
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  تطوير املوارد البيداغوجية و التعليميةمديرية 
  
  

  الرمسية النشرة
  للتربيـة الوطنيـة 

 اء مهامتعيينات و إ. 
 القبة–تسجيل يف ثانوية الرياضيات ال-.  
 عليم اخلاصةالرحالت امليدانية لفائدة تالميذ مؤسسات التربية والت.  
 والتعليم التربية مؤسسات ضمنني املعوق خاصة لألطفال أقسام فتح 

  .الوطنية التربية لقطاع التابعة العمومية
 األحكام التنظيمية املتعلقة باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة بالتربية.  
 لألسالك املنتمية الرتب بعض إىل الترقية قبل التكميلي التكوين 

   .براجمه حمتوى كذا و ومدته الوطنية بيةبالتر اخلاصة
 ة املؤسسات قائمةلة العموميعلى إجراء املسابقات لتنظيم املؤه 

 الرتب لاللتحاق مبختلف املهنية واالمتحانات االختبارات أساس
  . الوطنية بالتربية اخلاصة

 أستاذ التعليم : لاللتحاق برتب  اتاملسابقات على أساس الشهاد
أستاذ املدرسة االبتدائية دورة  ـذ التعليم املتوسط أستا ـالثانوي 

2014.  
 وضع حمالت حتت تصرف هيئات تابعة لوزارة التربية الوطنية.  

  
  

 570 العدد                        املديرية الفرعية للتوثيق التربوي      
 2014 جويلية/جوان                            مكتب النشر                
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 27 في رخئاسي مؤر ممرسو
م مها ءنهاإ يتضمّن، 2014 رسما

  .تامنغست اليةو في لتربيةا مدير
  

 في رخمؤ ئاسيّر ممرسو مبوجب
 لسيدم امها تنهى 2014 رسما 27
 امدير بصفته، نصيب درلقاا عبد

 إلحالته، تامنغست اليةو للتربية في
 .لتقاعدا على

  
★ 

  
 يـف ؤرخـم اسيـرئ مرسوم

 1435 عام الثانية مجادى 16
، 2014 سنة أبريل 16 املوافق
 التربية بوزارة مهام إاء يتضمن

 . نيةالوط
 

 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 1435 عام الثانية مجادى 16

 تنهى 2014 سنة أبريل 16 املوافق
 أمساؤهم اآلتية والسادة السيدة مهام

  : الوطنية التربية بوزارة
 مفتشا بصفته، بوذيبة رمضان - 

، للبيداغوجية العامة فتشيةاملب
 ، التقاعد على إلحالته

 فتهابص، موسى سي حسين - 
، للبيداغوجية العامة فتشيةاملب مفتشة

 ، التقاعد على إلحالتها

 بصفته، مطاطلة الرمحان عبد - 
، للبيداغوجية العامة فتشيةاملب مفتشا

 ، التقاعد على إلحالته
 بصفته، بوشالغم العايل عبد - 

، للبيداغوجية العامة فتشيةاملب مفتشا
 ، التقاعد على إلحالته

 مفتشا صفتهب، فضيل سعيد - 
، للبيداغوجية العامة فتشيةاملب

 ، التقاعد على إلحالته
 بصفته، شعالل الدين مجال - 

، للبيداغوجية العامة فتشيةاملب مفتشا
 ، التقاعد على إلحالته

 مديرا بصفته، موايسي حممد - 
 البيداغوجية واردامل لتطوير

 ، التقاعد على إلحالته، والتعليمية
 مفتشا بصفته ،بوسعادة رشيد - 

 بناء، للبيداغوجية العامة فتشيةاملب
 ، طلبه على
، الرحيم عبد السعيد حممد - 

، للمنازعات مدير نائب بصفته
 ، التقاعد على إلحالته

، اهللا ضيف بن الكمال عبد - 
 تسيري لتنظيم مدير نائب بصفته

 على إلحالته، هنيةامل ساراتامل
 ، التقاعد

 مدير ئبنا بصفته، فاهم حمفوظ - 
 ، متلكاتاملو العامة للوسائل

 رئيسا بصفته، شابخ بوزيد - 
 لألمن الوزاري كتباملب للدراسات

 . ؤسسةامل يف الداخلي
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ـ ف مؤرخ رئاسي ومـمرس  يــ
 1435 عـام  الثانيـة  مجادى 16

، 2014 سـنة  أبريـل  16 املوافق
 الـديوان  مدير مهام إاء يتضمن
 .دبع عن والتكوين للتعليم الوطين

 
 يف مـؤرخ  رئاسي مرسوممبوجب 

 املوافق 1435 عام الثانية مجادى 16
 مهـام  تنهى 2014 سنة أبريل 16

 بصـفته ، جيالين حاج حممد السيد
 للتعلـيم  الـوطين  للديوان مديرا

 علـى  إلحالته، بعد عن والتكوين
  . التقاعد

  
★ 

  
 16 يف مـؤرخ  رئاسـي  مرسوم
 املوافـق  1435 عام الثانية مجادى

 إـاء  يتضمن، 2014 أبريل 16
 التمـوين  مركـز  مهـام مـدير  

 والوسائل التعليميـة  بالتجهيزات
 . وصيانتها

 
 يف مـؤرخ  رئاسي مرسوممبوجب 

 املوافق 1435 عام مجادى الثانية 16
 تنهى مهـام  2014 سنة أبريل 16

مديرا  بصفته، بومدين الطاهر السيد
ــوين ــز التم ــالتجهيزات ملرك  ب

، وصـيانتها  ميـة التعلي والوسائل
 . التقاعد على إلحالته

 

 16 يف مـؤرخ  رئاسـي  مرسوم 
 املوافـق  1435 عام الثانية مجادى

 يتضـمن ، 2014 سـنة  أبريل 16
 يف للتربيـة  مـديرين  مهام إاء

 . الواليات
 

 يف مـؤرخ  رئاسي مرسوممبوجب 
 املوافق 1435 عام الثانية مجادى 16
 مهـام  تنهى 2014 سنة أبريل 16
بصـفتهم  أمسـاؤهم  اآلتية ادةالس 

   : اآلتية الواليات يف للتربية مديرين
 

 والية يف، يعقويب دحدوح - 
 ، التقاعد على إلحالته، بسكرة

 اجلزائر والية يف، زغاش ساعد - 
 ، أخرى بوظيفة لتكليفه، غرب

 والية يف، مصباح سليمان - 
 على إلحالته، وسط اجلزائر
 ، التقاعد

  ، تبسة والية يف، زيد كمال - 
 والية يف، الطيب بن أمحد - 

 ، تيارت
 والية يف، غنام العزيز عبد - 

 ، التقاعد على إلحالته، سطيف
، سعيدة والية يف، طرفاية ميلود - 

 ، التقاعد على إلحالته
 والية يف، سردوك ابراهيم - 

 ، التقاعد على إلحالته، سكيكدة
 سيدي والية يف، خدام رضوان - 

 ، التقاعد على إلحالته ،بلعباس
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 والية يف، سليماين بومجعة - 
 ، التقاعد على إلحالته، قسنطينة

 والية يف، دريس حسونة - 
 ، سيلةامل

، معسكر والية يف، بقلي النوار - 
 ،2013 سنة سبتمرب 12 من ابتداء

 ، الوفاة بسبب
، ورقلة والية يف، بيوض عمر - 

 ، التقاعد على إلحالته
 والية يف، باز هابالو عبد - 

  ، التقاعد على إلحالته، البيض
 والية يف، كعروش إبراهيم - 

 ، التقاعد على إلحالته، إيليزي
 برج والية يف، حوحو حممد - 

 ، بوعريريج
 والية يف، خرشي السعيد - 

 ، التقاعد على إلحالته، الوادي
 ، خنشلة والية يف، فارس أمحد - 
، ميلة والية يف، فليس بن عمر - 

 ، التقاعد على إلحالته
 والية يف، صديقي امبارك - 

 . التقاعد على إلحالته، النعامة
  
  
  

  
  
  
  
  

 16 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 املوافق 1435 عام الثانية مجادى

 يتضمن، 2014 سنة أبريل 16
 . الوطنية التربية بوزارةني التعي
 

 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 1435 عام الثانية مجادى 16

 يعين 2014 سنة أبريل 16 املوافق
 التربية بوزارة أمساؤهم اآلتية السادة
  : الوطنية

 مديرا، محادي بن باي - 
 ، والتعاون القانونية للدراسات

 لتسيري مديرا، بوقشور بلقاسم - 
 ، اديةاملو اليةامل واردامل

 للتعاون مدير نائب، نيحس منري - 
 ، الدولية والعالقات

 مدير نائب، ذيبمي الكر عبد - 
  . وتقييمها االستثمار برامج تابعةمل
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 16 يف مـؤرخ  رئاسـي  مرسوم
 املوافـق  1435 عام الثانية مجادى

ني تعـي  يتضمن، 2014 أبريل 16
 لتكـوين  الـوطين  عهدامل مديرة

ــة مســتخدمي ني وحتســ التربي
 . مستواهم

 
 يف مـؤرخ  رئاسي مرسوممبوجب 

 املوافق 1435 عام الثانية مجادى 16
 السيدة تعين 2014 سنة أبريل 16

 الوطين للمعهد مديرة، صغري لطيفة
ني وحتس التربية مستخدمي لتكوين

  . مستواهم
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16 يف مـؤرخ  رئاسـي  مرسوم
 املوافـق  1435 عام الثانية مجادى

 يتضـمن ، 2014 سـنة  أبريل 16
 واليـة  يف التربيـة  مـدير ني تعي

 . يالواد
 

 يف مـؤرخ  رئاسي مرسوممبوجب 
 املوافق 1435 عام الثانية مجادى 16
 السـيد  يعين 2014 سنة أبريل 16

 يف للتربيـة  مـديرا ، زغاش ساعد
  .الوادي والية
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
  148/0.0.3/2014: الرقم 

  
  إىل 

السيدات و السادة مديري التربيـة  
  للواليات

  
التحضري للتسجيل يف : املوضوع 

  -القبة–ثانوية الرياضيات 
  

 1359املنشـور رقـم   :  املرجع
املتضمن  2013جويلية  9 املؤرخ يف

ثانويـة الرياضـيات   التسجيل يف 
  .القبة

  
يف إطار التحضري الستقبال تالميذ 

توسط املنـتقلني إىل  السنة الرابعة م
  السنة األوىل ثانوي جذع مشترك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــا للموســم  ــوم و تكنولوجي عل
، يشرفين أن 2015-2014الدراسي 

أفيدكم علمـا أن التسـجيالت   
ــة الرياضــيات  ــة يف ثانوي األولي
ستنطلق بعد اإلعالن عـن نتـائج   
شهادة التعليم املتوسط، و ذلـك  
وفق املقاييس احملددة يف املنشـور  

  .ملذكور أعالها
  

و عليه أطلب منكم التحضري هلذه 
العملية و القيام باإلعالم يف وسط 

  .تالميذ السنة الرابعة متوسط
  

  2014جوان  23اجلزائر يف 
  اعن وزيرة التربية الوطنية و بتفويض منه
  مدير التعليم الثانوي العام و التكنولوجي

  عبد القادر ميسوم
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 راطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميق
  الوطنية وزارة التربية

  مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
                     134/0.0.3/2014: الرقم 

  
  إىل السيدات و السادة 

  مديري التربية للواليات 
  

بشأن برجمة رحـالت  : املوضوع 
ميدانية لفائدة تالميذ مؤسسـات  

  .التربية والتعليم اخلاصة
  

ح من خـالل الزيـارات   لقد اتض
امليدانية ملؤسسات التربية و التعليم 
اخلاصة، أن البعض منـها بـادر   
بتنظيم رحالت ترفيهية و ثقافيـة  
داخل الوطن و خارجـه لفائـدة   
تالميذها دون احلصول على موافقة 

  .الوصاية
  

و عليه، يشرفين أن أطلب مـنكم  
  إعالم مؤسسي مؤسسات التربية 

  
  
  
  
  
  
  
  

اصة التقيد باإلجراءات والتعليم اخل
  :اآلتية

  
تقدمي طلب مصحوب مبلـف   ـ   1

لدى مديرية التربية للحصول على 
رخصة إذا كانت الرحلة داخـل  

  .الوطن
  
تقدمي طلب مصحوب مبلـف   ـ   2

لدى وزارة التربية الوطنية للحصول 
على رخصة إذا كانـت الرحلـة   

  .املربجمة خارج الوطن
  

وكل عملية تتخذ من قبل مؤسسي 
سسات التربية والتعليم اخلاصـة  مؤ

دون احلصول على رخصة املوافقة 
من اجلهة الوصـية، تعرضـهم إىل   

  .اإلجراءات املنصوص عليها قانونا
  

  2014جوان  10اجلزائر يف 
  عن وزيرة التربية الوطنية و بتفويض منها
  مدير التعليم الثانوي العام و التكنولوجي

  عبد القادر ميسوم
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 11 يف مؤرخ مشترك وزاري قرار
 املوافق 1435 عام  األوىل مجادى

 حيـدد ، 2014 سـنة  مارس 13
 خاصـة  أقسـام  كيفيات فـتح 

 مؤسسات ضمنني املعوق لألطفال
التابعـة   العمومية والتعليم التربية
 . الوطنية التربية لقطاع

 
 واألسرة الوطين التضامن وزيرة إن

 ، وقضايا املرأة
  

  ، الوطنية التربية ووزير
  
 املؤرخ 08-04 رقم القانونقتضى مب
 23 املوافق 1429 عام حمرم 15 يف

 املتضمن القانون و 2008 سنة يناير
  ، الوطنية للتربية التوجيهي

 
 رقـم  الرئاسي املرسومو مبقتضى 

 القعـدة  ذي 5 املؤرخ يف 312-13
 سنة سبتمرب 11 املوافق 1434 عام

 أعضـاء ني تعـي  املتضمن و 2013
  ، احلكومة

 
 رقـم  التنفيذي املرسومى و مبقتض
 األول ربيع 29 املؤرخ يف 265-94

سـنة   سبتمرب 6 املوافق 1415 عام
 وزير صالحيات حيدد الذي 1994
  ، الوطنية التربية

 

 رقـم  التنفيذي املرسومو مبقتضى 
 القعدة ذي 20 املؤرخ يف 353-09

 سـنة  نوفمرب 8 املوافق 1430 عام
 األساسي القانون واملتضمن 2009
 لألسالكني املنتمني باملوظف اخلاص
 بالتضـامن  املكلفة باإلدارة اخلاصة
  ، الوطين

 
 رقـم  التنفيذي املرسومو مبقتضى 

 مجــادى 13 املــؤرخ يف 128-10
 أبريل 28 املوافق 1431 عام األوىل
 تنظيم تعديل واملتضمن 2010 سنة 

  ، للوالية االجتماعي النشاط مديرية
 

 رقـم  التنفيذي املرسومو مبقتضى 
 عـام  صفر 10 املؤرخ يف 05-12
 2012 سنة يناير 4 املوافق 1433

ــانون واملتضــمن  األساســي الق
 التربيــة النمــوذجي ملؤسســات

 لألطفــال املتخصصــة والتعلــيم
  ، نياملعوق

  
 رقـم  التنفيذي املرسومو مبقتضى 

 مجــادى 29 املــؤرخ يف 134-13
 أبريل 10 املوافق 1434 عام األوىل
 الحياتص حيدد الذي 2013 سنة 
 الـوطين واألسـرة   التضامن وزير

  ، املرأة وقضايا
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 املشترك الوزاري القرارو مبقتضى 
 1419 عـام  شعبان 21 يف  املؤرخ
 1998 سـنة  ديسمرب 10 املوافق

 خاصـة  أقسـام  فـتح  واملتضمن
 ناقصي " احلواس ضعيفي باألطفال

 املؤسسات يف "نيواملكفوف السمع
ـ  لقطـاع  التابعة التعليمية  ةالتريب
  ، الوطنية

 
  يأيت ما يقرران

  
 املادة ألحكام تطبيقا : األوىل املادة

ـ  ذيـالتنفي املرسوم من 7  مـرق
  عـام  صفر 10 يف املؤرخ 05-12
 2012 سـنة  يناير 4 املوافق 1433

 القرار هذا يهدف، أعاله واملذكور
 أقسـام  فـتح  كيفيات حتديد إىل

 ضـمن ني املعـوق  لألطفال خاصة
 العمومية تعليموال التربية مؤسسات

 وتدعى الوطنية التربية لقطاع التابعة
 اخلاصة األقسام "  النص صلب يف
".  
  

 اخلاصـة  األقسام تفتح 2 : املادة
 مـدير ني ب مشترك مقرر وجبمب

 والتضـامن  االجتمـاعي  النشاط
 وتغلق. للوالية التربية ومدير للوالية
  . نفسها األشكال حسب

 
 سلطة حتت اخلاصة األقسام توضع

 التربيـة  مؤسسة مدير مسؤوليةو

 فيهـا  تفتح اليت العمومية والتعليم
  . األقسام هذه

 
 اخلاصة األقسام تستقبل 3 : املادة

 وبصـريا  مسعيـا  نياملعوق األطفال
 ذهنيـة  إعاقة ذوي األطفال وكذا
 يف قبـوهلم  كنمي ال الذين، خفيفة

 املادة ألحكام طبقا العادية األقسام
  . أدناه 4
 

ـ  4 : املادة  وتوجيـه  قبـول  تمي
 اخلاصة األقسام يفني املعوق األطفال
 بعد ودرجتها اإلعاقة طبيعة حسب

ــة ــسلمجا موافق ــي ل  النفس
 املتخصصـة  للمؤسسة البيداغوجي

 أو الـوطين  التضامن لقطاع التابعة
 املذكورة املتخصصة الوالئية اللجنة

  .أدناه 15 املادة يف
 

 يف التالميـذ  عدد حيدد 5 : املادة
   : يأيت كما خاص قسم

 
 أدىن كحد تالميذ (8) مثانية من - 
 كحد تلميذا (12)  عشر اثين إىل

 ني املعوق لألطفال بالنسبة أقصى
 ، بصريا أو مسعيا
 أدىن كحد تالميذ (6) ستة من - 
 كحد تالميذ (10) عشرة إىل

 إعاقة ذوي لألطفال بالنسبة أقصى
  . خفيفة ذهنية
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 ةاخلاص األقسام تستقبل 6 : املادة
 مستوى من حسياني املعوق األطفال
 مـن ، احلاجة وعند، واحد تعليمي
 نفس منني متتاليني تعليميني مستوي
  . املدرسي الطور

 
 التربيـة  قطـاع  يضع 7 : املادة

 قطـاع  تصـرف  حتـت  الوطنية
 األقسام الستقبال الوطين التضامن
 مالئمـة  بيداغوجية قاعات اخلاصة
 والتجهيـزات  الوسائل على تتوفر
 األقسـام  غـرار  على روريةالض

  . العادية
 

 التضـامن  قطاع يضمن 8 : املادة
 التعليميـة  الوسـائل  توفري الوطين

 لألقسـام  املتخصصة والتجهيزات
  . اخلاصة

 
 التعلـيم  بـرامج  تطبق 9 : املادة

 على الوطنية التربية لوزارة الرمسية
 الـيت  اخلاصـة  األقسـام  مستوى
 مسعيـا  نياملعـوق  التالميذ تستقبل

 والوسـائل  للطـرق  وفقا صرياوب
 كل طبيعة حسب املكيفة والتقنيات

  .إعاقة
  

 والتعلـيم  التربيـة  بـرامج  تطبق
 الوطين التضامن لقطاعني املتخصص

 الـيت  اخلاصة األقسام مستوى على

 إعاقـات  ذوي األطفـال  تستقبل
  . خفيفة ذهنية

 
 مديريـة  مصاحل تتوىل 10 : املادة

 والتضـامن  االجتمـاعي  النشاط
 للتالميذ البيداغوجية املتابعة يةللوال
ـ ني املعوق  األقسـام  يفني املتمدرس

 مديرية مصاحل مع بالتنسيق اخلاصة
  . للوالية التربية

 
 املعوقون التالميذ خيضع 11 : املادة

 اخلاصـة  األقسـام  يف املتمدرسون
 التالميـذ  غرار علي احلقوق لنفس
 والتنظـيم  للتشـريع  وفقاني العادي

 . ما املعمول
  

ــتفيد ــذ ويس ــون التالمي  املعوق
 اخلاصـة  األقسـام  يف املتمدرسون
 املعزولـة  املنـاطق  يف والقاطنون

 النقـل  من مؤسسام عن والبعيدة
  . اإلطعام وكذا املدرسي

 
 أو مسعياني املعوق التالميذ كنميو

 املعزولة املناطق يفني القاطن بصريا
 االستفادة مؤسسام عن والبعيدة

 الداخلية امةاإلق يف اإليواء من
  .العمومية والتعليم التربية ؤسساتمل
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 إعاقـة  ذوي التالميـذ  كنمي كما
 املنـاطق  يفني القاطن خفيفة ذهنية

 مؤسسـام  عن والبعيدة املعزولة
 عنـد ، اإليـواء  مـن  االستفادة
 املؤسسات مستوى على، االقتضاء
 التضـامن  لقطاع التابعة اجلوارية
  . الوطين

 
 اخلاصة قساماأل يؤطر 12 : املادة

 املتخصص التعليم ومعلمو أساتذة
 املتخصصـون  املستخدمون وكذا

 اخلاصة لألسالك التابعون املؤهلون
 التضامن بقطاع
  . الوطين

 
 املسـتخدمون  خيضع 13 : املادة

 إىل أعـاله  12  للمادة اخلاضعون
 التربيـة  ؤسسـة مل الداخلي النظام

 تسـتقبل  الـيت  العمومية والتعليم
 . صةاخلا األقسام

  
 ومعلمو أساتذة يستفيد 14 : املادة

 املكلفــون املتخصــص التعلــيم
 عمليـات  مـن  اخلاصة باألقسام
 التربيـة  قطاع ينظمها الىت التكوين
  . الوطنية

 
  
  

 التعلـيم  ومعلمـو  أسـاتذة  يلزم
 عمليـات  يف باملشاركة املتخصص

  . أعاله املذكورة التكوين
 

 والئيـة  جلنـة  تنشـأ  15 : املادة
 الـنص  صلب يف ىتدع متخصصة

 علـى  تتوىل ،"املتخصصة اللجنة"
  : يأيت ما اخلصوص

  
 حنـو ني املعـوق  األطفال توجيه -

 األقسام حنو أو اخلاصة األقسام
ــة ــهم وضــمان العادي  متابعت

 ، البيداغوجية
 ، اخلاصة األقسام متابعة- 
ـ  املؤطرين نشاط مراقبة-  ني املكلف

 ، اخلاصة باألقسام
 يف التالميذ ئجلنتا املستمر التقييم- 

  . اخلاصة األقسام
 

ــة تتشــكل 16 : املــادة  اللجن
 مـدير  يرأسـها  الـيت  املتخصصة

 والتضـامن  االجتمـاعي  النشاط
   : يأيت كما، للوالية

 
 ، للوالية التربية مديرية عن ثلمم  -
  ، وبيداغوجي تقين مفتش - 
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 ، عيادي نفساين - 
 النطق تصحيح يف نفساين - 

 ، اللغوي والتعبري
 ، تربوي نفساين - 
 واإلرشاد للتوجيه مستشار - 

 ، واملهين املدرسي
 ،املتخصص التعليم أستاذ - 
  ،املتخصص التعليم معلم - 
 ،متخصص مربٍ - 
  . اجتماعي مساعد - 
 
ني تستع أن املتخصصة اللجنة كنمي

 يف مساعدا بإمكانه شخص بكل
  .أشغاهلا

 
 اللجنـة  أعضاءني يع 17 : املادة

 مدير من مقرر وجبمب املتخصصة
 والتضـامن  االجتمـاعي  النشاط
 مـن  اقتـراح  علـى  بناء، للوالية

 ثـالث  ملدة يتبعوا اليت السلطات
  . للتجديد قابلة سنوات (3)
 

 أحـد  عهـدة  انقطاع حالة ويف
 حســب يســتخلف، األعضــاء

 انتـهاء  غاية إىل نفسها األشكال
  . العهدة

 
  
  
  

ــادة ــع 18 : امل ــة جتتم  اللجن
 ثالثـة  كل واحدة رةم املتخصصة

 على بناء عادية دورة يف، أشهر (3)
 أن كـن . و، رئيسها من استدعاء

 على بناء عادية غري دورة يف جتتمع
 من بطلب أو رئيسها من استدعاء

  . أعضائها) 2/3( ثلثي
 

 للجنـة  الـداخلي  النظـام  حيدد
  .وسريها تنظيمها قواعد املتخصصة

 واقتراحات آراء تدون 19 : املادة
 يوقعها حماضر يف املتخصصة نةاللج

 يرقمـه  سجل يف وتسجل الرئيس
 النشــاط مــدير عليــه ويؤشــر

  . للوالية والتضامن االجتماعي
  

 سنويا تقريرا املتخصصة اللجنة تعد
 التـدابري  وتقترح نشاطاا فيه تقيم
ـ  شأا من اليت  الظـروف ني حتس

 األقسام سري حلسن واملادية البشرية
  . اخلاصة

 
 الـوزارة  من كل إىل رالتقري يرسل
 الوزارة و الوطين بالتضامن املكلفة
  . الوطنية بالتربية املكلفة
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 هـذا  أحكـام  توضح 20 : املادة
 مشترك شورمن، احلاجة عند، القرار

 الوطين بالتضامن املكلف الوزيرني ب
  . الوطنية بالتربية املكلف والوزير

 
 القـرار  أحكـام  تلغى 21 : املادة

 21 يف املـؤرخ  كاملشتر الوزاري
 10 املوافـق  1419 عـام  شعبان

 فتح واملتضمن 1998  سنة ديسمرب
 ضـعيفي  باألطفـال  خاصة أقسام

ــواس ــي " احل ــمع ناقص  الس
ــوف ــات يف " نيواملكف  املؤسس

 التربيـة  لقطـاع  التابعة التعليمية
  . الوطنية

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يف القـرار  هذا ينشر 22 : املادة
 اجلزائرية يةللجمهور الرمسية اجلريدة

  . الشعبية قراطية. الد
 

  2014 مارس 13 يف اجلزائر
 واألسرة الوطين التضامن وزيرة

 املرأة وقضايا
 اللّه جاب بن سعاد
 الوطنية التربية وزير

  أمحد بابا اللّطيف عبد
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  وزارة املالية
  مة للوظيفية العموميةاملديرية العا

  
 804تعليمة وزارية مشتركة رقم 

حتدد  2014جويلية  06مؤرخة يف 
كيفيات تطبيق بعـض األحكـام   
التنظيمية املتعلقة باملوظفني املنتمني 

  لألسالك اخلاصة بالتربية
  

دف هذه التعليمـة إىل حتديـد   
كيفيات تطبيق بعـض األحكـام   

ني التنظيمية املتعلقة باملوظفني املنتم
لألسالك املشتركة اخلاصة بالتربية 
الوطنية،طبقا لتعليمـات السـيد   
الوزير األول، ووفقـا للمرسـوم   

املـؤرخ يف   315-08التنفيذي رقم 
، املتضمن القانون 2008أكتوبر  11

األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني 
لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنيـة،  

 .املعدل واملتمم
 
-I كام اخلاصـة  فيما يتعلق باألح

  باإلدماج
  
اإلدماج يف أسـالك التعلـيم    -1

  االبتدائي
  
يدمج يف رتبة أستاذ مكون يف  -أ

، أساتذة املدرسة املدرسة االبتدائية

االبتدائية، الذين ادجمـوا يف هـذه   
من  12الرتبةـ تطبيقا ألحكام املادة
 240-12املرسوم التنفيذي رقـم  

املعـدل   2012ماي  29املؤرخ يف 
ـ واملتمم  م ـللمرسوم التنفيذي رق

أكتــوبر  11املــؤرخ يف  08-315
املذكور أعاله، الذين يثبتون  2008

سنة خدمة فعلية إىل ) 20(عشرون 
  .2011ديسمرب 31غاية

  
  :ويتعلق األمر بـ

  
معلمي املدرسة االبتدائية الذين  -1

جوان  03تابعوا بنجاح، قبل تاريخ 
ــا 2012 ــؤهال وفق ــا م ، تكوين

ة بني وزارة التربيـة  لالتفاقية املربم
العــايل  الوطنيـة ووزارة التعلــيم 

  .والبحث العلمي
معلمــي املدرســة االبتدائيــة  -2

 جـوان  03احلاصلني، قبل تاريخ 
على شهادة ليسـانس يف   ،2012

االختصاص،وفقا للقرار الـوزاري  
 سـبتمرب  16املشترك املـؤرخ يف  

احملدد لقائمـة الشـهادات    2009
يـف  واملؤهالت املطلوبـة للتوظ 

والترقية يف خمتلف الرتب اخلاصـة  
  .بقطاع التربية الوطنية

  
سنة ) 20( يتم تقدير أقدمية عشرين

خدمة فعلية، املشترطة لإلدماج يف 
رتبة أسـتاذ مكـون للمدرسـة    
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االبتدائية، عن طريق اجلمع بـني  
األقدمية املكتسبة يف رتبـة معلـم   

 01املدرسة االبتدائية عند تـاريخ 
ية املكتسـبة  ، واألقدم2008جانفي

  .يف رتبة أستاذ املدرسة االبتدائية
  
يدمج يف رتبة أستاذ رئيسي  -ب

، أستاذ املدرسة للمدرسة االبتدائية
االبتدائية، الذين ادجمـوا يف هـذه   

من  12 الرتبة تطبيقا ألحكام املادة
 240-12 املرسوم التنفيذي رقـم 

املعـدل   2012 ماي 29املؤرخ يف 
ـ  واملتمم للمرسوم التنفيذي  مـرق

أكتــوبر  11املــؤرخ يف  08-315
، سالف الـذكر، والـذين   2008

سنوات خدمـة  ) 10( يثبتون عشر
  .2011 ديسمرب 31 فعلية إىل غاية

  
  :ويتعلق األمر بـ

  
معلمي املدرسة االبتدائية الذين  -1

 جوان 03 تابعوا بنجاح، قبل تاريخ
ــا 2012 ــؤهال وفق ــا م ، تكوين

ربيـة  لالتفاقية املربمة بني وزارة الت
الوطنيـة ووزارة التعلــيم العــايل  

  .والبحث العلمي
معلمــي املدرســة االبتدائيــة  -2

 جـوان  03احلاصلني، قبل تاريخ 
، على شهادة ليسـانس يف  2012

االختصاص، وفقا للقرار الوزاري 

 سـبتمرب  16 املشترك املـؤرخ يف 
  .املذكور أعاله 2009

  
) 10( يتم تقدير أقدميـة عشـر  

ـ  ملشـترطة  ، اةسنوات خدمة فعلي
لإلدماج يف رتبة أسـتاذ رئيسـي   
للمدرسة االبتدائية عن طريق اجلمع 
بني األقدمية املكتسبة يف رتبة معلم 

 د تـاريخ ـة عنـاملدرسة االبتدائي
ــانفي 01 ــة 2008 ج ، واألقدمي

املكتسبة يف رتبة أسـتاذ املدرسـة   
  .االبتدائية

  
يدمج يف رتبة أستاذ رئيسي  -ج

ي ، معلمــللمدرســة االبتدائيــة
املدرسة االبتدائية احلاصلني، قبـل  

، علـى  2012 جـوان  03 تاريخ
ــة يف    ــدس دول ــهادة مهن ش
االختصاص، وفقا للقرار الوزاري 

 سـبتمرب  16 املشترك املـؤرخ يف 
  .، املذكور أعاله2009

  
يدمج يف رتبة أستاذ املدرسـة   -د

، معلمي املدرسة االبتدائية االبتدائية
 جـوان  03 احلاصلني، قبل تاريخ

، على شـهادة ليسـانس   2012
ــة يف   ــدس دول ــهادة مهن أوش
االختصاصات، املنصوص عليها يف 
 القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف

