عـرب الربيـد   
العادي والرقمي حيث تكون حمل 
تقييم ويستدل بأحسنها باعتبارهـا  
مناذج ترفق بالتقرير النهائي الـذي  
يرسل جلامعة الدول العربية عـن  

  .لشؤون اخلارجيةطريق وزارة ا
  

ينظّم هذا النشاط بكافة ثانويـات  
مارس  16الوطن ليقدم يوم األحد 

أو،إن تعذر ذلك، خـالل   2014
   .أيام نفس األسبوع

   
  2014مارس  11اجلزائر يف 

  عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه
  مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

عبد القادر ميسوم



21 
 

  اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية 
  وزارة التربية الوطنية

      املفتشية العامة للبيداغوجيا
      مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

 
وطن عريب خـال  : عنوان الدرس

     من التمييز
  

  الثانوي التعليم: املرحلة
 

  حقوق اإلنسان
   

هي احلقوق واحلريات املسـتحقة  
 إنسـانا، لكل شخص رد كونه 

ىل اإلقرار مبا إ فهومهذا املويستند 
جلميع أفراد األسرة البشرية مـن  

فهـم   قيمة وكرامة أصيلة فـيهم، 
يستحقون التمتع حبريات أساسـية  

وبإقرار هذه احلريات فـإن   ،معينة
يستطيع أن يتمتـع بـاألمن    املرء

اً على اختـاذ  واألمان، ويصبح قادر
وحتفـظ   تنظم حياته القرارات اليت

أدميته اليت كرمه اهللا تعاىل بـنص  
  . الكتاب

  
وكانت منظمة األمم املتحدة الـيت  
تعمل للمحافظـة علـى األمـن    

الدوليني قد سنت معظـم   والسالم
القوانني الدولية اليت تقر حقـوق  

وميكـن  . صيانتها اإلنسان وتكفل
 :تصنيفها إىل

 .الشخصيةحقوق السالمة  1-

  . احلريات املدنية -2
احلقوق االجتماعية  -3

  .واالقتصادية
  

أهم املواثيق الدولية حول حقوق 
  :  اإلنسان

  
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  -1

 1948ديسمرب 10

االتفاقية الدولية إلزالة التمييـز   -2
وقـد   ،العنصري وأشكاله كافـة 

اجلمعية العامة يف ديسـمرب   أقرا
 .2106رقم بقرارها  1965

اإلعالن اخلاص بإزالـة كـل    ـ 3
أشكال عدم التسـامح والتمييـز   

وقـد  . الدين أو املنفعة القائم على
صدرت اجلمعية العامـة بتوافـق   

 .1981اآلراء يف نوفمرب 

االتفاقية اخلاصة بإزالـة كـل    ـ 4
أشكال التمييز ضد النساء، وقـد  

ية العامة يف ديسـمرب  اجلمع أقرا
ودخلت حيـز النفـاذ يف    1979

إليها دول  وانضمت 1981سبتمرب 
 .1994تربو على املئة حىت اية 

االتفاقيــة اخلاصــة مبكافحــة  ـ 5
التعــذيب واملعاملــة أو العقــاب 
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الالإنساين أو احملّط مـن   و القاسي
الكرامة وقد تبنتها اجلمعية العامـة  

 1984ديسـمرب   10 بـالتوافق يف 
يوليو  26دخلت حيز النفاذ منذ و

1987 . 

االتفاقية اخلاصة حبقوق الطفـل   ـ6
 20وقد تبنتها اجلمعية العامـة يف  

ودخلت حيز النفاذ  1989نوفمرب 
  .1990 سبتمرب 2بدءاً من 

اإلعالن اخلاص باحلق يف التنمية  ـ 7
ي ـة فـية العامـوقد أقرته اجلمع

 . 128بقرارها رقم  1986 /12/ 4
االتفاقية اخلاصة مبركز الالجئني  -8

 22وقد دخلت حيز النفـاذ مـن   
وكذلك االتفاقيـة   1954 نيسان

اخلاصة بعـدميي اجلنسـية وقـد    
مئـة   انضمت إىل األوىل أكثر من

 .ومخسني دولة
ــاللجوء  ـ9 اإلعــالن اخلــاص ب

اإلقليمي الذي أقرته اجلمعية العامة 
مبوجب قرارهـا   14/12/1967يف 

 .22 الدورة 2312رقم 
االتفاقية اخلاصة حبماية حقوق  ـ 10

العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم  
أقرا اجلمعية العامة لألمـم   وقد

) 45الدورة ( 158املتحدة بقرارها 
وما زال قيـد   1991 فرباير 25يف 

  .النظر من الدول األعضاء

أقرت جامعـة   وتعزيزا هلذا املسعى
العربيـة   الدول العربية ممثلة باللجنة

يوماً حلقوق  اإلنسانالدائمة حلقوق 
 16الذي يصادف  العريب اإلنسان

ثقافـة   مارس من كل سنة لنشـر 
على حياته العلميـة   إجياباتنعكس 

والصحية والنفسية واالجتماعيـة  
ــة ــىت العقلي ــلوكية وح  والس

وان يكــون يومــا ، واإلدراكيــة
  . تفاعليا للعرب مبشرقهم ومغرم

  
  قوق اإلنسان؟ملاذا يوم عريب حل

  
العامل سنويا يف العاشر مـن   تفلحي

شهر ديسمرب من كل عام بـاليوم  
ليكـون   اإلنسـان العاملي حلقوق 

شاهدا علـى تقـدم احلضـارات    
وتعاوا و تقامسها االهتمام حبقوق 

 تاتمعــاو الــدول و  األفـراد 
التـاريخ  وليكون يوما مميـزا يف  

 .باعتبار أن الفرد هو أساس النهضة
مـن  يف عاملنا العريب نـرى   و حنن
يكون لدى جمتمعاتنـا   أن األمهية

ليس خاص  العربية و مواطنينا يوم
وإمنـا   متيزا عن اآلخرين أو تقليدا

مـن   يوم نقف فيه على ما حققناه
و تقدم يف سـبيل دعـم    اتاجناز

فلقـد أدركـت   . اإلنسانحقوق 
الدول العربية أن حتقيـق التنميـة   

"  أن ينطلق مـن مبـدأ  املستدامة 
و ما يندرج حتـت  " أوال اإلنسان
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ذلك املبدأ من رغبة يف احترام ذات 
و حقوقه سعيا حنو توجيه  اإلنسان
متييز  أياتمع و بدون  أفرادمجيع 

  .املتكامل لبناء اتمع
  
العناية بالفرد و حبقوقـه هلمـا    إن

كفيالن بضـمان انتمـاء و والء   
املواطن للمجتمع و للدولة ولضمان 

ناء اتمع و حتفيز وسائل لب أفضل
فاملنطقـة  . العمل و التنمية الشاملة

كانت أكثر املنـاطق الـيت    العربية
انتهكت ا حقوق اإلنسان مـن  
طرف االستعمار مـن مصـادرة   
للحريات وإجـراءات اسـتثنائية   
باحلرمان مـن أبسـط احلقـوق    

زاف للمـوارد الطبيعيـة   ـواستن
والبشــرية ممــا أدى إىل تعطيــل 

   .طويلة النهضة لسننيمشروع 
  

حبقـوق   لفاعتماد يوم لالحتفـا 
عالمة  )مارس 16(اإلنسان عربيا 

 يسيءفارقة يف منطقتنا العربية اليت 
فهـم حضـارا    اآلخـر العامل 

 على إمياننـا وتأكيدا ،وخصوصيتها
ة يمببادئ األمم املتحـدة وشـرع  

إن كنـا  حقوق اإلنسان الدوليـة  
ـ  احتفلنا ريب العام املاضي باليوم الع

 يفضـي إىل  رحـوا "حتت شعار 
املطلوب عربيا هـو  ألن "التسامح

  العمل على نبذ التعصب والغلـو
والطائفية واملذهبية، وبناء اتمعات 

 واملواطنةعلى أساس القيم اإلنسانية 
املشتركة، وهو ما سيؤدي حتمـا  
إىل بناء جمتمع تتعايش فيـه كـلّ   
املكونات بشكل هادئ وسـلس  

همات والقضـايا  لتتفرغ الحقا للم
احلقيقية من قبيل التنمية وجماـة  

فإننا هذه السـنة   الفقر والتخلف
حنتفل باليوم العريب حلقوق اإلنسان 

وطن عريب خال مـن  "حتت شعار 
سـلوك غـري   التمييز الن  "التمييز

 نطـوي علـى  ي إذا كان مشروع
 مفاضلة بني أفـراد أو مجاعـات  
بسبب خاصية العنصر أو اللون أو 

أو السن  الوطنأو  اجلنس الدين أو
. الـوظيفي  أو اإلعاقة أو الوضـع 

ال يكون إال على ز بني الناس فالتميي
ال  "واالسـتحقاق  اجلدارة أساس 

فرق بـني عـريب وأعجمـي إالّ    
  .حديث شريف "بالتقوى 

  
من اإلعـالن  املادة الثانية كما أن 

تنص  1948العاملي حلقوق اإلنسان 
تـع  لكل إنسان حق التم" على أن

الواردة يف  بكافة احلقوق واحلريات
هذا اإلعـالن، دون أي متييـز،   
 كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو

اجلنس أو اللغة أو الدين أو الـرأي  
السياســي أو أي رأي آخــر، أو 

أو االجتمـاعي أو   األصل الوطين
  ."آخر الثروة أو امليالد أو أي وضع
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فالتمييز من شانه أن يوسع دائـرة  
والسلبية لدى فئـات مـن   احلياد 

اتمع مـن خـالل إحساسـهم    
مما يشكل خماطر جديـة   شبالتهمي

  .على استقرار اتمع وتطوره
  
انطالقا من هذا أضحت ثقافـة  و 

كـل   اإلنسـان وحماربـة  حقوق 
التمييز يف نظـر اجلميـع    أشكال

ــدم  ــا لكــل تق ــارا حقيقي معي
فبنـاء   فعالة،تنموية  وإستراتيجية

وطن عريب خال من التمييز جيـب  
عدة مبادئ أن يأخذ بعني االعتبار 

  : أمهها
  
حقوق املرأة هي جزء أصيل من  -

ترسخ  اليت منظومة حقوق اإلنسان
، بالكرامة واملسـاواة  شعور املرأة

إدارة شـؤون   وتعزز مشاركتها يف
وتنمي لـديها اإلحسـاس    البالد

 والوعي بوحدة املصري مع الرجـل 
 األحـوال حال من  بأيةفال ميكن 

املرأة وتكـريس الوضـع    ميش
عتبـارات  ئها الاملتدين هلا، وإقصا

أو ثقافيـة أو سياسـية أو    عقدية
 باملواثيق الدولية التملص من االلتزام

هذا يعين بكل تأكيد حتييدها عـن  
و تعطيل نصـف   املهام املنوطة ا

  . طاقة اتمع
  
 

