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  الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية 
 وزارة الرتبية الوطنية

  
 2015 فيفري 03 مؤرخ يف 01 رقمقرار 

ص يتضــــمن فــــتح دورة تكــــوين متخًصــــ
يت مــدير متوســطة ومــدير رتببــلاللتحــاق 

  .مدرسة ابتدائية
  

   ،الرتبية الوطنية ةإَن وزير 
  

املـــؤرخ يف  145-66مبقتضـــى املرســـوم رقـــم 
يونيـو سـنة  2 املوافـق 1386عام  صفر 12

بتحريـــــــــر ونشـــــــــر بعـــــــــض  ، املتعلـــــــــق1966
القــرارات ذات الطــابع التنظيمــي والفـــردي 
م وضعية املوظفني، املعدل واملتَمم؛  اليت 

   
 92-96 ومبقتضــــى املرســــوم التنفيــــذي رقــــم

 املوافـــق 1416 عــام شـــوال 14 يف املــؤرخ
ًلق بتكــوين ـواملتعــ 1996 مــارس ســنة 03

وجتديـــــــــد املـــــــــوظفني وحتســـــــــني مســـــــــتواهم 
م، املعدل واملتمم   ،معلوما

 
 315-08م ـذي رقـــومبقتضـى املرســوم التنفيـ

املوافـــــق  1429شـــــَوال عـــــام  11املـــــؤرخ يف 
واملتضــمن القــانون  2008أكتـوبر ســنة  11

ملــــــــوظفني املنتمــــــــني  األساســــــــي اخلــــــــاص 
لرتبيــة  املعــدل  لوطنيــة؛الألســالك اخلاصــة 

  واملتمم،
  

 28-14املرســــوم التنفيــــذي رقــــم  ومبقتضــــى
 1435عـــــــام ربيـــــــع الثـــــــاين  أولاملـــــــؤرخ يف 

حيــــدد  ،2014أول فربايــــر ســــنة  املوافــــق
األساســـــي النمـــــوذجي للمعاهـــــد  القـــــانون

الوطنيــــــة لتكــــــوين مــــــوظفي قطــــــاع الرتبيــــــة 
 ، الوطنية

 
 املـؤرخ يفومبقتضى القرار الـوزاري املشـرتك 

 تنظـيمكيفيـات الذي حيًدد   2014ماي  5
ــــــالتكــــــوين املتخصــــــص  بعض لاللتحــــــاق ب

لرتبيـــة  الرتـــب املنتميـــة لألســـالك اخلاصـــة 
 براجمه،حمتوى الوطنية وتقييمه و 

  
القطـــــــاعي الســـــــنوي خطـــــــط املومبقتضـــــــى 

ــــــــــد ل لتكــــــــــوين وحتســــــــــني املســــــــــتوى وجتدي
معلومــــات املــــوظفني واألعــــوان املتعاقــــدين 
لرتبيــــــــة الوطنيــــــــة بعنــــــــوان ســــــــنة  اخلــــــــاص 

2014،  
  

اجتمــاع جلــان املــداوالت  ومبوجــب حماضــر
إلعـــــــداد القـــــــوائم النهائيـــــــة للنـــــــاجحني يف 

لتكــــــــــــــــــوين  املســــــــــــــــــابقات لاللتحــــــــــــــــــاق 
  حسب كل رتبة وكل والية. املتخصص

  
يت   يقرر ما 

  
: يهدف هذا القـرار إىل فـتح املاًدة األوىل

دورة التكـــــــــــوين املتخصــــــــــــص لاللتحـــــــــــاق 
 نتميــــة لألســــالك اخلاصــــةامل بعض الرتــــببــــ

  اآلتية:لرتبية الوطنية 
  * سلك مديري املدارس االبتدائية:

  .بتدائيةاة رتبة مدير مدرس -
  
  سلك مديري املتوسطات:* 
  .مدير متوسطةرتبة  -
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ناصـــب املفتوحـــة املعـــدد  حيــــَدد: 2املـــاًدة 
القطـــــاعي لمخطـــــط لطبقـــــا يف كـــــل رتبـــــة 
لتكـــــــــوين وحتســـــــــني املســـــــــتوى الســـــــــنوي ل