  .، السالف الذكر2009 سبتمرب 16
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اإلدماج يف أسـالك التعلـيم    -2
  املتوسط

  
يدمج يف رتبة أستاذ مكون يف  -أ

، أسـتاذ التعلـيم   التعليم املتوسط
يف هـذه  املتوسط، الذين ادجمـوا  

 59 الرتبة تطبيقا ألحكـام املـادة 
 315-08 من املرسوم التنفيذي رقم

ــؤرخ يف  ــوبر  11امل ، 2008أكت
املذكور أعاله، والـذين يثبتـون   

سنة خدمة فعلية إىل ) 20(عشرون
  .2011 ديسمرب 31غاية 

  
  :ويتعلق األمر بـ

  
أساتذة التعليم األساسي، الذين  -1

 انجو 03 تابعوا بنجاح، قبل تاريخ
ــا 2012 ــؤهال وفق ــا م ، تكوين

لالتفاقية املربمة بني وزارة التربيـة  
الوطنيـة ووزارة التعلــيم العــايل  

  .والبحث العلمي
أسـاتذة التعلــيم األساســي،   -2

 جـوان  03 احلاصلني، قبل تاريخ
، على شهادة ليسـانس يف  2012

االختصاص، وفقا للقرار الوزاري 
 سـبتمرب  16املشترك املـؤرخ يف  

  .الف الذكر، الس2009
  

 )20( يتم تقدير أقدمية عشـرون 
سنة خدمة فعلية املشترطة لإلدماج 
يف رتبة أسـتاذ مكـون للتعلـيم    

املتوسط عن طريق اجلمـع بـني   
األقدمية املكتسبة يف رتبة أسـتاذ  

 01 التعليم األساسي عند تـاريخ 
، واألقدمية املكتسبة 2008 جانفي

  .يف رتبة أستاذ التعليم املتوسط
  
يف رتبة أستاذ رئيسي  يدمج -ب

، أساتذة التعليم يف التعليم املتوسط
املتوسط، الذين ادجمـوا يف هـذه   

من  59 الرتبة تطبيقا ألحكام املادة
 315-08 املرسوم التنفيذي رقـم 

ــؤرخ يف  ــوبر 11امل  2008 اكت
واملذكور أعاله والـذين يثبتـون   

سنوات خدمة فعليـة  ) 10( عشرة
  .2011 ديسمرب 31إىل غاية 

  
  :تعلق األمر بـوي
  
أساتذة التعليم األساسي، الذين  -1

 جوان 03تابعوا بنجاح قبل تاريخ 
ــا  ،2012 ــؤهال وفق ــا م تكوين

لالتفاقية املربمة بني وزارة التربيـة  
الوطنيـة ووزارة التعلــيم العــايل  

  .والبحث العلمي
أسـاتذة التعلــيم األساســي،   -2

 جـوان  03 احلاصلني قبل تـاريخ 
يسـانس يف  ، على شهادة ل2012

االختصاص، وفقا للقرار الوزاري 
 سـبتمرب  16املشترك املـؤرخ يف  

  .، املذكور أعاله2009
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) 10( يتم تقدير أقدميـة عشـر  
سنوات خدمة فعليـة املشـترطة   
لإلدماج يف رتبة أسـتاذ رئيسـي   
للتعليم املتوسط عن طريق اجلمـع  
بني األقدمية املكتسبة يف رتبة أستاذ 

ـ   01 اريخالتعليم األساسي عند ت
، واألقدمية املكتسبة 2008 جانفي

  .يف رتبة أستاذ التعليم املتوسط
  
يدمج يف رتبة أستاذ التعلـيم   -ج

، أساتذة التعليم األساسي املتوسط
 جـوان  03 احلاصلني قبل تـاريخ 

، على شهادة مهندس دولـة  2012
يف االختصــاص، وفقــا للقــرار 

 16الوزاري املشترك املـؤرخ يف  
  .ذكور أعاله، امل2009 سبتمرب

  
اإلدماج يف أسـالك التعلـيم    -3

  الثانوي
  
يدمج يف رتب أستاذ مكـون   -أ

، أساتذة التعليم يف التعليم الثانوي
خرجيي املـدارس العليـا    الثانوي،

 الألساتذة، الذين مت توظيفهم سابق
يف خمتلف أسالك التعليم للطورين 
االبتدائي واملتوسط والذين يثبتون 

مة فعلية إىل سنة خد) 20( عشرون
  .2011 ديسمرب 31 غاية

  
) 20( يتم تقدير أقدمية عشـرون 

سنة خدمة فعلية املشترطة لإلدماج 

يف رتبة أسـتاذ مكـون للتعلـيم    
الثانوي عن طريق اجلمـع بـني   
األقدمية املكتسبة يف خمتلف أسالك 
التعليم للطورين االبتدائي واملتوسط 
واألقدمية املكتسبة يف رتبة أسـتاذ  

  .الثانوي التعليم
  
يدمج يف رتبة أستاذ رئيسي  -ب

، أساتذة التعليم يف التعليم الثانوي
خرجيي املـدارس العليـا    يالثانو

 الألساتذة، الذين مت توظيفهم سابق
يف خمتلف أسالك التعليم للطورين 
االبتدائي واملتوسط والذين يثبتون 

سنوات خدمة فعلية إىل ) 10( عشر
  .2011 ديسمرب 31 غاية

  
) 10( تقدير أقدميـة عشـر  يتم 

سنوات خدمة فعليـة املشـترطة   
لإلدماج يف رتبة أسـتاذ رئيسـي   
للتعليم الثانوي عن طريق اجلمـع  
بني األقدمية املكتسبة يف خمتلـف  
أسالك التعليم للطورين االبتـدائي  
واملتوسط واألقدمية املكتسـبة يف  

  .رتبة أستاذ التعليم الثانوي
  
II–  فيمــا يتعلــق بالوضــعيات
  :اصةاخل
  
بالنسبة إلدماج أساتذة التعلـيم   -1

 الثانوي يف رتبة أسـتاذ مكـون  
التعليم املتوسط، حسـب  وأساتذة 
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احلالة، يف رتبيت أسـتاذ رئيسـي   
  .وأستاذ مكون للتعليم املتوسط

  
خيص هذا اإلجراء األساتذة الذين 
متت ترقيتهم خالل الفترة املمتـدة  

، عـن  2012و 2008 مابني سنيت
ن املهين أو الترقيـة  طريق االمتحا

االختيارية أو الترقية االستثنائية يف 
إطار تطبيـق التعليمـة الوزاريـة    

أفريـل   29 املشتركة املؤرخـة يف 
اليت حتدد كيفيات تطبيـق   2008

من  42و 40، 39 أحكام املواد
 5املـؤرخ يف   07-99 قانون رقم
املتعلــق بااهــد  1999أفريــل 

والشهيد، حيـث تـتم تسـوية    
  :كما يلي وضعيتهم

  
إلغاء قرارات الترقية إىل رتبة  -أ

، أستاذ رئيسي للتعليم الثـانوي 
بالنسبة ألساتذة التعليم الثـانوي  

سـنة  ) 20( الذين يثبتون عشرون
 ديسـمرب  31خدمة فعلية إىل غاية 

، قصد متكينهم من اإلدماج 2011
يف رتبة أسـتاذ مكـون للتعلـيم    

من املرسوم  25 الثانوي وفقا للمادة
 املـؤرخ يف  240-12 نفيذي رقمالت

، املعدل واملـتمم  2012 ماي 29
 315-08 للمرسوم التنفيذي رقـم 

ــؤرخ يف  ــوبر 11امل ، 2008 أكت
  .سالف الذكر

  

إلغاء قرارات الترقية إىل رتبة -ب
مستشار التربية بالنسبة للموظفني 
املنحدرين من رتبة أستاذ التعليم 

 الذين يثبتون عشـرون  املتوسط،
 31 دمة فعلية إىل غايةسنة خ) 20(

، قصد متكينهم من 2011 ديسمرب
اإلدماج يف رتبة أسـتاذ مكـون   
 للتعليم املتوسط وفقا ألحكام املادة

 240-12من املرسوم التنفيذي  19
، املعدل 2012 ماي 29املؤرخ يف 

 315-08 واملتمم للمرسوم التنفيذي
ــؤرخ يف  ــوبر 11امل ، 2008 أكت
  .سالف الذكر

  
ات الترقية إىل رتبة إلغاء قرار -ج

مستشار التربية بالنسبة للموظفني 
املنحدرين من رتبة أستاذ التعليم 

) 10( ، الذين يثبتون عشراملتوسط
 31 سنوات خدمة فعلية إىل غايـة 

، قصد متكينهم من 2011 ديسمرب
اإلدماج يف رتبة أسـتاذ رئيسـي   
 للتعليم املتوسط وفقا ألحكام املادة

 240-12ي من املرسوم التنفيذ 18
، املعدل 2012 ماي 29املؤرخ يف 

ـ   مـواملتمم للمرسوم التنفيذي رق
 أكتــوبر 11املــؤرخ يف  08-315

  .، سالف الذكر2008
  

وجتدر اإلشارة إىل أن جتسيد هذه 
اإلجراءات تبقى متوقفـة علـى   

  .طلب املوظف املعين
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بالنســبة ألســاتذة التعلــيم  -2
الثانوي املنحدرين من رتبة أستاذ 

الذين شاركوا بنجاح يف  ،مهندس
، تـتم  2011 االمتحان املهين لسنة

تسوية وضـعية املعنـيني وذلـك    
باعتماد جناحهم يف رتبـة أسـتاذ   
رئيسي للتعليم الثانوي، وتعيينـهم  
يف هذه الرتبة ابتداء مـن تـاريخ   

  .إمضاء القرار
  
بالنسبة للرتـب اآليلـة إىل    -3

الزوال لألسالك اخلاصة بالتربيـة  
صد التكفل ذه املسالة ، وقالوطنية

وتسويتها ائيا، وفقا لتعليمـات  
السيد الوزير األول، فقد مت االتفاق 
على ترقية املوظفني املنتمني إىل هذه 
األسالك الذين يستوفون الشروط 

عـن طريـق   ( القانونية للترقيـة 
االمتحانات املهنية و التسـجيل يف  

مع التحويل التلقائي ) قوائم التأهيل
املاليـة،مع اإلشـارة إىل    ملناصبهم

متكني وزارة التربية الوطنيـة مـن   
تنظيم دورتني لالمتحانات املهنية، 

  .2014 خالل سنة
  
ــة   -4 ــريف التربي ــبة ملش بالنس

، املتحصلني على شهادة الليسانس
الذين تتم ترقيتهم إىل رتبة مشرف 
رئيسي للتربية، فقد مت االتفاق على 

ــائهم خــالل ســنيت  2014 إعف
من التكوين املنصـوص  ، 2015و

مـن   7 مكـرر  84 عليه يف املادة
 240-12 املرسوم التنفيذي رقـم 

املعـدل   2012 ماي 29املؤرخ يف 
ـ   مـواملتمم للمرسوم التنفيذي رق

 11املــــــؤرخ يف  08-315
  .، املذكور اعل2008اكتوبر

  
III– كيفيات تطبيق هذه التدابري:  

تتم عملية اإلدماج املنصوص عليها 
أعاله، عـن  ) I( وىليف النقطة األ

طريق إعداد قرارات مجاعية طبقـا  
 7للنموذج املرافق بالتعليمة رقـم 

، 2007ديســمرب 29املؤرخــة يف 
املتعلقة بتطبيـق النظـام اجلديـد    

. لتصنيف املوظفني ودفع رواتبـهم 
ويتم إخضاعها لتأشرية الرقابة املالية 

  .جراءات املعمول اإلوفقا ل
   

تكفل املايل وجتدر اإلشارة إىل أن ال
بعمليات اإلدماج املنصوص عليها 
يف هذه التعليمة، تتم عن طريـق  

  .التحويل التلقائي للمناصب املالية
  

  2014جويلية  6اجلزائر يف 
  التربية الوطنية وزيرة

  نورية بن غربيط
  وزير املالية

  حممد جالب
  املدير العام للوظيفة العمومية

  بومشال. ب
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 يـف مؤرخ مشترك وزاري قرار
ـ  1435 امـع حمرم 13  قـاملواف
 حيـدد ، 2013 سـنة  نوفمرب 17

 املسبق نـالتكوي تنظيم كيفيات
 التعلـيم  أسـتاذ  رتبة يفني للتعي

 . برناجمه وحمتوى الثانوي
 
  ، للحكومة العامني األم، الوزير إن
 

  ، الوطنية التربية ووزير
 

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

 واملتعلّق 1966 سنة يونيو 2 وافقامل
 ذات القرارات بعض ونشر بتحرير
 م اليت الفردي أو التنظيمي الطابع
  ، واملتمم املعدل ،نياملوظف وضعية

 
 رقـم  الرئاسي املرسومو مبقتضى 

 القعـدة  ذي 5 يف املؤرخ 312-13
 سنة سبتمرب 11 املوافق 1434 عام

 أعضـاء ني تعـي  واملتضمن 2013
  ، ومةاحلك

 
 رقـم  الرئاسي املرسومو مبقتضى 

 القعـدة  ذي 5 يف املؤرخ 313-13
 سنة سبتمرب 11 املوافق 1434 عام

، الـوزير ني تعـي  واملتضمن 2013
  ، للحكومة العامني األم
 

 رقـم  التنفيذي املرسومو مبقتضى 
 رمضـان  21 يف املؤرخ 343-04

 سـنة  نوفمرب 4 املوافق 1425 عام
 األساسي القانون واملتضمن 2004

 معلمـي  تكوين عاهدمل النموذجي
ــة ــية املدرس ــ األساس ني وحتس
  ، مستواهم

 
 رقـم  التنفيذي املرسومو مبقتضى 

 عام شوال 11 يف املؤرخ 315-08
 سـنة  أكتـوبر  11 املوافق 1429

 األساسي القانون واملتضمن 2008
 لألسالك نياملنتمني باملوظف اخلاص
 املعـدل ، الوطنيـة  بالتربية اخلاصة
  ، واملتمم

 
 رقـم  التنفيذي املرسومو مبقتضى 

 الثانية مجادى 3 يف املؤرخ 194-12
 سـنة  أبريل 25 املوافق 1433 عام

 تنظـيم  كيفيات حيدد الذي 2012
 والفحوص واالمتحانات املسابقات

 واإلدارات املؤسسـات  يف املهنية
  ، وإجرائها العمومية

 
   يأيت ما يقرران

 
 املادة ألحكام تطبيقا : وىلاأل املادة

 )4و 3و ب 2 - نقطة احلاالت( 71
 08-315 رقم التنفيذي املرسوم من

 1429 عـام  شوال 11 يف املؤرخ
، 2008 سـنة  أكتـوبر  11 املوافق
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، أعـاله  واملذكور، واملتمم املعدل
 حتديـد  إىل القـرار  هـذا  يهدف

 املسـبق  التكـوين  تنظيم كيفيات
 التعلـيم  ذأسـتا  رتبـة  يفني للتعي

  . برناجمه حمتوى وكذا الثانوي
  

 بـالتكوين  االلتحاق يتم 2 : املادة
 يف املذكورة الرتبة يف نيللتعي املسبق
 يف النجاح بعد، أعاله األوىل املادة

 على أو املهين االمتحان أو املسابقة
 التسجيل طريق عن االختيار سبيل

 للتنظـيم  وفقـا ، التأهيل قائمة يف
  . املفعول الساري

 
 التكـوين  دورة فتح يتم 3 : املادة

 األوىل املـادة  يف املذكورة الرتبة يف
 الـوزير  مـن  قرار وجبمب ،أعاله

 حيدد الذي، الوطنية بالتربية املكلّف
   : اخلصوص على، فيه
 

 ، املعنية الرتبة - 
 املفتوحـة  املالية املناصب عدد-  

 طـط لمخا يف احملـدد  للتكوين
 تعـدد امل أو السـنوي  القطاعي
 عليه املصادق للتكوين السنوات

 طبقـا  املقصـودة  السنة بعنوان
 ، ا املعمول لإلجراءات

 ، التكوين دورة مدة - 
 ، التكوين بداية تاريخ - 

 للتكـوين  العموميـة  املؤسسة - 
 ، املعنية

ني واملـوظف ني املترشـح  قائمة- 
  . بالتكوينني املعنيني الناجح

 
 مـن  نسخة تبليغ جيب 4 : املادة
 إىل أعاله 3 املادة يف املذكور القرار
 أجـل  يف العمومية الوظيفة مصاحل
 تاريخ من ابتداء، أيام) 10( عشرة
  . توقيعه

 
 مصـاحل  علـى  جيـب  5 : املادة

 املطابقة رأي إبداء العمومية الوظيفة
 ابتداء، أيام) 10( عشرة أجل خالل

  . القرار استالم تاريخ من
 

ــزم 6 : املــادة  وناملترشــح يل
 يف ائيـا  النـاجحون  واملوظفون

 أو املهـين  االمتحـان  أو املسابقة
 تابعةمب االختيار طريق عن املقبولون

 اإلدارة وتعلمهـم ، التكوين دورة
، التكـوين  بداية بتاريخ املستخدمة
 وسيلة وأي فردي استدعاءمبوجب 

  . االقتضاء عند، مالئمة أخرى
 

 معاهـد  التكوين يضمن 7 : املادة
 األساسـية  املدرسة لميمع تكوين
  . مستواهمني وحتس

 
 بشـكل  التكوين ينظم 8 : املادة

 دروسا ويتضمن تناويب أو متواصل
 وملتقيـات  منهجيـة  وحماضرات

  .تطبيقية وتربصات موجهة وأعماال
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 بسنة التكوين مدة حتدد 9 : املادة
 املرسوم ألحكام طبقا، )1( واحدة

نفيذيخ  08-315 رقم التيف املـؤر 
 11 املوافـق  1429 عام شوال 11

 واملتمم املعدل 2008، سنة أكتوبر
  . أعاله واملذكور

 
 برامج القرار ذا تلحق 10 : املادة

 مـن  حمتواه تفصيل ويتم، التكوين
 للتكـوين  العمومية املؤسسة طرف
  . املعنية

 
 التكـوين  تأطري يتولّى 11 : املادة

ــة املؤسســات أســاتذة  العمومي
 التعليم موظفو أو/و املعنية للتكوين
 التربيـة  لوزارةني التابع والتفتيش

  . الوطنية
 

 املوظفــون يتــابع 12 : املــادة
 تربصـا  التكوين أثناء واملتربصون

 املؤسسـات  مستوى على تطبيقيا
 يف احملـددة  للمدة وفقا، التعليمية
 علـى  ويعدون ،التطبيقي الربنامج

  .التربص اية تقرير إثره
 

ني املـوظف  على يتعين 13 : املادة
ــد ،نيواملتربصــ ــة عن  دورة اي

 حـول  مـذكرة  إعداد ،التكوين
  . التكوين بربنامج صلة له موضوع

 

 املعـارف  تقيـيم  يتم 14 : املادة
 البيداغوجيـة  املراقبة مبدأ حسب

  .دورية امتحانات وتشمل املستمرة
 

 ايـة  عنـد ، يـنظم  15 : املادة
 ويتضـمن  ائي امتحان، التكوين

 مـن  مسـتمدة  كتابية اختبارات
  . التكوين برنامج

 
 كما التكوين تقييم يتم 16 : املادة
    : يأيت
 
 البيداغوجيـة  املراقبـة  معدل-  

 ،)2 املعامل( املستمرة
ـ  عالمة -   التطبيقـي  صـالترب
 ،)1 املعامل(

 التكـوين  ايـة  مذكرة عالمة-  
 ،)2 املعامل(
  النـهائي  االمتحـان  عالمة - 
  3). املعامل(

 
 يف ائيـا  ناجحا يعترب 17 : ادةامل

 واملتربصـون  املوظفـون  التكوين
 يسـاوي  عام معدل على احلائزون

 التقيـيم  يف 20 مـن  10 يفوق أو
  . أعاله 16 املادة يف املذكور

 
 املؤسسـة  مدير يسلّم 18 : املادة

 شـهادة  املعنيـة  للتكوين العمومية
 تابعوا الذينني واملوظفني للمتربص



28 

 علـى  بناء تكوينيةال الدورة بنجاح
  .التكوين اية جلنة حمضر

 
 ايـة  جلنـة  تتكون 19 : املادة

   : من التكوين
 

 ،نيالتعي صالحية هلا اليت السلطة - 
 ، قانونا املؤهل ثلهامم أو

 بالوظيفـة  املكلفة السلطة ثلمم - 
  ، العمومية

 للتكوين العمومية املؤسسة مدير - 
 ، ثلهمم أو املعنية

 سـلك  عـن ) 2( نياثنني ثلمم - 
ــاتذة ــيم أس ــة التعل  باملؤسس
  . املعنية للتكوين العمومية

 
 املتربصـون  يعـين  20 : املـادة 

 والـذين  التكـوين  يف الناجحون
 71 املادة ألحكام وفقا، به التحقوا

 املرسـوم  من) ب-2 نقطة احلالة(
، أعـاله  األوىل املـادة  يف املذكور

 أسـتاذ  رتبـة  يفني متربص بصفة
  ، انويالث التعليم

 
 املوظفــون يرقــى 21 : املــادة

 والذين التكوين يف ائيا الناجحون
 71 املادة ألحكام وفقا، به التحقوا

 املرسـوم  مـن  ) 4 و3 نياحلالت(
 يف أعـاله  األوىل املادة يف املذكور

  ، الثانوي التعليم أستاذ رتبة
 

 يف القـرار  هذا ينشر 22 : املادة
 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة

ةميالدة قراطيعبيالش .  
 

 2013 نوفمرب 17 يف اجلزائر
 الوطنية التربية وزير

 أمحد بابا اللطيف عبد
 للحكومة العامني األم، الوزير عن

 منه وبتفويض
 العمومية للوظيفة العام املدير

بومشال بلقاسم
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  امللحق
 

  الثانوي التعليم أستاذ رتبة يفني للتعي املسبق التكوين برنامج
  

 املعامل الساعي احلجم الوحدات الرقم
 3 70 التربية وعلوم النفس علم 1

 وطرق التخصص مادة تعليمية 2
 3 70 التدريس

 2 35 البيداغوجيمي التقو 3

 2 30 التعليمية املناهج 4

 1 20 املدرسي التشريع 5

 1 30 اآليل اإلعالم 6

 / سا  255 موعلمجا

  
 ب اإلمجايل يالساع احلجم يقدر
 تطبيقي ساعة 145 منها ساعة 400

   : اآلتية املقاييس على موزعة
 

 ، التدريس طرائق - 

 ، التعليمية الوسائل - 
 وتكنولوجيا اآليل اإلعالم - 

 ، التعليم يف واالتصال املعلومات
 . ميالتقو - 
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 13 يف مؤرخ مشترك وزاري قرار
 17 املوافــق 1435 عــام حمــرم
 كيفيات حيدد 2013، سنة نوفمرب

 املتخصـص  التكــوين تنظـيم 
 مقتصـد  نائـب  برتبيت لاللتحاق
 . براجمه وحمتوى ومقتصد

 
  ، للحكومة العامني األم، الوزير إن
 

  ، الوطنية التربية ووزير
 

 66-145 رقم املرسوممبقتضى 
 1386 عام صفر 12 يف املؤرخ
 واملتعلّق 1966 سنة يونيو 2 املوافق
 ذات لقراراتا بعض ونشر بتحرير
 م اليت الفردي أو التنظيمي الطابع
  ،واملتمم املعدل، نياملوظف وضعية

  
 رقم الرئاسي املرسومو مبقتضى 

 القعدة ذي 5 يف املؤرخ 312-13
 سنة سبتمرب 11 املوافق 1434 عام

 أعضاءني تعي واملتضمن 2013
  ،احلكومة

  
 رقم الرئاسي املرسوم ومبقتضى

313-13 القعدة ذي 5 يف خاملؤر 
 سنة سبتمرب 11 املوافق 1434 عام

، الوزيرني تعي واملتضمن 2013
  ، للحكومة العامني األم
 

 رقم التنفيذي املرسومو مبقتضى 
 القعدة ذي 2 يف املؤرخ 35-2000

 سنة فرباير 7 املوافق 1420 عام
 القانون تعديل واملتضمن 2000

 لتكوين الوطين للمركز األساسي
 إىل تسميته وتغيري التربية راتإطا

 مستخدمي لتكوين وطين معهد
 املعدل، مستواهمني وحتس التربية
  ، واملتمم

 
 رقم التنفيذي املرسومو مبقتضى 

 عام شوال 11 يف املؤرخ 315-08
 سنة أكتوبر 11 املوافق 1429
 األساسي القانون واملتضمن 2008
 لألسالكني املنتمني باملوظف اخلاص

 املعدل، الوطنية بالتربية اصةاخل
  ، واملتمم

 
 رقم التنفيذي املرسومو مبقتضى 

 الثانية مجادى 3 يف املؤرخ 194-12
 سنة أبريل 25 املوافق 1433 عام

 تنظيم كيفيات حيدد الذي 2012
 والفحوص واالمتحانات املسابقات

 واإلدارات املؤسسات يف املهنية
  ، وإجرائها العمومية
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   يأيت ما نيقررا
 

 ألحكـام  تطبيقـا  : األوىل املادة
 املرسـوم  مـن  137و130 نياملادت

نفيذيخ  08-315 رقم التيف املـؤر 
 11 املوافـق  1429 عام شوال 11

، واملتمم املعدل ،2008 سنة أكتوبر
 القرار هذا يهدف، أعاله واملذكور

 التكوين تنظيم كيفيات حتديد إىل
 ائـب ن برتبيت لاللتحاق املتخصص

  . براجمه وحمتوى ومقتصد مقتصد
 

 بـالتكوين  االلتحاق يتم 2 : املادة
 املـذكورتني  الرتبتني يف املتخصص

 النجاح بعد، أعاله األوىل املادة يف
 الساري للتنظيم وفقا، املسابقة يف

  . املفعول
 

 التكـوين  دورة فتح يتم 3 : املادة
 املـادة  يفني املـذكورت  نيالرتبت يف

 مـن  قـرار  وجبمب، أعاله األوىل
، الوطنيـة  بالتربيـة  املكلّف الوزير
   : سيما ال، فيه حيدد الذي

 
 ، املعنية الرتبة - 
 املفتوحة املالية املناصب عدد - 

 املخطط يف احملددة للتكوين
 املتعدد أو السنوي القطاعي
 املصادق، للتكوين السنوات

 ، املقصودة السنة بعنوان، عليه
 ، ينالتكو دورة مدة - 

 ، التكوين بداية تاريخ - 
  للتكوين العمومية املؤسسة - 

 ، املعنية
ني الناجحني املترشح قائمة - 

  . بالتكوينني املعني
 

 مـن  نسخة تبليغ جيب 4 : املادة
 إىل أعاله 3 املادة يف املذكور القرار
 أجـل  يف العمومية الوظيفة مصاحل
 تاريخ من ابتداء، أيام (10) عشرة
  . توقيعه

 
  مصـاحل  علـى  جيـب  5 : املادة

 املطابقة رأي إبداء العمومية الوظيفة
 ابتداء، أيام) 10( عشرة أجل خالل

  . القرار استالم تاريخ من
 

ــادة ــزم 6 : امل  املترشــحون يل
 مبتابعة املسابقة يف ائيا الناجحون

 اإلدارة وتعلمهــم التكــوين دورة
، التكـوين  بداية بتاريخ املستخدمة

 وسيلة وأي فردي اءاستدع وجبمب
  . االقتضاء عند، مالئمة أخرى

 
 املعهـد  التكوين يضمن 7 : املادة

 التربيـة  مستخدمي لتكوين الوطين
  . مستواهمني وحتس

  
 بشـكل  التكوين ينظم 8 : املادة

 دروسا ويتضمن، وإقامي متواصل
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 وملتقيــات وحماضــرات نظريــة
  . تطبيقيا وتربصا

 
 سنةب التكوين مدة حتدد 9 : املادة

 املرسوم ألحكام طبقا، )1( واحدة
نفيذيخ   08-315  رقم التاملـؤر 

 11 املوافق 1429 عام شوال 11 يف
 واملتمم املعدل، 2008 سنة أكتوبر

  . أعاله واملذكور
 

 برامج القرار ذا تلحق 10 : املادة
 من حمتواها تفصيل ويتم، التكوين
 للتكوين العمومية املؤسسات طرف
  . املعنية

 
 التكـوين  تأطري يتولّى 11 : املادة

 للتكوين العمومية املؤسسة أساتذة
 مؤسسات إدارة موظفو أو/و املعنية
 لـوزارة ني التابع والتفتيش التعليم
  .الوطنية التربية

 
 يف املتربصـون  يتـابع  12 : املادة

 علـى  تطبيقيـا  تربصـا  التكوين
 وفقا، التعليمية املؤسسات مستوى

 ويعدون، لربنامجا يف احملددة للمدة
  .التربص اية تقرير إثره على

 
 يف املتربصـون  يلـزم  13 : املادة

 بإعـداد  مقتصد رتبة يف التكوين
  . التكوين اية مذكرة

 

 يف التكـوين  يف املتربصون ويلزم
 تقريـر  بإعداد مقتصد نائب رتبة
 .التكوين اية
  

 املعـارف  تقيـيم  يتم 14 : املادة
 اغوجيـة البيد املراقبة مبدأ حسب

  .دورية امتحانات وتشمل املستمرة
 

 ايـة  عنـد ، يـنظم  15 : املادة
 يتضـمن ، ائي امتحان، التكوين

 مـن  مسـتمدة  كتابية اختبارات
  . التكوين برامج

 
 كما التكوين تقييم يتم 16 : املادة
   : يأيت
 

 البيداغوجيـة  املراقبـة  معدل - 
 ،)1 املعامل( املستمرة

 املعامل( قيالتطبي التربص عالمة - 
1(، 
 ايـة  تقرير أو مذكرة عالمة - 

 املعامـل ( احلالة حسب التكوين
1(، 
 املعامل( النهائي االمتحان عالمة - 
3.(  

 
 يف ائيـا  ناجحا يعترب 17 : املادة

 على احلائزون املتربصون، التكوين
 من 10 يفوق أو يساوي عام معدل

 16 املادة يف املذكور التقييم يف 20
  . أعاله
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 املؤسسـة  مدير يسلّم 18 : املادة
 شـهادة ، املعنية للتكوين العمومية
 بنجـاح  تـابعوا  الذينني للمتربص

 جلنة حمضر على بناء، تكوينية دورة
  . التكوين اية

 
 ايـة  جلنـة  تتكون 19 : املادة

   : من التكوين
 

 ،نيالتعي صالحية هلا اليت السلطة - 
 ، قانونا املؤهل ثلهامم أو

 بالوظيفـة  املكلفة السلطة ثلمم - 
 ، العمومية

 للتكوين العمومية املؤسسة مدير - 
  ، ثلهمم أو املعنية

  
  
  
  
  
  
  
  

 سـلك  عـن ) 2( نياثـن ني ثلمم -
ــيم أســاتذة  للمؤسســة التعل
  . املعنية للتكوين العمومية

  
 يف املتربصـون  يعـين  20 : املادة

 دورة بنجاح تابعوا الذين التكوين
 رتـبيت  يف احلالـة  حسب التكوين
 بصـفة  مقتصـد  نائب أو مقتصد
  .نيمتربص

 
 يف القـرار  هذا ينشر 21 : املادة

 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة
ةميالدة قراطيعبيالش .  
 