 -األطفال يف أي مكان  حقوق -
  :و اليت تضمنودون متييز، 

يف البقـاء، والتطـور    حق الطفل
والنمو إىل أقصى حد، واحلماية من 

وسوء املعاملـة   التأثريات املضرة،
املشــاركة حــق واالســتغالل، و

وحق احتـرام   الكاملة يف األسرة
فال ميكن أن تشـكل   رأي الطفل

غري املنسجمة مع أراء الكبار  آراؤه
در قلق بل ينبغـي أن تكـون   مص

  . مصدر ارتياح
  

و قد تكفلت االتفاقيات الدوليـة  
حقوق األطفال عن طريـق  حبماية 

 وضع املعايري اخلاصـة بالرعايـة  
املدنية  الصحية والتعليم واخلدمات

القانونيـة املتعلقـة   االجتماعية وو
  .بالطفل

  
ـ  -  ةنفي استبعاد األقليات الديني

املشاركة  من.....واللغوية والعرقية
يف احلياة السياسـية االقتصـادية   
واالجتماعية بنفس الدرجة املتاحة 

السكان وما ينجر عن ذلك  ةلغالبي
من تكريس لثقافة الكراهية وزيادة 
التوترات االجتماعية بل جيـب أن  

يف الوطن العـريب   تشكل األقليات
عنصر قوة وقيمة مضافة من خالل 
 زيادة فرص التنوع والثراء فاحترام
التنوع اللغوي والـديين والعرقـي   

فـال   يصبح أمرا ملزما على اجلميع
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 "هم"و" حنن"تسود عقلية  أنجيب 
جتسـيدا لثقافـة    "حنن مجيعا "بل 

  . العيش املشترك
  
ذوي االحتياجات  حفظ حقوق -

اخلاصة واستبعاد إقصائهم وممارسة 
ضرورة فـرض   عالتمييز ضدهم م

أقصى درجات االحتـرام املـادي   
حىت يصـبح تغـيري    وي هلمواملعن

مواقف األشخاص إزاء هذه الفئـة  
أمرا يف غاية األمهيـة بـل مـن    

مـع ضـرورة القيـام    .املسلّمات
بتعديالت يف املتطلبات التعليميـة  
والتربوية واحلياتية بشكل يتفق مع 
قدرام قصد إشراكهم يف مجيـع  

و األمـر نفسـه   . جماالت احلياة
  . بالنسبة إىل كبار السن

  
توفري الرعاية الكاملة للمهاجرين  -

العربية نتيجة  نإىل البلدا و الالجئني
لظروف قاهرة مهما كانت طبيعتها 

  .و مهما كان مصدرها
  

و قد اختذت اجلزائر يف هذا االجتاه 
تدابري إجيابية لتكريس ثقافة حقوق 

ـ    ةاإلنسان وحماربة التمييـز بكاف
أشكاله على مسـتوى التشـريع   

  ل املوافقة على واملمارسة من خال
  
  

مجيع االتفاقيات الدولية اخلاصـة  
املـرأة  (حبماية حقوق اإلنسـان  

ــل ــارك .....)والطف يف  ةواملش
املنظمات اإلقليمية والدولية الناشطة 
يف هذا امليدان مع سن العديد مـن  

 هالقوانني والتشريعات يف هذا االجتا
رفع نسب مشاركة املرأة  من خالل

و إدمـاج ذوي   يف االس املنتخبة
 االحتياجات اخلاصـة وترقيتـهم  

 ماي 08املؤرخ يف  09/02قانون (
وزيادة اإلنفاق احلكـومي  ) 2002

من أجل تكفل أفضـل بتمـدرس   
  .األطفال وصحتهم

  
 تضافروختاما، نؤكد على ضرورة 

كافحـة  مل اجلهود وطنيا و عربيـا 
 بتجنيـد كـل   ،والتعصب التمييز

حبوث من مراكز القدرات الوطنية 
ــةو  ــات حكومي ــياغة  آلي لص

 سياسات وبرامج ووضع تشريعات
التسامح تنبذ التمييز وترسي ثقافة 

ل وتقب واحلوار والوسطية واالعتدال
بغية الوصول إىل وطن عريب  اآلخر

 .خال من التمييز
  

مفتش التربية الوطنية ملاديت التاريخ 
  واجلغرافيا

 عبد احلميد بشتة
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  راطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميق
  وزارة التربية الوطنية

       مديرية التكوين
  69/0.0.5/14 :الرقم

  
  إىل

التربية  مديري السيدات والسادة
  للواليات

  
التكفـل بتجسـيد   : املوضوع 

الترتيبات املنبثقة عـن امللتقـى   
حـول متـدرس    الوطين التكويين

التالميــذ يف األقســام متعــددة 
  .املستويات

  
املراســلة رقــم   :املرجــع 

ــة يف /58/0.0.5 املؤرخــــ
26/2/2014.  
 

تبعا للمراسلة املذكورة يف املرجـع  
أعاله، يشرفين أن أفيـدكم بـأن   
وزارة التربية الوطنية، نظمت ملتقى 
وطنيا حول متـدرس التالميـذ يف   
األقسام متعددة املستويات، أيـام  

ــارس  5،4،3 ــة 2014م ، بوالي
تلمسان، وقد شارك فيـه ممثلـو   

باألقسام متعـددة   يات املعنيةالوال
  .والية 37املستويات، البالغ عددها 

  
ولتعميم عمليـة التكـوين علـى    
املفتشني املعنيني وكـذلك علـى   

املعلمني املكلفني باألقسام متعددة 
املستويات، يشرفين أن اطلب منكم 

  :القيام بالترتيبات التالية 
  
تكليف املفتش الذي شارك يف  -1

ـ  وطين املـذكور  أشغال امللتقى ال
بتنظيم لقاء مع املفتشني املعنـيني  
باألقسام متعددة املستويات، يقدم 
خالله عرضا مفصال عن أشـغال  
امللتقى، ويسلم لكل واحد نسخة 

  .من حصيلة اإلشغال
  
تكليف نفس املفتش بالتنسـيق   -2

مع زمالئه، بتحضري ملتقى تكويين 
والئي لفائدة املعلمـني املكلفـني   
باألقسام متعددة املستويات علـى  

 :ما مت تقدميه يف امللتقى الوطين غرار
عروض نظرية حول التدريس  -2-1

  .يف األقسام متعددة املستويات
أعمال ورشات إلثراء أرضية  -2-2

يف امللتقـى الـوطين    العمل املقدمة
اقتـراح تـدبري    واملتعلقة مبشاريع

جداول التوقيت، اقتـراح تـدبري   
ــدرجات  ــف الت الفضــاء، تكيي

  .السنوية
تقدمي درسني منوذجني مـع   -2-3

  .قسم متعدد املستويات
  
 ينظم امللتقى الوالئي خالل شهر -3

يف كـل الواليـات    2014 أفريل
  .املعنية
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ترسل حصيلة أشغال امللتقـى   -4
إىل  الوالئي ومقترحات املشاركني

ـ ـمديرية التعليم األساس ل ـي قب
 .2014 أفريل 30
  

ــذه ــتكون  إن ه املقترحــات س
موضوع دراسة من طرف خليـة  
تشكل هلذا الغرض السـتخالص  
وثائق منهجية توضع يف متنـاول  
املعلمني املكلفني باألقسام متعددة 
املستويات يف بداية السنة الدراسية 

2014/2015.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لذلك، فإين اطلب منكم احلـرص  
شخصيا على التحضري احملكم هلذه 
العملية وتنفيذها يف وقتها احملـدد  
حىت نتمكن مـن إعـداد أدوات   
 منهجية توضع يف متناول املعلمـني 

   .املعنيني
  

 2014مارس  9 اجلزائر يف
  عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه

  مدير التكوين
 لبصريأحسن 
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
فيفري  13مؤرخ يف  01قرار رقم 

 مهين امتحانفتح  يتضمن 2014
بالتكوين  اللتحاقل يف دورة ثانية
ــص ــلك  املتخص ــديريس  م

  .متوسطة مديربة رت املتوسطات
  

  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 

 مالفردي اليت  وأالطابع التنظيمي 
  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

 و سـنة ماي 13 املوافق 1415عام 
نشـرات   حداثاملتعلق بإ ،1995

ــات واإلدارات ــة للمؤسس  رمسي
  .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 1433نية عام الثا

تنظيم  كيفياتل دداحمل، 2012سنة 
املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

  العمومية وإجرائها،
 

الوزاري املشـترك   مبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

إطار تنظيم املسابقات علـى   حيدد
أساس االختبارات واالمتحانـات  
املهنية لاللتحاق مبختلف الرتـب  
وبعض املناصب العليـا للتربيـة   

  ،الوطنية
 

الـوزاري املشـترك    مبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

قائمة املؤسسـات العموميـة   حيدد 
املؤهلة لتنظيم إجراء املسابقات على 
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تبـارات واالمتحانـات   أساس االخ
املهنية لاللتحاق مبختلـف الرتـب   
وبعض املناصـب العليـا للتربيـة    

  ،الوطنية
 

وبناء على املخطط القطاعي السنوي 
للتكوين وحتسني املستوى وجتديـد  
ــوان  ــوظفني واألع ــات امل معلوم
املتعاقدين اخلاص بالتربيـة الوطنيـة   

  ،2013بعنوان سنة 
 

املؤرخ يف  44وبناء على القرار رقم 
املتضـمن فـتح    2013أكتوبر  22

االمتحان املهين لاللتحاق بـالتكوين  
املتخصص سلك مديري املتوسطات 

  رتبة مدير متوسطة،
 

 782وبناء على رأي املطابقة رقـم  
   ،2013أكتوبر  30املؤرخ يف 

  
وبناء على مراسلة املديريـة العامـة   

املؤرخة  782للوظيفة العمومية رقم 
ــوبر 17يف  ــمنة  2013 أكت املتض

املوافقة على تنظـيم االمتحانـات   
 .2013املهنية، بعنوان سنة 

  
  يقرر 

  
إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل

يف  مهين امتحانكيفيات فتح حتديد 
دورة ثانيــة لاللتحــاق بــالتكوين 

ــلك   ــص لس ــديرياملتخص  م
  . متوسطة مدير ، رتبةاملتوسطات

  
املتبقية حيدد عدد املناصب  :2املادة 

يف الـدورة األوىل  شغلها اليت مل يتم 
 09/12/2013-08تـاريخ  باملنظمة 

 693 منصبا ماليا من جمموع 31بـ 
 القطاعي للمخططمنصبا ماليا، طبقا 

 املسـتوى  وحتسني للتكوين السنوي
 واألعوان املوظفني معلومات وجتديد

 الوطنيـة  بالتربيـة  اخلاص املتعاقدين
 للجـدول  ووفقا 2013 سنة بعنوان

  .امللحق بالقرار
  

 املهـين  االمتحـان فتح ي :3املادة 
رتبة التكوين املتخصص للاللتحاق ب

للمترشحني املنتمني  ،متوسطة مدير
  :إىل رتب

  
 الـذين  ،للتربية سئيلرا املستشار -

 اخلدمة من سنوات) 5( مخس يثبتون
 الصفة، ذه الفعلية

 الـذين  ،للتربية الرئيسي املستشار- 
 اخلدمة من سنوات) 7( سبع يثبتون
 مـن  واملنحدرين الصفة ذه الفعلية
 التعليم، أسالك

 يثبتـون  الذين ،ةـالتربي مستشار- 
 الفعلية اخلدمة من سنوات) 7( سبع
ـ  ةـالصف ذه  مـن  نـواملنحدري

 التعليم، أسالك



30 
 

 التعلـيم  يف الرئيسـي  اذتاألس- 
) 7( سـبع  يثبتون الذين ،املتوسط
 ـذه  الفعليـة  اخلدمة من سنوات
  .الصفة