ـــــــد معلومـــــــات املـــــــوظفني واألعـــــــوان  وجتدي
لرتبيــة الوطنيــة بعنــوان  املتعاقــدين اخلــاص 

يت:2014 سنة   ، كما 
          * سلك مديري املدارس االبتدائية:

 2651، بتدائيـــــــةاة مدرســـــــمـــــــدير رتبـــــــة  -
  منصبا

  
  سلك مديري املتوسطات:* 
  منصبا 548 ،مدير متوسطةرتبة  -
  

 التكــوين املتخًصــص حتــدد مــدة :3املــادة 
لـــــرتبتني املـــــادة  املـــــذكورتني يف لاللتحـــــاق 
  ).1( واحدة األوىل أعاله بسنة

  
  

املتخًصص تنطلق دورة التكوين  :4 املادة
يف املـــــادة تني املـــــذكور لـــــرتبتني  لاللتحـــــاق

 مــــن شــــهر 27يــــوم الســــبت  األوىل أعــــاله
ايـة السـنة إىل 2014لسنة  ديسمرب  غاية 

  الدراسية.
 
 وتشــمل و اقــامي لبشــكل متواصــنًظم وتــ

وملتقيـــــــــات  وحماضـــــــــراتنظريـــــــــة  دروســـــــــا
  .اطبيقيا توتربص

  
ــــنظم: 5املــــادة   التكــــوين املتخًصــــص يف ي

مـــــوظفي قطـــــاع تكـــــوين الوطنيـــــة لعاهـــــد امل
  الرتبية الوطنية.

         
ــــــــذا القــــــــرار قائمــــــــة : 6املــــــــادة  تلحــــــــق 

لتكــــوين املتخصــــص  املرتشــــحني املعنيــــني 

يف املـــــادة  تنياملـــــذكور  لـــــرتبتني لاللتحـــــاق
  األوىل أعاله. 

    
ينشـــــر هـــــذا القـــــرار يف النشـــــرة : 7املـــــادة 

  الرمسية لوزارة الرتبية الوطنية.
  

  2015فيفري  03اجلزائر يف 
  عن وزيرة الرتبية الوطنية و بتفويض منها

  مدير التكوين
  أحسن لبصري

  
  

  
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  وزارة الرتبية الوطنية
  

 2015 فيفـري 03 مؤرخ يف 02 مرققرار 
تكـــوين التكميلـــي اليتضـــمن فـــتح دورة 

  .ة مشرف الرتبيةرتب إىلقبل الرتقية 
   

  ،الرتبية الوطنية ةإَن وزير 
   

املـــؤرخ يف  145-66مبقتضـــى املرســـوم رقـــم 
يونيـو سـنة  2 املوافق 1386عـام  صفر 12

، املتعلــــــــق بتحريـــــــــر ونشـــــــــر بعـــــــــض 1966
القــرارات ذات الطــابع التنظيمــي والفــردي 

م وضعية    ،املوظفني، املعدل واملتَمماليت 
  

 92-96 ومبقتضــى املرســوم التنفيــذي رقــم
 املوافـــق 1416 عــام شـــوال 14 يف املــؤرخ

واملتعلًــــــق بتكــــــوين 1996 مــــــارس ســــــنة 03
املـــــــــوظفني وحتســـــــــني مســـــــــتواهم وجتديـــــــــد 

م، املعدل واملتمم   ،معلوما
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 315-08 مـرقـ ذيـالتنفيـ ومـاملرسـ ومبقتضى
املوافـــــق  1429شـــــَوال عـــــام  11املـــــؤرخ يف 

واملتضـمن القــانون  2008أكتـوبر سـنة  11
ملــــــــوظفني املنتمــــــــني  األساســــــــي اخلــــــــاص 

لرتبيــة  املعــدل  لوطنيــة؛الألســالك اخلاصــة 
 واملتمم،

   
 28-14ومبقتضــــى املرســــوم التنفيــــذي رقــــم 

 1435ربيـــــــع الثـــــــاين عـــــــام  املـــــــؤرخ يف أول
حيــــدد  ،2014أول فربايــــر ســــنة  املوافــــق
النمـــــوذجي للمعاهـــــد األساســـــي  القـــــانون