  2013نوفمرب 17 يف اجلزائر
 الوطنية التربية وزير

 أمحد بابا اللطيف عبد
 للحكومة العامني األم، الوزير عن

 منه وبتفويض
 العمومية للوظيفة العام راملدي

  بومشال بلقاسم
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 1 امللحق
 مقتصد نائب برتبة لاللتحاق املتخصص التكوين برنامج

  
  : النظري التكوين برنامج 1 - 

  
 الرقم الوحدات الساعي احلجم عامل

 1 اإلداري القانون 28 1
 2 العمل قانون 56 2
 3 العامة اليةامل 28 2
 4 اديامل التسيري 75 2
 5 ايلامل التسيري 224 3
 6 الوطين احملاسيب ططلمخا عنئ مباد 64 2
 7 اإلحصائيات 28 1
 8 درسيامل التشريع 28 1
 9 اإلداري التحرير 36 1
 10 البحث منهجية 20 2
 11 الوطين التاريخ 28 1
 12 اآليل اإلعالم 36 1
 13 درسيةامل التغذية يف الصحة 46 2
 14 لبيداغوجيوا اإلداري التنظيم 28 1

   اإلمجايل الساعي احلجم سا 724 
 (1)  واحد شهر مدته التطبيقي التربص 2 - 
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 2 امللحق
  مقتصد برتبة لاللتحاق املتخصص التكوين برنامج

 
  : النظري التكوين برنامج 1 -
  

 الرقم الوحدات الساعي جماحل عامل
 1 اإلداري القانون 28 1
 2 العمل قانون 28 1
 3 العامة اليةملا 28 1
 4 اديامل التسيري 75 2
 5 ايلامل التسيري 224 3
 6 درسيةامل التغذية يف الصحة 46 2
 ططلمخا عن ئمباد 64 3

 الوطين احملاسيب
7 

 8 اإلحصائيات 28 1
 9 درسيامل التشريع 28 1
 10 اإلداري التحرير 36 1
 11 وتربوي إداري تنظيم 56 2
 12 البحث منهجية 20 1
 13 الوطين التاريخ 28 1
 14 اآليل اإلعالم 16 1
 15 التكوين هندسة 20 1

   اإلمجايل الساعي احلجم سا 724 
 (1)  واحد شهر مدته التطبيقي التربص 2 - 
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 13 يف مؤرخ مشترك وزاري قرار
 17 املوافــق 1435 عــام حمــرم
 كيفيات حيدد، 2013 سنة نوفمرب
 يةللترق التكوين املتخصص تنظيم

 االبتدائية املدرسة أستاذ رتبيت إىل
 مدتـه  و املتوسط التعليم وأستاذ
  . براجمه وحمتوى

  
 ، للحكومة العامني األم، الوزير إنّ

 ، الوطنية التربية ووزير
 والبحـث  العـايل  التعليم ووزير
  ، العلمي

 
 66-145 رقـم  رسـوم املمبقتضى 

 1386 عـام  صفر 12 يف ؤرخامل
 واملتعلق 1966 سنة يونيو 2 املوافق
 ذات القرارات بعض نشر و بتحرير
 م اليت الفردي أو التنظيمي الطابع
  ، تممامل و عدلامل ،نيوظفامل وضعية

 
 رقـم  الرئاسي رسوماملو مبقتضى 

 القعـدة  ذي 5 يف ؤرخامل 312-13
  سنة سبتمرب11  وافقامل 1434 عام

 أعضـاء ني تعـي  تضمناملو 2013
  ، احلكومة

 
 رقـم  الرئاسي رسوماملو مبقتضى 

 القعـدة  ذي 5 يف ؤرخامل 313-13
 سـنة  سبتمرب 11وافقامل 1434 عام

، الـوزير ني تعـي  تضمناملو 2013
  ، للحكومة العامني األم

 رقـم  التنفيذي رسوماملو مبقتضى 
 القعـدة  ذي 2 يف ؤرخامل 149-90

 سـنة  مايو 26 وافقامل 1410 عام
 جامعـة  إنشـاء  تضمناملو 1990

ــوين ــاوتن تواصــلامل التك  ظيمه
  ، وعملها

 
 رقـم  التنفيذي رسوماملو مبقتضى 

 القعـدة  ذي 2 يف ؤرخامل 150-90
 سـنة  مايو 26 وافقامل 1410 عام

 مراكـز  إنشـاء  تضمناملو 1990
  ، تواصلامل التكوين

 
  رقـم  التنفيذي رسوماملو مبقتضى 
 عام شوال  11 يف املؤرخ 315-08

 سـنة  أكتـوبر  11  املوافق 1429
 األساسي انونالق تضمناملو 2008
 لألسالك املنتمني باملوظفني اخلاص
 عـدل امل، الوطنيـة  بالتربية اخلاصة

 57و 44 ادتانامل سيما ال، تمماملو
  ، منه
  

   يأيت ما يقررون
 

 ألحكـام  تطبيقـا  :األوىل  املادة
 رسـوم امل مـن  57 و 44 نيادتامل

ـ  08-315 رقم التنفيذي  يف ؤرخامل
 11 وافـق امل 1429 عام شوال 11

 تمماملو عدلامل، 2008 سنة برأكتو
 القرار هذا يهدف، أعاله ذكوراملو

 التكوين تنظيم كيفيات حتديد إىل
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 أسـتاذ  رتبيت إىل للترقية تخصصامل
 التعلـيم  وأستاذ االبتدائية درسةامل
  . براجمه وحمتوى ومدته توسطامل
 

 تخصصامل التكوين يفتح 2 : املادة
ـ  يف ذكورامل  ،أعـاله  األوىل ادةامل
 وأسـاتذة  االبتدائية درسةامل ميعلمل

 يسـتوفون  الذين األساسي التعليم
ني ادتامل يف عليها نصوصامل الشروط

 رقم التنفيذي رسومامل من 57و 44
 عام شوال 11 يف ؤرخامل 315-08

 سـنة  أكتـوبر  11 وافقامل 1429
ـ و تمماملو عدلامل ،2008  ذكورامل
  . أعاله

 
 التكـوين  دورة تفـتح  3 : املادة

 املكلف الوزير من بقرار تخصصامل
 ال فيـه  حيدد الذي الوطنية بالتربية
 :  سيما

 ، عنيةامل الرتبة- 
 فتوحـة امل اليـة امل ناصبامل عدد- 

 يف احملـددة ، تخصـص امل للتكوين
 أو السـنوي  القطـاعي  ططلمخا

 صادقامل للتكوين السنوات تعددامل
 ، عنيةامل السنة بعنوان عليه
 ، تخصصامل التكوين مدة- 
 ، تخصصامل التكوين بداية اريخت- 
 للتكـوين  العموميـة  ؤسسةامل- 
 ، عنيةامل
 بالتكوينني عنياملني وظفامل قائمة- 
  .تخصصامل

 مـن  نسخة تبليغ جيب 4 : املادة
 إىل أعاله 3 ادةامل يف ذكورامل القرار
 للوظيفـة  العامـة  ديريةامل مصاحل

، أيام (10) عشرة أجل يف العمومية
  . قيعهتو تاريخ من ابتداء

 
 مصـاحل  علـى  جيـب  5 : املادة

ــة الوظيفــة ــداء العمومي  رأي إب
، أيام (10) عشرة أجل يف طابقةاملب

  . القرار استالم تاريخ من ابتداء
 

  تصـة لمخا صاحلامل تعلم 6 :املادة 
، الوطنيـة  بالتربية كلفةامل للوزارة

 بدايـة  بتـاريخ ني عنياملني وظفامل
 بواســطة  تخصــصامل التكــوين

 وسـيلة  بـأي  و فردي استدعاء
 يف، االقتضـاء  عند، مالئمة أخرى
 ابتداء (1) واحد شهر أقصاه أجل
  .التكوين يف القبول تبليغ تاريخ من
  

 التكـوين  جامعة تضمن 7 : املادة
  .تخصصامل التكوين تواصلامل
 

 تخصصامل التكوين ينظم 8 : املادة
 ويشـمل  بعد وعن تناويب بشكل
 طريـق  عـن  تلقن نظرية دروسا

 وحماضـرات  التعليميـة  رضيةاأل
ــات ــها وملتقي ــات تتخلل  جتمع

  .تكوينية
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 التكـوين  مـدة  تحدد  9 :املادة 
ـ ني الرتبت يف تخصصامل ني ذكورتامل

  .واحدة (1) بسنة، أعاله
 

 برامج القرار ذا تلحق 10 : املادة
ني الـرتبت  يف تخصـص امل التكوين

  . أعالهني ذكورتامل
 

 نالتكـوي  برامج حمتوى تفصيل يتم
 لـس لمجا طـرف  من تخصصامل

 للتكوين العمومية للمؤسسة العلمي
  . عنيةامل
 

 ومتابعـة  تأطري يضمن 11 : املادة
 مؤسسة أساتذة تخصصامل التكوين
 التعليم موظفو أو/ و عنيةامل التكوين

 التربيـة  لوزارة التابعون والتفتيش
  . الوطنية

 
 وظفــونامل يتــابع 12 : املــادة

 درسـة امل تاذأس رتبيت يف تكونونامل
 توسـط امل التعليم أستاذ و االبتدائية

 (2) شـهران  مدته تطبيقيا تربصا
 العمومية  ؤسساتامل مستوى على

 إثـره  على ويعدون والتعليم للتربية
  .التربص اية تقرير

 
 مـن  التطبيقـي  التربص تقييم يتم

ني التـابع  التفتـيش  موظفي طرف
  . الوطنية التربية لوزارة

 

ـ  علىني يتع 13 : املادة ني وظفامل
 إعـداد  ،التكوين دورة اية عند

 حـول  التكـوين  ايـة  مذكرة
  . التكوين بربنامج صلة له موضوع

 
ـ  حضور يعد 14 : املادة ني وظفامل

 أثنـاء  إلزاميا ربجمةامل التجمعات يف
 التكوين دورة من يقصى و التكوين

 ثلـث  غياباتـه  بلغت موظف كل
  .التجمعات عدد) 1/3(
 

 عدلامل يكون أن جيب 15 : املادة
 أو مسـاويا  النهائي للنجاح العام
  : يأيت كما وحيسب 20/10 يفوق

 
 البيداغوجيـة  راقبـة امل معدل1- 

 : ويشمل (3) عاملامل، ستمرةامل
 لكل النشاطات عالمات معدل *

  . وحدة
 األرضية استعمال عالمة *

 . التعليمية
  . التطبيقي التربص عالمة *
 

، كتابيـة ال االمتحانات معدل2- 
 : ويشمل (3) عاملامل
 عليها تحصلامل العالمات جمموع *
 على مقسمة، قررةامل الوحدات يف

  . عامالتامل جمموع
 

، التكوين اية مذكرة عالمة3- 
   (6). عاملامل
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 وظفـون امل يعتـرب  16 :  املـادة 
 أو يسـاوي  عاما معدال احلائزون

 ذكورامل التقييم يف 20 من 10 يفوق
 ائياني ناجح، عالهأ 15 ادةامل يف
  . التكوين يف
 

 ؤسسـة امل مدير يسلم 17 : املادة
 شـهادة ، عنيةامل للتكوين العمومية
 بنجـاح  تـابعوا  الذينني للموظف
 حمضـر  على بناء، التكوينية الدورة

  . التكوين اية جلنة
 

 ايـة  جلنـة  تتكون 18 : املادة
 : من التكوين

ني التعـي  صالحية هلا اليت السلطة- 
 ، قانونا ؤهلامل ثلها أو
 بالوظيفـة  كلفـة امل السلطة ثلمم -

 ، العمومية
 للتكوين العمومية ؤسسةامل مدير- 
  ، ثلهمم أو عنيةامل
  
  
  
  

 التعليم سلك عن) 2( نياثنني ثلمم -
  . التكوينية للمؤسسة

 
 الـذين  وظفونامل يرقى 19 : املادة

ــابعوا  التكــوين دورة بنجــاح ت
ـ  يف احلالة حسب تخصصامل  ةرتب

 رتبـة  أو االبتدائية درسةامل أستاذ
  . توسطامل التعليم أستاذ

 
 يف القـرار  هذا ينشر 20 : املادة

 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة
  . الشعبية قراطيةميالد
 

  2013 نوفمرب 17 يف اجلزائر
 الوطنية التربية وزير

 أمحد بابا اللطيف عبد
 العلمي والبحث العايل التعليم وزير

  مباركي حممد
 للحكومة العامني األم، الوزير عن

 منه وبتفويض
 العمومية للوظيفة العام ديرامل

  بومشال بلقاسم
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 1  امللحق
 االبتدائية املدرسة أستاذ رتبة إىل للترقية املتخصص التكوين برنامج

 عربية لغة :ختصص  1.1-
  أشهر (10) عشرة  مدته : النظري التكوين برنامج 1-

  السنوي الساعي احلجم  احملتوى  ةالوحد  الرقم
  االفتراضي القسم  التجمعات املعامل اموع

 والصرف النحو 1

  الكالم و الكلمة -
 و أقسامها، تعريفها : العربية اجلملة - 

 إعراا
  بنيتها و أقسامها : الكلمة - 
  البناء و اإلعراب - 

42 78 120 2 

2 
املناهج التعليمية 

 والتقومي
 اغوجيالبيد

  التعليمية املناهج إىل  مدخل-  
  املنهج تنظيم أشكال - 
  املناهج أنواع - 
 التعليمية األهداف - 
 التعليمية العملية تقسيم - 
  بالكفاءات املقاربة - 
 املشكالت حل وفق التدريس استراتيجية - 
 تلفةلمخا التدريس طرائق - 
 إعداد( وأنواعه وأهدافه تعريفه: مي التقو - 

 إعداد– االختبارات مواضيع إعداد - األسئلة
 ) الرمسية االمتحانات مواضيع

  .ميالتقو شبكات - 

42 78 120 2 

 النفس  علم 3
 التربوي

 التربوي النفس علم إىل مدخل-  
 التعلّم سيكولوجية - 
 التعلم دافعية - 
 املعرفية العقلية العمليات - 
  التعلم يف الصفية اإلدارة - 

42 38 80 1 

4 

 استعمال
 تكنولوجيات

  اإلعالم
 واالتصال

 التعليم  يف

 التعلّم مفاهيم -
 التعليمية الوسائل - 
 التعليم يف الربجميات استعمال - 
 التعليم وتطور املعرفة جمتمع - 
 اإللكتروين والتعليم التعليم تكنولوجيا - 
  املفتوح املصدر برجميات - 
 األنترنيت استعمال - 
 بحثال حمركات - 
 الرقمية احلقوق - 
   الرقمية  البيداغوجية الوثائق إنتاج - 

21 19 40 1 

  سا 360 سا 213 سا 147 الساعي احلجم جمموع
      )2( شهران مدته : تطبيقي تربص -2
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 )تابع(  1امللحق 
 فرنسية لغة : ختصص 2.1-

  أشهر (10) عشرة مدته : النظري التكوين برنامج  1-

  توىاحمل  الوحدة  الرقم
  السنوي الساعي احلجم

 املعامل موعلمجا
 القسم  التجمعات

  االفتراضي

1 
 النحو

 والصرف

Les types de phrases 
Les formes de phrases 
Les constituants de la phrase 
La phrase simple et la phrase 

complexe 
La juxtaposition et la 

subordination 
La concordance des temps 

42 78 120 2 

2 

املناهج 
التعليمية 
 والتقومي
 يالبيداغوج

L’enseignement de la 
grammaire 

L’enseignement du 
vocabulaire 

La compétence de l’oral 
La compétence de l’écr it 
L’évaluation : sa définition, 

ses objectifs et ses types 
(élaboration des questions, 
élaboration des sujets de 
compositions, élaboration 
des sujets des examens 
officiels) 

Grilles d’évaluation 

42 78 120 2 
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3 
  علم

 النفس
 التربوي

Introduction à la 
psychopédagogie 

La psychologie de 
l’apprentissage 

Motivation de l’apprentissage 
Les processus mentaux 

cognitifs 
La gestion de classe dans 

l’apprentissage 

42 38 80 1 

4 

 استعمال
 تكنولوجيات

  اإلعالم
 واالتصال

 التعليم  يف

Concepts d'apprentissage 
Les moyens didactiques 
Utilisation des logiciels dans 

l'enseignement 
Société du savoir  et de 

l'évolution de 
L'enseignement 
Technologie de 

l'enseignement et de 
l'enseignement électronique 

Logiciels libres (open source) 
Utilisation de l'Inter net 
Les  moteurs de recherche 
Les droits numériques 
Production de documents 

pédagogiques 
numériques 

21 19 40 1 

   سا 360 سا 213 سا 147  لساعيا احلجم جمموع
       (2)   شهران مدته : تطبيقي تربص  2-
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 2  امللحق
 املتوسط التعليم أستاذ رتبة إىل للترقية املتخصص التكوين برنامج

 رياضيات : ختصص  1.2-
  أشهر (10) عشرة مدته : النظري التكوين برنامج  1-

  احملتوى  الوحدة  الرقم
 الساعي احلجم

 املعامل موعمجلا  السنوي
 القسم  التجمعات

  االفتراضي

1 
 التحليل
 الرياضي

 املستقيم خواص  -
 احلقيقي

 العددية املتتاليات - 
 احلقيقية الدوال - 

 املتغري الوحيدة
 املألوفة الدوال - 

 القابلة الدوال-  
  لالشتقاق

42 78 120 2 

2 
التعليمية  املناهج

والتقومي 
 البيداغوجي

 التعليمية امجالرب تطور  -
  نظر وجهة من

 التعليمي التحويل  
 واألخطاء التعلمات - 

 واملفاهيم
 متنوعة تطبيقات - 
 الرياضيات تعليمية - 
  بالكفاءات املقاربة - 
 تعريفه: التقومي  - 

 وأنواعه وأهدافه
 - إعداد األسئلة(

 مواضيع إعداد
إعداد  –االختبارات 

 االمتحانات مواضيع
 )الرمسية

  التقومي بكاتش - 

42 78 120 2 



44 

3 
 النفس  علم

 التربوي

 النفس علم إىل مدخل - 
 التربوي

 التعلم سيكولوجية - 
 التعلم دافعية - 
 العقلية العمليات - 

 املعرفية
 يف الصفية اإلدارة - 

  التعلم

42 38 80 1 

4 

 استعمال
 تكنولوجيات

  اإلعالم
 واالتصال

 التعليم  يف

 التعلم مفاهيم -
 التعليمية سائلالو - 
 يف الربجميات استعمال - 

 التعليم
 وتطور املعرفة جمتمع - 

 التعليم
 التعليم تكنولوجيا - 

 اإللكتروين والتعليم
 املصدر برجميات - 

  املفتوح
 األنترنيت استعمال - 
 البحث حمركات - 
 الرقمية احلقوق - 
 الوثائق إنتاج - 

  الرقمية البيداغوجية

2 19 40 1 

   سا 360 سا 213 سا 147  الساعي حلجما جمموع
       )2( شهران مدته : تطبيقي تربص  2-

  
    



45 

 ) تابع2 (امللحق 
 والتكنولوجيا الفيزياء علوم :ختصص   2.2-

  أشهر (10) عشرة مدته : النظري التكوين برنامج  1-

  احملتوى  الوحدة  الرقم
  السنوي الساعي احلجم

 املعامل موعلمجا
 القسم  التجمعات

  االفتراضي

1 
 اىل مدخل

 امليكانيك

  الرياضيات ذاكرة  -
 النقطة حركيات - 
 لتحريك فيزيائيةئ مباد - 

  النقطة
 كبلريني قوان - 
 االستطاعة و العمل - 
 الطاقة و احلركية الطاقة - 

 الكامنة
  تطبيقية أعمال - 

42 78 120 2 

2 
 التعليمية املناهج

 ميوالتقو
 البيداغوجي

 الفيزياء ةتعليمي  -
 الكيمياء تعليمية - 
 الكيمياء يف املعرفية العوائق - 
 يف التجريب ودور مكانة - 

 الكيمياء تعليم
 الكيمياء يفالتقومي  - 
 التجرييب اجلزء - 
 بالكفاءات املقاربة - 
 وأهدافه تعريفه :مي التقو - 

 - األسئلة إعداد( وأنواعه
- االختبارات مواضيع إعداد
 االمتحانات مواضيع إعداد
 ) الرمسية

  ميوالتقو التصحيح شبكات - 

42 78 120 2 



46 

3 
 النفس علم

 التربوي

 النفس علم إيل مدخل  -
 التربوي

 التعلم سيكولوجية - 
 التعلم دافعية - 
 عرفيةامل العقلية العمليات - 
  التعلم يف الصفية  اإلدارة - 

42 38 80 1 

4 

 استعمال
 تكنولوجيات

 اإلعالم
 واالتصال

 التعليم يف

 التعلم مفاهيم  -
 التعليمية الوسائل - 
 يف الربجميات استعمال - 

 التعليم
 وتطور عرفةامل جمتمع -

 التعليم
 التعليم تكنولوجيا - 

 اإللكتروين والتعليم
  فتوحامل صدرامل برجميات - 
 األنترنيت استعمال - 
 البحث حمركات - 
 الرقمية احلقوق - 
 الوثائق إنتاج - 

  الرقمية اغوجيةالبيد

21 19 40 1 

   سا 360 سا 213 سا 147  الساعي  احلجم  جمموع
       )2( شهران مدته : تطبيقي تربص  2-

  
    



47 

 ) تابع2 (امللحق 
 طبيعية علوم : ختصص  3.2-

  أشهر (10) عشرة مدته : النظري التكوين برنامج  1-
  

  احملتوى  الوحدة  الرقم
  السنوي الساعي احلجم

 املاملع موعلمجا
 القسم  التجمعات

  االفتراضي

1 
 اإلنتاج
 احليواين

 احليواين اإلنتاج تعريف  -
 األرانب تربية - 
 الدواجن تربية - 
 األبقار تربية - 
 األغنام تغذية - 

  النحل تربية-  

42 78 120 2 

2 

 تعليمية
 العلوم
 الطبيعية
مي والتقو

 البيداغوجي

 العلوم تدريس أهداف -
 الطبيعية

 العلوم تدريس يف التخطيط - 
 الطبيعية

 ادةامل يف علمامل حتكم - 
 العلمية

 كتسباتامل إحصاء - 
 يف األهداف صياغة - 

 العلوم تدريس
 العلوم تدريس طرائق - 

 الطبيعية
 التعليمية الوسائل - 
 /التعليمية العملية مي تقو - 

 التعلمية
  بالكفاءات قاربةامل - 

 فهوأهدا تعريفه: مي التقو - 
 - األسئلة إعداد( وأنواعه
 االختبارات مواضيع إعداد

 مواضيع إعداد –
 ) الرمسية االمتحانات

  ميالتقو شبكات - 

42 78 120 2 



48 

3 
 النفس علم

 التربوي

 النفس علم إيل مدخل  -
 التربوي

 التعلم سيكولوجية - 
 التعلم دافعية - 
 عرفيةامل العقلية العمليات - 
  تعلمال يف الصفية اإلدارة- 

42 38 80 1 

4 

 استعمال
تكنولوجيا

 ت
 اإلعالم

 واالتصال
 التعليم يف

 التعلم مفاهيم  -
 التعليمية الوسائل - 
 يف الربجميات استعمال - 

 التعليم
 وتطور عرفةامل جمتمع - 

 التعليم
 والتعليم التعليم تكنولوجيا - 

 اإللكتروين
  فتوحامل صدرامل برجميات - 
 األنترنيت استعمال - 
 البحث حمركات - 
 الرقمية احلقوق - 
 البيداغوجية الوثائق إنتاج - 

  الرقمية

21 19 40 1 

   سا 360 سا 213 سا 147  الساعي احلجم جمموع
       )2( شهران مدته : تطبيقي تربص  2-

  
    



49 

 ) تابع2 (امللحق 
 عريب أدب : ختصص  4.2-

  أشهر (10) عشرة مدته : النظري التكوين برنامج  1-

  احملتوى  الوحدة  قمالر
  السنوي الساعي احلجم

 املعامل موعلمجا
 القسم  التجمعات

  االفتراضي

 العربية البالغة 1
  عام مدخل  -
 العامة البالغة - 
  عاينامل علم - 

   البيان علم - 
42 78 120 2 

2 

 ناهجامل
 التعليمية
مي والتقو

 البيداغوجي

 ناهجامل إىل مدخل -
  التعليمية

  نهجامل تنظيم لأشكا - 
  ناهجامل أنواع - 
 التعليمية األهداف - 
 العملية تقسيم - 

 التعليمية
  بالكفاءات قاربةامل - 
 التدريس استراتيجية - 

 شكالتامل حل وفق
 التدريس طرائق - 
 تلفةلمخا
 تعريفه  :مي التقو - 

 وأنواعه وأهدافه
 إعداد(

 مواضيع إعداد - األسئلة
 إعداد- االختبارات

 االمتحانات اضيعمو
 ) الرمسية

  ميالتقو شبكات - 

42 78 120 2 



50 

3 
 النفس علم

 التربوي

 علم إىل مدخل  -
 التربوي النفس

 التعلم سيكولوجية - 
 التعلم دافعية - 
 العقلية العمليات - 
 عرفيةامل
 يف الصفية اإلدارة - 

  التعلم

42 38 80 1 

4 

 استعمال
 تكنولوجيات

 اإلعالم
 واالتصال

 عليمالت يف

 التعلم مفاهيم  -
 التعليمية الوسائل - 
 الربجميات استعمال - 
 التعليم يف

 وتطور عرفةامل جمتمع - 
 التعليم

 التعليم تكنولوجيا - 
 اإللكتروين والتعليم

 صدرامل برجميات - 
  فتوحامل

 األنترنيت استعمال - 
 البحث حمركات - 
 الرقمية احلقوق - 
 الوثائق إنتاج - 

  الرقمية  ةالبيداغوجي

21 19 40 1 

   سا 360 سا 213 سا 147  الساعي احلجم جمموع
       )2( شهران مدته : تطبيقي تربص  2-
  

    



51 

 ) تابع2 (امللحق 
 االالجتماعية العلوم : ختصص 5.2-

  أشهر (10) عشرة مدته : النظري التكوين برنامج 1-
  

  احملتوى  الوحدة  الرقم

 الساعي احلجم
 املاملع موعلمجا  السنوي

 القسم  التجمعات
  االفتراضي

1 
 املغرب

 اإلسالمي

  املغرب لبالد اإلسالمي الفتح - 
   األندلس فتح - 
 يف اإلسالمي احلكم مراحل - 

  األندلس
  األندلس يف األموي العصر - 
 يف املستقلة الدويالت ظهور - 

 اإلسالمي املغرب
  الرستمية الدولة - 
  اإلدريسية الدولة - 
  باملغرب الفاطمية الدولة - 
 املرابطني دولة - 
 املوحدية الدولة - 
  احلفصية الدولة - 
  مرين بين دولة - 

42 78 120 2 

2 

 املناهج
 التعليمية
 والتقومي

 البيداغوجي

  التعليمية املناهج  إىل مدخل  -
 املنهج تنظيم أشكال - 
   املناهج أنواع - 
   التعليمية األهداف - 
  التعليمية العملية تقسيم - 
  بالكفاءات املقاربة - 
 حل وفق التعليم استراتيجية - 

  املشكالت

42 78 120 2 



52 

 تلفةلمخا التدريس طرائق - 
 وأهدافه تعريفه  :التقومي - 

 - إعداد األسئلة(وأنواعه 
- مواضيع االختبارات إعداد
 إعداد

 ) الرمسية االمتحانات مواضيع
  التقومي شبكات - 

3 
 لنفسا علم

 التربوي

 التربوي النفس علم إىل مدخل  -
 التعلم سيكولوجية - 
 التعلم دافعية - 
  التعلم يف الصفية اإلدارة - 

42 38 80 1 

4 

 استعمال
 تكنولوجيات

 اإلعالم
 واالتصال

 التعليم يف

 التعلم مفاهيم -  
 التعليمية الوسائل - 
 التعليم يف الربجميات استعمال - 
 التعليم وتطور املعرفة جمتمع - 
 والتعليم التعليم تكنولوجيا - 

 اإللكتروين
  املفتوح املصدر برجميات - 
 األنترنيت استعمال - 
 البحث حمركات - 
 الرقمية احلقوق - 
 البيداغوجية الوثائق إنتاج - 

  . الرقمية

21 19 40 1 

   سا 360 سا 213 سا 147  الساعي احلجم جمموع
       )2( انشهر مدته : تطبيقي تربص  2-
  

    



53 

 ) تابع2 ( امللحق 
 األمازيغية اللغة :ختصص   6.2-

  أشهر (10) عشرة مدته : النظري التكوين برنامج 1-

  احملتوى  الوحدة  الرقم
  السنوي الساعي احلجم

 املعامل موعلمجا
 القسم  التجمعات

  االفتراضي

1 
 النحو

 والصرف

 : األمازيغية اجلملة  -
 وأقسامها تعريفها

  عرااوإ
 أقسامها : الكلمة - 

  وبنيتها
  والبناء اإلعراب - 

42 78 120 2 

2 

 ناهجامل
 التعليمية
 ميوالتقو

 البيداغوجي

 ناهجامل إىل مدخل  -
  التعليمية

  نهجامل تنظيم أشكال - 
  ناهجامل أنواع - 
 التعليمية األهداف - 
 التعليمية العملية تقسيم - 
  بالكفاءات قاربةامل - 
 التدريس ستراتيجيةا - 

 شكالتامل حل وفق
 التدريس طرائق - 
  تلفةلمخا
 تعريفه :مي التقو - 

 إعداد( وأنواعه وأهدافه
 مواضيع إعداد - األسئلة

 إعداد– االختبارات
 االمتحانات مواضيع
 ) الرمسية

  ميالتقو شبكات - 

42 78 120 2 



54 

3 
 النفس علم

 التربوي

 النفس علم إىل مدخل  -
 التربوي

 التعلم سيكولوجية - 
 التعلم دافعية - 
 العقلية العمليات - 
 عرفيةامل
  التعلم يف الصفية اإلدارة - 

42 38 80 1 

4 

 استعمال
 تكنولوجيات

 اإلعالم
 واالتصال

 التعليم يف

 التعلم مفاهيم  -
 التعليمية الوسائل - 
 يف الربجميات استعمال - 

 التعليم
 وتطور عرفةامل جمتمع - 

 التعليم
 التعليم تكنولوجيا - 

 اإللكتروين والتعليم
  فتوحامل صدرامل برجميات - 
 األنترنيت استعمال - 
 البحث حمركات - 
 الرقمية احلقوق - 
 الوثائق إنتاج - 

  الرقمية البيداغوجية
  

21 19 40 1 

   سا 360 سا 213 سا 147  الساعي احلجم جمموع
       )2(شهران  مدته : تطبيقي تربص  2-
  

    



55 

 ) تابع2 (لحق امل
 والتشكيلية الفنية التربية : ختصص  7.2-

  أشهر (10) عشرة مدته : النظري التكوين برنامج 1-
  

  الوحدة  الرقم
  السنوي الساعي احلجم  احملتوى

 املعامل موعلمجا
 القسم  التجمعات

  االفتراضي

1 
 تقنيات

 الفين التنشيط
 الفن تاريخ  -
 الفنية التيارات - 
  الفنية تالتقنيا - 

42 78 120 2 

2 

 ناهجامل
 التعليمية
مي والتقو

 البيداغوجي

 ناهجامل إىل مدخل -
  التعليمية

  نهجامل تنظيم أشكال - 
  ناهجامل أنواع - 
 التعليمية األهداف - 
 العملية تقسيم - 

 التعليمية
  بالكفاءات قاربةامل - 
 التدريس استراتيجية - 

 شكالتامل حل وفق
 يسالتدر طرائق - 
 :مي التقو تلفةلمخا

 وأهدافه تعريفه
 إعداد(  وأنواعه
 إعداد - األسئلة
 االختبارات مواضيع

 مواضيع إعداد -
 ) الرمسية االمتحانات

  التقو شبكات - 

42 78 120 2 



56 

3 
 النفس علم

 التربوي

 علم إىل مدخل  -
 التربوي النفس

 التعلم سيكولوجية - 
 التعلم دافعية - 
 ةالعقلي العمليات - 
 عرفيةامل
 يف الصفية اإلدارة - 