  
التسـجيالت   آجلحيدد  :4املادة 

 خمسة عشربـ املهين االمتحانيف 
 تـاريخ ابتداء من  يوم عمل )15(

  .اإللصاق، يف أماكن العمل
  

 املهـين  االمتحان شملي :5املادة 
  :االختبارات التالية

 3 املدة ،الثقافة العامة يف اختبار - 1
  ،2 املعامل ساعات،

 3 املدة التربية، علوم يف اختبار - 2
 ،3 املعامل ساعات،

ــار - 3 ــة  يف اختب ــة األجنبي اللغ
، املـدة  )الفرنسية أو اإلجنليزيـة (

 .1، املعامل )2(ساعتان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يف  20مـن   5كل عالمة تقل عن 
أحد االختبارات الكتابيـة تعـد   

  .إقصائية
  

بإمكان املترشحني غـري   :6املادة 
 االمتحـان املقبولني للمشاركة يف 

طعن لدى السلطة اليت  ، تقدمياملهين
هلا صالحية التعيني اليت جيب عليها 
البت يف هذا الطعن والـرد علـى   

أيام عمـل  ) 5(املعنيني قبل مخسة 
على األقـل من تـاريخ إجـراء   

  .املهين االمتحان
  

يسري مفعول هذا القرار  :7املادة 
ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر 
يف النشرة الرمسية لوزارة التربيـة  

  .الوطنية
                                        

  2014فيفري  13اجلزائر يف 
  عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه
  مدير تسيري املوارد البشرية

  عبد احلكيم بوساحية
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
فيفري  13مؤرخ يف  02قرار رقم 

 مهين امتحانفتح  يتضمن 2014
بالتكوين  اللتحاقل يف دورة ثانية

 املدارس مديرياملتخصص سلك 
 مدرسـة  مـدير بـة  رت االبتدائية
  .ابتدائية

  
  وزير التربية الوطنية،إن 
  

 145-66مبقتضى املرسـوم رقـم   
 1386صـفر عـام    12 مؤرخ يف

تعلق ي، 1966 يونيو سنة 02 املوافق
بتحرير ونشر بعض القرارات ذات 

 مالفردي اليت  وأالطابع التنظيمي 
  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

 و سـنة ماي 13 املوافق 1415عام 

نشـرات   حداثاملتعلق بإ ،1995
ــات واإلدارات  ــة للمؤسس رمسي

  .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،
 

م ـيذي رقـرسوم التنفمبقتضى امل
مجــادى  03 مــؤرخ يف 12-194

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

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

  العمومية وإجرائها،
 

الوزاري املشـترك   مبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

إطار تنظيم املسابقات علـى   حيدد
أساس االختبارات واالمتحانـات  
املهنية لاللتحاق مبختلف الرتـب  
وبعض املناصب العليـا للتربيـة   

  ،الوطنية
 

الوزاري املشـترك   مبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

قائمة املؤسسات العموميـة  حيدد 
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املؤهلة لتنظيم إجـراء املسـابقات   
ــاس االخ  ــى أس ــارات عل تب

واالمتحانات املهنيـة لاللتحـاق   
مبختلف الرتب وبعض املناصـب  

  ،العليا للتربية الوطنية
 

وبناء علـى املخطـط القطـاعي    
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

  ،2013الوطنية بعنوان سنة 
 

املـؤرخ   45وبناء على القرار رقم 
املتضمن فتح  2013أكتوبر  22يف 

االمتحان املهين لاللتحاق بالتكوين 
املتخصص سلك مديري املـدارس  
  االبتدائية رتبة مدير مدرسة ابتدائية،

 
 782وبناء على رأي املطابقة رقم 

وبناء  ،2013أكتوبر  30املؤرخ يف 
على مراسلة املديرية العامة للوظيفة 

 17خة يف املؤر 782العمومية رقم 
املتضمنة املوافقة على  2013أكتوبر 

تنظيم االمتحانات املهنية، بعنـوان  
 .2013سنة 

  
  يقرر 

  
إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل

 مهـين  امتحانكيفيات فتح حتديد 
لاللتحاق بـالتكوين   يف دورة ثانية

 املدارس مديرياملتخصص لسلك 
 مدرسـة  مـدير  ، رتبـة االبتدائية
  . ابتدائية

  
حيدد عـدد املناصـب   :2املادة 

املتبقية اليت مل يتم شغلها يف الدورة 
خ ــبتارية ـمـى املنظـاألول
ــ 08-09/12/2013  1236ـ بـ

 3209مـن جممـوع    منصبا ماليا
 للمخطـط ، طبقـا   منصبا ماليا

 وحتسني للتكوين السنوي القطاعي
 املوظفني معلومات وجتديد املستوى
 بالتربية اخلاص املتعاقدين واألعوان

 ووفقـا  2013 سنة بعنوان الوطنية
  .امللحق بالقرار للجدول

  
 املهـين  االمتحانفـتح ي: 3املادة 
التكوين املتخصـص  اق بـلاللتح

 ،ابتدائيـة  مدرسـة  مديرة ـرتبل
  :للمترشحني املنتمني إىل رتب

  
 ،االبتدائية املدرسة مدير مساعد- 

 من سنوات) 5( مخس يثبتون الذين
 الصفة، ذه الفعلية اخلدمة

 املدرسـة  يف الرئيسـي  ذااألست- 
) 5( مخس يثبتون الذين ،االبتدائية
 ـذه  الفعليـة  اخلدمة من سنوات
  .الصفة

  
التسـجيالت   آجلحيدد  :4املادة 

 خمسة عشربـ املهين االمتحانيف 
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 تـاريخ ابتداء من  يوم عمل )15(
  .اإللصاق، يف أماكن العمل

  
 املهـين  االمتحان شملي :5املادة 

   :االختبارات التالية
  
 املدة ،الثقافة العامة يف اختبار - 1
  ،2 املعامل ساعات، 3
 3 املدة التربية، علوم يف اختبار - 2

 ،3 املعامل ساعات،
اللغــة األجنبيــة  يف اختبــار - 3
، املـدة  )الفرنسية أو اإلجنليزيـة (

 .1، املعامل )2(ساعتان 
  

يف  20مـن   5كل عالمة تقل عن 
أحد االختبارات الكتابيـة تعـد   

  .إقصائية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بإمكان املترشحني غـري   :6املادة 
 االمتحـان املقبولني للمشاركة يف 

، تقدمي طعن لدى السلطة اليت املهين
  هلا صالحية التعيني اليت جيب عليها 

البت يف هذا الطعن والـرد علـى   
أيام عمـل  ) 5(املعنيني قبل مخسة 

على األقـل من تـاريخ إجـراء   
  .املهين االمتحان

  
يسري مفعول هذا القرار  :7املادة 

ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر 
يف النشرة الرمسية لوزارة التربيـة  

  .الوطنية
  

  2014فيفري  13اجلزائر يف 
  عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه
  مدير تسيري املوارد البشرية

  عبد احلكيم بوساحية
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
فيفري  13مؤرخ يف  03قرار رقم 

 مهين امتحانفتح  يتضمن 2014
بالتكوين  اللتحاقل يف دورة ثانية

 التعلـيم  مفتشياملتخصص سلك 
 التعلـيم  مفـتش بـة  رت املتوسط
  املتوسط

  
  إن وزير التربية الوطنية،

  
 145-66مبقتضى املرسـوم رقـم   

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

بتحرير ونشر بعض القرارات ذات 
الطابع التنظيمي أو الفردي اليت م 

 وضعية املوظفني، 
  

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

مـارس سـنة    27املوافق  1410
، يتعلق بسـلطة التعـيني،   1990

، بالنســـبة والتســـيري اإلداري
 وأعوان اإلدارة املركزية للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

  العمومية ذات الطابع اإلداري،
 

م ـذي رقـمبقتضى املرسوم التنفي
ذي احلجة  13مؤرخ يف  95-132

مايو سـنة   13املوافق  1415عام 

، املتعلق بإحداث نشـرات  1995
ــات واإلدارات  ــة للمؤسس رمسي

  .العمومية
  

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

أكتـوبر سـنة    11املوافق  1429
املتضمن القانون األساسـي   2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
اخلاصة بالتربية الوطنيـة، املعـدل   

  واملتمم،
  

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

أفريل  25املوافق  1433الثانية عام 
احملدد لكيفيات تنظيم ، 2012سنة 

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
يف املؤسسـات واإلدارات  املهنية 

  العمومية وإجرائها،
  

الوزاري املشـترك   مبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد إطار تنظيم املسابقات علـى  
أساس االختبارات واالمتحانـات  
املهنية لاللتحاق مبختلف الرتـب  
وبعض املناصب العليـا للتربيـة   

  الوطنية،
 

الوزاري املشـترك   مبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد قائمة املؤسسات العموميـة  
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املؤهلة لتنظيم إجـراء املسـابقات   
ــارات    ــاس االختب ــى أس عل
واالمتحانات املهنيـة لاللتحـاق   
مبختلف الرتب وبعض املناصـب  

  العليا للتربية الوطنية،
 

وبناء على املخطط القطاعي السنوي 
ملستوى وجتديـد  للتكوين وحتسني ا

ــوان  ــوظفني واألع ــات امل معلوم
املتعاقدين اخلاص بالتربيـة الوطنيـة   

 ،2013بعنوان سنة 
 

املؤرخ يف  48وبناء على القرار رقم 
املتضـمن فـتح    2013أكتوبر  22

االمتحان املهين لاللتحاق بـالتكوين  
مفتشـي التعلـيم   املتخصص سلك 

  ،مفتش التعليم املتوسطرتبة  املتوسط
 

 782وبناء على رأي املطابقة رقـم  
وبناء  ،2013أكتوبر  30املؤرخ يف 

على مراسلة املديرية العامة للوظيفـة  
 17املؤرخـة يف   782العمومية رقم 

املتضمنة املوافقة على  2013أكتوبر 
تنظيم االمتحانات املهنية، بعنـوان  

  .2013سنة 
  

  يقرر 
  

إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل
 مهين امتحانكيفيات فـتح حتديد 

لاللتحاق بـالتكوين   يف دورة ثانية

 التعلـيم  مفتشياملتخصص لسلك 
 التعلـيم  مفـتش  ، رتبـة املتوسط
  . املتوسط

  
حيدد عــدد املناصـب    :2املادة 

املتبقية اليت مل يتم شغلها يف الـدورة  
ـ اريـبتة ـى املنظمـاألول خ ــ
منصبا  181ـ ب 08-09/12/2013

، منصبا ماليـا  469من جمموع  ماليا
 السـنوي  القطـاعي  للمخطططبقا 

 وجتديـد  املستوى وحتسني للتكوين
ــات ــوظفني معلوم ــوان امل  واألع

 الوطنيـة  بالتربيـة  اخلاص املتعاقدين
 للجـدول  ووفقا 2013 سنة بعنوان

  .امللحق بالقرار
  

 املهـين  االمتحانفـتح ي: 3املادة 
ـ ـلاللتح التكوين املتخصـص  اق ب

 ،املتوسـط  التعلـيم  مفتشة ـرتبل
التسيري املايل واملادي " ختصص بعنوان

للمترشحني املنتمني " يف املتوسطات 
 الـذين  ،رئيسـي  مقتصد إىل رتبة

 اخلدمة من سنوات) 7( سبع يثبتون
  .الصفة ذه الفعلية

  
التسجيالت يف  آجلحيدد  :4املادة 

 )15( مسة عشـر خب املهين االمتحان
اإللصاق،  تاريخابتداء من  يوم عمل

  .يف أماكن العمل
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 املهـين  االمتحـان  شملي :5املادة 
   :االختبارات التالية