الوطنيــــــة لتكــــــوين مــــــوظفي قطــــــاع الرتبيــــــة 
 ، الوطنية

  
املـؤرخ يف ومبقتضى القرار الـوزاري املشـرتك 

مــايو ســنة  4املوافــق  1435عــام  رجــب 4
 تنظـــــــــيمكيفيـــــــــات الـــــــــذي حيـــــــــًدد  ، 2014

بعـــض إىل التكـــوين التكميلـــي قبـــل الرتقيـــة 
لرتبيـــة  الرتـــب املنتميـــة لألســـالك اخلاصـــة

  حمتوى براجمه،كذا   و الوطنية ومدته
   

القطـــــــاعي الســـــــنوي خطـــــــط املومبقتضـــــــى 
ــــــــــد ل لتكــــــــــوين وحتســــــــــني املســــــــــتوى وجتدي

معلومــــات املــــوظفني واألعــــوان املتعاقــــدين 
لرتبيــــــــة الوطنيــــــــة بعنــــــــوان ســــــــنة  اخلــــــــاص 

2014،  
  

 املتسـاوية جـانللاومبوجب حماضر اجتماع 
األعضـــــاء لدراســـــة قـــــوائم التأهيـــــل للرتقيـــــة 

 .االختيارية إىل رتبة مشرف الرتبية
  
 
 
 
 

يتي   قـرر ما 
  

: يهدف هذا القرار إىل فتح املاًدة األوىل
 ةرتبإىل تكميلي قبل الرتقية دورة تكوين 

  مشرف الرتبية.
   

 ناصـــب املفتوحـــةاملعـــدد  حيـــَدد: 2املـــاًدة 
يف الرتبــــة املــــذكورة يف املــــادة األوىل أعــــاله 

القطــــــــــاعي الســــــــــنوي خطــــــــــط للمطبقــــــــــا 
ــــــــــد  لتكــــــــــوين وحتســــــــــنيل املســــــــــتوى وجتدي

 املــــوظفني واألعــــوان املتعاقــــدين معلومــــات
لرتبية الوطنيـة بعنـوان سـنة  2014 اخلاص 

يت:   كما 
  منصبا. 19584 رتبة مشرف الرتبية -
  

حتـــدد مـــدة التكـــوين التكميلـــي  :3املـــادة 
ة مشــــرف الرتبيــــة بـــــ : قبــــل الرتقيــــة إىل رتبــــ

  .) أشهر6ستـة (
  

التكميلــي التكــوين  ةتنطلــق دور  :4 املــادة
املـــــذكورة يف املـــــادة  ةرتبـــــالقبـــــل الرتقيـــــة إىل 

 مــــن شــــهر 10الســــبت  يــــوم األوىل أعــــاله
ايــة الســنة إىل 2015 لســنة جــانفي  غايــة 

  الدراسية.
  
 دروســــــا وتشــــــملبشــــــكل تنــــــاويب نًظم وتــــــ

وملتقيـــــــات و تربصـــــــا  وحماضـــــــراتنظريـــــــة 
  .اتطبيقي
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التكميلــــي قبــــل  التكــــوين يــــنظم :5املــــادة 
املـــذكورة يف املـــادة األوىل  ةالرتقيـــة إىل الرتبـــ

مــوظفي  املعاهــد الوطنيـة لتكــوين يف أعـاله
 ، قطاع الرتبية الوطنية

 
ــــــــذا القــــــــرار قائمــــــــة  :6املــــــــادة  تلحــــــــق 

ـــــي لتكـــــوين التكميل ـــــني   املرتشـــــحني املعني
يف املــادة األوىل  املــذكورة ةالرتقيــة للرتبــقبــل 

  أعاله.
  

ينشـــــر هـــــذا القـــــرار يف النشـــــرة : 7املـــــادة 
  الرمسية لوزارة الرتبية الوطنية.