  التعلم

42 38 80 1 

4 

 استعمال
 تكنولوجيات

 اإلعالم
 يف واالتصال
 التعليم

 التعلم مفاهيم  -
 التعليمية الوسائل - 
 الربجميات استعمال - 

 التعليم يف
 وتطور عرفةامل جمتمع - 

 التعليم
 التعليم تكنولوجيا - 

 اإللكتروين والتعليم
 صدرامل برجميات - 
  فتوحامل
 األنترنيت استعمال - 
 البحث حمركات - 
 الرقمية احلقوق - 
 الوثائق إنتاج - 

  الرقمية البيداغوجية

21 19 40 1 

   سا 360 سا  213 سا 147  الساعي احلجم جمموع
       )2( شهران مدته : تطبيقي تربص  2-

  
    



57 

 ) تابع2 (امللحق 
 املوسيقية الفنية التربية : ختصص  8.2-

  أشهر (10) عشرة مدته : النظري التكوين برنامج 1-
  

  احملتوى  الوحدة  الرقم
  السنوي الساعي احلجم

 املعامل موعلمجا
 القسم  التجمعات

  االفتراضي

1 
 تقنيات
 التنشيط

 وسيقيامل

 وسيقىامل تاريخ  -
 العالمات و األشكال - 

 وسيقيةامل
 وسيقيةامل اآلالت تعريف - 

  أنواعها و

42 78 120 2 

2 
 تقنيات
 التنشيط

 وسيقيامل

 ناهجامل إىل مدخل -
 التعليمية

 نهجامل تنظيم أشكال - 
 ناهجامل أنواع - 
 التعليمية األهداف - 
 التعليمية العملية تقسيم - 
  بالكفاءات قاربةامل - 
 وفق التدريس استراتيجية - 

 شكالتامل حل
 التدريس طرائق - 

 تلفةلمخا
 أهدافهو تعريفه :مي التقو - 

 األسئلة إعداد( وأنواعه
 مواضيع إعداد -

 إعداد– االختبارات
 االمتحانات مواضيع
 ) الرمسية

  ميالتقو شبكات - 

42 78 120 2 



58 

3 
 النفس علم

 التربوي

 النفس علم إىل مدخل  -
 التربوي

 التعلم سيكولوجية - 
 التعلم دافعية - 
 عرفيةامل العقلية العمليات - 
  التعلم يف الصفية اإلدارة - 

42 38 80 1 

4 

 استعمال
 تكنولوجيات

 اإلعالم
 واالتصال

 التعليم يف

 التعلم مفاهيم -
 التعليمية الوسائل - 
 يف الربجميات استعمال - 

 التعليم
 وتطور عرفةامل جمتمع - 

 التعليم
 التعليم تكنولوجيا - 

 اإللكتروين والتعليم
 فتوحامل صدرامل برجميات - 
 تاألنترني استعمال - 
 البحث حمركات - 
 الرقمية احلقوق - 
  البيداغوجية الوثائق إنتاج - 

  الرقمية

21 19 40 1 

   سا  360 سا 213 سا 147  الساعي احلجم جمموع
       )2( شهران مدته : تطبيقي تربص  2-

  
    



59 

 ) تابع2 (امللحق 
 البدنية التربية : ختصص  9.2-

  أشهر (10) عشرة مدته : النظري التكوين برنامج 1-

  احملتوى  الوحدة  الرقم
  السنوي الساعي احلجم

 املعامل موعلمجا
 القسم  التجمعات

  االفتراضي

1 
 البدنية التربية

 والرياضية

 الرياضة تاريخ  -
 البدنية النشاطات نظرية - 
 الرياضيةو

 اجلماعية الرياضة ارسةمم - 
  الفردية الرياضة ارسةمم  -

42 78 120 2 

2 

 ناهجامل
 تعليميةال

 ميوالتقو
 البيداغوجي

 ناهجامل إىل مدخل  -
  التعليمية

  نهجامل تنظيم أشكال - 
  ناهجامل أنواع - 
 التعليمية األهداف - 
 التعليمية العملية تقسيم - 
  بالكفاءات قاربةامل - 
 وفق التدريس استراتيجية - 

 شكالتامل حل
 تلفةلمخا التدريس طرائق - 
 أهدافهو تعريفه :مي التقو - 

 - األسئلة إعداد( وأنواعه
 االختبارات مواضيع إعداد

 مواضيع إعداد–
 )الرمسية االمتحانات

  ميالتقو شبكات - 

42 78 120 2 

  



60 

3 
 النفس علم

 التربوي

 النفس علم إىل مدخل  -
 التربوي

 التعلم سيكولوجية - 
 التعلم دافعية - 
 عرفيةامل العقلية العمليات - 
    التعلم يف الصفية اإلدارة - 

42 38 80 1 

4 

 استعمال
 تكنولوجيات

 اإلعالم
 واالتصال

 التعليم يف

 التعلم مفاهيم  -
 التعليمية الوسائل - 
 يف الربجميات استعمال - 

 التعليم
 وتطور عرفةامل جمتمع - 

 التعليم
 والتعليم التعليم تكنولوجيا - 

 اإللكتروين
  فتوحامل صدرامل برجميات - 
 رنيتاألنت استعمال - 
 البحث حمركات - 
  الرقمية احلقوق - 
 البيداغوجية الوثائق إنتاج- 

  الرقمية

21 19 40 1 

   سا 360 سا 213 سا 147  الساعي احلجم جمموع
       )2( شهران مدته : تطبيقي تربص  2-

  
    



61 

 ) تابع2 (امللحق 
 فرنسية لغة : ختصص  10.2-

  أشهر (10) عشرة مدته : يالنظر التكوين برنامج 1-
  

  احملتوى  الوحدة  الرقم
  السنوي الساعي احلجم

 املعامل موعلمجا
 القسم  التجمعات

  االفتراضي

1 
 األدب

 الفرنسي

Le moyen âge 
Le XVIE siècle 
Le XVIIE siècle (le grand 

siècle) 
La poésie (en vers et en 

prose) 
Le roman 
La nouvelle 

42 78 120 2 

2 

 اللغة تعليمية
 الفرنسية

 ميوالتقو
 البيداغوجي

La didactique : définitions 
Les concepts fondamentaux 

de la didactique 
Les notions fondamentales 

de la didactique des 
Langues 
Les méthodologies 
L’évaluation : sa définition, 

ses objectifs et ses 
Types (élaboration des 

questions, élaboration 
Des sujets de composition, 

élaboration des sujets 
Des examens officiels) 
Grilles d’.évaluation 

42 78 120 2 
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3 
 النفس علم

 التربوي

Introduction à la 
psychopédagogie 

Psychologie de 
l’apprentissage (le 
processus d’enseignement/ 
apprentissage) 

La psychologie de 
l’adolescence 

Motivation de 
l’apprentissage 

Les processus mentaux 
cognitifs 

La gestion de la classe dans 
l’apprentissage 

42 38 80 1 

4 

 استعمال
 تكنولوجيات
 اإلعالم

 واالتصال
 التعليم يف

Concepts d’apprentissage 
Moyens didactiques 
Utilisation des logiciels dans 

l’enseignement 
Société du savoir et de 

l’évolution de 
l’enseignement 

Technologie de 
l’enseignement et de 

L’enseignement électronique 
Logiciels libres (open 

source) 
Utilisation de l’Internet 
Les moteurs de recherche 
Les droits numériques 
Production de documents 

pédagogiques et 
numériques. 

21 19 40 1 

   سا 360 سا 213 سا 147  الساعي احلجم جمموع
       )2( شهران مدته : تطبيقي تربص  2-
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 ) تابع2 (امللحق 
 إجننجليزية لغة : ختصص  11.2-

  أشهر (10) عشرة مدته : النظري التكوين برنامج 1-
  

  احملتوى  الوحدة  الرقم
  السنوي الساعي احلجم

 املعامل موعلمجا
 القسم  التجمعات

  اضياالفتر

 القواعد 1

- The parts of speech 
- Word categories 
- Word functions 
- Nouns 
- Pronouns 

42 78 120 2 

2 

 التوجهات
 البيداغوجية
 واألنظمة
 التربوية

- Introduction  to 
pedagogical trends and 
educational systems. 

- Types of educational 
philosophy 

- Concepts related 
educational philosophy 

- Plato on education 
- Evolution of  the 

Educational Theories – 
during the Middle Ages 

- Education during the 
European renaissance 

- 18th centuy Romanticism 
and Education 

- Current trends of 
Educational Philosophy 

- 20th century Educational 
Philosophies. 

42 78 120 2 
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3 
 النفس علم

 التربوي

- Introduction to 
educational psychology 

- Adolescence 
- Aspects of Adolescent 

Development 
- Approaches to 

Adolescence 
- Motivation and learning 
-Teachers and Teaching 

42 38 80 1 

4 

 استعمال
 تكنولوجيات

 اإلعالم
 واالتصال

 التعليم يف

-The meaning of learning 
- didactic means 
- the use of logiciel in 

teaching 
- the society of knowledge 

and evolution  in 
teaching 

- technology of  teaching 
and electronic teaching 

- open sour ce 
- the use of internet 
- the motors of research 
- the numerical duties 
- production of numerical 

and pedagogic document 

21 19 40 1 

   سا 360 سا 213 سا 147  الساعي احلجم جمموع
       )2( شهران مدته : تطبيقي تربص  2-
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 يـف مؤرخ مشترك وزاري قرار
 مايو 4 املوافق 1435 عام رجب 4

 تنظيم كيفيات حيدد، 2014 سنة
 إىل الترقية قبل التكميلي التكوين

 لألسالك املنتمية الرتب بعض
 دتهوم الوطنية بالتربية اخلاصة
 . براجمه حمتوى وكذا

 
، األول الوزير لدى الوزير إن

  ، العمومية اخلدمة بإصالح املكلف
 

  ، الوطنية التربية ووزير
 

 66-145 رقـم  املرسـوم مبقتضى 
 1386 عـام  صـفر  12 يف املؤرخ
 واملتعلق 1966  سنة يونيو 2 املوافق
 ذات القرارات بعض ونشر بتحرير
 م اليت الفردي أو التنظيمي الطابع
  ، واملتمم املعدلين ،املوظف وضعية

 
 رقم الرئاسي املرسومو مبقتضى 

 القعدة ذي 5 يف املؤرخ 312-13
 سنة سبتمرب 11 املوافق 1434 عام

 أعضاءني تعي واملتضمن 2013
  ، احلكومة

 
 رقم التنفيذي املرسومو مبقتضى 

 القعدة ذي 2 يف املؤرخ 35-2000
 سنة فرباير 7 املوافق 1420 عام

 القانون تعديل واملتضمن 2000
 لتكوين الوطين للمركز األساسي

 إىل تسميته وتغيري التربية إطارات
 مستخدمي لتكوين الوطين املعهد
 املعدل، مستواهمني وحتس التربية
  ، واملتمم

 
 رقم التنفيذي املرسومو مبقتضى 

 عام شوال 11 يف املؤرخ 315-08
 سنة أكتوبر 11  املوافق 1429
 األساسي القانون ملتضمنوا  2008
 لألسالكني املنتمني باملوظف اخلاص
 املعدل، الوطنية بالتربية اخلاصة
  ، واملتمم

 
 رقم التنفيذي املرسومو مبقتضى 

 الثانية مجادى 3 يف املؤرخ 194-12
 سنة أبريل 25 املوافق 1433 عام

 تنظيم كيفيات حيدد الذي  2012
 والفحوص واالمتحانات املسابقات

 واإلدارات املؤسسات يف يةاملهن
  ، وإجرائها العمومية

 
 رقم التنفيذي املرسومو مبقتضى 

 الثاين ربيع أول يف املؤرخ 28-14
 سنة فرباير أول املوافق 1435 عام

 األساسي القانون حيدد الذي 2014
 لتكوين الوطنية للمعاهد النموذجي

  ، الوطنية التربية قطاع موظفي
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   يأيت ما يقرران
 
 املواد ألحكام تطبيقا : األوىل دةاملا
  3)و 2ني احلــالت( (5) مكــرر 84
 2ني احلالت( 103 و 7 مكرر 84و
ني احلـالت ( 10  مكرر 107و  3)و
ــالت 112 (و 2)و1  3)و 2 نياحل
ــالت( 118و  130 و 2)و 1ني احلـ
 140 و 131 و 3) و2 احلــالتني(

) ت( 1 ن ـياحلالت( 3 ررــمك
ـ  املرسوم من)) ت( (2 و  ذيالتنفي

 شوال 11 يف املؤرخ 08-315 رقم
 سنة أكتوبر 11 املوافق 1429 عام

 واملـذكور  املتمم و املعدل، 2008
 حتديد إىل القرار هذا يهدف، أعاله

 التكميلـي  التكوين تنظيم كيفيات
 املنتمية الرتب بعض إىل الترقية قبل

 الوطنيـة  بالتربية اخلاصة لألسالك
 حسب براجمه حمتوى كذا و ومدته

   : يأيت ما
 
 : التربية مشريف سلك .

 ، التربية مشرف رتبة - 
  . للتربية رئيسي مشرف رتبة - 
 
 التوجيــه مستشـاري  سـلك  .

 : واملهين املدرسي واإلرشاد
 واإلرشاد التوجيه مستشار رتبة - 

  . واملهين املدرسي
 

ــلك . ــاون س ــيني املع ني التقن
 :للمخابر

  . للمخابر تقين معاون رتبة - 
 
 :ملخابرباني لحقامل سلك .

  . ابرلمخبا رئيسي ملحق رتبة - 
  
 التغذيــة مستشــاري ســلك .

 : املدرسية
  .املدرسية التغذية مستشار رتبة - 
 
 : املقتصدين نواب سلك .

 ، مقتصد نائب رتبة - 
  . مسري مقتصد نائب رتبة - 
 
ــلك . ــديري س ــدارس م  امل

 :االبتدائية
 املدرسـة  مـدير  مساعد رتبة - 

  . االبتدائية
 

 بـالتكوين  االلتحاق يتم 2 : المادة
 يف املـذكورة  الرتب يف التكميلي

 يف النجاح بعد، أعاله األوىل املادة
 سـبيل  أوعلـى  املهـين  االمتحان
 يف التسـجيل  طريق عن، االختيار

 املعمول للتنظيم وفقا التأهيل قائمة
  . به
 

 يف التكوين دورة فتح يتم 3 : املادة
 األوىل ةاملـاد  يف املذكورة الرتب
 الـوزير  مـن  قرار وجب، مبأعاله
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 حيدد الذي، الوطنية بالتربية املكلف
   : يأيت ما اخلصوص على فيه
  

 ، املعنية الرتبة - 
 املفتوحة املالية املناصب عدد - 

 ططلمخا يف احملدد للتكوين
 املتعدد أو السنوي القطاعي
 عليه املصادق للتكوين السنوات

 قاطب املقصودة السنة بعنوان
  ، ا املعمول لإلجراءات

 ، التكوين دورة مدة  -
 ، التكوين بداية تاريخ - 
 للتكوين العمومية املؤسسة - 

 ، املعنية
ني املعنيني الناجحني املوظف قائمة - 

  .الترقية طمن حسب بالتكوين
 

 مـن  نسخة تبليغ جيب 4 : املادة
 إىل أعاله 3 املادة يف املذكور القرار
 أجـل  يف لعموميةا الوظيفة مصاحل
 تـاريخ  من ابتداء أيام (10) عشرة
  . توقيعه

 
 مصـاحل  علـى  جيـب  5 : املادة

 املطابقة رأي إبداء العمومية الوظيفة
 ابتداء، أيام) 10( عشرة أجل خالل

  . القرار استالم تاريخ من
 

 الناجحون املوظفون يلزم 6 : املادة
ــا ــان يف ائي ــين االمتح  أو امله
 االختيـار  سـبيل  على املقبولون

 املـذكورة  الرتب إحدى يف للترقية
 دورة تابعةمب أعاله األوىل املادة يف

  . التكوين
 

ــون ــن ويعلم ــرف م  اإلدارة ط
 التكـوين  بداية بتاريخ املستخدمة

 وبـأي  فـردي  استدعاء وجبمب
 عنـد ، مالئمـة  أخـرى  وسيلة

  .االقتضاء
 

، التكــوين تضــمن 7 : املــادة
   :ةاآلتي للتكوين العمومية املؤسسات

 
 ــد ــوطين املعه ــوين ال  لتك

ني وحتس الوطنية التربية مستخدمي
 مستشـار  لرتب بالنسبة مستواهم

ــه  املدرســي واإلرشــاد التوجي
 ونائـب  مقتصـد  نائب، واملهين
 . مسري مقتصد

 موظفي لتكوين الوطنية املعاهد 
 لرتب بالنسبة الوطنية التربية قطاع
 وملحـق  للمخـابر  تقين معاون
 التغذية شارومست ابرلمخبا رئيسي

 املدرسـة  مدير ومساعد املدرسية
 ومشرف التربية ومشرف االبتدائية
 . للتربية رئيسي

 
 بشـكل  التكوين ينظم 8 : املادة
 نظريـة  دروسـا  ويشـمل  تناويب

 وتربصـا  وملتقيـات  وحماضرات
  . تطبيقيا
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 يف التكوين مدة حتدد 9 : املادة
 األوىل املادة يف املذكورة الرتب
   : كاآليت أعاله

 
 لرتـب  بالنسبة أشهر (9) تسعة 

 ابتدائيـة  مدرسة مدير مساعد
، للتربيــة رئيســي ومشــرف

 واإلرشـاد  التوجيـه  ومستشار
 ومستشـار  واملهـين  املدرسي
 مقتصد ونائب املدرسية التغذية
 . مسري

 لرتـب  بالنسبة أشهر (6) ستة 
 ونائب ابرلمخبا رئيسي ملحق

 و للمخابر تقين ومعاون مقتصد
 .التربية مشرف

 
 برامج القرار ذا تلحق 10 : املادة

 من حمتواها تفصيل ويتم التكوين
 للتكوين العمومية املؤسسة طرف
  . املعنية

 
 التكـوين  تأطري يتوىل 11 : املادة

 للتكوين العمومية املؤسسة أساتذة
ــة ــو أو/ و املعني  إدارة موظف
ني التابع والتفتيش التعليم مؤسسات

  .الوطنية التربية لوزارة
 
 يف املوظفـون  يتـابع  12 : ادةامل

 علـى  تطبيقيـا  تربصـا  التكوين
 وفقـا  التعليمية املؤسسات مستوى

 ويعدون، الربامج يف احملددة للمدة
  .التربص اية تقرير إثره على

 
 أثنـاء  املوظفون يلزم 13 : املادة

 مـدير  مسـاعد  رتب يف التكوين
 التوجيـه  ومستشار ابتدائية مدرسة

ــاد ــي واإلرش ــينوامل املدرس  ه
 ونائب املدرسية التغذية ومستشار

 رئيسـي  ومشـرف  مسري مقتصد
 ايـة  مـذكرة  بإعـداد  للتربية

  .التكوين
 

 يف التكـوين  أثناء املوظفون ويلزم
 وملحق للمخابر تقين معاون رتب

 مقتصـد  ونائب ابرلمخبا رئيسي
 اية تقرير بإعداد التربية ومشرف
  . التكوين

 
 املعارف تقييم يتم 14 : املادة

 البيداغوجية املراقبة مبدأ حسب
  .دورية امتحانات وتشمل املستمرة

 
 التكوين اية عند ينظم 15 : املادة

 اختبارات يتضمن، ائي امتحان
  .التكوين برامج من مستمدة كتابية
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 كما التكوين تقييم يتم 16 : املادة
  : يأيت
 
 البيداغوجية املراقبة معدل  -

 ،(1) املعامل، املستمرة
، التطبيقي التربص عالمة - 

 ، (1)املعامل
 اية تقرير أو مذكرة عالمة - 

، احلالة حسب التكوين
 ، (2)لاملعام

 املعامل، النهائي االمتحان عالمة - 
.(3)   

 
 يف ائيـا  ناجحا يعترب 17 : املادة

 علـى  احلائزون املوظفون التكوين
 من10 يفوق أو يساوي عام معدل

 16 املادة يف راملذكو التقييم يف 20
  . أعاله

  
 املؤسسـة  مدير يسلّم 18 : املادة

 شـهادة  املعنيـة  للتكوين العمومية
 بنجـاح  تـابعوا  الذينني للموظف
 حمضـر  على بناء التكوينية الدورة

  . التكوين اية جلنة
 

 ايـة  جلنـة  تتكـون  19: املادة
  : من التكوين

 

، التعني صالحية هلا اليت السلطة - 
 ، قانونا ؤهلامل ثلهامم أو

 للتكوين العمومية املؤسسة مدير - 
 ، ثلهمم أو املعنية
 سـلك  عـن  (2)ني اثنني ثلمم  -

 العمومية للمؤسسة التعليم أساتذة
  . املعنية للتكوين

 
 حمضـر  من نسخة تبلغ 20 : املادة

 طـرف  مـن  املعد النهائي النجاح
 مصـاحل  إىل أعاله املذكورة اللجنة

 (8) مثانية أجل يف العمومية الوظيفة
  . توقيعه تاريخ من، أيام
 

 الـذين  املوظفون يرقى 21 : املادة
 إىل التكـوين  دورة بنجاح تابعوا
  . املعنية الرتب

 
 يف القـرار  هذا ينشر 22 : املادة

 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة
 . الشعبية اطيةميقرالد
  

 2014 سنة مايو 4 يف اجلزائر
 الوطنية التربية وزير

 أمحد بابا اللطيف دعب
 األول الوزير لدى الوزير

 العمومية اخلدمة بإصالح املكلف
  الغازي حممد
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  1  امللحق
 

 التربية مشرف رتبة إىل الترقية قبل التكميلي التكوين برنامج
  

  أشهر (5) مخسة املدة : النظري التكوين برنامج  1/
 

 احلجم  الوحدات  الرقم
 املعامل الساعي

 3 سا 50 واالجتماعي لتربويا النفس علم 1

 3 سا 50 البيداغوجي و التربوي التنشيط 2

 3 سا 50 اإلدارية والنشاطات اإلداري التحرير 3

 احلياة وتنشيط للمؤسسة الداخلي النظام 4
 2 سا 30 املدرسية

 2 سا 31 املدرسي والتشريع اإلداري القانون 5

 1 سا 10 املؤسسة مشروع 6

 2 سا 40 اجلزائري التربوي النظام 7

 1 سا 15 البحث منهجية 8

 1 سا 15 التكوين هندسة 9

 1 سا 15 اإلسالمية واحلضارة الوطين التاريخ 10

 تكنولوجيات واستعمال اآليل اإلعالم 11
 1 سا 30 واالتصال اإلعالم

 / سا 336  اإلمجايل الساعي احلجم
  
  (1). واحد شهر املدة : التطبيقي التربص 2/
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   حقاملل
 2   

  للتربية رئيسي مشرف رتبة إىل الترقية قبل التكميلي التكوين برنامج
 

  أشهر (8) مثانية املدة : النظري التكوين برنامج 1/ 
 

 املعامل الساعي احلجم  الوحدات الرقم
 3 سا 55 واالجتماعي التربوي النفس علم 1
 3 سا 55 البيداغوجي و التربوي التنشيط  2
 3 سا 55 اإلدارية والنشاطات ارياإلد التحرير 3
 احلياة وتنشيط للمؤسسة الداخلي النظام 4

 املدرسية
 2 سا 45

 3 سا 50 املدرسي والتشريع اإلداري القانون  5
 1 سا 20 املؤسسة مشروع 6
 2 سا 40 اجلزائري التربوي النظام 7
 1 سا 15 البحث منهجية 8
 1 سا 15 التكوين هندسة 9
 1 سا 20 اإلسالمية واحلضارة وطينال التاريخ 10
 تكنولوجيات واستعمال اآليل اإلعالم 11

 واالتصال اإلعالم
 1 سا 30

 / سا 400  اإلمجايل الساعي احلجم
  

  .واحد شهر املدة  :التطبيقي التربص  2/
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 3  امللحق
 واإلرشاد التوجيه مستشار رتبة إىل الترقية قبل التكميلي التكوين برنامج

  واملهين املدرسي
 

  .أشهر (8) مثانية املدة : النظري التكوين برنامج 1/ 
  

 املعامل الساعي احلجم  الوحدات الرقم
 الطفل نفس وعلم التربية علوم 1

 واملراهق
 3 سا 40

 الوسط يف واالتصال اإلعالم 2
 املدرسي

 3 سا 40

 3 سا 40 البيداغوجي والتقو البيداغوجيا 3

 1 سا 20 تلميذلل الشخصي املشروع بناء 4

 املدرسي واإلرشاد التوجيه آليات 5
 واملهين

 3 سا 40

 2 سا 30 التربوي اإلحصاء 6
 والنشاطات اإلداري التحرير 7

 اإلدارية
 2 سا 30

 1 سا 20 املؤسسة مشروع 8
 3 سا 40 املدرسي التشريع و اإلداري القانون 9
 1 سا 20 اجلزائري التربوي النظام 10
 1 سا 15 بحثال منهجية 11
 1 سا 15 التكوين هندسة 12
 1 سا 20 اإلسالمية واحلضارة الوطين التاريخ 13
 واستعمال اآليل اإلعالم  14

 واالتصال اإلعالم تكنولوجيات
 1 سا 30

 / سا 400 اإلمجايل الساعي احلجم
  
  .واحد شهر املدة : التطبيقي التربص 2/ 
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 4  امللحق
  للمخرب تقين معاون رتبة إىل الترقية قبل التكميلي التكوين برنامج

   
  أشهر (5) مخسة املدة : النظري التكوين برنامج 1/ 

 
 املعامل الساعي احلجم  الوحدات الرقم

 1 سا 20 التطبيقية األعمال حتضري 1
 العلمية التجهيزات وصيانة مراقبة 2

 والتكنولوجية
 3 سا 45

 1 سا 20  واالتصال التنشيط تقنيات 3
 3 سا 45 والوقاية ناألم 4
 3 سا 67 والفيزيولوجيا واجليولوجيا البيولوجيا 5
 3 سا 48 والكيمياء الفيزياء 6
 1 سا 16 املدرسي التشريع 7
 1 سا 10 املؤسسة مشروع 8
 1 سا 10 البحث منهجية 9
 1 سا 10 التكوين هندسة 10
 1 سا 15 اإلسالمية واحلضارة الوطين التاريخ 11
 تكنولوجيات واستعمال اآليل اإلعالم 12

 واالتصال اإلعالم
 1 سا 30

 / سا 336 اإلمجايل الساعي احلجم
  

  (1). واحد شهر املدة : التطبيقي التربص  2/
  

   



74 

  5  امللحق
 

 ابرلمخبا رئيسي ملحق رتبة إىل الترقية قبل التكميلي التكوين برنامج
 

  .أشهر (5) مخسة املدة : النظري التكوين برنامج 1/ 
 

 املعامل الساعي احلجم  الوحدات الرقم
 3 سا 30 التطبيقية األعمال حتضري 1
 العلمية التجهيزات وصيانة مراقبة 2

 والتكنولوجية
 2 سا 20

 1 سا 20  واالتصال التنشيط تقنيات 3
 3 سا 30 والوقاية األمن 4
 3 سا 67 واجليولوجيا والفيزيولوجيا البيولوجيا 5
 3 سا 48 ياءوالكيم الفيزياء 6
 1 سا 20  اإلداري التحرير 7
 1 سا 16 املدرسي التشريع 8
 1 سا 10 املؤسسة مشروع 9
 1 سا 15 البحث منهجية 10
 1 سا 15 التكوين هندسة 11
 1 سا 15 اإلسالمية واحلضارة الوطين التاريخ 12
 تكنولوجيات واستعمال اآليل اإلعالم 13

 واالتصال اإلعالم
 1 سا 30

 / سا 336  اإلمجايل الساعي جماحل
  

  (1). واحد شهر املدة : التطبيقي التربص  2/
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  6  امللحق
 

  املدرسية التغذية مستشار رتبة إىل الترقية قبل التكميلي التكوين برنامج
 

  أشهر (8) مثانية املدة : النظري التكوين برنامج 1/ 
 

 املعامل الساعي احلجم  الوحدات الرقم
 3 سا 50 ذائيالغ ططلمخا 1
 3 سا 50  املدرسية التغذية 2
 2 سا 35 الغذائية والوقاية النظافة 3
 2 سا 35  الغذائي التوازن 4
 2 سا 35 املدرسية للمطاعم املادي و املايل التسيري 5
 1 سا 20 املدرسي الوسط يف التربوي اإلعالم 6
 احلفظ وطرق الغذائية املواد خمازن تسيري 7

 جلردوا والتخزين
 1 سا 10

 1 سا 10 الوطين احملاسيب ططلمخائ مباد 8
 1 سا 20 اإلداري التحرير 9
 1 سا 20  املدرسي التشريع 10
 1 سا 15 املدرسة مشروع 11
 1 سا 20 اجلزائري التربوي النظام 12
 1 سا 15 البحث منهجية 13
 1 سا 15 التكوين هندسة 14
 1 سا 20 ميةاإلسال واحلضارة الوطين التاريخ 15
 تكنولوجيات واستعمال اآليل اإلعالم 16

 واالتصال اإلعالم
 1 سا 30

 / سا 400 اإلمجايل الساعي احلجم
  
  (1). واحد شهر املدة : التطبيقي التربص  2/
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  7  امللحق
 

  مقتصد نائب رتبة إىل الترقية قبل التكميلي التكوين برنامج
 

  .أشهر (5) مخسة املدة : النظري التكوين برنامج  1/
  

 املعامل الساعي احلجم  الوحدات الرقم
 3 سا 40 املادي التسيري 1
 3 سا 40 املايل التسيري 2
 3 سا 40 اإلداري التسيري 3
 2 سا 25 اإلداري القانون 4
 1 سا 15 العامة املالية 5
 1 سا 15 اإلحصائيات 6
 1 سا 20  املدرسية التغذية يف الصحة 7
 1 سا 15 دارياإل التحرير 8
 1 سا 20 املدرسي التشريع 9
 1 سا 15 املؤسسة مشروع 10
 1 سا 20 اجلزائري التربوي النظام 11
 1 سا 10 البحث منهجية 12
 1 سا 15 التكوين هندسة 13
 1 سا 16 اإلسالمية واحلضارة الوطين التاريخ 14
 تكنولوجيات واستعمال اآليل اإلعالم 15

 واالتصال اإلعالم
 1 سا 30

 / سا 336  اإلإلمجايل الساعي احللحجم  
  
  (1). واحد شهر املدة : التطبيقي التربص 2/
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   8  امللحق
 

  مسير مقتصد نائب رتبة إىل الترقية قبل التكميلي التكوين برنامج
 

  .أشهر (8) مثانية املدة : النظري التكوين برنامج 1/ 
  

 املعامل الساعي احلجم  الوحدات الرقم
 3 سا 45 املادي التسيري 1
 3 سا 45 املايل التسيري 2
 3 سا 45 اإلداري التسيري 3
 2 سا 25 اإلداري القانون 4
 2 سا 20 العامة املالية 5
 1 سا 15 اإلحصائيات 6
 1 سا 15 الوطين احملاسيب ططلمخائ مباد 7
 1 سا 20  املدرسية التغذية يف الصحة 8
 1 سا 15 العمل قانون 9
 1 سا 20 اإلداري التحرير 10
 1 سا 20 املدرسي التشريع 11
 1 سا 15 املؤسسة مشروع 12
 1 سا 20 اجلزائري التربوي النظام 13
 1 سا 15 البحث منهجية 14
 1 سا 15 التكوين هندسة 15
 1 سا 20 اإلسالمية واحلضارة الوطين التاريخ 16
 تكنولوجيات واستعمال اآليل اإلعالم 17