  
 3 املدةالثقافة العامة،  يف اختبار - 1

 ،2 املعامل ساعات،
 4 املدة االختصاص، يف اختبار - 2

 ،3 املعامل ساعات،
 3 املدة التربية، علوم يف اختبار - 3

 .2 املعامل ساعات،
  

يف  20مـن   5كل عالمة تقل عن 
أحد االختبارات الكتابيـة تعـد   

  .إقصائية
  

بإمكان املترشحني غـري   :6املادة 
 االمتحـان املقبولني للمشاركة يف 

  ، تقدمي طعن لدى السلطة اليت املهين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هلا صالحية التعيني اليت جيب عليها 
البت يف هذا الطعن والـرد علـى   

أيام عمـل  ) 5(املعنيني قبل مخسة 
على األقـل من تـاريخ إجـراء   

  .املهين االمتحان
  

يسري مفعول هذا القرار  :7املادة 
ابتداء من تاريخ التوقيـع عليـه و   
ينشر يف النشرة الرمسيـة لـوزارة   

  .التربية الوطنية
                                        

  2014فيفري  13اجلزائر يف 
  بتفويض منهعن وزير التربية الوطنية و 

  مدير تسيري املوارد البشرية
  عبد احلكيم بوساحية
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
فيفري  19مؤرخ يف  04قرار رقم 

 مهين امتحانفتح  يتضمن 2014
بالتكوين  اللتحاقل يف دورة ثانية

 الثانويات مديرياملتخصص سلك 
  ثانوية مديربة رت
  

  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 

 مالفردي اليت  وأالطابع التنظيمي 
  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،
  

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

 و سـنة ماي 13 املوافق 1415عام 
نشـرات   حداثاملتعلق بإ ،1995

ــات واإلدارات  ــة للمؤسس رمسي
  .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 م ـاملرسوم 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،
  

الوزاري املشـترك   مبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

إطار تنظيم املسابقات علـى   حيدد
أساس االختبارات واالمتحانـات  
املهنية لاللتحاق مبختلف الرتـب  
وبعض املناصب العليـا للتربيـة   

  ،الوطنية
 

الوزاري املشـترك   مبقتضى القرار
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

قائمة املؤسسات العموميـة  حيدد 
املؤهلة لتنظيم إجـراء املسـابقات   
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ــاس   ــى أس ــارات عل االختب
واالمتحانات املهنيـة لاللتحـاق   
مبختلف الرتب وبعض املناصـب  

  ،العليا للتربية الوطنية
 

وبناء علـى املخطـط القطـاعي    
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين اخلاص بالتربية 

 ،2013الوطنية بعنوان سنة 
 

املـؤرخ   43وبناء على القرار رقم 
املتضمن فتح  2013أكتوبر  22يف 

بالتكوين  االمتحان املهين لاللتحاق
 الثانويات،املتخصص سلك مديري 

  ،ثانويةرتبة مدير 
 

 782وبناء على رأي املطابقة رقم 
 ،2013أكتوبر  30املؤرخ يف 

وبناء على مراسلة املديرية العامـة  
املؤرخة  782للوظيفة العمومية رقم 

املتضمنــة   2013أكتوبر  17يف 
املوافقـة على تنظيم االمتحانـات  

 .2013املهنية، بعنـوان سنة 
  

  يقرر 
  

هـذا القـرار  يهدف :املادة األوىل
 امتحانكيفـيات فـتح إىل حتديد 

ــة  مهــين لاللتحــاق يف دورة ثاني

 مـديري بالتكوين املتخصص لسلك 
  . ثانوية مدير ، رتبةالثانويات

  
حيدد عــدد املناصـب    :2املادة 

املتبقية اليت مل يتم شغلها يف الـدورة  
ـ بتارية ـمـى املنظـاألول خ ــ
منصـبا   86ـ ب 08-09/12/2013

، منصبا ماليـا  375من جمموع  ماليا
 السـنوي  القطـاعي  للمخطططبقا 

 وجتديـد  املستوى وحتسني للتكوين
ــات ــوظفني معلوم ــوان امل  واألع

 الوطنيـة  بالتربيـة  اخلاص املتعاقدين
 للجـدول  ووفقا 2013 سنة بعنوان

  .امللحق بالقرار
  

 املهين انـاالمتحفـتح ي: 3املادة 
ـ ـلاللتح التكوين املتخصـص  اق ب

للمترشـحني   ،ثانوية مديرة ـرتبل
 الذين ،الثانوية ناظراملنتمني إىل رتبة 

 مـن  سـنوات ) 5( مخـس  يثبتون
 الصـفة  ـذه  الفعليـة  ةـاخلدم

 التعلـيم  أستاذ رتبة من واملنحدرين
  .الثانوي

  
التسجيالت يف  آجلحيدد  :4املادة 

ـ  املهين االمتحان  خمسة عشـر بـ
ـ ابتداء من  يوم عمل )15(  خـتاري

  .اإللصاق يف أماكن العمل
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 املهـين  االمتحـان  شملي :5املادة 
  :االختبارات التالية

  
 املدة ،الثقافة العامة يف اختبار - 1
  ،2 املعامل ساعات، 3
 4 املدة التربية، علوم يف اختبار - 2

 ،3 املعامل ساعات،
اللغــة األجنبيــة  يف اختبــار - 3
، املـدة  )الفرنسية أو اإلجنليزيـة (

 .1، املعامل )2(ساعتان 
  

يف  20مـن   5كل عالمة تقل عن 
أحد االختبارات الكتابيـة تعـد   

  .إقصائية
  

بإمكان املترشحني غـري   :6املادة 
 االمتحـان املقبولني للمشاركة يف 

  ، تقدمي طعن لدى السلطة اليت املهين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هلا صالحية التعيني اليت جيب عليها 
البت يف هذا الطعن والـرد علـى   

أيام عمـل  ) 5(املعنيني قبل مخسة 
على األقـل من تـاريخ إجـراء   

  .املهين االمتحان
  

يسري مفعول هذا القرار  :7املادة 
ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر 
يف النشرة الرمسية لوزارة التربيـة  

  .الوطنية
                                        

  2014فيفري  19اجلزائر يف 
  عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه

  مدير تسيري املوارد البشرية
  عبد احلكيم بوساحية
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

               مديرية تسيري املوارد البشرية
    1359/2014: الرقم 

  
  إىل السيدات والسادة 

  
  مدير التكوين 

  مديري التربية للواليات
 مدير املعهد الوطين لتكوين
مستخدمي التربية وحتسني 

  مستواهم
تكوين املعلمني مديري معاهد 

  وحتسني مستواهم
  

تنظـيم االمتحانـات   : املوضوع 
  .)ثانية دورة( 2013بعنوان  املهنية

  
  : املرجع 

 315-08املرسوم التنفيذي رقم  -
ــؤرخ يف  ــوبر  11امل  2008أكت

املتضمن القانون األساسي اخلاص 
باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة 
بالتربية الوطنية، املعـدل واملـتمم   

 240-12باملرسوم التنفيذي رقـم  
  .2012مايو  29املؤرخ يف 

 194-12املرسوم التنفيذي رقم  -
الـذي   2012أبريل  25املؤرخ يف 

حيدد كيفيات تنظـيم املسـابقات   
املهنية يف واالمتحانات والفحوص 

املؤسسـات واإلدارات العموميـة   
 .وإجرائها

ـ  24 رقم التعليمة -  يف ةـاملؤرخ
للسيد الـوزير   2014جانفي  26

ــة بــالتوظيف يف   األول املتعلق
ــاغرة يف   ــة الش ــب املالي املناص

 .املؤسسات واإلدارات العمومية
ـ  01رقم  التعليمة - يف  ةـاملؤرخ

تتعلق بتطبيـق   2013 فيفري 20
ملرسوم التنفيـذي رقـم  أحكام ا

ــؤرخ يف  12-194 ــل  25امل أبري
2012. 

ي ـاملؤرخ ف 151املنشور رقم  -
احملدد لكيفيات  2013 ديسمرب 05

ــابقات   ــراء املس ــيم وإج تنظ
 .واالمتحانات والفحوص املهنية

ـ  01املنشور رقم  - ي ـاملؤرخ ف
املتعلق بشـغل   2014 فيفري 03

ــاغرة يف   ــة الش ــب املالي املناص
  .املؤسسات واإلدارات العمومية

مراسلة املديرية العامة للوظيفـة   -
ـ  782العمومية رقم  ة يف ـاملؤرخ

املتضمنة املوافقة  2013أكتوبر  17
على تنظيم االمتحانـات املهنيـة،   

  .2013بعنوان سنة 
 03و 02و  01رقـم  قـرارات   -

 2014 فيفري 13املؤرخــة يف 
 فـتح امتحـان مهـين   املتضمنة 

لاللتحاق بـالتكوين املتخصـص   
لرتب مدير متوسطة، مدير مدرسة 

  .ابتدائية ومفتش التعليم املتوسط
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ـ ـامل 04رقم قرار  - ي ـؤرخ ف
فـتح  املتضمن  2014 فيفري 19

لاللتحاق بـالتكوين   امتحان مهين
  .املتخصص لرتب مدير ثانوية

مراسلة املديرية العامة للوظيفـة   -
 20املؤرخة يف  1157مومية رقم الع

ي قرارات فتح /ف 2014 فيفري
  .امتحانات مهنية

االمتحانات  حىت يتم تنظيم وإجراء
يف وقتــها ) دورة ثانيــة(املهنيــة 

وتفاديا للصعوبات الـيت كانـت   
تسجل من حني إىل آخر، يشرفين 
أن أذكركم بأهم املراحل التنظيمية 

  :  الواجب إتباعها
  

شـــروط املشـــاركة يف  ـ      1
  االمتحانات املهنية 

  
ــح   ــوفر يف املترش ــد أن تت الب
للمشاركة يف االمتحانات املهنيـة  
مجيع شروط االلتحـاق اخلاصـة   
بالرتبة اليت يترشح هلا واملنصـوص  

  :عليها يف 
 

 315-08املرسوم التنفيذي رقم  -
ــؤرخ يف  ــوبر  11امل ، 2008أكت

واملتضمن القانون األساسي اخلاص 
 باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة 

بالتربية الوطنية، املعـدل واملـتمم   
 240-12باملرسوم التنفيذي رقـم  

 . 2012مايو  29املؤرخ يف 
مراسلة املديرية العامة للوظيفـة   -

 17املؤرخة يف  782العمومية رقم 
املتضمنة املوافقة على  2013أكتوبر 
المتحانات املهنية، بعنـوان  تنظيم ا

  .2013سنة 
  

  قرارات فتح املسابقة  ـ 2
  
على مستوى فتح الإجناز قرارات مت 

ــلت إىل  ــة وأرس اإلدارة املركزي
 املديرية العامة للوظيفة العموميـة 

بالنسـبة   2014فيفري  13بتاريخ 
لقرارات فتح االمتحـان املهـين   
لاللتحاق بـالتكوين املتخصـص   
لرتب مدير متوسطة، مدير مدرسة 
ابتدائية، مفتش التعلـيم املتوسـط   

بالنسـبة   2014فيفري  19وتاريخ 
لقرار فتح االمتحان املهين لاللتحاق 
بالتكوين املتخصص لرتب مـدير  

  .ثانوية
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  :أما فيما يتعلق بإشهار االمتحانات املهنية فتتم حسب اجلدول اآليت 
  

  الرتب

عدد 
املناصب 
املالية 
  املفتوحة

استدعاء 
  املترشحني

فترة الطعون 
  وآجال الرد

تاريخ إجراء 
  االمتحان

املؤسسة املؤهلة 
  لتنظيم االمتحان

مفتش التعليم 
  املتوسط
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17/
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20

14
  

املعهد الوطين لتكوين 
مستخدمي التربية 
  وحتسني مستواهم

  86  مدير ثانوية

  31  مدير متوسطة

معاهد تكوين 
 املعلمني وحتسني

  مستواهم
مدير املدرسة 

  االبتدائية
1236  
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تقوم مصاحل مـديريات التربيـة   
مسية باملوظفني الذين ابإعداد قوائم 

تتوفر فيهم الشـروط القانونيـة   
 للمشاركة يف االمتحانات املهنيـة 

ــة( ــاهلا إىل )دورة ثاني ، وإرس
املؤسسات التعليمية لتبليغ املعنيني 
فرديا خالل مدة اإلشهار واحملددة 

ــن  ــة  25/02/2014م إىل غاي
10/03/2014.  