  
  2015فيفري  03اجلزائر يف 

  عن وزيرة الرتبية الوطنية و بتفويض منها
  مدير التكوين
  أحسن لبصري

  
  

  
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  الرتبية الوطنية وزارة
  

 2015فيفـري  03 مؤرخ يف 03 رقمقرار 
ص يتضــــمن فــــتح دورة تكــــوين متخًصــــ

نويةلاللتحاق    .برتبة مدير 
  

    ،الرتبية الوطنية ةإَن وزير 
  

املـــؤرخ يف  145-66مبقتضـــى املرســـوم رقـــم 
يونيـو سـنة  2 املوافق 1386عـام  صفر 12

املتعلــــــــــق بتحريــــــــــر ونشــــــــــر بعــــــــــض  1966
الطـــابع التنظيمــي والفـــردي القــرارات ذات 

م وضعية املوظفني املعدل واملتَمم؛   اليت 

 92-96 ومبقتضــى املرســوم التنفيــذي رقــم
 املوافـــق 1416 عــام شــوال 14 يف املــؤرخ

واملتعًلــق بتكــوين  1996 مــارس ســنة 03
املـــــــــوظفني وحتســـــــــني مســـــــــتواهم وجتديـــــــــد 

م، املعدل واملتمم  ،معلوما
   

املــــؤرخ  35-2000ومبقتضــــى املرســــوم رقــــم 
ق ـــــــــــــــــــاملواف 1420ام ــــــــــــــذو القعــدة ع 2يف 

واملتضــــــمن تعــــــديل  2000فربايــــــر ســــــنة  7
القــانون األساســي للمركــز الــوطين لتكــوين 
إطــارات الرتبيــة وتغيــري تســميته إىل املعهــد 
الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية وحتسني 

  واملتمم، لمستواهم، املعد
  

 315-08م ـذي رقـــومبقتضـى املرســوم التنفيـ
املوافـــــق  1429شـــــَوال عـــــام  11ؤرخ يف املـــــ
واملتضـمن القـانون  2008أكتوبر سـنة  11

ملــــــــوظفني املنتمــــــــني  األساســــــــي اخلــــــــاص 
لرتبيـــة  املعـــدل  لوطنيـــةالألســـالك اخلاصـــة 

 واملتمم،
  

ـــ  28-14م ـذي رقــــومبقتضـــى املرســـوم التنفي
 1435عـــــــام ربيـــــــع الثـــــــاين  أولاملـــــــؤرخ يف 

القـانون ،حيـدد 2014أول فربايرسـنة املوافـق
األساســــــي النمــــــوذجي للمعاهــــــد الوطنيــــــة 

 ، لتكوين موظفي قطاع الرتبية الوطنية
  

 املـؤرخ يفومبقتضى القرار الـوزاري املشـرتك 
 تنظـيمكيفيـات الذي حيًدد   2014ماي  5

ــــــالتكــــــوين املتخصــــــص  بعض لاللتحــــــاق ب
لرتبيـــة  الرتـــب املنتميـــة لألســـالك اخلاصـــة 

 براجمه،حمتوى الوطنية وتقييمه و 
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القطـــــــاعي الســـــــنوي خطـــــــط املومبقتضـــــــى 
ــــــــــد ل لتكــــــــــوين وحتســــــــــني املســــــــــتوى وجتدي

معلومــــات املــــوظفني واألعــــوان املتعاقــــدين 
لرتبيــــــــة الوطنيــــــــة بعنــــــــوان ســــــــنة  اخلــــــــاص 

2014،  
  

اجتمــاع جلــان املــداوالت  ومبوجــب حماضــر
إلعـــــــداد القـــــــوائم النهائيـــــــة للنـــــــاجحني يف 

لتكــــــــــــــــــوين  املســــــــــــــــــابقات لاللتحــــــــــــــــــاق 
  ية.وال حسب كل املتخصص

  
يت:   يقـرر ما 

  
: يهدف هذا القـرار إىل فـتح املاًدة األوىل

برتبــة دورة التكــوين املتخصـــص لاللتحــاق 
نوية    :مدير 

ت:   * سلك مديري الثانو
نوية -   . رتبة مدير 
  

ناصـــب املفتوحـــة املعـــدد  حيــــَدد: 2املـــاًدة 
نويـــــــة  رتبـــــــة يف لمخطـــــــط لطبقـــــــا مـــــــدير 