 واالتصال اإلعالم
 1 سا 30

 / سا 400  اإلمجايل الساعي احلجم
  

  (1). واحد شهر املدة : التطبيقي التربص  2/
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  9  امللحق
 

 املدرسة مدير مساعد رتبة إىل الترقية قبل التكميلي التكوين برنامج
  االبتدائية

 
  .أشهر (8) مثانية املدة : النظري التكوين برنامج 1/ 

  
 املعامل الساعي احلجم الوحدات الرقم

 3 سا 45 واالجتماعي التربوي النفس علم 1
 وطرق واملناهج التعليمية الربامج 2

 التدريس
 3 سا 45

 2 سا 30 ) املنامجنت( اإلداري والتنظيم التسيري 3
 2 سا 30 البيداغوجي و التربوي التنشيط 4
 2 سا 30 املدرسية احلياة تنشيط 5
 3 سا 40 واملادي املايل التسيري 6
 1 سا 20  اإلداري التحرير 7
 2 سا 30 املدرسي والتشريع اإلداري القانون 8
 1 سا 20 املدرسة مشروع 9
 2 سا 30 اجلزائري التربوي النظام 10
 1 سا 15 البحث منهجية 11
 1 سا 15 التكوين هندسة 12
 1 سا 20 اإلسالمية واحلضارة الوطين التاريخ 13
 تكنولوجيات واستعمال اآليل اإلعالم 14

 واالتصال اإلعالم
 1 سا 30

 / سا 400 اإلمجايل الساعي احلجم
  

  (1). واحد شهر املدة : التطبيقي التربص  2/
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيـة
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التكويـن
                               0.0.5/2014/ 175: رقم 

  
  دير التكويـنم

  إىل
مديري التربية  السيدات والسادة

  للواليات
  

التدابري العملية لتنظيم : املوضوع
البيداغوجي / التكوين التحضريي 

  .2014يف شهر أوت 
  

يف إطار السهر على ضمان تكوين 
ذي نوعية لألساتذة النـاجحني يف  

يشرفين  2014جويلية  23مسابقة 
ري أن  أوافيكم بالتعليمات والتـداب 

العملية هلذا احلدث التكويين الذي 
جاء يف سياق التقيـيم املرحلـي   
لإلصالح من جهة ويف عمق العناية 
بتحســني التــأطري البيــداغوجي 

  .وجتويده من جهة أخرى
  
 :استقبال املتكونني  - 1

  2014أوت  15يكون يوم اجلمعة 
وعليه أطلب مـن السـادة   ، مساء

مديري التربية للواليات اليت حتتضن 
يات أخرى إعالم هذه األخرية وال

بقائمة مراكـز التكـوين الـيت    
ستحتضنهم خالل الفتـرة مـن   

  28/08/2014 إىل 16/08/2014
لتسهيل التحـاقهم بـالتكوين يف   

  .الوقت احملدد
  
  :فترة التكوين - 2

أوت إىل يـوم   16من يوم السبت 
  .2014أوت  28اخلميس 

  
  : تنظيم املراكز

يعني يف كل والية معنية مديرا  - 1
لعملية التكوينية برتبة مفتش تربية ل

وطنية يساعده مفتشـان واحـد   
للتعليم املتوسط والثـاين للتعلـيم   
االبتدائي يتقامسون فيما بينهم مهام 
تسيري الفتـرة التكوينيـة وفـق    
خصوصيات الوالية ومبا يضـمن  

 . التكوين الناجع والفعال
 
يشرف : من اجلانب اإلداري - 2

السادة رؤساء مصـاحل التكـوين   
والتفتيش على كل ما يتعلق بتوفري 

إىل ظروف العمل املالئمة غـاىل  
جانب تويل كل املهام اإلداريـة  
واملالية للعملية مـن بدايتـها إىل   
ايتها بالتنسيق والتشـاور مـع   
املفتشني املكلفني باإلشراف على 

 .العملية التكوينية
 
  لقد مت إعداد ملف : مالحظة

 كامل للعملية التكوينية وأرسـل 
عن طريق الربيد االلكتـروين إىل  
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كل مديريات التربية املعنية وغـري  
 .املعنية بالعملية

 
   :التوثيق  - 3
توفري نسخة  لكل متكون من  -

منــهاج الســنة األوىل حســب 
االختصاص  يسـتلمه يف اليـوم   

 .األول من التربص مع الربنامج
يف اية العملية يزود املتكـون   -

بقرص مضغوط يتضـمن كـل   
املدرسة وكذا املنـاهج  املقاييس 

والوثائق املرافقـة باإلضـافة إىل   
 .وثائق ذات الصلة بالعملية

  
 :الترتيبات املالية - 4
يتم تسديد نفقـات وأعبـاء    - 1

ـ    02-43اب ـالتكوين مـن  الب
 .حسب احلالة 03-43و
تسلم سندات اإلذن بالطلـب   - 2

إىل كل الواليات املعنيـة قبـل   
خـالل   مجانطالق التكوين املرب

على أن تعد امللفات عطلة الصيف 
املالية وترسل إىل مديرية تسـيري  
املوارد املالية واملادية عقب االنتهاء 

 .من العملية
لقـد مت  : برنامج التكـوين   - 3

إعداده بالتنسيق مع املفتشية العامة 
ويتضـمن احملـاور   . للبيداغوجيا

 : الكربى التالية
 الربامج التعليمية -
 تسيري القسم -

 علم النفس التربوي -
 .ليميةالتع -
 .التشريع املدرسي -
 .اإلعالم اآليل -

 
  :املتابعة امليدانية والتقومي   - 4
حرصا من اإلدارة املركزية علـى   

مرافقة هذه العملية من بدايتها إىل 
ايتها على اعتبار أـا عمليـة   
جاءت نتيجة التقيـيم املرحلـي   
للمدرسة اجلزائرية من جهة وعزم 
معايل وزيرة التربية الوطنية علـى  

ــويين  اال ــل التك ــاء بالفع رتق
والبيداغوجي فقد شكلت جلـان  
متابعة وتقييم مشكلة من إطارات 

تتوىل املتابعة والتنسـيق  . مركزية
وتقدمي الدعم الالزم إلجناح هذه 

  .العملية
  

وذا الصدد أطلب مـن السـادة   
مديري التربية للواليـات الـيت   

ت وضـع  اطارقبل هؤالء اإلستست
م سيارة إداريـة حتـت تصـرفه   

لتمكينهم من زيارة كل املراكـز  
  .التكوينية

  
  : املرحلة الثانية

بعد االنتهاء من عمليـة   :املرافقة 
التكوين التحضريي البيـداغوجي  

اجلامعـة  (خالل الفتـرة األوىل  
ــيفية  أوت  ــر ) 2014الص يباش
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األستاذ املتربص عملية تكوينيـة  
ثانية  يف إطار جتسيد مبدأ املرافقة 

ة اجلدد وفق مـا  التربوية لألساتذ
حدده دليل مرافقة األستاذ املتربص 
املنجز من طرف املفتشية العامـة  
ومديرية التكوين والذي كان حمال 
إثراء ونقاش يف ملتقى وطين باملدية 

، على أن 2014خالل شهر ماي 
تتواصل هذه العملية على مـدار  

  .2014/2015السنة الدراسية 
  

  :املرحلة الثالثة 
  .طلة الشتاءالتكوين خالل ع

  
مواصلة بناء الكفـاءات املنتظـرة   
تدرجييا وفق برنامج تكويين يـتم  
حتسينه بالتنسيق مع املفتشية العامة 

ويرسـل إىل كـل    للبيداغوجيا،
مديريات التربية للتكفل بسـحبه  

  .وحتضريه للمتربصني
  

  :املرحلة الرابعة 
  .التكوين خالل عطلة الربيع

  
ة مواصلة بناء الكفـاءات املنتظـر  

تدرجييا وفق برنامج تكـويين يـتم   
حتسينه بالتنسيق مع املفتشية العامة 
ــداغوجيا ويرســل إىل كــل  للبي
مديريات التربية للتكفـل بسـحبه   

  .وحتضريه للمتربصني
  

  :املرحلة اخلامسة
حتضري األساتذة املتربصني إلجـراء  
امتحان الترسيم وذلـك يف ايـة   
العملية، و اليسمح  بترسـيم أي  

ا مل يتابع هـذا التكـوين   أستاذ  م
  .بانتظام

  
ويف األخري نؤكد علـى ضـرورة   
ــيم    ــة والتقي ــرامة يف املتابع الص
واحلرص على إجناح هذه العمليـة  
اليت ستعود ال حمالة  بالفائدة علـى  
أبنائنا التالميذ إذا مـا مت  تـوفري   
الفضاء التكويين املناسـب الـذي   
سينعكس إجيابيا على  متدرس أبنائنا 

مردودهم بضمان تعليم ذي وحتسني 
  .جودة ونوعية ومصداقية

  
  :ملرفقات ا

ملف العملية األوىل ،مت إرساله  - 1
  .سابقا عن طريق الربيد االلكتروين

دليل املرافقة ( ملف املرافقة  - 2
 )والبطاقة

ــز   - 3 ــداخلي ملرك ــام ال النظ
  .التكوين

  
  2014جویلیة   30اجلزائر يف 

  عن وزيرة التربية الوطنية و بتفويض منها
  مدير التكوين
  أحسن لبصري
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 1435 عام صفر 2 يف مؤرخ قرار
، 2013 سـنة  ديسمرب 5 املوافق

 العموميـة  ؤسساتامل قائمة حيدد
 سـابقات امل إجراء لتنظيم ؤهلةامل

ــى ــاس عل ــارات أس  االختب
 لاللتحـاق  هنيةامل واالمتحانات

 بالتربية اخلاصة الرتب ختلفمب
 .الوطنية

 
  ، يةالوطن التربية وزير إن
 

 145-66 رقـم  رسـوم املمبقتضى 
 1386عـام  صفر 12  يف ؤرخامل

 تعلّقاملو 1966 سنة يونيو 2 املوافق
 ذات القرارات بعض ونشر بتحرير
 م اليت الفردي أو التنظيمي الطابع
  ، تمماملو عدلاملني وظفامل وضعية

 
 رقـم  الرئاسي رسوماملو مبقتضى 

 القعدة ذي 5 يف ؤرخامل 13-312
  سنة سبتمرب 11 املوافق 1434 معا

 أعضـاء ني تعي تضمناملو 2013
  ، احلكومة

 
 رقـم  التنفيذي رسوماملو مبقتضى 

 القعدة ذي 16 يف ؤرخامل 89-94
  سنة يونيو 20 املوافق 1409 عام

 الـديوان  إنشاء تضمناملو1989
، سـابقات املو لالمتحانات الوطين

  ، تمماملو عدلامل

 رقـم  لتنفيذيا رسوماملو مبقتضى 
 عام رمضان أول يف ؤرخامل 90-99

 سـنة  مـارس  27 املوافق 1410
ني التعـي  بسـلطة  تعلّقاملو 1990

ني للموظف بالنسبة اإلداري والتسيري
 والواليات ركزيةامل اإلدارة وأعوان

 العموميـة  ؤسساتاملو والبلديات
  ، اإلداري الطابع ذات

 
 رقـم  التنفيذي رسوماملو مبقتضى 

 القعدة ذي 2 يف ؤرخامل 2000-35
 سـنة  فرباير 7 املوافق 1420 عام

 القـانون  تعديل تضمناملو 2000
 لتكـوين  الوطين للمركز األساسي
 إىل تسميته وتغيري التربية إطارات

 مسـتخدمي  لتكوين وطين معهد
 عـدل امل، مستواهمني وحتس التربية

  ، تمماملو
 

 رقـم  التنفيذي رسوماملو مبقتضى 
 رمضـان  21 يف ؤرخامل 04-343
 سـنة  نوفمرب 4 املوافق 1425 عام

 األساسي القانون تضمناملو 2004
 معلمـي  تكوين عاهدمل النموذجي

ـ  األساسـية  درسـة امل ني وحتس
  ، مستواهم

 
 رقـم  التنفيذي رسوماملو مبقتضى 

 عام شوال 11 يف ؤرخامل 08-315
 سـنة  أكتـوبر  11 املوافق 1429
 األساسي القانون تضمناملو 2008
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 لألسالكني نتماملني وظفاملب اخلاص
 عـدل امل، الوطنيـة  بالتربية اخلاصة

  ، تمماملو
 

 رقـم  التنفيذي رسوماملو مبقتضى 
ـ  12-194  مجـادى  3 يف ؤرخامل

 أبريل 25 املوافق 1433 عام الثانية
 كيفيـات  حيدد الذي 2012 سنة

 واالمتحانـات  سـابقات امل تنظيم
 ؤسسـات امل يف هنيةامل والفحوص
  ، وإجرائها العمومية واإلدارات

 
 شتركامل الوزاري القرارو مبقتضى 

 1430عام رمضان 26 يف ؤرخامل
 2009  سـنة  سبتمرب 16 املوافق
 ؤسسـات امل قائمـة  حيدد الذي

 إجـراء  لتنظـيم  ؤهلةامل العمومية
 االختبارات أساس على سابقاتامل

 لاللتحـاق  هنيـة امل واالمتحانات
 ناصـب امل ضوبع الرتب ختلفمب

  ، الوطنية للتربية العليا
 

   يأيت ما يقرر
 
 ادةامل ألحكام تطبيقا : األوىل ادةامل

ـ  التنفيذي رسومامل من 19  مـرق
ـ   12-149  مجـادى  3 يف ؤرخامل

 أبريل 25 املوافق 1433 عام الثانية
ـ و 2012 سنة ، أعـاله  ذكورامل

 قائمة حتديد إىل القرار هذا يهدف
 لتنظيم ؤهلةامل العمومية ؤسساتامل

  أسـاس  علـى  سابقاتامل إجراء
  هنيـة امل واالمتحانات االختبارات

 اخلاصـة  الرتب ختلفمب لاللتحاق
  .الوطنية بالتربية

 
 الـوطين  عهدامل يكلّف : 2 ادةامل

ني وحتس التربية مستخدمي لتكوين
 سابقاتامل إجراء بتنظيم مستواهم

 االختبــارات أســاس علــى
 لتحـاق لال هنيـة امل واالمتحانات

  : اآلتية بالرتب
  
 واإلرشـاد  التوجيـه  مستشار -
 ، هيناملو درسيامل
 للتوجيـه  رئيسـي  مستشـار  -

 ، هيناملو درسيامل واإلرشاد
 ، مقتصد -
 ، رئيسي مقتصد -
 واإلرشـاد  التوجيـه  مفـتش  -
 ، هيناملو درسيامل
 ، توسطامل التعليم مفتش -
 ، ثانوية مدير -
  .الوطنية التربية مفتش -
 
 تكـوين  معاهد تكلّف : 3 ةادامل
 بتنظيم مستواهمني وحتسني علمامل

 أسـاس  علـى  سابقاتامل إجراء
 هنيـة امل واالمتحانات االختبارات

  : اآلتية بالرتب لاللتحاق
  
 ، للمخابر تقين معاون -
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 ، برلمخبا ملحق -
 ، برلمخبا رئيسي ملحق -
  ، درسيةامل التغذية مستشار -
 ، ئيةاالبتدا درسةامل مدير مساعد -
 ، ابتدائية مدرسة مدير -
 ، متوسطة مدير -
 ، االبتدائي التعليم مفتش -
 للمصاحل رئيسي مساعد -

 ، االقتصادية
 ، مقتصد نائب -
  .مسير مقتصد نائب -
 
 الوطين الديوان يكلّف : 4 ادةامل

 بتنظيم سابقاتاملو لالمتحانات
 أساس على سابقاتامل إجراء

 هنيةامل واالمتحانات االختبارات
  : اآلتية بالرتب لاللتحاق

 
 ، االبتدائية درسةامل أستاذ -
 للمدرسة رئيسي أستاذ -

 ، االبتدائية
 درسةامل يف مكون أستاذ -

 ، االبتدائية
 ، توسطامل التعليم أستاذ -
 ، توسطامل للتعليم رئيسي أستاذ -
 ، توسطامل التعليم يف مكون أستاذ -
 رئيس الثانوية يف تقين أستاذ -
 ، غالأش
 ، الثانوي التعليم أستاذ -
 ، الثانوي للتعليم رئيسي أستاذ -
 ، الثانوي التعليم يف مكون أستاذ -

 ، الثانوية ناظر -
 ، للتربية رئيسي مساعد -
 ، التربية مشرف -
 ، للتربية رئيسي مشرف -
 ، التربية مستشار -
  .للتربية رئيس مستشار -
 
 الوطين عهدامل مدير كنمي : 5 ادةامل

ني وحتس التربية مستخدمي لتكوين
 الـوطين  الديوان ومدير مستواهم

 ومديري سابقاتاملو لالمتحانات
ـ امل لتكوين الوطنية عاهدامل ني علم

 ينشـئوا  أن مسـتواهم ني وحتس
 وكـل  احلاجة عند، مقررمبوجب 

  .ملحقة امتحان مراكز، خيصه فيما
 

 السلطة إىل قررامل من نسخة ترسل
 أجل يف العمومية بالوظيفة كلّفةامل

 من ابتداء، يوما ( 15 ) عشر مخسة
  .إمضائه تاريخ

 
 مـديري  علـى  يتعين : 6 ادةامل

ـ  االمتحانات مراكز  يف ذكورةامل
 الشروط دفتر إمضاء أعاله 5 ادةامل
 سـابقات امل وإجراء بتنظيم تعلقامل

  رئـيس  مع هنيةامل واالمتحانات
 مقـر  العموميـة  الوظيفة مفتشية
  .عينامل زركامل تواجد
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 القـرار  أحكـام  تلغى : 7 ادةامل
ـ  شتركامل الوزاري  26 يف ؤرخامل
 16 املوافـق  1430 عام رمضان
ـ و 2009 سـنة  سبتمرب  ذكورامل
  .أعاله

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يف القـرار  هـذا  ينشر : 8 ادةامل
 للجمهوريــة الرمسيــة اجلريــدة
  .الشعبية قراطيةميالد اجلزائرية

 
  2013 ديسمرب 5 يف ئراجلزا

 وزير التربية الوطنية
  أمحد بابا اللطيف عبد
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية تسيري املوارد البشرية                         
     2014/ 3.2.9/ 16: الرقم 

  
  إلـى السيدات والسادة

  مديـري التربية للواليـات
  
تنظيم املسابقات على : ملوضوع ا

لاللتحاق برتب  اتأساس الشهاد
أسـتاذ   ـ أستاذ التعليم الثانوي : 

أستاذ املدرسـة   ـ التعليم املتوسط 
  .2014االبتدائية دورة 

  
  :املرجـع 

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

املتضمــن القــانون األساســي  
مني لألسالك اخلاص باملوظفني املنت

، املعـدل  اخلاصة بالتربية الوطنيـة 
ملرسوم التنفيـذي رقـم  واملتمم با

ــؤرخ يف  12-240 ــايو  29امل م
2012.   

 194-12ملرسوم التنفيـذي رقم ا ـ 
الـذي   2012أبريل  25املؤرخ يف 

حيدد كيفيات تنظـيم املسـابقات   
واالمتحانات والفحوص املهنية يف 
املؤسسـات واإلدارات العموميـة   

  .جرائهاوإ
ـ  01رقم  التعليمة ـ  20يف  ةاملؤرخ

تتعلق بتطبيق أحكام  2013 فيفري

 194-12ملرسوم التنفيـذي رقم ا
  .2012أبريل  25املؤرخ يف 

مبقتضى القرار الوزاري املشـترك   ـ
 2014أفريل سـنة   07املؤرخ يف 

الذي حيـدد قائمـة املـؤهالت    
والشهادات املطلوبـة للتوظيـف   

ب اخلاصـة  والترقية يف بعض الرت
  بالتربية الوطنية،

تعليمة السيد الوزير لدى مبقتضى  ـ 
الوزير األول مكلـف بإصـالح   

املـؤرخ   151رقم اخلدمة العمومية 
الـذي   2013ديسمرب سنة  05يف 

حيدد كيفيـات تنظـيم وإجـراء    
املسابقات واالمتحانات والفحوص 

  .املهنية
بناء على الرأي املطابق للمديرية و ـ 

 1010العمومية رقم  العامة للوظيفة
ــؤرخ يف  ــوان  17امل  2014ج

ملشروع القرار الوزاري الذي حيدد 
إطار تنظيم املسابقات واالمتحانات 
املهنية لاللتحاق بـبعض الرتـب   
املنتمية لألسالك اخلاصة بالتربيـة  

   .الوطنية
ــرارات  ـ ــم ق  12 ،11، 10رق

املتضمنة  10/06/2014 يف املؤرخة
فتح املسـابقات علـى أسـاس    

لاللتحاق برتب أسـتاذ   اتالشهاد
املدرسة االبتدائية، أستاذ التعلـيم  

  .املتوسط، أستاذ التعليم الثانوي
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املسـابقات   حىت يتم تنظيم وإجراء
يف وقتـها   اتعلى أساس الشهاد

وتفاديا للصعوبات الـيت كانـت   
يشرفين أن  ،خرآلتسجل من حني 

التنظيميـة  أذكركم بأهم املراحل 
   :إتباعهاالواجب 

  
 املناصـب املاليـة املفتوحـة    ـ   1

  :  للمسابقة على أساس الشهادات
حتديد عدد املناصـب املاليـة   مت 

املفتوحة للمسابقات على أسـاس  
  : لاللتحاق بالرتب التالية اتالشهاد

توظيف (ـ أساتذة التعليم الثانوي 
  ).منصب مايل 2981خارجي 

توظيف (ـ أساتذة التعليم املتوسط 
  ).ايلمنصب م 6256خارجي 

ـ أسـاتذة املدرسـة االبتدائيـة    
منصب  14694توظيف خارجي (

  ).مايل
  
شروط املشاركة يف املسـابقة   ـ   2

  :  اتعلى أساس الشهاد
ــح   ــوفر يف املترش ــد أن تت الب
للمشاركة يف املسابقة على أساس 

مجيع شروط االلتحـاق   اتالشهاد
اخلاصة بالرتبة اليت يترشـح هلـا   

  :واملنصوص عليها يف 
 315-08سوم التنفيذي رقم املر -

، 2008أكتوبـر  11املـؤرخ يف 
واملتضمن القانون األساسي اخلاص 

باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة 
بالتربية الوطنية، املعـدل واملـتمم   

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

القرار الوزاري املشترك املـؤرخ   -
ذي حيـدد  ، ال2014أفريل  07 يف

قائمــة املــؤهالت والشــهادات 
املطلوبة للتوظيف والترقية يف بعض 

  .الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية
  

إذا مل يستنفذ املؤهلـون قانونـا   
ــة يف  ــة املفتوح املناصــب املالي

احلائزين على شهادة (التخصص 
، )أو شهادة مهندس دولة املاستر

يلجأ استثنائيا إىل دراسة ملفـات  
الليسانس الستنفاذ حاملي شهادة 

حـاملي  (املناصب املالية املتبقية 
شـهادة الليسـانس أو شــهادة   

  ).الدراسات العليا يف التخصص
  
  : قرارات فتح املسابقة  ـ 3

على مستوى فتح الإجناز قرارات مت 
ــلت إىل  ــة وأرس اإلدارة املركزي
املديرية العامة للوظيفة العموميـة،  

ح قرارات الفت(، اليت أبدت موافقتها
  .)مرفقة ذا املنشور

  
  : اإلشهـار  ـ 4

مت اإلشهار يف الصحافة الوطنيـة  
  :  حسب اجلدول التايل
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  2656  وسطأستاذ التعليم املت

  14694  أستاذ املدرسة االبتدائية

  
املديريـة وزارة التربية الوطنية و موقع باإلضافـة إلـى إشهارها يف موقع 

  : العامـة للوظيفـة العموميـة 
  

www.education.gov.dz  
www.concours-fonction-publique.gov.dz  

 
 Site(الرمسي ملديريات التربية  وقعاملباإلضافـة إلـى إشهارها يف 

Internet.(  
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   :التسجيالت وإيداع امللفاتـ  5
مت حتديد أجال التسجيالت مـن  

   17/07/2014إىل  29/06/2014
لـدى  الترشح  ملفات إيداعم تيو

حيدد استالم ت التربية بوصل مديريا
على اخلصوص، اسـم املترشـح   

الـيت  الوثائق  ولقبه، عدد وطبيعة
تـاريخ إجـراء    ،مللفيتضمنها ا

   .املقابلة ومكاا وأجال الطعن
  

تسجل ملفات الترشح لكل مسابقة 
املرسوم من  14طبقا ألحكام املادة 

  املؤرخ  194-12التنفيـذي رقم 
  
  
  
  
  

ــل  25يف  ــب ، ح2012أبري س
الترتيب الزمين الستالمها يف دفتـر  
خاص مرقم ومؤشر عليه، يفـتح  
خصيصا هلذا الغرض لـدى كـل   

  .مديرية تربية
  

ــكاالت   ــة اإلش ــد متابع قص
والصعوبات وحلـها يف الوقـت   
املناسب، جيب علـى مـديريات   
التربية بالواليات إرسال تقريـر  
أسبوعي منذ بدء العملية وحـىت  

: م بالفاكس على الرق( اختتامها
ملديرية تسـيري  ) 021.23.28.74

املوارد البشرية بـوزارة التربيـة   
  .الوطنية
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) : مفصل حسب الرتب واملواد(وذلك حسب اجلدول اآليت 
  
  

  املواد  الرتب

  عدد امللفات املقبولة  عدد امللفات املسجلة

عدد 
امللفات 
  املرفوضة

األسباب 
املفصلة 

للرفض، ترفق 
بنسخة عن 

الوثيقة 
ة عند املرفوض

  االقتضاء

ستر
ما

ولة  
س د

هند
م

  

نس
يسا

ل
  

ستر
ما

ولة  
س د

هند
م

  

نس
يسا

ل
  

أستاذ 
التعليم 
  الثانوي

                  

أستاذ 
التعليم 
  املتوسط

          

أستاذ 
املدرسة 
  االبتدائية
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 : تكويــن امللــف  ـ 6
جيب أن حتتوي ملفات الترشـح  

 : على الوثائق التالية 
 
 ، للمشاركةطلب خطي  -
من بطاقة التعريف ) 01(نسخة  -

 الوطنية،
مـن املؤهـل أو   ) 01(نسخة  -

الشهادة املطلوبة، واليت ستكون 
مرفقة بكشف النقاط املتعلـق  

 باملسار الدراسي أو التكويين،
استمارة معلومات يتم ملؤهـا   -

ميكـن   من طـرف املترشـح  
استخراجها من موقع املديرية 

 .العامة للوظيفة العمومية
ثبـت اخلـربة   شهادات العمل ت -

املهنية املكتسبة من قبل املترشح 
يف ، بصفة مستخلف أو متعاقد

رتب التدريس ممضاة من مديري 
التربية، أو مديري املؤسسـات  

 األخـرى واإلدارات العمومية 
اليت تضمن مهام التـدريس أو  
مديري املؤسسـات اخلاصـة   
املعتمدة من طرف وزارة التربية 

مؤشر عليها من قبـل  الوطنية، 
ئة الضمان االجتماعي، عند هي

 اإلقتضاء ،
وثيقة تثبت تفوق املترشـح يف   -

  .دفعته، عند االقتضاء
  

جيب على املترشـحني املقبـولني   
ائيا يف مسابقات التوظيف وقبل 
التعيني إمتـام ملفـام اإلداريـة     

  :بالوثائق اآلتية
طبق  األصل من ) 01(نسخة  -

شهادة إثبات وضعية املترشح اجتاه 
 الوطنية، مصادق عليها،اخلدمة 

من صـحيفة  ) 01(مستخرج  -
 السوابق العدلية سارية املفعول،

ــبة  - ــة، بالنس ــهادة اإلقام ش
ملسابقات التوظيف يف الواليات أو 

 البلديات البعيدة،
 شهادة امليالد، -
الطـب  (طبيتان ) 2(شهادتان  -

العام وطب األمراض الصـدرية  
) املسلمة من طرف طبيب خمتص

ح لشغل املنصب تثبت أهلية املترش
 املطلوب،

 مشسيتان،) 02(صورتان  -
ابـن أو  (شهادة تثبت صـفة   -

 .، عند االقتضاء)أرملة شهيد
إضافة إىل الوثائق املذكورة أعاله، 
جيب أن تتضمن ملفات املترشحني 
الناجحني يف املسـابقات علـى   

  :أساس الشهادات، السيما على 
شهادات العمل، تثبت اخلـربة   -

قبل املترشـح   املهنية املكتسبة من
يف التخصص، مؤشر عليها مـن  
قبل هيئة الضـمان االجتمـاعي،   
بالنسبة للخربة املكتسبة يف القطاع 

 اخلاص، عند اإلقتضاء،
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تثبت تكـوين مكمـل    وثيقة -
أعلى من الشهادة أو املؤهـل  
املطلوبة للمشاركة يف املسابقة 
يف نفس التخصـص، عنـد   

 االقتضاء،
وثيقة تثبت األعمال أو  -

ت املنجزة من طرف الدراسا
املترشح يف التخصص، عند 

 االقتضاء،
شهادة عائلية بالنسبة  -

 للمترشحني املتزوجني،
وثيقة تثبت إعاقة املترشح، عند  -

    .االقتضاء
  

وإعداد حماضر  دراسة امللفات - 7
   اللجان

يتم حتديد جلنة يرأسها مدير التربية 
وتتكون من ممثلي مديريات التربية 

ـ   ن اللجنـة  وممثلني منتخـبني ع
اإلدارية املتساوية األعضاء للسلك 
أو الرتبة  املعنية  باملسابقة  طبقـا   

من  املرسوم  التنفيذي  15للمادة 
أبريل  25املؤرخ يف  194 -12رقم 

2012.  
  