  
وجيب احتساب األقدمية يف الرتب 

  األصلية والرتب املستحدثة وفقا 
  

مكرر من املرسوم  31للمادة 
املؤرخ يف  240-12التنفيذي رقم 

الذي يعدل ويتمم  2012مايو  29
م ـذي رقــوم التنفيـاملرس

ر ـأكتوب 11ؤرخ يف ـامل 315- 08
  .واملذكور أعاله، 2008

  
  التسجيالت  ـ 4
  
لدى الترشح  ملفات إيداعم تيو

حيدد استالم مديريات التربية بوصل 
على اخلصوص، اسم املترشح 

اليت الوثائق  ولقبه، عدد وطبيعة
تاريخ إجراء  ،مللفيتضمنها ا

   .املقابلة ومكاا وأجال الطعن
  

تسجل ملفات الترشح لكل مسابقة 
املرسوم من  14طبقا ألحكام املادة 

املؤرخ يف  194-12التنفيذي رقم 
، حسب الترتيب  2012أبريل  25

الزمين الستالمها يف دفتر خاص 
مرقم ومؤشر عليه، يفتح خصيصا 

  .هلذا الغرض لدى كل مديرية تربية
  

متحانات املهنية أما بالنسبة لال
فينبغي على املوظفني ) دورة ثانية(

املعلن استيفاؤهم للشروط 
القانونية املطلوبة من قبل مصاحل 

 ذه ـمديريات التربية واملبلغني
العملية خالل مدة اإلشهار 
املذكورة يف الفقرة أعاله، أن 
يؤكدوا مشاركتهم كتابيا خالل 

  .أيام من تاريخ تبليغهم 10
  

  تكوين امللف ـ  5
  

يتعني على املوظفني املعنيني تأكيد 
عن طريق السلم مشاركتهم كتابيا 

من خالل تقدمي طلب  اإلداري
أيام املوالية  10للمشاركة خالل 

لتاريخ التبليغ يف االمتحانات املهنية 
وعلى مصاحل مديريات التربية 
إعداد وثائق امللف اإلداري 

  : يليوظفني املقبولني املكونة مما للم
  
نسخة مصادق عليها من قرار  -

  .التعيني أو التربص
نسخة مصادق عليها من قرار  -

  .الترسيم أو التثبيت
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  .جممل اخلدمات -
نسخة مصادق عليها من  -

  .الشهادة أو املؤهل العلمي
نسخة مصادق عليها من قرار  -

اإلدماج يف الرتبة اجلديدة وفقا 
 315- 08للمرسوم التنفيذي رقم 

 2008أكتوبر  11ؤرخ يفـامل
وم ـم باملرسـدل واملتمـاملع

  .240-12التنفيذي رقم 
نسخة مصادق عليها من قرار  -

االستفادة من ختفيض املدة طبقا 
  .املعمول ا للنصوص القانونية

  
دراسة امللفات وإعداد حماضر  ـ 6

  اللجان التقنية 
  
I.  دراسة امللفات 

  
يتم إعداد قائمة املترشحني املقبولني 
وغــري املقبــولني للمشــاركة يف 

من ) دورة ثانية(االمتحانات املهنية 
طرف جلنة ترأسها السلطة اليت هلا 
صالحية التعيني وتتكون من ممثلي 
مديريات التربية وممثلني منتخـبني  
عن اللجنـة اإلداريـة املتسـاوية    
األعضاء للسلك أو الرتبة املعنيـة  

مـن   15ملسابقة طبقـا للمـادة  با
 194-12 املرسوم التنفيذي رقـم 

  . 2012أبريل  25املؤرخ يف 
  

تدون نتائج اللجنة يف حمضر ينشر 
إجباريا عن طريـق اإللصـاق يف   
ــة   ــديريات التربي ــرات م مق

كما جيب أن . واملؤسسات التربوية
يتضمن احملضر امللفات املقبولـة،  

  امللفات املرفوضة وأسباب رفضها،
  
II.  آجال الطعون 
 
فور ن تقدمي طعن ـن للمعنييـميك

لدى مديريات التربية رفض ملفام 
ا البت فيه وتبليغ ـاليت جيب عليه

ــ( ــا أو ب ـــكتابي ة ـأي وسيل
للمترشـحني  ) ةـال ممكنـتصا

أيـام  ) 05(قبل  املؤسسة طعوم
ل من تاريخ إجراء ـعمل على األق

أي ) دورة ثانيـة (االمتحان املهين 
، وفقا 2014مارس  10قبل تاريخ 

ذي ـمن املرسوم التنفي 16للمادة 
أبريل  25املؤرخ يف  194-12رقم 

  .املذكور أعاله 2012
  

III.  إعداد وتبليغ حماضر اللجان
 التقنية 

  
مبجرد فتح التسـجيالت ، تقـوم   
اللجنة بدراسة ملفـات الترشـح   
وإعداد حمضر حسـب النمـوذج   

من التعليمـة   3املرفق بامللحق رقم 
فيفـري   20املؤرخـة يف   01رقم 

2013.  
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ن يتضمن احملضـر علـى   أجيب و
  :اخلصوص

  
القائمة االمسية للمترشحني الذين  -

مت قبول ملفات ترشحهم بـالنظر  
ــة  ــروط القانوني ــها للش ملطابقت

 .املطلوبة
القائمة االمسية للمترشحني الذين  -

 تبيانمت رفض ملفات ترشحهم مع 
بدقة سواء بـالنظر   سبب الرفض

للشروط القانونية املطلوبة أو بسبب 
  .نقص يف وثائق امللف املقدم

  
ختتتم عملية دراسة ملفات الترشح 

أيام من  )05(مخسة  أقصاه يف أجل
  .تاريخ اختتام التسجيالت

  
  استدعاء املترشحني  ـ 7
  

تقوم مديريات التربية باسـتدعاء  
املترشحني املقبولة ملفام فرديـا  
برسائل موصـى عليهـا وبكـل    

الختبارات االوسائل املالئمة إلجراء 
يف أجـل ال  الكتابية ويكون هذا 

قبل التاريخ عمل أيام  10يقل عن 
االمتحان املهين طبقا احملدد إلجراء 

من املرسوم التنفيـذي   15للمادة
أبريـل   25ملؤرخ يف ا 194-12رقم

وجيب أن يتضمن االستدعاء  2012
تاريخ ومكان إجـراء االمتحـان   

  .املهين

  تبليغ حماضر اللجان  ـ 8
  

 نسخ من التربية تبلغ مديريات
وكذا نسخ من حماضر اللجان 

مرفقة  احملاضر اإلضافية للطعون
بنسخة من أول إلصاق لالمتحان 

لوظيفة احمللية ل صاحلامل إىلاملهين، 
مارس  31تاريخ  قبلالعمومية 

 هو ، وفقا ملاكأقصى حد ،2014
م ـرق التعليمة منصوص عليه يف

 2013فيفري  20 يف املؤرخة 01
 9الفقرة  السيما املذكورة أعاله،

جتاوز هلذا التاريخ يلغي  ، وكلمنها
املسابقة على مستوى الوالية 
وتتحمل مديرية التربية املسؤولية 

  .يترتب عن ذلكالكاملة ملا 
  
  طبيعـة االمتحانات املهنية  ـ 9
  

دورة (تشمل االمتحانات املهنية 
على اختبارات كتابية فقط، ) ثانية

وهذا طبقا للقرار الوزاري املشترك 
، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 

حيدد إطار تنظيم املسابقات على 
أساس االختبارات واالمتحانات 
املهنية لاللتحاق مبختلف الرتب 
وبعض املناصب العليا للتربية 
الوطنية والقرار الوزاري املشترك 

، الذي 2009سبتمرب  16املؤرخ يف 
حيدد برامج املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنية 
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مبختلف الرتب وبعض لاللتحاق 
  .املناصب العليا للتربية الوطنية

  
  حقـوق التسجيـل ـ  10
  

يدفع كل مترشـح لالمتحانات 
حقوق ) دورة ثانية(املهنية 

املشاركة احملددة يف القرار الوزاري 
  .2000أوت  28املشترك املؤرخ يف 

  
مكان إجراء االمتحانات ـ  11

  املهنية 
   

حيدد مكان إجراء االمتحانات 
للرتب املذكورة ) دورة ثانية(املهنية 

أعاله بالتنسيق مع مديريات التربية 
واملعهد الوطين لتكوين مستخدمي 
التربية وحتسني مستواهم ومعاهد 

  .تكوين املعلمني وحتسني مستواهم
  

  املداوالت ـ  12
  

يتم إجراء مداوالت إعالن النتائج 
رتب على النهائية ملختلف ال

مستوى مديريات التربية املعنية يف 
حدود املناصب املالية املفتوحة يف 
خمطط التكوين حتسني املستوى 
وجتديد املعلومات بعنوان سنة 

2013.  
  