وحتســـــــــني لتكـــــــــوين القطـــــــــاعي الســـــــــنوي ل
املســــــــتوى وجتديــــــــد معلومــــــــات املــــــــوظفني 
ـــــــــة  لرتبي ـــــــــدين اخلـــــــــاص  واألعـــــــــوان املتعاق

يت:2014 الوطنية بعنوان سنة   ، كما 
 

ت:           * سلك مديري الثانو
  منصبا 395 نويةمدير رتبة  -
  
  
  
  
  
  

 التكــوين املتخًصــص حتــدد مــدة :3املــادة 
لرتبــة املــادة األوىل  املــذكورة يف لاللتحــاق 

  ).1( واحدة أعاله بسنة
  

املتخًصص تنطلق دورة التكوين  :4 املادة
يف املــادة األوىل ة املــذكور لرتبــة  لاللتحــاق
ــــوم الســــبت  أعــــاله فيفــــري  مــــن شــــهر 7ي

ايـــــــــــة الســـــــــــنة إىل 2015لســـــــــــنة   غايـــــــــــة 
 الدراسية.

  
 وتشــمل بشــكل متواصــل و اقــامينًظم وتــ

وملتقيـــــــــات  وحماضـــــــــراتنظريـــــــــة  دروســـــــــا
  .اطبيقيت اوتربص

  
ــــنظم: 5املــــادة   التكــــوين املتخًصــــص يف ي

مســتخدمي الرتبيــة تكــوين الــوطين لعهــد امل
  وحتسني مستواهم.

         
ــــــــذا القــــــــرار قائمــــــــة : 6املــــــــادة  تلحــــــــق 

لتكــــوين املتخصــــص  املرتشــــحني املعنيــــني 
يف املــادة األوىل  ةاملــذكور لرتبــة  لاللتحــاق

  أعاله. 
  

رار يف النشـــــرة ـينشـــــر هـــــذا القـــــ: 7املـــــادة 
  الرمسية لوزارة الرتبية الوطنية.

  
  2015فيفري  03اجلزائر يف 

  عن وزيرة الرتبية الوطنية و بتفويض منها
  مدير التكوين
  أحسن لبصري
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية

  
 2015فيفري  03 مؤرخ يف 04 مرققرار 

تكـــوين التكميلـــي اليتضـــمن فـــتح دورة 
ئـــب مقتصـــد  إىلقبـــل الرتقيـــة  رتبـــيت 

ئب مقتصد مسري    و
  

  ،الرتبية الوطنية ةإَن وزير 
   
املــؤرخ يف  145-66مبقتضــى املرســوم رقــم  

يونيـو سـنة  2 املوافق 1386عـام  صفر 12
، املتعلـــــــــق بتحريـــــــــر ونشـــــــــر بعـــــــــض 1966

القــرارات ذات الطـــابع التنظيمــي والفـــردي 
م وضعية املوظفني، املعدل واملتَمم   ،اليت 

  
 92-96 ومبقتضــــى املرســــوم التنفيــــذي رقــــم

 املوافـــق 1416 عـــام شـــوال 14 يف املــؤرخ
واملتعلًــــق بتكــــوين  1996 مــــارس ســــنة 03

املـــــــــوظفني وحتســـــــــني مســـــــــتواهم وجتديـــــــــد 
م، املعدل واملتمم  ،معلوما

  
املــــؤرخ  35-2000ومبقتضــــى املرســــوم رقــــم 

 7املوافــــــــق  1420ذو القعــــــــدة عــــــــام  2يف 
واملتضــــــــمن تعــــــــديل  ،2000فربايــــــــر ســــــــنة 

القــانون األساســي للمركــز الــوطين لتكــوين 
إطــارات الرتبيــة وتغيــري تســميته إىل املعهــد 
الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية وحتسني 

  واملتمم، لمستواهم، املعد
   

 315-08م ـيذي رقـــومبقتضـى املرســوم التنفـ
  املوافق  1429َوال عام ش 11املؤرخ يف 

  

واملتضـمن القــانون  2008أكتـوبر ســنة  11
ملــــــــوظفني املنتمــــــــني  األساســــــــي اخلــــــــاص 