مبجرد فتح التسجيالت ابتداء من 
، تقوم اللجنـة   2014جوان  29

بدراسة ملفات الترشح وإعـداد  
 حمضر حسب النمـوذج املرفـق  

من التعليمة رقـم   3بامللحق رقم 
  . 2013فيفري  20املؤرخة يف  01

ن يتضمن احملضـر علـى   أجيب و
  :اخلصوص

القائمة االمسية للمترشـحني   -
الذين مت قبول ملفات ترشحهم 
بالنظر ملطابقتـها للشـروط   

 .القانونية املطلوبة
القائمة االمسية للمترشـحني   -

ــات  ــض ملف ــذين مت رف ال
سـبب   تبيـان ترشحهم مع 

بدقة سـواء بـالنظر    الرفض
للشروط القانونية املطلوبـة أو  
بسبب نقص يف وثائق امللـف  

  .املقدم
  
   الطعنآجال  ـ 8

فـور  ميكن للمعنيني تقدمي طعن 
رفض ملفام لـدى مـديريات   

ا البت فيه ـاليت جيب عليه التربية
ة ـأي وسيلـكتابيا أو ب(وتبليغ 

للمترشـحني  ) ةـال ممكنـتصا
أيـام  ) 05(قبل  املؤسسة طعوم

ل مـن تـاريخ   ـعمل على األق
 20قبل تـاريخ  أي  ةلابقإجراء امل
 16، وفقا للمـادة  2014جويلية 

ـ ـمن املرسوم التنفي م ـذي رق
أبريــل  25املــؤرخ يف  12-194

  .املذكور أعاله 2012
  

يتم إعـالم املترشـحني الـذين    
اعتربت طعوم غـري مؤسسـة،   
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بواسطة رسالة فردية وبكل وسيلة 
  .ةمالئم

  
  تبليغ حماضر اللجان  ـ 9

  من نسخ   التربية  مديريات تبلغ 
وكذا  نسخ  من   اللجان  حماضر 

احملاضر  اإلضافية   للطعون  مرفقة  
ــالن    ــن  أول  إع ــخة  م بنس

ــد،    ــابقة  يف  اجلرائ   إىلللمس
  لوظيفـة  احملليـة      ل    صاحلامل

أوت  10قبل  تـاريخ   العمومية 
وفقا ملـا   ، كأقصى حد،  2014

هو  منصوص  عليه   يف  التعليمة  
فيفري  20املؤرخة  يف    01رقم 

املذكورة أعاله،  السيما    2013
، وكـل  جتـاوز     منها 9الفقرة 

هلذا التاريخ يلغي املسابقة علـى  
مستوى الوالية وتتحمل مديريـة  
التربية املسؤولية الكاملة ملا يترتب 

  . عن ذلك
  

   استدعاء املترشحني ـ10
يعترب وصل االستالم املقدم عنـد  
إيداع ملف الترشح للمترشـحني  
املقبولني مبثابـة تبليـغ للمعـين    

  .واستدعاء للمقابلة
  

جيب إلزاميا االنتهاء من عمليـة  
دراسة ملفات الترشح وإعـالم  
املترشحني املقبولني للمسابقة قبل 

واملترشـحني   2014جويلية  17

جويلية  20املؤسسة طعوم قبل 
أي مخسة أيام عمل قبـل   2014

ي ـتاريخ إجراء املقابلة احملدد ف
  .2014جويلية  23
  

  إجراء املقابلة –11
من أجل السري احلسن للعمليـة  

ــالنظر إىل و ــددالب ــبري  ع الك
على مديريات ، جيب لمترشحنيل

ختصيص عدد كبري مـن   التربية
  .مراكز إجراء املقابالت

  
  جلان االنتقاء -12

ء مبقرر من مدير تنشأ جلان االنتقا
 ومبجرد فتح التسـجيالت التربية 

  :وتتكون من 
  
 مدير التربية او ممثله ، رئيسا، -
ينتميان إىل رتبة ) 02(عضوين  -

 .أعلى من الرتبة املعنية باملسابقة
  

تبلغ نسخة مـن مقـرر تعـيني    
أعضاء اللجنة وكذا األعضـاء  
املستخلفني إىل املصـاحل احملليـة   

عشرة  يف أجلللوظيفة العمومية 
أيام ابتداء من تاريخ توقيعه ) 10(

، ويف كل األحـوال  كأقصى حد
 2014جويليـة   17 قبل تـاريخ 

قصد متكني املصاحل احمللية للوظيفة 
العمومية من اإلطالع عليهـا يف  

  .الوقت املناسب
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كيفيــات تطبيــق معــايري  -13
  اإلنتقاء

على مـديريات التربيـة التقيـد    
دة يف الصارم مبعايري االنتقاء احملـد 

ملشـروع القـرار   هذا املنشـور  
الوزاري الذي حيدد إطار تنظـيم  
املسابقات واالمتحانات املهنيـة  
لاللتحاق ببعض الرتب املنتميـة  
 لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنيـة 
املذكور أعاله، وإعطـاء عنايـة   
خاصة لتنقـيط اخلـربة املهنيـة    

علـى  املكتسبة من قبل املترشح، 
  :ضوء املعايري اآلتية

  
مالءمــة مــؤهالت تكــوين  - 1

املترشح مع متطلبات السـلك أو  
الرتبة املطلـوبني للمشـاركة يف   

  ):نقطة 13إىل   0(املسابقة 
تطابق ختصص الشهادة مـع   -1.1

متـنح  : )نقاط 6(متطلبات الرتبة 
  .لكل املترشحني النقطة الكاملة

مسار الدراسة أو التكـوين   -2.1
ر يتم تنقيط مسا ):نقاط 7إىل  0(

الدراسة أو التكوين على أسـاس  
املعدل العام للمسار الدراسـي أو  
ــل أو  ــوج باملؤه ــوين املت التك

  :الشهادة، كما يلي
  
  
  

نقطة واحدة بالنسبة للمترشح -
الذي حتصل على معدل عام 

           10,50/20يتراوح ما بني 
  ؛10,99/20و 

نقطتان بالنسبة للمترشح الـذي  -
اوح حتصل على معدل عام يتـر 

  ؛11,99/20و  11/20ما بني 
نقاط بالنسبة للمترشح الذي  3-

حتصل على معدل عام يتـراوح  
  ؛12,99/20و  12/20ما بني 

نقاط بالنسبة للمترشح الذي  4-
حتصل على معدل عام يتـراوح  

  ؛13,99/20و  13/20ما بني 
نقاط بالنسبة للمترشح الذي  5  -

حتصل على معدل عام يتـراوح  
  ؛14,99/20و  14/20ما بني 

نقاط بالنسبة للمترشح الذي  6  -
حتصل على معدل عام يتـراوح  

  ؛15,99/20و  15/20ما بني 
نقاط بالنسبة ملعـدل عـام    7  -

  .16/20يساوي أو يفوق 
يستفيد خرجيو املدارس الكربى   -

املدارس الوطنيـة للتكـوين   (
  .من نقطتني إضافيتني) العايل

يستفيد األوائـل يف دفعـام     -
سات التكوين العايل مـن  مبؤس

  .نقطة إضافية واحدة
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  :مالحظة
  بالنسبة لكشوف النقاط السنة

األخرية، اليت تتضمن معدل 
وحدات الدراسة دون عالمة 
مذكرة التخرج، يف هذه احلالة 
ينبغي إضافة عالمة مذكرة التخرج 
إىل جمموع الوحدات املدرسة 
وإعادة حساب املعدل، على أن 

التخرج على حتتسب نقطة مذكرة 
  ).1(أساس العامل 

  أما فيما خيص كشوف النقاط
اليت تتضمن معدل السنة األخرية 

جمموع نقاط وحدات الدراسة (
، فإنه يتم )مع عالمة املذكرة

احتساب هذا املعدل كمعدل  
  .للسنة األخرية

  
التكوين املكمل للشهادة أو  -2

املؤهل املطلوبني للمشاركة يف 
صص، عند املسابقة يف نفس التخ

يتم  ):إىل نقطتني 0(اإلقتضاء 
تنقيط التكوين املكمل األعلى من 
الشهادة أو املؤهل املطلوبة، يف 
نفس التخصص له صلة باملهام 
املرتبطة بالرتبة املراد اإللتحاق ا، 

نقطة عن كل  0,25على أساس 
سداسي دراسي أو تكوين مكمل، 

متنح لكل (  .يف حدود نقطتني
  )قطةن 00املترشحني 

  

ال حتسب سداسيات  :مالحظة
  املاستر واملاجستري

  
األشغال أو الدراسات املنجزة  - 3

من طرف املترشح يف نفس 
إىل  0(التخصص، عند االقتضاء  

يتم تنقيط البحوث ): نقطة واحدة
أو الدراسات املنشورة يف جملة 
متخصصة وطنية أو أجنبية، على 

نقطة عن كل إصدار،  0,5أساس 
متنح ( .طة واحدةيف حدود نق

  )نقطة 00لكل املترشحني 
  
اخلربة املهنية املكتسبة من  - 4

 ):نقاط 6إىل  0(طرف املترشح 
يتم تنقيط اخلربة املهنية املكتسبة 
من طرف املترشح يف نفس 
املنصب أو يف منصب معادل كما 

  :يأيت
نقطة واحدة عن كل سنة  -

نقاط ) 6(تدريس، يف حدود ست 
هنية املكتسبة يف بالنسبة للخربة امل

 املؤسسات واإلدارات العمومية
التابعة لقطاع  )مديرية التربية(

  :التربية الوطنية يف إطار
  ة متعاقد،صف •
  .صفة مستخلف •
واحدة عن كل سـنة  ) 1(نقطة -

نقاط ) 4(تدريس، يف حدود أربع 
بالنسبة للخربة املهنية املكتسبة يف 
مؤسسة وإدارة عمومية أخـرى  
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م التدريس أو التكوين، تضمن مها
يف منصب شغل مـن مسـتوى   

  .معادل للمنصب املراد شغله
واحدة عن كل سـنة  ) 1(نقطة -

نقـاط  ) 3(تدريس، يف حـدود  
بالنسبة للخربة املهنية املكتسبة يف 
مؤسسة وإدارة عموميـة تابعـة   
لقطاع التربية الوطنية يف منصـب  

من املنصب ) أعلى أو أقل(خمتلف 
  .املراد شغله

نقطة عن كل سنة تدريس،  0,5-
يف حدود نقطتني بالنسبة للخـربة  
املهنية املكتسـبة يف املؤسسـات   
ــرى  ــة األخ واإلدارات العمومي
تضمن مهام التدريس أو التكوين، 
يف منصب شغل مـن مسـتوى   

  .خمتلف عن املنصب املراد شغله
نقطة عن كل سنة تدريس،  0,5-

يف حدود نقطتني بالنسبة للخـربة  
املكتسبة املثبتـة قانونـا يف    املهنية

  املؤسسات اخلاصة للتربية والتعليم،
ال تأخذ يف احلسـبان فتـرات   -

العمل املقضية يف التدريس الـيت  
  .شهر) 1(تقل عن 

  
 :مالحظات هامة 

  إقصاء شهادات العمل اليت متت
يف التــدريس يف إطــار العمــل 

 ).Vacataire(بالساعات 
  يعتد باخلربة اليت تكتسب بعد

صول على الشهادة املطلوبـة  احل

لاللتحاق بالرتبة الـيت اكتسـب   
 . املترشح اخلربة مبناسبة ممارستها

   ال تعتد بشهادات العمل غـري
املمضية من طرف السلطة اليت هلا 

 .صالحية التعيني
  ال تعتــد بشــهادات العمــل

املسلمة من طرف القطاع اخلاص 
وغري املرفقة بشهادة االنتساب إىل 

 .االجتماعي صندوق الضمان
  ال تعتــد بشــهادات العمــل

  .املسلمة من طرف اجلمعيات
تاريخ احلصول على الشـهادة   -5
يتم حتديد أقدمية ):نقاط 5إىل  0(

الشهادة بالنظر إىل تـاريخ فـتح   
املسابقة، و يتم تنقيطهـا علـى   

نقطة عن كل سـنة،   0,50أساس 
  .نقاط) 5(يف حدود 

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

  نقطة واحدة ؛
نقطـة  : القدرة على التواصـل  -

  واحدة ؛
ــدرات و - ــؤهالت / الق أو امل

  .نقطة واحدة: اخلاصة
  

يتم الفصـل بـني املترشـحني    
املتساوين يف املرتبة وفقا للمقاييس 

  :التالية
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ابن أو ابنة (ذوي احلقوق  -
  ؛)شهيد

الحتياجات األصناف ذات ا -
املعاقون الذين هلم القدرة (اخلاصة 

على أداء املهام املرتبطة بالرتبة 
  ؛)املراد االلتحاق ا

األولوية لألكرب ( سن املترشح  -
  ؛)سنا
الوضعية العائلية للمترشح  -
متزوج له أوالد، متزوج بدون (

  ).أوالد، متكفل بعائلة، أعزب
  

  املداوالت -14
ــ ــارة إىل أن إج ــع اإلش راء م

مداوالت إعالن النتائج النهائية 
يتم على مستوى مديريات التربية 
املعنية يف حدود املناصب املاليـة  

وميكن إضافة املناصـب   املفتوحة
  : احملررة يف رتب

أستاذ املدرسة االبتدائية،  -
أستاذ : للمسابقة لاللتحاق برتبة 

  .املدرسة االبتدائية
أستاذ التعليم املتوسط،  -

أستاذ : لتحاق برتبة للمسابقة لال
  .التعليم املتوسط

أستاذ التعليم الثانوي،  -
أستاذ : للمسابقة لاللتحاق برتبة 

 .التعليم الثانوي
  

تتم إضافة املناصب احملررة الغـري  
حمتسبة يف مناصب املسابقة سلفا، 

  :ألحد األسباب التالية
  اإلحالة على التقاعد، -
  النقل، -
اإلحالة على وضعية اخلدمة  -

  الوطنية،
  التسريح، -
  العزل، -
  االستقالة، -
  .الوفاة -
  

   النجاح النهائيجلـان  ـ 15
ضــبط قائمــة تتشــكل جلنــة 

املترشحني الناجحني ائيا كما هو 
مـن   27منصوص عليه يف املادة 

 194-12ذي رقم ـاملرسوم التنفي
ــؤرخ يف  ــل  25امل  2012أبري
  : من ، وتتكون املذكور أعاله

  أو ممثال عنهمدير التربيــة
  .ئيسار 
  ممثل منتخب عن اللجنة

اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة 
 .عضوا إزاء السلك أو الرتبة املعنية

  عضو من جلنة اإلنتقاء
من  18يف املادة  انصوص عليهامل

 194- 12ذي رقم ـاملرسوم التنفي
 2012أبريل  25املؤرخ يف 

 .املذكور أعاله
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حماضر قوائم النجاح  إعداد ـ     16
القـوائم االحتياطيـة   و النهائي

   ومقررات التعيني
حمضـر  النجاح النهائي ن اتعد جل
والقـوائم  النجاح النـهائي  قوائم 

ــة   ــب درج ــة حس االحتياطي
جويليـة   30قبل يوم االستحقاق 

ويوقع كـل  كأقصى حد  2014
كما  ه،أعضائها على مجيع صفحات

جيب وضع ختم رئيس هذه اللجنة 
، وتنشـر يف  على مجيع الصفحات

مديريات التربيـة وبـأي   مقرات 
وذلك وفقا ملا هو . وسيلة مناسبة

مـن   28املادة منصوص عليه يف 
 194-12ذي رقم ـاملرسوم التنفي

ــؤرخ يف  ــل  25امل  2012أبري
من  4-13، والفقرة املذكور أعاله
 20املؤرخـة يف   01التعليمة رقم 

  .املذكورة أعاله 2013فيفري 
  

تبليغ قوائم النجاح النهائي  ـ 17
  وائم االحتياطية والق
قوائم النجاح النهائي والقوائم تبلغ 

إىل املصاحل احمللية التابعة  االحتياطية
للسلطة املكلفة بالوظيفة العمومية 

أوت  07كأقصى حد قبل تاريخ 
جـل  األمع عدم جتـاوز   2014

أيـام  ) 7(سـبعة  احملدد ب ىقصاأل
  .عمل ابتداء من تاريخ توقيعها

    

ررات مق/ تبلغ نسخ من قرارات
إىل املصـاحل املركزيـة أو   التعيني 

احمللية التابعـة للسـلطة املكلفـة    
 اهجل أقصأ يفبالوظيفة العمومية 

أيام عمل ابتداء مـن  ) 10(ة عشر
  .تاريخ توقيعها

  
الرقابة وتقييم اإلجـراءات   ـ 18

املتعلقة بتنظيم املسابقات علـى  
  وإجرائها  اتأساس الشهاد

ة ـات التربيـب على مديريـجي
ليغ ويف الوقت املناسب، كـل  تب

قرار أو وثيقة ثبوتية تتعلق بتنظيم 
هذه املسـابقات علـى أسـاس    

، وكذا احلفاظ علـى  اتالشهاد
ملفات املترشـحني لاللتحـاق   
بالرتب املراد التوظيـف فيهـا،   
السيما الوثائق اليت يتم مبوجبـها  

إىل غايـة  تنقيط معايري االنتقاء، 
إجراء عملية التدقيق مـن قبـل   

  . حل الوظيفة العموميةمصا
  

 األثـر  وعدمي باطال وكذلك يعد
 تبني إذا أو ترقية، قرار تعيني كل
 : يأيت ما
 شاغر مايل منصب وجود عدم -

  الترقية، أو خمصص للتوظيف
 املعلن املترشح، استيفاء عدم -

 القانونية النهائي، الشروط جناحه
أو  للتوظيف املطلوبة األساسية

  .شغلها رادامل الرتبة يف الترقية
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و يف األخري أطلب منكم السـهر  
شخصيا على االستغالل األمثـل  
للموارد البشرية املتاحـة علـى   
مستوى مديريتكم قصد ضـمان  
التقيد الصارم باآلجال والتعليمات 

  .احملددة يف هذا املنشور

  
  2014جوان  30اجلزائر يف 

  عن وزيرة التربية الوطنية و بتفويض منها
  ارد البشريةمدير تسيري املو

  عبد احلكيم بوساحية
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رزنامة مراحل تطبيق مسابقة التوظيف على أساس الشهادات لرتب 
  2014األساتذة بعنوان 

 

  مالحظات  األجل األقصى  املرحلة

قرارات فتح  إيداع
  10/06/2014  املسابقة

مت ايداع قرارات فتح 
املسابقات لدى الوظيفة 

العمومية بتاريخ 
10/06/2014  

قـرارات  مطابقة
    18/06/2014  فتـح املسابقـة

    29/06/2014  اإلشهــــار

التسجيــالت 
وإيـداع امللفـات 

  الطعنآجال و
إلى  29/06/2014من 

17/07/2014  

يتم اإليداع لدى مديريات 
يوم عمل  15التربية ملدة 

وتسجل امللفات يف دفتر 
خاص حسب التسلسل 

  الزمين الستالمها

 وإعداد دراسة امللفات
  29/06/2014  حماضر اللجان

تقوم جلنة بدراسة امللفات 
وإعداد حمضر وتبدأ عملها 
مبجرد فتح التسجيالت 

29/06/2014  

  17/07/2014قبل   تبليغ مقرر جلان االنتقاء
تبلغ نسخة من مقرر تعيني 

أعضاء اللجنة وكذا 
األعضاء املستخلفني إىل 
  مصاحل الوظيفة العمومية
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  مالحظات  ىاألجل األقص  املرحلة

  20/07/2014قبل   اجتماع جلنة الطعن
يتم تبليغ املعنيني بالطعن 

بأي  20/07/2014قبل 
  وسيلة اتصال ممكنة

  23/07/2014  تاريخ إجراء املقابلة

يعترب وصل االستالم املقدم 
عند إيداع ملف الترشح 
مبثابة تبليغ واستدعاء 

  للمعنيني

  10/08/2014قبل   تبليغ حماضر اللجان
غ نسخ من حماضر تبل

اللجان ونسخ من أول 
إعالن يف اجلرائد للمديرية 

  العامة للوظيفة العمومية

  إعالن النتائج
حماضر قوائم  وإعداد

والقوائم  النجاح النهائي
  االحتياطية

  وإجناز قرارات التعيني

30/07/2014  

تعد جلان النجاح النهائي 
حمضر قوائم النجاح 
النهائي والقوائم 

حسب درجة االحتياطية 
االستحقاق قبل يوم 

كأقصى  30/07/2014
حد ويوقع كل أعضائها 
على مجيع صفحاته، كما 
جيب وضع ختم رئيس 
هذه اللجنة على مجيع 
الصفحات، وتنشر يف 
مقرات مديريات التربية 

  .وبأي وسيلة مناسبة
تبليغ قوائم النجاح 
النهائي والقوائم 

  االحتياطية
07/08/2014  

م تبلغ نسخ من قوائ
النجاح النهائية وقوائم 
االحتياط إىل مصاحل 

  الوظيفة العمومية
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
  :مديرية التربية بوالية

  مم
  :برتب اللتحاقالشهادات لوصل إيداع مللف مسابقة التوظيف على أساس 

  ملتوسط و أساتذة التعليم الثانويأستاذ املدرسة االبتدائية، أساتذة التعليم ا
  )ملـــف مقبـــــــول(

  
  : ...................................................إسم ولقب املترشح

  : .......................................................تاريخ اإلزدياد
  ............: ..................................................العنوان

  : ...............................................الرتبة املراد االلتحاق ا
  : ..........................................................رقم اهلاتف

  ): ...........................................إن وجد(الربيد اإللكتروين 
  

 اموع دالعد الوثائـــــــــــق

   طلب خطي للمشاركة يف املسابقة
   من بطاقة التعريف الوطنية) 01(نسخة 
   من املؤهل أو الشهادة املطلوبة ) 01(نسخة 

   نسخة من كشف النقاط املتعلق باملسار الدراسي أو التكويين
   استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف املترشح

اخلربة املهنية املكتسبة من  عند االقتضاء، شهادات عمل تثبت
قبل املترشح بصفة مستخلف أو متعاقد يف رتب التدريس 
ممضاة من مديري التربية أو مديري املؤسسات واإلدارات 

العمومية األخرى اليت تضمن مهام التدريس أو مديري 
املؤسسات اخلاصة املعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية 

 مان االجتماعي مؤشر عليها من قبل هيئة الض

  

   عند االقتضاء، وثيقة تثبت تفوق املترشح يف دفعته
   عند االقتضاء، وثيقة تثبت إعاقة املترشح

   شهادة عائلية بالنسبة للمتزوجني
  

  :...............رقم امللف يف سجل التوظيف
  :..........................مكان إجراء املقابلة
  .......................:..تاريخ إجراء املقابلة

  
  إمضاء املعين باألمر                 ولقب وإمضاء املكلف بالتسجيل           اسم
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
  :مديرية التربية بوالية

  مم
  :برتب اللتحاقالشهادات لوصل إيداع مللف مسابقة التوظيف على أساس 

  أستاذ املدرسة االبتدائية، أساتذة التعليم املتوسط و أساتذة التعليم الثانوي
  )ملـــف مرفـــــــوض(

  
  : ...........................................................إسم ولقب املترشح

  : ................................................................تاريخ اإلزدياد
  : .......................................................................العنوان

  : ........................................................الرتبة املراد االلتحاق ا
  : ...................................................................رقم اهلاتف

  ): ....................................................إن وجد(لكتروين الربيد اإل
  

 اموع العدد الوثائـــــــــــق
   طلب خطي للمشاركة يف املسابقة

   من بطاقة التعريف الوطنية) 01(نسخة 
   من املؤهل أو الشهادة املطلوبة ) 01(نسخة 

   لدراسي أو التكوييننسخة من كشف النقاط املتعلق باملسار ا
   استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف املترشح

عند االقتضاء، شهادات عمل تثبت اخلربة املهنية املكتسبة من قبل 
املترشح بصفة مستخلف أو متعاقد يف رتب التدريس ممضاة من 

مديري التربية أو مديري املؤسسات واإلدارات العمومية األخرى 
تدريس أو مديري املؤسسات اخلاصة املعتمدة من اليت تضمن مهام ال

طرف وزارة التربية الوطنية مؤشر عليها من قبل هيئة الضمان 
 االجتماعي 

  

   عند االقتضاء، وثيقة تثبت تفوق املترشح يف دفعته
   عند االقتضاء، وثيقة تثبت إعاقة املترشح

   شهادة عائلية بالنسبة للمتزوجني
  

  :...............التوظيف رقم امللف يف سجل
  :..........................أسبـاب الرفض  

  20/07/2014: التصال مبديرية التربية ابتداء من           20/07/2014:تاريخ إجتماع جلنة الطعن
  إسم ولقب وإمضاء املكلف بالتسجيل                              إمضاء املعين باألمر
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  ية الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائر
  وزارة التربية الوطنية

  
ـ   10قرار رقم   10ي ـمـؤرخ ف

فتح مسابقة  يتضمن 2014جوان 
 اللتحاقل الشهاداتعلى أساس 

 املدرسة االبتدائيةبسلك أساتذة 
املدرسـة االبتدائيـة   ذ ارتبة أست

  .جلميع املواد
  

  التربية الوطنية، ةإن وزير
  

 145-66مبقتضى املرسـوم رقـم   
 1386صـفر عـام    12 خ يفمؤر

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 ،داريوالتســـيري اإل
 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 1433الثانية عام 
تنظيم  كيفياتل دداحمل، 2012سنة 

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
  

مبقتضى القرار الوزاري املشـترك  
 2014أفريل سـنة   07املؤرخ يف 

الذي حيـدد قائمـة املـؤهالت    
والشهادات املطلوبـة للتوظيـف   

لرتب اخلاصـة  والترقية يف بعض ا
 بالتربية الوطنية،

  
مبقتضى تعليمـة السيد الوزير لدى 
الوزير األول املكلـف بإصـالح   

املؤرخة  151اخلدمة العمومية رقم 
الـذي   2013ديسمرب سنة  05يف 
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حيدد كيفيـات تنظـيم وإجـراء    
املسابقات واالمتحانات والفحوص 

 .املهنية
  

املؤرخـة   01مبقتضى التعليمة رقم 
املتعلقة بتطبيق  2013 فيفري 20يف 

ـ أحكام املرسوم  م ـالتنفيذي رق
سنة  فريلأ 25ؤرخ يف امل 12-194

تنظـيم   كيفيـات ل دداحمل ،2012
املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
  

املـؤرخ يف   09مبقتضى املقرر رقم 
املتضمن جـدول   2014جوان  10

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

 ،2014جلميع املواد، بعنوان 
  

وبناء على الرأي املطابق للمديريـة  
 1010العامة للوظيفة العمومية رقم 

لذي حيدد ملشروع القرار الوزاري ا
إطار تنظيم املسابقات واالمتحانات 
املهنية لاللتحاق بـبعض الرتـب   
املنتمية لألسالك اخلاصة بالتربيـة  

 .الوطنية
  
  

  يقـرر 
  

هـــذا  يهــدف :املــادة األوىل
كيفــيات  إىل حتديـد  القـرار 

فـتح مسـابقة علـى أسـاس    
سلك أساتذة الشهادات لاللتحاق ب

، رتبـة أسـتاذ   املدرسة االبتدائية
اللغـة  : ملدرسة االبتدائية للمـواد ا

العربية، اللغة األمازيغيـة، اللغـة   
  . الفرنسية

  
حيدد عـدد املناصـب    :2املادة 

 14694ـ بــاملطلــوب شــغلها 
منصب مايل، طبقا ملقرر توزيـع  
املناصب املالية ووفقا للمواد علـى  

 01النحو املبني يف اجلدول رقـم  
  .امللحق بالقرار

  
ملسابقة علـى  تفـتح ا  : 3املادة 
لاللتحاق برتبـة   الشهاداتأساس 
: املدرسة االبتدائية للمـواد أستاذ 

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

شهادة الليسانس يف التعليم العـايل  
وفقا لقائمة املؤهالت والشهادات 

امللحق  02احملددة يف اجلدول رقم 
  .بالقرار

  
   



106 

فضال عن الشـهادات أو   :4ادة امل
املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 

املذكورة أعاله، يـتم انتقـاء    3
املترشحني يف املسابقة على أساس 

  :الشهادات على ضوء املعايري اآلتية
مالءمـة مـؤهالت تكـوين     - 1

املترشح مع متطلبات السـلك أو  
الرتبة املطلـوبني للمشـاركة يف   

  ):ةنقط 13  إىل 0(املسابقة 
تطابق ختصص الشهادة مع  -1.1

 .)طانق 6(متطلبات الرتبة 
مسار الدراسة أو التكـوين    -2.1

  ):نقاط 7إىل  0(
دراسـة أو  المسـار   طقـي نيتم ت

التكوين على أساس املعدل العـام  
أو التكوين املتوج  يالدراس ارسملل

  :باملؤهل أو الشهادة، كما يلي
للمترشـح  بالنسبة واحدة نقطة  -

عـام  عـدل  مالذي حتصل علـى  
و  10,50/20يتــراوح مــا بــني 

  ؛10,99/20
للمترشح الذي نقطتان بالنسبة  -

عام يتراوح مـا  معدل حتصل على 
  ؛11,99/20 و 11/20بني 

للمترشح الذي ط بالنسبة اقن 3 -
عام يتراوح مـا  معدل حتصل على 

  ؛12,99/20و  12/20بني 
للمترشح الذي بالنسبة  نقاط 4 -

عام يتراوح مـا  معدل حتصل على 
  ؛13,99/20 و 13/20ني ب

للمترشح الذي ط بالنسبة انق 5 -
عام يتراوح مـا  معدل حتصل على 

  ؛14,99/20و  14/20بني 
للمترشح الذي نقاط بالنسبة  6 -

عام يتراوح مـا  معدل حتصل على 
 ؛15,99/20و  15/20بني 

عـام  عـدل  ملنقاط بالنسبة  7 -
 .16/20يساوي أو يفوق 

يستفيد خرجيو املدارس الكربى  -
) ارس الوطنية للتكوين العـايل املد(

 .نقطتني إضافيتنيمن 
يستفيد األوائـل يف دفعـام    -
نقطة من ؤسسات التكوين العايل مب

  .إضافية واحدة
  
أو التكوين املكمل للشـهادة   -2

للمشـاركة يف   نياملطلـوب املؤهل 
، عنـد  يف نفس التخصصاملسابقة 
  : )إىل نقطتني 0( اإلقتضاء

األعلى  يتم تنقيط التكوين املكمل
يف  ،املطلوبةأو املؤهل من الشهادة 

نفس التخصص له صـلة باملهـام   
املرتبطة بالرتبة املراد اإللتحاق ا، 

نقطة عن كـل   0,25على أساس 
دراسي أو تكوين مكمل،  سداسي

  .نقطتنييف حدود 
  
و الدراسات املنجـزة  أاألشغال  -3

نفـس  من طـرف املترشـح يف   
 إىل 0(  تخصص، عند االقتضـاء ال

   ):ة واحدةنقط
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يتم تنقيط البحوث أو الدراسـات  
صة وطنيـة  صختاملنشورة يف جملة م

نقطـة   0,5 أو أجنبية، على أساس
ـ عن كل إصدار، يف حدود  ة نقط

 .واحدة
  
اخلربة املهنية املكتسبة من طرف  - 4

   ):نقاط 6إىل  0(املترشح 
  

يتم تنقيط اخلربة املهنية املكتسبة من 
نصب أو يف يف نفس املطرف املترشح 
  :كما يأيتمنصب معادل 

  
نقطة واحدة عن كل سنة تدريس،  -

بالنسبة  نقاط) 6(ست يف حدود 
 اتلخربة املهنية املكتسبة يف املؤسسل

التابعة لقطاع التربية العمومية  اتواإلدار
 :الوطنية يف إطار

 ،العقود اخلاصة مبا قبل التشغيل 
  اإلدماج االجتماعي حلاملي

 الشهادات،
  املهين،اإلدماج 
 ،صفة متعاقد 
 صفة مستخلف. 
 