  

  جلان املداوالت ـ  13
  

  : تتشكل جلنة املداوالت النهائية من
  
  ممثل اإلدارة املركزية بالنسبة

ممثل لرتبة مفتش التربية الوطنية أو 
مدير التربية بالنسبة للرتب 

 .األخرى، رئيسا
  مسؤول املؤسسة، مركز

 .االمتحان، عضوا
  ارات، لالختب) 2(مصححني

  .نعضوي
  

حمضـر النجـاح   املداولة تعد جلنة 
النهائي ويوقع كل أعضائها علـى  
مجيع صفحات هذا احملضر كمـا  
جيب وضع ختم رئيس هذه اللجنة 

، وتنشـر يف  على مجيع الصفحات
ــة   ــديريات التربي ــرات م مق

  .واملؤسسات التعليمية
  

تبليغ قوائم النجاح النهائي ـ  14
  والقوائم االحتياطية 

  
قوائم النجاح النهائي والقوائم تبلغ 

إىل املصاحل املركزية أو  االحتياطية
احمللية التابعة للسلطة املكلفة 
بالوظيفة العمومية يف أجل أقصاه 

من أيام عمل ابتداء ) 7(سبعة 
  .تاريخ توقيعها
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الرقابة وتقييم اإلجراءات ـ  15
املتعلقة بتنظيم االمتحانات املهنية 

  وإجرائها 
  
ة ـات التربيـب على مديريـجي

تبليغ ويف الوقت املناسب، كل قرار 
أو وثيقة ثبوتية تتعلق بتنظيم هذه 

، وكذا احلفاظ االمتحانات املهنية
على ملفات املترشحني لاللتحاق 
بالرتب املراد التوظيف فيها، 
السيما الوثائق اليت يتم مبوجبها 

إىل غاية تنقيط معايري االنتقاء، 
إجراء عملية التدقيق من قبل مصاحل 

  . الوظيفة العمومية
  
  
  
  
  
  
  

 كل األثر وعدمي باطال وكذلك يعد
 ما تبني إذا أو ترقية، قرار تعيني

  : يأيت
 
 شاغر مايل منصب وجود عدم -

  الترقية، أو خمصص للتوظيف
 املعلن املترشح، استيفاء عدم -

 القانونية النهائي، الشروط جناحه
أو  للتوظيف املطلوبة األساسية

 .شغلها املراد الرتبة يف الترقية
  

ويف األخيـر أطلب منكم السهر 
االستغالل األمثـل  شخصيا على 

املتاحـة علـى    للموارد البشرية
مستوى مديريتكم قصد ضـمان  
ــال    ــارم باآلج ــد الص التقي

هــذا احملــددة يف التعليمــات و
  .املنشـور
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  )دورة ثانية(رزنامة مراحل تطبيق االمتحانات املهنية 
  
 

  مالحظات  تاريخ الفتح  املرحلة

قـرارات فتح 
  19/02/2014و 13  االمتحانات املهنية

مت إرسال قرارات فتح االمتحانات 
إىل  19/02/2014و 13املهنية املؤرخة يف 

  املديرية العامة للوظيفة العمومية
    24/02/2014  رأي املطابقة

عن طريق  اإلشهار
  25/02/2014-24  اإللصاق

يتم اإلشهار بااللصاق يف مديريات 
التربية واملؤسسات التعليمية ومواقع 

ملديريات التربية واملؤسسات االنترنيت 
  .التعليمية

التسجيالت وإيداع 
  امللفات

  25/02/2014من 
  10/03/2014إىل 

يتم اإليداع لدى مديريات التربية ملدة 
يف دفتر  أيام عمل وتسجل امللفات 10

  الستالمهاخاص حسب التسلسل الزمين 
 دراسة امللفات
وإعداد حماضر 

  اللجان
  17/03/2014قبل 

تقوم جلنة بدراسة امللفات وإعداد حمضر 
وتبدأ عملها مبجرد فتح التسجيالت 

25/02/2014  
 10/03/2014يتم تبليغ املعنيني بالطعن قبل   10/03/2014قبل   الطعنآجال 

  بأي وسيلة اتصال ممكنة
تاريخ إجراء 
  18/03/2014-17  االمتحان املهين

يعترب وصل االستالم املقدم عند إيداع 
  الترشح مبثابة تبليغ واستدعاء للمعنينيملف 

 تبليغ حماضر جلان
تبلغ نسخ من حماضر اللجان ونسخ من   31/03/2014قبل   دراسة امللفات

  أول إلصاق إىل مصاحل الوظيفة العمومية 
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  مالحظات  تاريخ الفتح  املرحلة

  إعالن النتائج
حماضر قوائم  وإعداد

 النجاح النهائي
  االحتياطيةوالقوائم 

وإجناز قرارات 
  التعيني

03/04/2014  

تعد جلان النجاح النهائي حمضر قوائم 
النجاح النهائي والقوائم االحتياطية 
حسب درجة االستحقاق ويوقع كل 
أعضائها على مجيع صفحاته، كما جيب 
وضع ختم رئيس هذه اللجنة على مجيع 
الصفحات، وتنشر يف مقرات مديريات 

بعد موافقة  لة مناسبةالتربية وبأي وسي
  .الوظيف العمومي

تبليغ قوائم النجاح 
النهائي والقوائم 

  االحتياطية
03/04/2014  

تبلغ نسخ من قوائم النجاح النهائية 
وقوائم االحتياط إىل مصاحل الوظيفة 

  العمومية
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 14 - 31 رقـم  تنفيـذي  مرسوم
 1435 عام الثاين ربيع 4 يف مؤرخ
 يعدل، 2014 سنة فرباير 4 املوافق

 90-170 رقـم  التنفيذي املرسوم
 عـام  القعـدة  ذي 9 يف املؤرخ
 1990 سنة يونيو 2 املوافق 1410
 املنح ختصيص شروط حيدد الذي

 . ومبلغها الدراسية
 
  ، األول الوزير إنّ
 

 وزيرني ب شتركامل التقرير على بناء
 ووزيـر ني هنيامل والتعليم التكوين
  ، الوطنية التربية

 
 سـيما  ال، الدسـتور  على وبناء

 2) الفقـرة ( 125 و 85-3 ادتانامل
  ، منه
 

 رقـم  الرئاسي رسوماملومبقتضى 
 القعدة ذي 5 يف ؤرخامل 13 - 312

 سنة سبتمرب 11 وافقامل 1434 عام
 أعضـاء ني تعـي  تضمناملو 2013

  ، احلكومة
  

 رقـم  التنفيذي رسوماملومبقتضى 
 القعـدة  ذي 9 يف ؤرخامل 170-90

 سـنة  يونيـو  2 وافقامل 1410 عام
 ختصيص شروط حيدد الذي 1990

 عـدل امل، ومبلغهـا  الدراسية نحامل
  ، تمماملو

 رقـم  التنفيذي رسوماملومبقتضى 
 رمضـان  20 يف ؤرخامل 294-08

 سنة سبتمرب 20 وافقامل 1429 عام
 إحداث كيفيات حيدد الذي 2008
 الدرجـة  من هينامل التعليم شهادة
 مـن  هينامل التعليم وشهادة األوىل

  ، الثانية الدرجة
 

 رقـم  التنفيذي رسوماملومبقتضى 
 القعـدة  ذي 3 يف ؤرخامل 345-09

 سنة أكتوبر 22 وافقامل 1430 عام
 إحداث كيفيات حيدد الذي 2009
 التكـوين  دورات تتوج شهادات

  ، األويل هينامل
 

  ، اجلمهورية رئيس موافقة وبعد
 

   يأيت ما يرسم
 
 رسـوم امل هذا يعدل : األوىل ادةامل

ـ  90-170 رقم التنفيذي  ؤرخـامل
 وافقامل 1410 عام القعدة ذي 9 يف
 حيـدد  الـذي  1990 سنة يونيو 2

ـ  ختصيص شروط  الدراسـية  نحامل
  . تمماملو عدلامل، ومبلغها

 
ـ  تعـدل  2 : ادةامل  مـن  4 ادةامل
 90-170 رقـم  التنفيذي رسومامل
 1410 عام القعدة ذي 9 يف ؤرخامل
 عدلامل ،1990 سنة يونيو 2 وافقامل



51 
 

 وحتـرر ، أعـاله  ذكوراملو تمماملو
  : يأيت كما

ـ  نحةامل تقدم 4 : ادةامل"  دورة دةمل
 آخر يف وتدفع التكوين أو الدراسة

  ."فصل كل أو شهر كل
 
ـ  تعدل 3 : ادةامل  مـن  15 ادةامل
 90-170 رقـم  التنفيذي رسومامل
 1410 عام القعدة ذي 9 يف ؤرخامل
 عدلامل ،1990 سنة يونيو 2 وافقامل
 وحتـرر ، أعاله ذكوراملو تممامل و

  : يأيت كما
 اليت نحةامل مبلغ حيدد 15 : ادةامل" 

 األساسـي  التعليم لتالميذ ختصص
 هينامل التكوين ومتربصي الثانويو

  : يأيت كما هينامل والتعليم
  ،) ........تغيري بدون- ..... (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ،) ........تغيري بدون- ..... (
 يزـللتجه ريةـهـش ةـمنح- 
 مـن  الكاملة للدورة دج 500 ـب

 هينامل والتكوين التكنولوجي التعليم
  ".هينامل والتعليم

  
 هـذا  مفعـول  يسري 4 : ادةامل
 سنة سبتمرب أول من ابتداء رسومامل

2013.  
  
 يف رسـوم امل هذا ينشر 5 : ادةامل

 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة
ةميالدة قراطيعبيالش .  
 

  2014فرباير 4 يف اجلزائر
  األول الوزير

    سالل الكامل عبد
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 14 - 28 رقـم  تنفيـذي  مرسوم
 عـام  الثـاين  ربيع أول يف مؤرخ
 سـنة  فربايـر  أول وافقامل 1435
 ساسـي األ القانون حيدد، 2014

 الوطنيــة للمعاهــد النمــوذجي
 التربيـة  قطـاع  موظفي لتكوين
 . الوطنية

 
 ، األول الوزير إنّ
  

 التربيـة  وزيـر  تقريـر  على بناء
 ، الوطنية

  
 سـيما  ال، الدسـتور  على وبناء

 2) الفقـرة ( 125 و 85-3 ادتانامل
 ، منه
  

 90-21 رقـم  القـانون ومبقتضى 
 1411 عـام  حمـرم  24 يف ؤرخامل
 1990 سـنة  غشـت  15 وافقامل
 عدلامل، العمومية باحملاسبة تعلقاملو
 ، تمماملو
  

 ؤرخامل 95-20 رقم األمرومبقتضى 
 17 وافقامل 1416 عام صفر 19 يف

 جلـس مب تعلقاملو 1995 سنة يوليو
  ، احملاسبة

 08-04 رقـم  القـانون ومبقتضى 
 1429 عـام  حمـرم  15 يف ؤرخامل
ــقامل ــاير 23 واف  2008 ســنة ين
 للتربية التوجيهي القانون تضمناملو

  ، الوطنية
 

 84-296 رقـم  رسوماملومبقتضى 
 1405 عـام  حمـرم  18 يف ؤرخامل
 1984 ةـسن رـأكتوب 13 وافقامل
 والتكـوين  التدريس هاممب تعلقاملو

 عـدل امل، ثانويـا  عمال باعتبارها
  ، تمماملو
 

 رقـم  الرئاسـي  رسوماملومبقتضى 
 القعـدة  ذي 5 يف ؤرخامل 312-13

 سنة سبتمرب 11 وافقامل 1434 عام
 أعضـاء ني تعـي  تضمناملو 2013
  ، احلكومة

 
 رقـم  التنفيذي رسوماملومبقتضى 

 عـام  شوال 14 يف ؤرخامل 92-96
 1996 سنة مارس 3 وافقامل 1416

ني وحتسني وظفامل بتكوين تعلقاملو
 عدلامل، معلومام وجتديد مستواهم

  ، تمماملو
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 رقـم  التنفيذي رسوماملومبقتضى 
 عام شعبان 18 يف ؤرخامل 412-98

  ةـسن ربـديسم 7 وافقامل 1419
 ختصيص كيفيات حيدد الذي 1998

 اخلـدمات  عـن  الناجتة العائدات
 ؤسساتامل ا تقوم اليت واألشغال
 مهمتـها  علـى  زيـادة  العمومية
  ، الرئيسية

  
 رقـم  التنفيذي رسوماملومبقتضى 

 رمضـان  21 يف ؤرخامل 343-04
 سـنة  نوفمرب 4 وافقامل 1425 عام

 األساسي القانون تضمناملو 2004
 معلمـي  تكوين عاهدمل النموذجي

ــةامل ــية درس ــ األساس ني وحتس
  ، مستواهم

 
 رقـم  التنفيذي رسوماملومبقتضى 

 عـام  حمرم 11 يف ؤرخامل 04-08
 2008 سنة يناير 19 وافقامل 1429

 اخلاص األساسي القانون تضمناملو
ــ ــتماملني وظفاملب ــالكني ن  لألس

 واإلدارات ؤسساتامل يف شتركةامل
  ، العمومية

 
  

 رقـم  التنفيذي رسوماملومبقتضى 
 عام شوال 11 يف ؤرخامل 315-08

 سـنة  أكتـوبر  11 وافقامل 1429
 األساسي القانون تضمناملو، 2008
 لألسالكني نتماملني وظفاملب اخلاص
 عـدل امل، الوطنيـة  بالتربية اخلاصة

  ، تمماملو
 

 رقـم  التنفيذي رسوماملومبقتضى 
 الثانية مجادى 3 يف ؤرخامل 194-12

 سـنة  أبريل 25 وافقامل 1433 عام
 تنظـيم  كيفيات حيدد الذي 2012

 والفحوص واالمتحانات سابقاتامل
 واإلدارات ؤسسـات امل يف هنيةامل

 ، وإجرائها العمومية
  ، اجلمهورية رئيس موافقة وبعد

 
   يأيت ما يرسم

 
 األول الفصل
  عامة أحكام

 
 رسومامل هذا يهدف : األوىل ادةامل

ــد إىل ــانون حتدي  األساســي الق
 لتكوين الوطنية للمعاهد النموذجي

  . الوطنية التربية قطاع موظفي
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 لتكـوين  الوطين عهدامل 2 : ادةامل
 الذي، الوطنية التربية قطاع موظفي
، "عهـد امل" النص صلب يف يدعى

 إداري طابع ذات عمومية مؤسسة
ــع ــية تتمت ــةامل بالشخص  عنوي

  . ايلامل واالستقالل
 

 الـوزير  وصاية حتت عهدامل يوضع
  . الوطنية بالتربية كلفامل
 
 وجـب مب عهـد امل ينشأ 3 : ادةامل

 الوزير من اقتراح على بناء مرسوم
  . الوطنية بالتربية كلفامل
 

 عهدامل تسمية اإلنشاء مرسوم حيدد
  . ومقره

 
 إطـار  يف، عهدامل يتوىل 4 : ادةامل

 جمـال  يف الوطنيـة  السياسة تطبيق
 هـام امل، اخلصوص على، التكوين

  : اآلتية
 تخصـص امل التكـوين  ضمان -

 قطـاع  وظفيمل ستمرامل والتكوين
  ، الوطنية التربية

ــداد يف ســامهةامل - ــرامج إع  ب
 ، التكوين

 التكـوين  بـرامج  تنفيذ متابعة -
 الكفيلـة  التدابري واقتراح وتقييمها
 ، بتحسينها

 الدراسـات  إعداد يف سامهةامل -
 والتجريبيـة  البيداغوجية والبحوث

 وفقـا ، نشـاطه  يـدان مب تعلقةامل
 السـلطة  تقـرره  الـذي  للربنامج
 ، الوصية

ــيم - ــري تنظ ــات س  االمتحان
 طبقـا ، ومتابعته هنيةامل سابقاتاملو

  ،به عمولامل للتنظيم
 وملتقيـات  دراسية أيام تنظيم -

 ودوليـة  وطنية وندوات ومؤمترات
 جمال يف تدخل اليت سائلامل تتناول

 ، فيها شاركةامل أو/و اختصاصه
 مع وتبادل تعاون عالقات إقامة -
 نفـس  هلا اليت واهليئات ؤسساتامل
  ، وترقيتها هامامل
 وبنـك  وثـائقي  رصيد إنشاء -

 نشاطه يدانمب صلة ذوي معطيات
  . وحتيينهما

 
 إطـار  يف عهدامل يكلف 5 : ادةامل
 ا، مبأعاله 4 ادةامل يف احملددة هامامل

 : يأيت
 التربيـة  موظفي معارفني ـحتي- 

 ، وتعميقها الوطنية
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ـ  هنيةامل الكفاءات تطوير-   وظفيمل
 مـردودهم ني وحتس الوطنية التربية

 ، البيداغوجي
 الوطنيـة  التربيـة  موظفيني تلق- 

 لإلعـالم  اجلديدة التكنولوجيات
ــال ــيم واالتص ــا وتعم تطبيقا 
 الدائمة للعصرنة حتسبا البيداغوجية

 تكوينهم وإمتام، التربوية للمنظومة
ــال يف ــريع جم ــيامل التش  درس

 . هنةامل وأخالقيات
   

 عهـد امل يكلـف ، الصـفة  وذه
 : يأيت امب أيضا

 تخصصامل التكوين برامج اقتراح- 
 ، عارفامل وجتديد ستوىاملني وحتس

 البيداغوجيـة  التوجيهات إعداد- 
 تسمح اليت والوسائل الدعائم وكذا

 تخصصامل التكوين برامج بتطبيق
ــ ــتوىاملني وحتس ــد س  وجتدي

 ، علوماتامل
 بـرامج  تنفيـذ  متابعـة  ضمان- 

ني وحتســ تخصــصامل التكــوين
ــتوىامل ــد س ــاتامل وجتدي  علوم

 . وتقييمها
  

  
  

 الثاين الفصل
  والعمل التنظيم

 
 ويديره مدير عهدامل يسري 6 : ادةامل

 جلـس مب ويـزود ، توجيه جملس
 . بيداغوجي

  
 الـداخلي  التنظيم حيدد 7 : ادةامل

 الـوزير ني ب مشترك بقرار للمعهد
 والـوزير  الوطنية بالتربية كلفامل
 كلفـة امل والسـلطة  اليةاملب كلفامل

 . العمومية بالوظيفة
  

 األول الفرع
  ديرامل

 
 وجبمب عهدامل مديرني يع 8 : ادةامل

 الوزير من اقتراح على بناء، مرسوم
  ، الوطنية بالتربية كلفامل
 

 األشـكال  حسـب  مهامه وتنهى
  . نفسها

 
 يف عهـد امل مدير يساعد 9 : ادةامل

  . مديرين نواب، مهامه أداء
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 مـن  بقـرار  ديرينامل نوابني يع
 بناء، الوطنية بالتربية كلفامل الوزير
  ، عهدامل مدير من اقتراح على
 

 األشـكال  حسب مهامهم وتنهى
  . نفسها

 
ـ  يتوىل 10 : ادةامل  تسـيري  ديرامل
  . عهدامل
 
  : يأيت امب الصفة ذه ويكلف 

 واألمـر  عهدامل بنفقات االلتزام- 
 االعتمـادات  حـدود  يف بصرفها

 ، ا رخصامل
 والعقـود  الصـفقات  كل إبرام- 

 إطـار  يف، واالتفاقات واالتفاقيات
 ، ما عمولامل والتنظيم التشريع

 مجيع ويف العدالة أمام عهدامل متثيل- 
 ، دنيةامل احلياة أعمال

 علـى  السـلّمية  السلطة ارسةمم -
 ، عهدامل موظفي مجيع

 مل الـيت  الوظائف كل يفني التعي- 
 ، فيهاني للتعي أخرى طريقة تتقرر

 والنظـام  الداخلي التنظيم اقتراح- 
 علـى  والسـهر  للمعهد الداخلي
 ، تطبيقهما

 التوجيه جملس اجتماعات حتضري- 
 ، مداوالته تنفيذ وضمان

 لـس لمجا اجتماعـات  حتضري- 
 ، البيداغوجي

 عهـد امل ميزانيـة  مشروع إعداد- 
 ، التوجيه جملس على وعرضه

 والتقرير اإلداري احلساب إعداد- 
 وإرساهلما النشاطات عن السنوي

 الوطنية بالتربية كلفامل الوزير إىل
 عليهما التوجيه جملس موافقة بعد
  

 الثاين الفرع
  التوجيه جملس

 
 التوجيه جملس يتكون 11 : ادةامل

 بالتربية كلفامل الوزير يرأسه الذي
 : من ثلهمم أو الوطنية

 ، الوطين الدفاع وزيرممثل  -
 ، اليةاملب كلفامل الوزيرممثل  -
 بـالتكوين  كلفامل الوزير ممثل -

  ،نيهنيامل والتعليم
 بـالتعليم  كلـف امل الوزيرممثل  -

 ، العلمي والبحث العايل
 بالوظيفـة  كلفةامل السلطةممثل  -

 ، العمومية
 بـوزارة  التكـوين  مديريةممثل  -

 ، الوطنية التربية
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 ، عهدامل مقر بالوالية التربية مدير -
 أسـاتذة  عنني منتخب (2)ني ممثل -
 ، عهدامل
 عـن ني منتخـب يـن  (2)ني ممثل -

  .عهدامل موظفي
  

 احملاسب والعون عهدامل مدير حيضر
 بصـوت  التوجيه جملس اجتماعات
  . استشاري

 
  . لسلمجا أمانة ديرامل يتوىل

 
 بـأي  لـس لمجاني يستع أن نميك

 يف يفيـده  أن شـأنه  من شخص
 أعمالـه  جدول يف درجةامل سائلامل

  . لكفاءته نظرا
 
 أعضـاء  قائمـة  حتدد 12 : ادةامل

 الـوزير  مـن  بقرار التوجيه جملس
 على بناء، الوطنية بالتربية كلفامل

 الـيت  الوصـية  السلطات اقتراح
 سنوات (3) ثالث دةاملإليه ينتمون

  . للتجديد قابلة
 

 أحـد  عضـوية  انقطاع حالة ويف
 حسـب  اسـتخالفه  يتم األعضاء
 العضـو  وخيلفه. نفسها األشكال

 مـدة  انقضـاء  حىتني عامل اجلديد
  . اجلارية العضوية

 
 التوجيه جملس يتداول 13 : ادةامل
، عهدامل بسري ترتبط مسألة كل يف

  : يأيت فيما وخصوصا
ــداخلي النظــام مشــروعي-   ال

 ، للمعهد الداخلي والتنظيم
 وكيفيـات  عهدامل نشاط برنامج- 

 ، تنفيذه
 لنشـاطات  السـنوية  احلصيلة- 
 ، عهدامل
 ، وحساباته عهدامل ميزانية مشروع- 
 ، البشرية واردامل تسيري خمطط- 
 ، وتوسيعه عهدامل يئة مشاريع -

 عهـد امل مبـاين  صـيانة  برامج- 
 ، وجتهيزاته

 والصـفقات  العقـود  مشاريع- 
 ، واالتفاقيات واالتفاقات

 . والوصايا اهلبات قبول- 
  

 كل ويقترح التوجيه جملس يدرس
 عهـد امل سريني حتس شأنه من تدبري

  . أهدافه حتقيق على ساعدةاملو
 
 الـيت  سائلامل كل يف برأيه يديل و

  . ديرامل عليه يعرضها
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 التوجيـه  جملس جيتمع 14 : ادةامل
 السنة يف (2)ني مرت عادية دورة يف