واحدة عن كل سنة ) 1(نقطة  -

 نقاط) 4(أربع تدريس، يف حدود 
لخربة املهنية املكتسبة يف بالنسبة ل

أخرى عمومية  ةوإدار ةمؤسس
تضمن مهام التدريس أو التكوين، 

يف منصب شغل من مستوى معادل 
 .للمنصب املراد شغله

واحدة عن كل سنة ) 1(نقطة  -
 نقـاط ) 3(يف حـدود  تدريس، 
لخربة املهنية املكتسـبة يف  بالنسبة ل

تابعـة  عموميـة   ةوإدار ةمؤسس
لقطاع التربية الوطنية يف منصـب  

من املنصب ) أعلى أو أقل(خمتلف 
 .املراد شغله

نقطة عن كل سنة تدريس،  0,5 -
لخـربة  بالنسبة ل نقطتنييف حدود 

ـ    اتاملهنية املكتسـبة يف املؤسس
ألخرى تضمن ا العمومية اتواإلدار

مهام التـدريس أو التكـوين، يف   
منصب شغل من مستوى خمتلـف  

 .عن املنصب املراد شغله
نقطة عن كل سنة تدريس،  0,5 -

لخـربة  بالنسبة ل نقطتنييف حدود 
املثبتـة قانونـا يف   املهنية املكتسبة 

 ات اخلاصة للتربية والتعليم،املؤسس
ال تأخذ يف احلسـبان فتـرات    -

دريس اليت تقل العمل املقضية يف الت
  .شهر) 1(عن 

  
ادة ـتاريخ احلصول على الشه - 5
 ):طانق 5إىل  0(

يتم حتديد أقدمية الشهادة بالنظر 
إىل تاريخ فتح املسابقة، و يتم 

نقطة عن  0,50 تنقيطها على أساس
  .طانق) 5(، يف حدود كل سنة
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إىل  0(املقابلة مع جلنة االنتقاء  -6
 ):نقاط 3
: التلخيص القدرة على التحليل و -

 نقطة واحدة ؛
 نقطة واحدة ؛: التواصل القدرة على -
أو املؤهالت / القدرات و -

 .نقطة واحدة: اخلاصة
 

الفصل بني املترشحني املتساوين  يتم
  :يف املرتبة وفقا للمقاييس التالية

ابن أو ابنة (ذوي احلقوق  -
 ؛)شهيد

األصناف ذات االحتياجات  -
املعاقون الذين هلم القدرة (اخلاصة 

على أداء املهام املرتبطة بالرتبة املراد 
 ؛)االلتحاق ا

األولوية لألكرب ( سن املترشح  -
 ؛)سنا

الوضعية العائلية للمترشح  -
متزوج له أوالد، متزوج بدون (

  ).أوالد، متكفل بعائلة، أعزب
  

التسـجيالت   آجلحيدد  :5املادة 
 الشهاداتيف املسابقة على أساس 

 يوم عمـل  )15( خمسة عشربـ
 إشهارصدور أول  تاريخبتداء من ا

  .يف الصحافة املكتوبة
  

تودع ملفات الترشـح   :6املادة 
  .لدى مديريات التربية بالواليات

وجيب أن حتتوي ملفات املترشحني 
  :على الوثائق اآلتية

 طلب خطي ، -
من بطاقة التعريف ) 01(نسخة  -

 الوطنية،
من املؤهل أو ) 01(نسخة  -

تكون الشهادة املطلوبة، واليت س
مرفقة بكشف النقاط املتعلق 
 باملسار الدراسي أو التكويين،

استمارة معلومات يتم ملؤها من  -
 .طرف املترشح

  
جيب على املترشحني املقبولني ائيا 
يف مسابقات التوظيف وقبل التعيني 

إمتام ملفام اإلدارية  بالوثائق 
  :اآلتية

طبق  األصل من ) 01(نسخة  -
ترشح اجتاه شهادة إثبات وضعية امل

 اخلدمة الوطنية، مصادق عليها،
من صحيفة ) 01(مستخرج  -

 السوابق العدلية سارية املفعول،
شهادة اإلقامة، بالنسبة  -

ملسابقات التوظيف يف الواليات أو 
 البلديات البعيدة،

 شهادة امليالد، -
الطب (طبيتان ) 2(شهادتان  -

العام وطب األمراض الصدرية 
) املسلمة من طرف طبيب خمتص

تثبت أهلية املترشح لشغل املنصب 
 املطلوب،

 مشسيتان،) 02(صورتان  -
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ابن أو أرملة (شهادة تثبت صفة  -
 .، عند االقتضاء)شهيد

إضافة إىل الوثائق املذكورة أعاله، 
جيب أن تتضمن ملفات املترشحني 
الناجحني يف املسابقات على أساس 

  :الشهادات، السيما على 
شهادات العمل، تثبت اخلـربة   -

املهنية املكتسبة من قبل املترشح يف 
التخصص، مؤشر عليها من قبـل  
هيئة الضمان االجتماعي، بالنسبة 
للخربة املكتسبة يف القطاع اخلاص، 

 عند اإلقتضاء،
شهادة عمل تثبت مدة العمـل   -

املؤداة من طرف املترشح يف إطار 
العقود اخلاصة جبهاز اإلدماج املهين 

ات، أو االجتماعي حلاملي الشهاد
بصفة متعاقد أو مستخلف، عنـد  

 االقتضاء،
وثيقة تثبت تكوين مكمل أعلى  -

من الشهادة أو املؤهـل املطلوبـة   
للمشاركة يف املسـابقة يف نفـس   

 التخصص، عند االقتضاء،
ــال أو  - ــت األعم ــة تثب وثيق

الدراسات املنجزة مـن طـرف   
ــد  املترشــح يف التخصــص، عن

 االقتضاء،

ــبة   - ــة بالنس ــهادة عائلي ش
  املتزوجني،للمترشحني

وثيقة تثبت تفوق املترشـح يف   -
 دفعته، عند االقتضاء،

وثيقة تثبت إعاقة املترشح، عند  -
  .االقتضاء

  
بإمكان املترشحني غـري   :7املادة 

املقبولني للمشاركة يف املسابقة على 
لدى أساس الشهادات، تقدمي طعن 

السلطة اليت هلا صالحية التعيني اليت 
لطعـن  عليها البت يف هذا ا جيب

) 5(والرد على املعنيني قبل مخسة 
أيام عمل على األقل مـن تـاريخ   

  .إجراء املسابقة
  

يسرى مفعول هذا القرار : 8املادة 
ء من تاريخ التوقيـع عليـه و   ابتدا

ينشر يف النشرة الرمسيـة لـوزارة   
  .التربية الوطنية

  
  2014جوان  10اجلزائر يف 

  عن وزيرة التربية الوطنية و بتفويض منها
  مدير تسيري املوارد البشرية

  عبد احلكيم بوساحية

  
  

  
  
  



110 

جدول يتضمن توزيع املناصب املخصصة للمسابقة لرتبة أستاذ :  1رقم  جدول
  2014 بعنوان سنة املدرسة االبتدائية

  
 اموع لغة امازيغية لغة فرنسية لغة عربية الواليةالرقم

 140 0 35 105 ادرار 1
 548 0 41 507  الشلف 2
 171 0 49 122  األغواط 3
 346 0 28 318 م البواقيأ 4
 455 27 31 397 باتنة 5
 196 10 15 171  جباية  6
 299 0 42 257 بسكرة 7
 144 0 13 131 بشار 8
 452 0 52 400 البليدة 9
 262 0 65 197 البويرة 10
 61 0 24 37  متنراست 11
 204 0 31 173 تبسة 12
 488 0 48 440 تلمسان 13
 319 0 50 269 تيارت 14
 415 7 61 347 تيزي وزو 15
 190 0 30 160 رقاجلزائر ش 16

 
 355 0 24 331 سطاجلزائر و

 345 0 55 290  اجللفة 17
 276 0 49 227 جيجل 18
 1348 0 202 1146 سطيف 19
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 218 0 15 203 سعيدة 20
 247 0 20 227  سكيكدة 21
 187 0 35 152 بلعباس .س 22
 142 0 9 133 عنابة 23
 308 0 24 284 قاملة 24
 26 0 5 21 قسنطينة 25
 317 0 61 256 املدية 26
 306 0 20 286 مستغامن  27
 684 0 99 585 مسيلة 28
 296 0 25 271 معسكر 29
 146 0 15 131 ورقلة 30
 607 0 36 571 وهران 31
 81 0 17 64 البيض 32
 58 0 12 46 اليزي 33
 574 1 57 516  بوعريريج .ب 34
 623 5 123 495 بومرداس 35
 155 0 19 136 الطارف 36
 28 0 4 24 تندوف 37
 107 0 17 90 تسمسيلت 38
 578 0 89 489  الوادي 39
 187 0 16 171 خنشلة 40
 193 0 21 172 اهراس .س 41
 183 0 20 163 تيبازة 42
 274 0 27 247 ميلة 43
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 400 0 79 321 الدفلى .ع 44
 121 0 14 107 النعامة 45
 172 0 19 153 متوشنت .ع 46
 97 0 14 83 غرداية 47
 365 0 39 326  غليزان 48

 14694 50 1896 12748 اموع
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  2رقم  جدول
  

األسالك 
الفروع املطلوبة بكل   املؤهالت و الشهادات  املواد  والرتب

  ختصصاا

أستاذ 
املدرسة 
  االبتدائية

 اللغة العربية

 وليسانس يف اللغة الشهادة  -
  .األدب العريب

  ،لعربيةا للغةا -
  ،لعربيا دبألوا للغةا -
  ،لعربيا دبألا -
  ،عربية لغةآداب و -
  ،بيةوأد لغوية تسادرا -
  ،للغةا معلو -
  ،لغوية تسادرا -
  .تللسانياا -

شهادة الليسانس يف  -
  .فلسفة -  .الفلسفة

شهادة الليسانس يف العلوم  -
  .سالميةإ معلو -  .اإلسالمية

شهادة الليسانس يف علوم   -
  . لتربيةا معلو -  .التربية

شهادة الليسانس يف علم  -
  .عالجتماا علم -  .االجتماع

شهادة الليسانس يف علم  -
  .لنفسا لمع -  .النفس

اللغة 
  األمازيغية

يف اللغة   ليسانسال شهادة  -
  .األمازيغيةوالثقافة 

  ،يغيةزماأ ثقافةو لغة -
  .يغيزماوأدب أ لغة -
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األسالك 
الفروع املطلوبة بكل   املؤهالت و الشهادات  املواد  والرتب

  ختصصاا

أستاذ 
املدرسة 
  االبتدائية

اللغة 
  الفرنسية

يف اللغة   ليسانسال شهادة  -
 ،الفرنسية

دة الليسانس يف الترمجة شها -
  ).من واىل اللغة الفرنسية(

  
  ،لفرنسيةا للغةا -
 للغةا لىو إ من( ترجمة -
  ).لفرنسيةا
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
جوان  10مؤرخ يف  11قرار رقم 

                                                    فــتح مســابقة  يتضــمن 2014
 اللتحاقل الشهاداتعلى أساس 

                                       التعليم املتوسـط بسلك أساتذة 
التعليم املتوسط جلميع ذ ارتبة أست

  املواد
  

  التربية الوطنية، ةإن وزير
  

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

علق تي، 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  لوالياتوا
  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

عام  شوال 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 

سابقات واالمتحانات والفحوص امل
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
  

مبقتضى القرار الوزاري املشـترك  
 2014أفريل سـنة   07املؤرخ يف 

الذي حيـدد قائمـة املـؤهالت    
والشهادات املطلوبـة للتوظيـف   
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والترقية يف بعض الرتب اخلاصـة  
 بالتربية الوطنية،

  
الوزير لدى  مبقتضى تعليمـة السيد

الوزير األول املكلـف بإصـالح   
املؤرخة  151اخلدمة العمومية رقم 

الـذي   2013ديسمرب سنة  05يف 
حيدد كيفيـات تنظـيم وإجـراء    
املسابقات واالمتحانات والفحوص 

 .املهنية
  

املؤرخـة   01مبقتضى التعليمة رقم 
املتعلقة بتطبيق  2013فيفري  20يف 

ـ أحكام املرسوم  م ـالتنفيذي رق
سنة  فريلأ 25ؤرخ يف امل 12-194

تنظـيم   كيفيـات ل دداحمل ،2012
املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
  

املـؤرخ يف   09مبقتضى املقرر رقم 
املتضمن جـدول   2014جوان  10

املخصصـة  توزيع املناصب املالية 
ملسابقات التوظيف على أسـاس  

ت لاللتحاق برتب أسـتاذ  الشهادا
املدرسة االبتدائية، أستاذ التعلـيم  

املتوسط، أستاذ التعليم الثـانوي،  
 ،2014جلميع املواد، بعنوان 

  
وبناء على الرأي املطابق للمديريـة  

 1010العامة للوظيفة العمومية رقم 
ملشروع القرار الوزاري الذي حيدد 
إطار تنظيم املسابقات واالمتحانات 

اللتحاق بـبعض الرتـب   املهنية ل
املنتمية لألسالك اخلاصة بالتربيـة  

 .الوطنية
  

  يقـرر 
  

إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل
كيفيات فـتح مسابقة على حتديد 
سلك الشهادات لاللتحاق بأساس 
، رتبة أستاذ التعليم املتوسطأساتذة 

  . التعليم املتوسط جلميع املواد
  

صـب  حيدد عـدد املنا   :2املادة 
منصب  6256ـ باملطلوب شغلها 

مايل، طبقا ملقرر توزيع املناصـب  
املالية ووفقا للمواد علـى النحـو   

امللحـق   01املبني يف اجلدول رقم 
  .بالقرار
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تفـتح املسابقة علـى    : 3املادة 
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 
  

فضال عن الشـهادات أو   :4املادة 
املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 

املذكورة أعاله، يـتم انتقـاء    3
املترشحني يف املسابقة على أساس 

  :ةالشهادات على ضوء املعايري اآلتي
 

مالءمـة مـؤهالت تكـوين     - 1
املترشح مع متطلبات السـلك أو  
الرتبة املطلـوبني للمشـاركة يف   

  ):ةنقط 13  إىل 0(املسابقة 
تطابق ختصص الشهادة مـع   -1.1

 .)طانق 6(متطلبات الرتبة 
مسار الدراسة أو التكـوين   -2 .1
  ):نقاط 7إىل  0(

دراسـة أو  المسـار   طقـي نيتم ت
التكوين على أساس املعدل العـام  

أو التكوين املتوج  يالدراس ارسملل
  :باملؤهل أو الشهادة، كما يلي

للمترشـح  بالنسبة واحدة نقطة  -
عام يتراوح معدل الذي حتصل على 

  ؛10,99/20و  10,50/20ما بني 
للمترشح الذي نقطتان بالنسبة  -

عام يتراوح مـا  معدل حتصل على 
  ؛11,99/20 و 11/20بني 

للمترشح الذي ط بالنسبة اقن 3 -
عام يتراوح مـا  معدل على حتصل 

  ؛12,99/20و  12/20بني 
للمترشح الذي بالنسبة  نقاط 4 -

عام يتراوح مـا  معدل حتصل على 
  ؛13,99/20 و 13/20بني 

للمترشح الذي ط بالنسبة انق 5 -
عام يتراوح مـا  معدل حتصل على 

  ؛14,99/20و  14/20بني 
للمترشح الذي نقاط بالنسبة  6 -

 عام يتراوح مـا معدل حتصل على 
 ؛15,99/20و  15/20بني 

عـام  عـدل  ملنقاط بالنسبة  7 -
 .16/20يساوي أو يفوق 

يستفيد خرجيو املدارس الكربى  -
) املدارس الوطنية للتكوين العـايل (

 .نقطتني إضافيتنيمن 
يستفيد األوائـل يف دفعـام    -
نقطة من ؤسسات التكوين العايل مب

  .إضافية واحدة
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أو التكوين املكمل للشـهادة   -2
للمشـاركة يف   نياملطلـوب ل املؤه

، عنـد  يف نفس التخصصاملسابقة 
  ):إىل نقطتني 0( اإلقتضاء

يتم تنقيط التكوين املكمل األعلى 
يف  ،املطلوبةأو املؤهل من الشهادة 

نفس التخصص له صـلة باملهـام   
املرتبطة بالرتبة املراد اإللتحاق ا، 

نقطة عن كـل   0,25على أساس 
ل، دراسي أو تكوين مكم سداسي

  .نقطتنييف حدود 
  
و الدراسات املنجـزة  أاألشغال  -3

نفـس  من طـرف املترشـح يف   
إىل  0(  تخصص، عند االقتضـاء ال

   ):ة واحدةنقط
يتم تنقيط البحوث أو الدراسـات  

صة وطنيـة  صختاملنشورة يف جملة م
نقطة  0,5 أو أجنبية، على أساس

ـ عن كل إصدار، يف حدود  ة نقط
  .واحدة

  
املكتسبة من طرف اخلربة املهنية  - 4

   ):نقاط 6إىل  0(املترشح 
يتم تنقيط اخلربة املهنية املكتسبة من 

يف نفس املنصب أو يف طرف املترشح 
  :كما يأيتمنصب معادل 

نقطة واحدة عن كـل سـنة    -
 نقاط) 6(ست تدريس، يف حدود 

لخربة املهنية املكتسـبة يف  بالنسبة ل
ـ  العموميـة   اتواإلدار اتاملؤسس

التربية الوطنيـة يف  التابعة لقطاع 
 :إطار

 
 ،العقود اخلاصة مبا قبل التشغيل 
  اإلدماج االجتماعي حلاملي

 الشهادات،
 ،اإلدماج املهين 
 ،صفة متعاقد 
 صفة مستخلف. 
 
واحدة عن كل سنة ) 1(نقطة  -

 نقاط) 4(أربع تدريس، يف حدود 
لخربة املهنية املكتسـبة يف  بالنسبة ل

أخـرى  عموميـة   ةوإدار ةمؤسس
التدريس أو التكوين،  تضمن مهام

يف منصب شغل من مستوى معادل 
 .للمنصب املراد شغله

واحدة عن كل سنة ) 1(نقطة  -
 نقـاط ) 3(تدريس، يف حـدود  

لخربة املهنية املكتسـبة يف  بالنسبة ل
تابعـة  عموميـة   ةوإدار ةمؤسس

لقطاع التربية الوطنية يف منصـب  
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من املنصب ) أعلى أو أقل(خمتلف 
 .املراد شغله

قطة عن كل سنة تدريس، ن 0,5 -
لخـربة  بالنسبة ل نقطتنييف حدود 

ـ    اتاملهنية املكتسـبة يف املؤسس
األخرى تضمن  العمومية اتواإلدار

مهام التـدريس أو التكـوين، يف   
منصب شغل من مستوى خمتلـف  

 .عن املنصب املراد شغله
نقطة عن كل سنة تدريس،  0,5 -

لخـربة  بالنسبة ل نقطتنييف حدود 
املثبتـة قانونـا يف   بة املهنية املكتس

 ات اخلاصة للتربية والتعليم،املؤسس
ال تأخذ يف احلسـبان فتـرات    -

العمل املقضية يف التدريس اليت تقل 
  .شهر) 1(عن 

  
تاريخ احلصول على الشـهادة   -5
 ):طانق 5إىل  0(

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

قطة عن ن 0,50 تنقيطها على أساس
  .طانق) 5(يف حدود  ، كل سنة

 
إىل  0(املقابلة مع جلنة االنتقاء  -6
 ):نقاط 3

ــل و   - ــى التحلي ــدرة عل الق
 نقطة واحدة ؛: التلخيص

نقطـة  : التواصـل  القدرة على -
 واحدة ؛

ــدرات و - ــؤهالت / الق أو امل
 .نقطة واحدة: اخلاصة

  
الفصل بني املترشحني املتساوين  يتم

  :يس التاليةيف املرتبة وفقا للمقاي
  
ابـن أو ابنـة   (ذوي احلقوق  -

 ؛)شهيد
األصــناف ذات االحتياجــات  -

املعاقون الذين هلم القدرة (اخلاصة 
على أداء املهام املرتبطة بالرتبة املراد 

 ؛)االلتحاق ا
األولوية لألكـرب  ( سن املترشح  -

 ؛)سنا
الوضـعية العائليـة للمترشـح     -
متزوج له أوالد، متزوج بـدون  (

  ).بعائلة، أعزب أوالد، متكفل
  

التسـجيالت   آجلحيدد  :5املادة 
 الشهاداتيف املسابقة على أساس 

 يوم عمـل  )15( خمسة عشربـ
 إشهارصدور أول  تاريخابتداء من 

  .يف الصحافة املكتوبة
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تودع ملفـات الترشـح    :6املادة 
  .لدى مديريات التربية بالواليات

وجيب أن حتتوي ملفات املترشحني 
  :تيةعلى الوثائق اآل

  
 طلب خطي ، -
من بطاقة التعريف ) 01(نسخة  -

 الوطنية،
مـن املؤهـل أو   ) 01(نسخة  -

الشهادة املطلوبة، واليت سـتكون  
مرفقة بكشـف النقـاط املتعلـق    

 باملسار الدراسي أو التكويين،
استمارة معلومات يتم ملؤها من  -

 .طرف املترشح
جيب على املترشحني املقبولني ائيا 

ف وقبل التعيني يف مسابقات التوظي
إمتام ملفام اإلداريـة  بالوثـائق   

  :اآلتية
  
طبق  األصل مـن  ) 01(نسخة  -

شهادة إثبات وضعية املترشح اجتاه 
 اخلدمة الوطنية، مصادق عليها،

من صـحيفة  ) 01(مستخرج  -
 السوابق العدلية سارية املفعول،

ــبة   - ــة، بالنس ــهادة اإلقام ش
ملسابقات التوظيف يف الواليات أو 

 ت البعيدة،البلديا

 شهادة امليالد، -
الطـب  (طبيتان ) 2(شهادتان  -

العام وطب األمـراض الصـدرية   
) املسلمة من طرف طبيب خمـتص 

تثبت أهلية املترشح لشغل املنصب 
 املطلوب،

 مشسيتان،) 02(صورتان  -
ابن أو أرملة (شهادة تثبت صفة  -

 .، عند االقتضاء)شهيد
إضافة إىل الوثائق املذكورة أعاله، 

تضمن ملفات املترشحني جيب أن ت
الناجحني يف املسابقات على أساس 

  :الشهادات، السيما على 
شهادات العمل، تثبت اخلـربة   -

املهنية املكتسبة من قبل املترشح يف 
التخصص، مؤشر عليها من قبـل  
هيئة الضمان االجتماعي، بالنسبة 
للخربة املكتسبة يف القطاع اخلاص، 

 عند اإلقتضاء،
دة العمـل  شهادة عمل تثبت م -

املؤداة من طرف املترشح يف إطار 
العقود اخلاصة جبهاز اإلدماج املهين 
أو االجتماعي حلاملي الشهادات، 
بصفة متعاقد أو مستخلف، عنـد  

 االقتضاء،
وثيقة تثبت تكوين مكمل أعلى  -

من الشهادة أو املؤهـل املطلوبـة   
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للمشاركة يف املسـابقة يف نفـس   
 التخصص، عند االقتضاء،

ــة ت - ــال أو وثيق ــت األعم ثب
الدراسات املنجزة مـن طـرف   
ــد  املترشــح يف التخصــص، عن

 االقتضاء،
ــبة   - ــة بالنس ــهادة عائلي ش

 للمترشحني املتزوجني،
وثيقة تثبت تفوق املترشـح يف   -

 دفعته، عند االقتضاء،
 
وثيقة تثبت إعاقة املترشح، عند  -

 .االقتضاء
  

بإمكان املترشحني غـري   :7املادة 
املسابقة على  املقبولني للمشاركة يف

أساس الشهادات، تقدمي طعن لدى 

السلطة اليت هلا صالحية التعيني اليت 
جيب عليها البت يف هذا الطعـن  

) 5(والرد على املعنيني قبل مخسة 
أيام عمل على األقل مـن تـاريخ   

  .إجراء املسابقة
  

يسرى مفعول هذا القرار : 8املادة 
ابتداء من تاريخ التوقيـع عليـه و   

لنشرة الرمسيـة لـوزارة   ينشر يف ا
  .التربية الوطنية

  
  2014جوان  10اجلزائر يف 

  عن وزيرة التربية الوطنية و بتفويض منها
  مدير تسيري املوارد البشرية

  عبد احلكيم بوساحية
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جدول يتضمن توزيع املناصب املخصصة للمسابقة لرتبة :  1رقم  جدول
  .2014 بعنوان سنة املتوسطأستاذ التعليم 
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 65 0 3 1 2 1 15 8 17 3 6 9 ادرار 1

 20 0 9 0 3 0 8 0 0 0 0 0  الشلف 2

 60 0 5 0 3 4 26 3 6 4 3 6  األغواط 3

4 
ام 

 البواقي
10 6 24 16 7 47 11 0 0 3 0 124 

 277 45 21 3 2 17 42 11 27 5 21 83 باتنة 5

 75 21 12 0 0 4 4 0 15 3 10 6  جباية 6

 173 0 13 0 4 26 23 16 37 17 19 18 بسكرة 7

 71 0 3 0 0 3 4 2 9 28 5 17 بشار 8

 282 0 12 0 0 3 51 10 93 19 39 55  البليدة 9

 63 1 6 0 0 8 25 0 8 0 3 12 البويرة 10

 13 2 0 1 1 0 4 0 0 2 0 3  متنراست 11

 92 0 27 0 0 0 14 21 13 0 2 15 تبسة 12

 494 0 33 32 40 10 51 53 73 65 58 79 تلمسان 13

 328 0 28 19 30 6 70 29 42 20 58 26 تيارت 14

15 
تيزي 
 وزو

46 17 8 69 17 10 17 0 1 22 37 244 

 94 0 5 5 5 1 2 13 15 5 19 24 اجلزائر و 16

 100 0 10 0 0 11 33 0 13 0 20 13 اجللفة 17

 144 0 8 3 4 9 28 17 35 5 17 18 جيجل 18

 413 5 26 3 3 23 53 33 78 55 52 82 سطيف 19



123 

 

  

قم
لر

ا
الية 

الو
ات 

ضی
ریا

یة 
بیع

 ط
وم

عل
یة 

یائ
یز

م ف
لو

ع
 

یة
رب

ع
ات 

عی
تما

اج
 

یة
نس

فر
یة 

یز
جل

ان
 

سم
ر

قى 
سی

مو
یة 

بدن
یة 

رب
ت

 

یة
زیغ

اما
وع 

جم
الم

 
 51 0 4 0 3 1 3 4 8 6 12 10 سعيدة 20

 32 0 0 0 0 9 9 3 6 0 5 0 سكيكدة 21

 62 0 3 5 6 1 6 5 24 6 1 5 س بلعباس 22

 43 0 0 0 1 2 9 0 17 6 2 6  عنابة 23

 124 0 16 0 0 16 13 10 17 25 2 25 قاملة 24

 95 0 8 7 14 2 10 1 0 20 20 13 قسنطينة 25

 47 0 0 0 0 0 9 0 0 12 11 15 املدية 26

 192 0 3 0 14 0 41 25 41 24 21 23 مستغامن 27

 197 0 20 1 4 40 22 8 36 24 21 21 مسيلة 28

 124 0 21 0 8 13 0 18 17 17 20 10 معسكر 29

 64 0 5 4 5 5 7 7 10 5 1 15 ورقلة 30

 277 0 11 6 8 50 12 16 74 12 16 72 وهران 31

 19 0 1 1 3 4 5 0 3 2 0 0 البيض 32

 37 0 1 0 0 3 5 2 6 6 6 8  اليزي 33

34 
  .ب

  بوعريريج
31 23 23 60 9 12 15 13 6 8 3 203 

 194 2 13 2 10 17 38 17 40 25 11 19 بومرداس 35

 61 0 2 0 0 10 4 6 13 7 6 13  الطارف 36

 15 0 1 0 0 2 3 2 2 3 1 1 تندوف 37

 21 0 3 0 3 0 5 1 3 1 2 3 تسمسيلت 38

 191 0 15 3 5 18 38 16 36 13 0 47  الوادي 39

 237 0 25 0 5 8 36 26 65 28 11 33 خنشلة 40

 83 0 4 1 1 8 11 10 15 15 8 10 س اهراس 41

 149 0 18 0 1 2 0 0 40 22 7 59 تيبازة 42

 148 0 19 0 15 10 15 22 21 10 21 15 ميلة 43
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 231 0 10 0 10 19 45 2 48 17 21 59 ع الدفلى 44

 70 0 7 0 0 3 15 3 11 11 14 6 النعامة 45

 89 0 9 16 14 9 5 2 5 20 4 5 ع متوشنت 46

 41 0 4 0 0 6 7 1 1 16 4 2 غرداية 47

 27 0 0 0 0 0 6 0 0 9 9 3  غليزان 48

 6256 116 477 120 240 427 901 456 1185 648 635 1051 اموع
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  2رقم  جدول
  

األسالك 
الفروع املطلوبة بكل   املؤهالت و الشهادات  املواد  والرتب

  ختصصاا

أستاذ 
التعليم 
  املتوسط

شهادة الليسانس يف اللغة *   اللغة العربية
  واألدب العريب،

  ،لعربيةا للغةا -
  ،لعربيا دبألوا للغةا -
  ،لعربيا دبألا -
  ،عربية لغةآداب و -
  ،بيةوأد لغوية تسادرا -
  ،للغةا معلو -
  ،لغوية تسادرا -
  .تللسانياا -

يف اللغة   ليسانسال شهادة *   األمازيغيةاللغة 
  .األمازيغيةوالثقافة 

  ،يغيةزماأ ثقافةو لغة -
  ،يغيزماوأدب أ لغة -
  ،يغيةزماأ رةحضا -
  ،يغيةزماأ رةحضاو لغة -
  ،تللسانياا -
  .للغةا معلو -

 خالتاري
  واجلغرافيا

أو /و ليسانس يف التاريخال شهادة* 
  .اجلغرافيا

  ،يخرتا -
  .فيااجغر -

  اللغة الفرنسية
ليسانس يف اللغة  ال شهادة * 

 ،الفرنسية
( شهادة الليسانس يف الترمجة * 

  )من وإىل اللغة الفرنسية

  ،لفرنسيةا للغةا -
 للغةا لىو إ من( ترجمة -
  ).لفرنسيةا

  إلجنليزيةاللغة ا
اللغة يف  يسانساللشهادة * 

 اإلجنليزية،
من (الترمجة  يسانس يفاللشهادة * 

  ).وإىل اللغة اإلجنليزية

  ،يةجنليزإلا للغةا -
 للغةا لىو إ من( ترجمة -
  ).يةجنليزإلا
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األسالك 
الفروع املطلوبة بكل   املؤهالت و الشهادات  املواد  والرتب

  ختصصاا

أستاذ 
التعليم 
  املتوسط

  الرياضيات

شهادة الدراسات العليا يف * 
 الرياضيات

  شهادة الليسانس يف الرياضيات،* 
 –شهادة الليسانس يف رياضيات * 

  إعالم آيل، شعبة رياضيات،
شهادة الليسانس يف اهلندسة * 

 املدنية،
شهادة الليسانس يف اهلندسة * 

 امليكانيكية،
شهادة الليسانس يف اهلندسة * 

  الكهربائية،
دة الليسانس يف شها* 

  اإللكترونيك،
شهادة الليسانس يف * 

  .اإللكتروتقين

  ،تلرياضياا -
  ،تلرياضياا -
 مالـعإ - تياضيار -
  ،تياضيارعبة ش ،ليآ
  ،نيةملدا لهندسةا -
  ،نيكيةامليكا لهندسةا -
  ،لكهربائيةا لهندسةا -
  ،نيكوإللكترا -
  .تقنيوإللكترا -

العلوم الفيزيائية 
  والتكنولوجيا

دات الدراسات العليا شها* 
الفيزياء  ليسانس يفوشهادات ال

والكيمياء وااللكترونيك 
وااللكتروتقين وامليكانيك 

  .والكهرباء

 ءلكيمياوا ءفيزياـلا -
نيك وإللكتراو
 نيكامليكاو تقنيوإللكتروا
  .ءلكهرباوا

  العلوم الطبيعية

شهادة الدراسات العليا يف العلوم * 
 الطبيعية ،

يف العلوم  شهادة الليسانس* 
 الطبيعية،

شهادة الدراسات العليا يف * 
 البيولوجيا،

  .يف البيولوجيا ليسانسشهادة ال* 

البيولوجيا  -
وامليكروبيولوجيا 

والبيولوجيا التطبيقية 
  .وهندسة البيولوجيا

  املوسيقى
 شهادة الليسانس يف املوسيقى،* 
شهادة الدراسات العليا املوسيقية * 

الوطين  العايل  املسلمة من املعهد 
  .للموسيقى

  .موسيقى -
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األسالك 
الفروع املطلوبة بكل   املؤهالت و الشهادات  املواد  والرتب

  ختصصاا

أستاذ 
التعليم 
  املتوسط

شهادة الليسانس يف الفنون *   الرسم
  .التشكيلية

 نفنوو نفنو -
 نفنوو يليةـكـشـت

  .بصرية نفنوو بالستيكية

التربية البدنية 
  والرياضية

شهادة الليسانس يف التربية * 
  البدنية،

شهادة الليسانس يف علوم * 
وتقنيات النشاطات البدنية  

  والرياضية،
شهادة الليسانس يف التربية * 

  .البدنية  والرياضية

 تاـتقنيو موـلـع -
ة ـلبدنيا تاطاـلنشا

لبدنية ا لتربيةا، لرياضيةوا
  .لرياضيةوا
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  ية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراط
  وزارة التربية الوطنية

  
جوان  10مؤرخ يف  12قرار رقم 

علـى   فتح مسابقة يتضمن 2014
 اللتحــاقل الشـهادات أسـاس  

 التعليم الثـانوي بسلك أساتذة 
التعليم الثانوي جلميع ذ ارتبة أست

  .املواد
  

  التربية الوطنية، ةإن وزير
  

 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 ظفنيللمو

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 مبقتضى املرسوم التنف م ـيذي 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، 2012ة سن

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
  

مبقتضى القرار الوزاري املشـترك  
 2014أفريل سـنة   07املؤرخ يف 

الذي حيـدد قائمـة املـؤهالت    
والشهادات املطلوبـة للتوظيـف   
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والترقية يف بعض الرتب اخلاصـة  
 الوطنية، بالتربية

  
مبقتضى تعليمـة السيد الوزير لدى 
الوزير األول املكلـف بإصـالح   

املؤرخة  151اخلدمة العمومية رقم 
الـذي   2013ديسمرب سنة  05يف 

حيدد كيفيـات تنظـيم وإجـراء    
املسابقات واالمتحانات والفحوص 

 .املهنية
  

املؤرخـة   01مبقتضى التعليمة رقم 
ق املتعلقة بتطبي 2013فيفري  20يف 

ـ أحكام املرسوم  م ـالتنفيذي رق
سنة  فريلأ 25ؤرخ يف امل 12-194

تنظـيم   كيفيـات ل دداحمل ،2012
املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
  

املـؤرخ يف   09مبقتضى املقرر رقم 
املتضمن جـدول   2014جوان  10

املخصصـة  توزيع املناصب املالية 
سابقات التوظيف على أسـاس  مل

الشهادات لاللتحاق برتب أسـتاذ  
املدرسة االبتدائية، أستاذ التعلـيم  

املتوسط، أستاذ التعليم الثـانوي،  
 ،2014جلميع املواد، بعنوان 

  
وبناء على الرأي املطابق للمديريـة  

 1010العامة للوظيفة العمومية رقم 
ملشروع القرار الوزاري الذي حيدد 

املسابقات واالمتحانات إطار تنظيم 
املهنية لاللتحاق بـبعض الرتـب   
املنتمية لألسالك اخلاصة بالتربيـة  

 .الوطنية
  

  يقـرر 
  

هـــذا  يهــدف :املــادة األوىل
كيفــيات  إىل حتديـد  القـرار 

فـتح مسـابقة علـى أسـاس    
أساتذة سلك الشهادات لاللتحاق ب

التعليـم الثانوي رتبة أستاذ التعليم 
   .وادالثانوي جلميع امل

  
حيدد عـدد املناصـب    :2املادة 

منصب  2981ـ باملطلوب شغلها 
مايل، طبقا ملقرر توزيع املناصـب  
املالية ووفقا للمواد علـى النحـو   

امللحـق   01املبني يف اجلدول رقم 
  .بالقرار
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وبصفة استثنائية، تفـتح  : 3املادة 
 الشـهادات املسابقة على أسـاس  

ـ لاللتحاق برتبة  م أستـاذ التعليـ
  : الثانوي جلميـع املـواد

للمترشحني احلاصـلني علـى    -
شهادة املاستر أو شهادة مهنـدس  
دولة، يف التخصـص، أو شـهادة   

 معترف مبعادلتهما،
املترشحني احلاصلني على شهادة  -

الليسانس من التعلـيم العـايل أو   
 شهادة معترف مبعادلتها، 

  
ووفقا لقائمة املؤهالت والشهادات 

امللحق  02رقم  احملددة يف اجلدول
  .بالقرار

  
فضال عن الشـهادات أو   :4املادة 

املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 
املذكورة أعاله، يـتم انتقـاء    3

املترشحني يف املسابقة على أساس 
  :الشهادات على ضوء املعايري اآلتية

  
مالءمـة مـؤهالت تكـوين     - 1

املترشح مع متطلبات السـلك أو  
يف  الرتبة املطلـوبني للمشـاركة  

 ):ةنقط 13  إىل 0(املسابقة 
  

تطابق ختصص الشهادة مـع   -1.1
 .)طانق 6(متطلبات الرتبة 

 0(مسار الدراسة أو التكوين  -2 .1
  ):نقاط 7إىل 

دراسـة أو  المسـار   طقـي نيتم ت
التكوين على أساس املعدل العـام  

أو التكوين املتوج  يالدراس ارسملل
  :باملؤهل أو الشهادة، كما يلي

  
للمترشـح  سبة بالنواحدة نقطة  -

عـام  معـدل  الذي حتصل علـى  
و  10,50/20يتــراوح مــا بــني 

  ؛10,99/20
للمترشح الذي نقطتان بالنسبة  -

عام يتراوح مـا  معدل حتصل على 
  ؛11,99/20 و 11/20بني 

للمترشح الذي ط بالنسبة اقن 3 -
عام يتراوح مـا  معدل حتصل على 

  ؛12,99/20و  12/20بني 
للمترشح الذي بالنسبة  نقاط 4 -
عام يتراوح مـا  معدل صل على حت

  ؛13,99/20 و 13/20بني 
للمترشح الذي ط بالنسبة انق 5 -

عام يتراوح مـا  معدل حتصل على 
  ؛14,99/20و  14/20بني 
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للمترشح الذي نقاط بالنسبة  6 -
عام يتراوح مـا  معدل حتصل على 

 ؛15,99/20و  15/20بني 
عـام  عـدل  ملنقاط بالنسبة  7 -

 .16/20يساوي أو يفوق 
خرجيو املدارس الكربى  يستفيد -
) املدارس الوطنية للتكوين العـايل (

 .نقطتني إضافيتنيمن 
يستفيد األوائـل يف دفعـام    -
نقطة من ؤسسات التكوين العايل مب

  .إضافية واحدة
  
أو التكوين املكمل للشـهادة   -2

للمشـاركة يف   نياملطلـوب املؤهل 
، عنـد  يف نفس التخصصاملسابقة 
   :)إىل نقطتني 0( اإلقتضاء

  
يتم تنقيط التكوين املكمل األعلى 

يف  ،املطلوبةأو املؤهل من الشهادة 
نفس التخصص له صـلة باملهـام   
املرتبطة بالرتبة املراد اإللتحاق ا، 

نقطة عن كـل   0,25على أساس 
دراسي أو تكوين مكمل،  سداسي

  .نقطتنييف حدود 
  
و الدراسات املنجزة أاألشغال  -3

نفـس  من طـرف املترشـح يف   

إىل  0(  تخصص، عند االقتضـاء ال
   ):ة واحدةنقط
  

يتم تنقيط البحوث أو الدراسـات  
صة وطنيـة  صختاملنشورة يف جملة م

نقطـة   0,5 أو أجنبية، على أساس
ـ عن كل إصدار، يف حدود  ة نقط

  .واحدة
  
اخلربة املهنية املكتسـبة مـن    -4

   ):نقاط 6إىل  0(طرف املترشح 
بة من يتم تنقيط اخلربة املهنية املكتس

يف نفس املنصب أو طرف املترشح 
  :كما يأيتيف منصب معادل 

  
نقطة واحدة عن كـل سـنة    -

 نقاط) 6(ست تدريس، يف حدود 
لخربة املهنية املكتسـبة يف  بالنسبة ل
ـ  العموميـة   اتواإلدار اتاملؤسس

التابعة لقطاع التربية الوطنيـة يف  
 :إطار

 ،العقود اخلاصة مبا قبل التشغيل 
  عي حلـاملي  اإلدماج االجتمـا

 الشهادات،
 ،اإلدماج املهين 
 ،صفة متعاقد 
 صفة مستخلف. 
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واحدة عن كل سنة ) 1(نقطة  -
 نقاط) 4(أربع تدريس، يف حدود 

لخربة املهنية املكتسـبة يف  بالنسبة ل
أخـرى  عموميـة   ةوإدار ةمؤسس

تضمن مهام التدريس أو التكوين، 
يف منصب شغل من مستوى معادل 

 .للمنصب املراد شغله
واحدة عن كل سـنة  ) 1(نقطة  -

 نقـاط ) 3(تدريس، يف حـدود  
لخربة املهنية املكتسـبة يف  بالنسبة ل

تابعـة  عموميـة   ةوإدار ةمؤسس
لقطاع التربية الوطنية يف منصـب  

من املنصب ) أعلى أو أقل(خمتلف 
 .املراد شغله

نقطة عن كل سنة تدريس،  0,5 -
لخـربة  بالنسبة ل نقطتنييف حدود 

ـ املهنية املكتسـبة يف امل   اتؤسس
األخرى تضمن  العمومية اتواإلدار

مهام التـدريس أو التكـوين، يف   
منصب شغل من مستوى خمتلـف  

 .عن املنصب املراد شغله
نقطة عن كل سنة تدريس،  0,5 -

لخـربة  بالنسبة ل نقطتنييف حدود 
املثبتـة قانونـا يف   املهنية املكتسبة 

 ات اخلاصة للتربية والتعليم،املؤسس

فتـرات   ال تأخذ يف احلسـبان  -
العمل املقضية يف التدريس اليت تقل 

  .شهر) 1(عن 
  
تاريخ احلصول على الشـهادة   -5
 ):طانق 5إىل  0(

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

نقطـة   0,50 تنقيطها على أساس
) 5(، يف حـدود  عن كل سـنة 

  .طانق
 
إىل  0(املقابلة مع جلنة االنتقاء  -6
 ):قاطن 3
: القدرة على التحليل والتلخيص -

 نقطة واحدة ؛
نقطـة  : التواصـل  القدرة على -

 واحدة ؛
ــدرات و - ــؤهالت / الق أو امل

 .نقطة واحدة: اخلاصة
 

الفصل بني املترشحني املتساوين  يتم
  :يف املرتبة وفقا للمقاييس التالية

ابـن أو ابنـة   (ذوي احلقوق  -
 ؛)شهيد

األصــناف ذات االحتياجــات  -
ملعاقون الذين هلم القدرة ا(اخلاصة 
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على أداء املهام املرتبطة بالرتبة املراد 
 ؛)االلتحاق ا

األولوية لألكـرب  ( سن املترشح  -
 ؛)سنا

الوضـعية العائليـة للمترشـح     -
متزوج له أوالد، متزوج بـدون  (

  ).أوالد، متكفل بعائلة، أعزب
  

التسـجيالت   آجلحيدد  :5املادة 
 الشهاداتيف املسابقة على أساس 

 يوم عمـل  )15( خمسة عشربـ
 إشهارصدور أول  تاريخابتداء من 

  .يف الصحافة املكتوبة
  

تودع ملفـات الترشـح    :6املادة 
  .لدى مديريات التربية بالواليات

وجيب أن حتتوي ملفات املترشحني 
  :على الوثائق اآلتية

 طلب خطي ، -
من بطاقة التعريف ) 01(نسخة  -

 الوطنية،
مـن املؤهـل أو   ) 01(نسخة  -

الشهادة املطلوبة، واليت سـتكون  
مرفقة بكشـف النقـاط املتعلـق    

 باملسار الدراسي أو التكويين،
استمارة معلومات يتم ملؤها من  -

 .طرف املترشح

جيب على املترشحني املقبولني ائيا 
يف مسابقات التوظيف وقبل التعيني 
إمتام ملفام اإلداريـة  بالوثـائق   

  :اآلتية
مـن   طبق  األصل) 01(نسخة  -

شهادة إثبات وضعية املترشح اجتاه 
 اخلدمة الوطنية، مصادق عليها،

من صـحيفة  ) 01(مستخرج  -
 السوابق العدلية سارية املفعول،

ــبة   - ــة، بالنس ــهادة اإلقام ش
ملسابقات التوظيف يف الواليات أو 

 البلديات البعيدة،
 شهادة امليالد، -
الطـب  (طبيتان ) 2(شهادتان  -

العام وطب األمـراض الصـدرية   
) املسلمة من طرف طبيب خمـتص 

تثبت أهلية املترشح لشغل املنصب 
 املطلوب،

 مشسيتان،) 02(صورتان  -
ابن أو أرملة (شهادة تثبت صفة  -

 .، عند االقتضاء)شهيد
إضافة إىل الوثائق املذكورة أعاله، 
جيب أن تتضمن ملفات املترشحني 
الناجحني يف املسابقات على أساس 

  :الشهادات، السيما على 
ادات العمل، تثبت اخلـربة  شه -

املهنية املكتسبة من قبل املترشح يف 
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التخصص، مؤشر عليها من قبـل  
هيئة الضمان االجتماعي، بالنسبة 
للخربة املكتسبة يف القطاع اخلاص، 

 عند اإلقتضاء،
شهادة عمل تثبت مدة العمـل   -

املؤداة من طرف املترشح يف إطار 
العقود اخلاصة جبهاز اإلدماج املهين 

االجتماعي حلاملي الشهادات،  أو
بصفة متعاقد أو مستخلف، عنـد  

 االقتضاء،
وثيقة تثبت تكوين مكمل أعلى  -

من الشهادة أو املؤهـل املطلوبـة   
للمشاركة يف املسـابقة يف نفـس   

 التخصص، عند االقتضاء،
ــال أو  - ــت األعم ــة تثب وثيق

الدراسات املنجزة مـن طـرف   
ــد  املترشــح يف التخصــص، عن

 االقتضاء،
ــهادة - ــبة   ش ــة بالنس عائلي

 للمترشحني املتزوجني،
وثيقة تثبت تفوق املترشـح يف   -

 دفعته، عند االقتضاء،

وثيقة تثبت إعاقة املترشح، عند  -
  .االقتضاء

  
بإمكان املترشحني غـري   :7املادة 

املقبولني للمشاركة يف املسابقة على 
طعن لدى أساس الشهادات، تقدمي 

 السلطة اليت هلا صالحية التعيني اليت
يف هذا الطعـن  جيب عليها البت 

) 5(والرد على املعنيني قبل مخسة 
أيام عمل على األقل مـن تـاريخ   

  .إجراء املسابقة
  

يسرى مفعول هذا القرار : 8املادة 
ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر 
يف النشرة الرمسية لوزارة التربيـة  

  .الوطنية
  

  2014جوان  10اجلزائر يف 
  الوطنية و بتفويض منها عن وزيرة التربية

  مدير تسيري املوارد البشرية
  عبد احلكيم بوساحية
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جدول يتضمن توزيع املناصب املخصصة للمسابقة لرتبة :  1رقم  جدول
  2014 بعنوان سنةأستاذ التعليم الثانوي 

  

رقم
ال

 
الية

الو
 

ات
ضي

ريا
 

 .ع
ائية

فيزي
 

 .ع
عية

طبي
 

 .ع
مية

سال
ا

 
ريب

ب ع
أد

 
سفة

فل
 

جغر
خ و

تاري
 افيا

سية
فرن

غة 
ل

زية 
جنلي

غة ا
ل

 
انية

امل
انية 

اسب
الية 

ايط
 

سم
ر

قى 
وسي

م
غية 
مازي

غة ا
ل

 
 .ت

دنية
ب

 
يك

كان
مي

 
.ه

ائية
هرب

ك
دنية 

ة م
دس

هن
ائق 

طر
ة ال

دس
هن

 
صاد

اقت
وع 

م
ا

 

 31 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 4 0 10 0 4 0 5 ادرار 1

 19 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 4 2 1 0 1 2 0 0 0  الشلف 2

 59 4 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 7 7 6 5 8 3 3 4 6  األغواط 3

 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 7 8 6 6 4 10 4 ام البواقي 4

 183 5 0 0 0 0 5 8 0 0 1 1 3 7 7 26 40 22 14 3 11 30 باتنة 5

 85 0 0 0 0 0 10 20 0 0 2 0 5 5 2 0 3 4 3 5 12 14  بجایة 6

 77 0 0 1 1 1 5 0 1 0 0 4 0 7 7 2 13 11 6 4 6 8 رةبسك 7

 48 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 5 5 4 4 4 2 3 4 10 بشار 8

 46 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7 3 2 10 7 4 2 4 0 البلیدة 9

 41 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 7 3 0 3 0 3 8 10  تمنراست 11

 8 9 6 3 1 10 11 تبسة 12
1

0 

1

0 
0 0 0 0 0 0 

1

4 
0 0 0 0 0 82 

 120 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 2 13 12 10 17 15 7 14 12 12 تلمسان 13

 56 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 3 6 4 4 6 10 7 3 1 3 تیارت 14

15 
تیزي 

 وزو
5 2 3 5 6 0 3 2 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 34 

 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 16 10 11 15 7 4 8 7ش الجزائر 16

 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 2 الجزائر و  

 132 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 1 21 29 4 10 18 13 7 6 9 الجلفة 17

 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 2 0 1 0 جیجل 18

 128 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 12 10 12 15 17 14 9 11 14 سطیف 19

 30 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 2 1 4 3 3 0 3 3 سعیدة 20
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 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 4 0 3 2 1 3 1 سكیكدة 21

 46 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 6 3 6 5 7 3 2 3 6 بلعباس .س 22

 119 5 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 1 8 13 10 10 19 7 10 13 16 عنابة 23

 73 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 6 9 4 7 10 6 11 5 7 قالمة 24

 27 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 1 1 7 5 3 قسنطینة 25

 41 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 1 0 12 2 3 2 6 مستغانم  27

 64 13 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 7 10 3 10 7 4 1 3 0 مسیلة 28

 95 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 7 9 7 12 11 2 7 13 17 معسكر 29

 143 3 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1 1 14 16 14 20 13 4 14 13 18 ورقلة 30

 300 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 29 37 22 18 47 7 28 34 66 وھران 31

 55 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0 1 1 4 7 3 4 4 1 3 7 12  البیض 32

 20 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 0 2 3 4 الیزي 33

 22 0 0 0 0 0 6 0 1 0 1 0 2 0 1 1 3 4 1 1 1 0جب بوعریری 34

 41 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 4 4 0 6 3 3 6 8 بومرداس 35

 28 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 3 3 1 4 0 3 4 4 الطارف 36

 18 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 4 1 0 2 2 تندوف 37

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  تسمسیلت  38

 93 6 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 10 11 9 9 7 8 0 10 9  الوادي 39

 60 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 2 5 6 3 6 12 3 3 7 5 خنشلة 40

 41 3 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 5 1 0 2 3 5 3 7 5 س اھراس 41

 46 13 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5 2 2 4 3 3 2 3 4 تیبازة 42

 40 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 2 3 2 11 0 2 4 3 3 میلة 43

 61 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 12 4 1 0 5 2 10 9 11 ع الدفلى 44

 42 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 4 5 4 6 1 6 4 4 النعامة 45

 33 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 4 5 4 4 3 1 1 3 3 ع تموشنت 46

 45 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4 4 5 7 9 2 4 4 3 غردایة 47

 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 31 25  غلیزان 48

 2981 84 7 4 1 3 190 33 4 3 12 23 45 287 302 226 296 371 172 210 313 395 المجموع

  
    



137 

  02رقم  جدول
  

األسالك 
الفروع املطلوبة بكل   املؤهالت و الشهادات  املواد  والرتب

  ختصصاا

أستاذ 
التعليم 
  الثانوي

  الرياضيات

  شهادة ماستر يف الرياضيات،* 
 تاـاضيـيشهادة ماستر يف ر* 
عبة ـش ،يـلآ مالـعإ -
  ،تياضيار
شهادة مهندس دولة يف * 

  ،البحوث العملية
 دولة يفشهادة مهندس * 

  .أو اإلحصاء/االحتماالت و

  ،تلرياضياا -
 - تاـاضيـير -
   ،يـلآ مالـعإ

  
  ،البحوث العملية -
  
أو /االحتماالت و -

  اإلحصاء ،
  

العلوم 
  ئيةالفيزيا

  ،شهادة ماستر يف الفيزياء* 
 يف مهندس دولة شهادة* 

  ،الفيزياء
  الكيمياء، شهادة ماستر يف* 
هندسة  شهادة ماستر يف* 

  ئق،الطرا
 يف مهندس دولة شهادة* 

  الكيمياء،
هندسة  يف مهندس دولة شهادة* 

  .الطرائق

الفيزياء، هندسة  -
  .الطرائق، كيمياء

علوم 
 الطبيعة
  واحلياة

العلوم يف  شهادة ماستر* 
  عية،الطبي

  ا،البيولوجي يف شهادة ماستر* 
يف  مهندس دولةشهادة * 

  .البيولوجيا

البيولوجيا،  -
ميكروبيولوجيا، بيولوجيا 
  .مطبقة، هندسة البيولوجيا

العلوم 
  االقتصادية

شهادة ماستر يف العلوم * 
  االقتصادية ،

شهادة ماستر يف العلوم * 
  التجارية ،

  شهادة ماستر يف العلوم املالية ،* 
  .شهادة ماستر يف علوم التسيري* 

  العلوم االقتصادية، -
  العلوم التجارية، -
  العلوم املالية، -
  .علوم التسيري -
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األسالك 
الفروع املطلوبة بكل   املؤهالت و الشهادات  املواد  والرتب

  ختصصاا

  
أستاذ 
التعليم 
  الثانوي

األدب 
  العريب

األدب  وشهادة ماستر يف اللغة * 
  .العريب

  ،لعربيةا للغةا -
  ،لعربيا دبألوا للغةا -
  ،لعربيا دبألا -
  ،عربية لغةآداب و -
  ،بيةوأد لغوية تسادرا -
  علوم اللسان،-
  ،للغةا معلو -
  ،تللسانياا -
  دراسات لسانية،-
  .لغوية تسادرا -

العلوم 
  اإلسالمية

شهادة ماستر يف العلوم * 
  .علوم إسالمية-  .اإلسالمية

اللغة 
  يةاألمازيغ

اللغة و الثقافة  شهادة ماستر يف* 
  .األمازيغية

لغة وثقافة أمازيغية، لغة  -
و أدب أمازيغي، 

  .اللسانيات، علوم التربية

التاريخ 
  واجلغرافيا

 .تاريخال شهادة ماستر يف* 
  شهادة ماستر يف اجلغرافيا،* 
شهادة مهندس دولة يف * 

  .اجلغرافيا
  .أو جغرافيا/تاريخ و-

  فلسفة -  .شهادة ماستر يف الفلسفة*   الفلسفة

اللغة 
  الفرنسية

يف اللغة   ماستر شهادة * 
  ،الفرنسية

من و (الترمجة  يفماستر شهادة * 
  ).اللغة الفرنسية إىل 

  ،لفرنسيةا للغةا -
 للغةا لىو إ من( جمةالتر -
  ).لفرنسيةا

اللغة 
  اإلجنليزية

اللغة يف  ماسترشهادة * 
  .اإلجنليزية

من و (الترمجة  يفستر ماشهادة * 
  )اللغة اإلجنليزية إىل 

  ،يةجنليزإلا للغةا -
 للغةا لىو إ من( جمةالتر -
  ).يةجنليزإلا

اللغة 
  األملانية

  .شهادة ماستر يف اللغة األملانية* 
من (ترمجة شهادة ماستر يف ال* 

  .)وإىل اللغة األملانية

  األملانية، للغةا -
 للغةا لىو إ من( جمةالتر -

  ).نيةاألملا
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األسالك 
الفروع املطلوبة بكل   املؤهالت و الشهادات  املواد  والرتب

  ختصصاا

أستاذ 
التعليم 
  الثانوي

اللغة 
  االسبانية

شهادة ماستر يف اللغة * 
  سبانية، اال
من (الترمجة  يفماستر شهادة * 

  .)وإىل اللغة اإلسبانية

  سبانية ،اال للغةا -
 للغةا لىو إ من( جمةالتر -
  ).سبانيةاال

اللغة 
  يةيطالاإل

شهادة ماستر يف اللغة * 
  .اللغة اإليطالية -  .اإليطالية

  .موسيقى -  .شهادة ماستر يف املوسيقى*   املوسيقى

  الرسم
شهادة ماستر يف الفنون * 

  .التشكيلية
  .شهادة الدراسات العليا الفنية* 

 نفنوو نفنو -
 نفنوو يليةـكـشـت

  .بصرية نفنوو بالستيكية

التربية 
البدنيـة 
  والرياضية

 شهادة ماستر يف الرياضة،* 
شهادة ماستر يف علوم وتقنيات  *

  النشاطات البدنية والرياضية،
شهادة ماستر يف التربية البدنية  *

  .والرياضية

 تاـتقنيو موـلـع -
ة ـيـدنـلبا تشاطاـلنا

لبدنية ا يةـلتربا، لرياضيةوا
  .لرياضيةوا
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األسالك 
الفروع املطلوبة بكل   املؤهالت و الشهادات  وادامل  والرتب

  ختصصاا

أستاذ 
التعليم 
  الثانوي
  

هندسة 
  الطرائق

  شهادة ماستر يف الكيمياء،* 
شهادة ماستر يف هندسة * 

  الطرائق،
شهادة مهندس دولة يف * 

  الكيمياء،
شهادة مهندس دولة يف هندسة * 

  الطرائق،
  شهادة ماستر يف الفيزياء،* 
مهندس دولة يف شهادة * 

  .الفيزياء

هندسة الطرائق،  -
  .الكيمياء، الفيزياء

اهلندسة 
  الكهربائية

شهادة ماستر يف اهلندسة * 
  الكهربائية،

  شهادة ماستر يف اإللكترونيك،* 
  شهادة ماستر يف اإللكتروتقين،* 
شهادة مهندس دولة يف * 

  اإللكترونيك،
شهادة مهندس دولة يف * 

  اإللكتروتقين،
دة مهندس دولة يف شها* 

  .الكهرباء

  اهلندسة الكهربائية، -
  اإللكترونيك، -
  اإللكتروتقين، -
  اإللكترونيك، -
  اإللكتروتقين، -
  .الكهرباء -

أستاذ 
التعليم 
  الثانوي
  

اهلندسة 
  املدنية

اهلندسة  شهادة ماستر يف* 
  املدنية،

شهادة مهندس دولة يف اهلندسة * 
  .املدنية

  .هندسة مدنية -

اهلندسة 
  امليكانيكية

شهادة ماستر يف اهلندسة * 
  امليكانيكية،

شهادة مهندس دولة يف * 
  . امليكانيك

  .اهلندسة امليكانيكية -
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  08/0.3.8/2014  : لرقما
  

ـّرر إلغـاء   مق
    

  ،اهلياكل والتجهيزاتمدير  إنّّ
  

-94مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 
ربيع األول عام  29املؤرخ يف  265

         ســـبتمرب 06املوافـــق  1415
احملدد لصالحيات وزير  1994 سنة

  التربية الوطنية،
    

مبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  و
عام شوال  17يف املؤرخ  09-318

 سـنة  أكتـوبر  06املوافق  1430
ــيم 2009 ــمن تنظ اإلدارة  املتض

 ،وزارة التربية الوطنيةيف املركزية 
  

ــرر   ــى املقـ ــاءا علـ و بنـ
املـؤرخ يف    02/0.3.8/2014:رقم

:28/01/2014. 
  

و بناءا على طلب  جملس أسـاتذة  
  ).CeLA(الثانويات اجلزائرية 

  
  
  
  
  

ـّرر   يق
  

 املقـرر رقـم   يلغى :األوىلاملادة 
 املـــؤرخ يف   02/0.3.8/2014
اخلاص بوضع  ثالثة  28/01/2014

بثانوية املقراين بنب ) 03(  مكاتب
عكنون حتت تصرف جملس أساتذة 

  ).CeLA(الثانويات اجلزائرية 
  

املكاتب الـثالث  حتول  :2 املادة
إىل وظيفتهم  األوىليف املادة  املعينة

  .األصلية
  

مـدير   السـيدان ف يكلّ: 3املادة 
التربية لوالية وسط اجلزائر ورئيس 
جملس أساتذة الثانويات اجلزائريـة  

)CeLA (بتنفيذ هذا املقرر.  
  

ر يف النشرة قرينشر هذا امل: 4املادة 
.                                                          الرمسية لوزارة التربية الوطنية

  
  2014جوان  30 يفاجلزائر 

  رة التربية الوطنية و بتفويض منهاعن وزي
  مدير اهلياكل و التجهيزات

  خوجة بلجياليل
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  09/0.3.8/2014  : الرقم
  

ـّرر     مق
    
  ،اهلياكل والتجهيزاتمدير  إنّّ
  

-94مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 
ول عام ربيع األ 29املؤرخ يف  265

 سـنة  سـبتمرب  06املوافق  1415
احملدد لصـالحيات وزيـر    1994

  التربية الوطنية،
    

مبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  و
عام شوال  17املؤرخ يف  09-318

 سـنة  أكتـوبر  06املوافق  1430
ــيم 2009 ــمن تنظ اإلدارة  املتض

 ،وزارة التربية الوطنيةيف املركزية 
  

ة و بناءا على طلب  جملس أسـاتذ 
  ).CeLA(الثانويات اجلزائرية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـّرر   يق
  

) 02( يوضع قسمني :األوىلاملادة 
مبدرسة الطاهر سامل ببلوزداد حتت 
تصرف جملس أساتذة الثانويـات  

  ).CeLA(اجلزائرية 
  

ـ املعي التكون احملت :2املادة  يف  ةن
لـس أسـاتذة   مقرا  األوىلاملادة 

  ).CeLA(الثانويات اجلزائرية 
  
التربية مدير  السيدف يكلّ :3دة املا

لوالية وسط اجلزائر بتنفيـذ هـذا   
  .املقرر

  
ر يف النشرة قرينشر هذا امل :4املادة 

  .الرمسية لوزارة التربية الوطنية
                                                            

  
  2014جوان  30يف اجلزائر 

  منها عن وزيرة التربية الوطنية و بتفويض
  مدير اهلياكل و التجهيزات

  خوجة بلجياليل
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  10/0.3.8/2013 :الرقم
  

ـّرر   مـقـ
      
  ،اهلياكل والتجهيزاتمدير  إنّ
  

-94املرسوم التنفيذي رقم  مبقتضى
ربيع األول عام  29املؤرخ يف  265

ـ  06املوافق  1415  سـنة   بتمربس
احملدد لصـالحيات وزيـر    1994

  التربية الوطنية،
    

املرسوم التنفيذي رقـم   مبقتضىو
عام شوال  17املؤرخ يف  09-318

 سـنة  أكتـوبر  06املوافق  1430
ــيم 2009 ــمن تنظ اإلدارة  املتض

 ،وزارة التربية الوطنيةيف املركزية 
  
على طلب السيد مـدير   بـناءو 

ئر رقـم  لشرق والية اجلزا التربية
ــؤرخ يف   14/اخ/01 املــــ
14/07/2014.  
  
  
  

ـّرر   يق
  

يـرخص بتحويـل    :األوىلاملادة 
اهليكل حيث تتواجـد مصـلحة   
الربجمة واملتابعة و مصلحة املاليـة  
والوسائل و مكتب مدير التربيـة  
لوالية اجلزائر شـرق السـتغالله   
كسكن وظيفي إلزامي وإقامة تابعة 

 .ملديرية التربية
  

يف  ةناملعي التاحمل لتستغ :2املادة 
كسكن وظيفي إلزامي  األوىلاملادة 

  .وإقامة تابعة ملديرية التربية
  

التربية مدير  السيدف يكلّ: 3املادة 
لشرق واليـة اجلزائر بتنفيذ هـذا  

  .املقرر
  

ر يف النشرة قرينشر هذا امل :4املادة 
  .الرمسية لوزارة التربية الوطنية

        
  2014 جويلية 15يف اجلزائر 

  عن وزيرة التربية الوطنية و بتفويض منها
  مدير اهلياكل و التجهيزات

  خوجة بلجياليل
        

   



144 

  
  

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

 
 الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية

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

  
 بطاقـة اشتـراك

  
  الوطنية ه أطلب االشتراك يف النشرة الرمسية للتربيةـأنـا املمضي أسفل

السنة املدنية 
  :حسب املعلومات التالية  20....

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

  .دج 200قيمته  يرفق هذا الطلب بصك بريدي
  

  اإلمضاء                     
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