 من استدعاء على بناء، األقل على
  . رئيسه

 
 غـري  دورة يف جيتمـع  أن كنهميو

 مدير من أو رئيسه من بطلب عادية
 (3/2) ثلثـي  من بطلب أو عهدامل

  . أعضائه
 
 جملـس  رئـيس  يعد 15 : ادةامل

 أعمــال جــدول التوجيــه
 من اقتراح على بناء، االجتماعات

  . عهدامل مدير
 

 جبدول مرفقة االستدعاءات ترسل
 التوجيه جملس أعضاء إىل األعمال

 علـى  يوما (15) عشر مخسة قبل
 كنميو، االجتماع تاريخ من األقل

 غري الدورات يف األجل هذا تقليص
 (8) مثانية عن يقل أن دون العادية

  . أيام
 
 اجتماعـات  تصح ال 16 : ادةامل

 ثلثـي  حبضـور  إال التوجيه جملس
  . األقل على أعضائه (3/2)

 

 جيتمـع  النصـاب  يكتمل مل وإذا
 (8) مثانيـة  أجل يف التوجيه جملس

 وتصح، أعضائه استدعاء بعد أيام
 عدد يكن مهما، حينئذ داوالتامل

  . احلاضرين األعضاء
 

 بأغلبية التوجيه جملس قرارات تتخذ
 . احلاضرين األعضاء أصوات

  
 األصـوات  عدد تساوي حالة ويف

 . مرجحا الرئيس صوت يكون
  

 مــداوالت حتــرر 17 : ادةاملــ
 رئـيس  يوقعها حماضر يف لسلمجا

 سـجل  يف وتدون التوجيه جملس
  . عليه ومؤشر مرقم خاص

 
 إىل االجتماعـات  حماضـر  ترسل

 عليهـا  للمصادقة الوصية السلطة
 تلـي  اليت أيام (8) الثمانية خالل
  . انعقادها تاريخ

 
 جملس مداوالت تصبح 18 : ادةامل

 يوما (30)ني ثالث بعد نافذة التوجيه
 الوصـية  السلطة استالم تاريخ من

 صراحة عليها يعترض مل ما احملاضر
  . األجل هذا يف
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ـ  تصبح ال 19 : ادةامل  داوالتامل
 التسـيري  وحساب يزانيةاملب تعلقةامل
 اهلبـات  وقبـول  قتنياتاملو ايلامل

 نافذة تلفةلمخا واإلعانات والوصايا
 من عليها الصرحية وافقةامل بعد إال

 الوطنيـة  بالتربيـة  كلفامل الوزير
 . اليةاملب كلفامل والوزير

  
 الثالث الفرع

  البيداغوجي لسلمجا
 

ـ   لـس لمجا يتكـون  20 : ادةامل
 مـدير  يرأسـه  الذي البيداغوجي

 : ذكرهم اآليت األعضاء من عهدامل
 ، عهدامل من مدير (2) نائبا - 
 مدير يعينه بالتكوين مكلفممثل  -

 ، عهدامل وجود مقر بالوالية التربية
 مـن  األساتذة عن منتخب ممثل -

 ،ختصص كل
 مـن ني تربصامل عن منتخب ممثل -

 . سلك كل
  
ــسلمجاني يســتع أن كــنميو  ل

 يـراه  شـخص  بأي البيداغوجي
 درجةامل سائلامل يف ساعدتهمل اءكف

  . األعمال جدول يف
 

 أعضـاء  قائمـة  حتدد 21 : ادةامل
 مـن  قـرر مب البيداغوجي لسلمجا

 سنوات (3) ثالث دةمل عهدامل مدير
  . للتجديد قابلة

 
 أحـد  عهـدة  انقطاع حالة يف و

 حسـب  استخالفه يتم، األعضاء
  . العهدة لبقية نفسها األشكال

 
ـ   لـس لمجا يكلـف  22 : ادةامل

 : يأيت فيما رأيه بإبداء البيداغوجي
 ، التكوين برامج حمتوى - 
 ، التكوين تنظيم - 

 بـرامج  تقيـيم  وطرق مناهج - 
 ، التكوين

 ، والبحوث الدراسات برامج - 
ــات ســري تنظــيم -   االمتحان

 ، سابقاتاملو
 والتجهيـزات  الوثـائق  اقتناء - 

 ، البيداغوجية والوسائل العلمية
 العلميـة  التظـاهرات  بـرامج  - 

 . عهدامل ينظمها اليت والبيداغوجية
  
 أخرى مسألة كل يف برأيه يديل و

 عليه يعرضها بيداغوجي طابع ذات
  . رئيسه

 



60 
 

ــد 23 : اّدةالم ــسلمجا يع  ل
ــداغوجي ــه البي ــداخلي نظام  ال

  . عليه ويصادق
 

ــع 24 : اّدةالم ــسلمجا جيتم  ل
 ثـالث  عادية دورة يف البيداغوجي

  . السنة يف مرات (3)
 
 عادية غري دورة يف جيتمع أن كنميو

 مـن  بطلـب  أو رئيسه من بطلب
  . أعضائه (3/2) ثلثي

 
 البيـداغوجي  لسلمجا رئيس حيدد

ــدول ــال ج ــات أعم  اجتماع
  . لسلمجا

 
 االسـتدعاءات  ترسل 25 : اّدةالم 

 لـس لمجا أعضـاء  إىل الشخصية
 مثانيـة  قبل األعمال جبدول مرفقة
 تـاريخ  مـن  األقل على أيام (8)

  . االجتماع
  
 مـداوالت  تصـح  ال 26 : ادةامل
 (2/1) نصف حبضور إال لسلمجا

  . األقل على أعضائه
 

 جيتمـع  النصـاب  يكتمل مل إذا و
 مثانيـة  أجل يف جديد من لسلمجا

 تــاريخ مــن ابتــداء، أيــام (8)
 مداوالته وتصح ؤجلامل االجتماع

 األعضـاء  عدد يكن مهما، حينئذ
  . احلاضرين

 
 بأغلبيـة  لـس لمجا قرارات تتخذ

، احلاضــرين األعضــاء أصــوات
 عــدد تســاوي حالــة يـوفــ

 الـرئيس  صوت يكون األصوات
  . مرجحا

 
 لـس لمجا آراء تدون 27 : ادةامل

 يف واقتراحاتـــه البيـــداغوجي
 لـس لمجا رئـيس  يوقعها حماضر

 مـرقم  خـاص  دفتر يف وتسجل
 مـدير  طـرف  من عليه ومؤشر

  . عهدامل
 

 تقريـرا  البيداغوجي لسلمجا يعد
 ويقتـرح  نشاطاته فيه يقيم سنويا

ـ  شأا من اليت اإلجراءات ني حتس
 جملــس إىل ويرســله، اخلـدمات 

 بالتربية كلفامل الوزير وإىل التوجيه
  . الوطنية
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 الثالث الفصل
 مالية أحكام

  
 عهـد امل ميزانية تشتمل 28 : ادةامل

 وبـاب  لإليـرادات  بـاب  على
 :للنفقات

  
  : اإليرادات باب يف
 الدولة متنحها اليت اليةامل اإلعانات- 

 ، احمللية واجلماعات
 ؤسساتامل من احملتملة سامهاتامل- 
 ، العمومية اهليئات أو
 ، والوصايا اهلبات- 
 بنشـاط  رتبطةامل األخرى واردامل- 
   .عهدامل
  
  : النفقات باب يف
 ، التسيري نفقات- 
 ، التجهيز نفقات- 
 لتحقيق الالزمة األخرى النفقات- 

  . عهدامل أهداف
 
 عهـد امل حماسبة سكمي 29 : ادةامل

، العموميـة  احملاسـبة  لقواعد طبقا
 يعتمـده  أو يعينـه  حماسب عون

  . اليةاملب كلفامل الوزير
  
 اليـة امل راقبـة امل يتوىل 30 : ادةامل

ـ  مايل مراقب للمعهد  طبقـا ني يع
  . ما عمولامل والتنظيم للتشريع

 الرابع الفصل
  وختامية انتقالية أحكام

 
 تكـوين  معاهد حتول 31 : ادةامل

ني وحتس األساسية درسةامل معلمي
 رسومامل ألحكام اخلاضعة مستواهم
ـ  04-343 رقم التنفيذي  يف ؤرخامل

 4 وافـق امل 1425عام رمضان 21
، أعاله ذكوراملو 2004 سنة نوفمرب

 مـوظفي  لتكوين وطنية معاهد إىل
  . الوطنية التربية قطاع

 
 عاهـد امل قائمة رسومامل ذا تلحق

  .أعاله ذكورةامل
  
 رسـوم امل أحكام تلغى 32 : ادةامل

ـ  04-343 مـرق التنفيذي  ؤرخامل
 4 وافقامل 1425 عام رمضان 21 يف

  . أعاله ذكوراملو 2004 سنة نوفمرب
 
 يف رسـوم امل هذا ينشر 33 : ادةامل

 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة
ةميالدة قراطيعبيالش .  
 

  2014 فرباير أول يف اجلزائر
  األول الوزير

 سالل الكامل عبد
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  لحقامل
 

  الوطنية التربية قطاع موظفي لتكوين الوطنية عاهدامل قائمة
 

 ؤسسةامل مقر ؤسسةامل تسمية

 فاطمة، الوطنية التربية قطاع موظفي لتكوين الوطين عهدامل
 اجلزائر والية الزهراء

مي مر، الوطنية التربية قطاع موظفي لتكوين الوطين عهدامل
 قسنطينة والية بوعتورة

، الوطنية التربية قطاع موظفي لتكوين الوطين عهدامل
 ورقلة والية الورتالين الفضيل

 مقداد، الوطنية التربية قطاع موظفي لتكوين الوطين عهدامل
 بشار والية بومدين

 عبد، الوطنية التربية قطاع موظفي لتكوين الوطين عهدامل
 وهران والية أشنهو بن احلميد

 ابن، الوطنية التربية قطاع موظفي لتكوين الوطين عهدامل
 منمستغا والية الغايل الزهرة
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 املؤسسة مقر املؤسسة تسمية

 أمحد، الوطنية التربية قطاع موظفي لتكوين الوطين عهدامل
 سعيدة والية مدغري

 ابن، الوطنية التربية قطاع موظفي لتكوين الوطين عهدامل
 تيارت والية رشد

، الوطنية التربية قطاع موظفي لتكوين الوطين عهدامل
 سطيف والية اخلنساء

 حي، الوطنية التربية قطاع موظفي لتكوين الوطين عهدامل
 البليدة والية والبنفسج الورود

، الوطنية التربية قطاع موظفي لتكوين الوطين عهدامل
 معسكر والية معسكر
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

 
 الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية

 املركز الوالئي للتوزيع والتوثيق التربوي
 :..............................والية 

  
 بطاقـة اشتـراك

  
  الوطنية أطلب االشتراك يف النشرة الرمسية للتربيةه ـأنـا املمضي أسفل

  :حسب املعلومات التالية  20....السنة املدنية 
 
 .......................................: ..................االسم . 
 ........................................: .................اللقب . 
 ...........................................: .............العنوان . 
 .....................................: ...................اهلاتف . 
  ..................................: ..................عدد النسخ . 
  

  .دج 200يرفق هذا الطلب بصك بريدي قيمته 
  

  اإلمضاء                     
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