لرتبيــة  املعــدل  لوطنيــة؛الألســالك اخلاصــة 
 واملتمم،

   
 28-14ومبقتضــــى املرســــوم التنفيــــذي رقــــم 

 1435ربيـــــــع الثـــــــاين عـــــــام  املـــــــؤرخ يف أول
حيــــدد  ،2014أول فربايــــر ســــنة  املوافــــق
األساســـــي النمـــــوذجي للمعاهـــــد  القـــــانون

الوطنيــــــة لتكــــــوين مــــــوظفي قطــــــاع الرتبيــــــة 
 ، الوطنية

  
املـؤرخ يف ومبقتضى القرار الـوزاري املشـرتك 

مــايو ســنة  4املوافــق  1435عــام  رجــب 4
 تنظــــــــــيمكيفيــــــــــات الــــــــــذي حيــــــــــًدد   2014

بعـــض إىل التكـــوين التكميلـــي قبـــل الرتقيـــة 
لرتبيـــة  الرتـــب املنتميـــة لألســـالك اخلاصـــة

  حمتوى براجمه،كذا   و الوطنية ومدته
  

القطـــــــاعي الســـــــنوي خطـــــــط املومبقتضـــــــى 
ــــــــــد ل لتكــــــــــوين وحتســــــــــني املســــــــــتوى وجتدي

معلومــــات املــــوظفني واألعــــوان املتعاقــــدين 
لرتبيــــــــة الوطنيــــــــة بعنــــــــوان ســــــــنة  اخلــــــــاص 

2014،  
  

ومبوجــب حماضــر اجتمــاع جلــان املــداوالت 
إلعـــــــداد القـــــــوائم النهائيـــــــة للنـــــــاجحني يف 

اضــــــــر اللجــــــــان متســــــــاوية وحماملســــــــابقات 
األعضـــــاء لدراســـــة قـــــوائم التأهيـــــل للرتقيـــــة 

لتكـــوين االختياريـــة التكميلـــي  لاللتحـــاق 
  كل رتبة وكل والية. قبل الرتقية حسب
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يت: رقـر ي   ما 
  

يهدف هذا القـرار إىل فـتح  :املاًدة األوىل
إىل رتبـيت تكميلي قبـل الرتقيـة دورة تكوين 

ئب مقتصد مسري.   ئب مقتصد و
   

 ناصـــب املفتوحـــةاملعـــدد  حيـــَدد: 2املـــاًدة 
يف الــــــــرتبتني املــــــــذكورتني يف املــــــــادة األوىل 

القطــاعي الســـنوي خطـــط للمطبقــا أعــاله 
ــــــــــد  لتكــــــــــوين وحتســــــــــنيل املســــــــــتوى وجتدي

 املــــوظفني واألعــــوان املتعاقــــدين معلومــــات
لرتبية الوطنيـة بعنـوان سـنة   2014 اخلاص 

يت:   كما 
 

  :سلك نواب املقتصدين *
ئب مقتصد -   منصبا 437 رتبة 
    منصبا 321 ئب مقتصد مسري رتبة -
  

حتـــدد مـــدة التكـــوين التكميلـــي  :3املـــادة 
ـــــ :  ئــــب مقتصــــد رتبــــة قبــــل الرتقيــــة إىل ب

  .) أشهر6ستـة (
حتــدد مــدة التكــوين التكميلــي قبــل الرتقيــة 

ئـــــــــب مقتصـــــــــد مســـــــــري بــــــــــ :  رتبـــــــــة إىل
   .) أشهر9(تسعة

  
التكميلــي التكــوين  ةتنطلــق دور  :4 املــادة

يف املادة  تنياملذكور  تنيرتبالقبل الرتقية إىل 
مـــــــــــــن  8الســـــــــــــبت  يــــــــــــــوم األوىل أعـــــــــــــاله

ايـــــة  إىل 2015 لســـــنة فيفريشـــــهر  غايـــــة 
  الدراسية. السنة
 دروســــــا وتشــــــملبشــــــكل تنــــــاويب نًظم وتــــــ

وملتقيـــــــات و تربصـــــــا  وحماضـــــــراتنظريـــــــة 
  .اتطبيقي

التكميلــــي قبــــل  التكــــوين يــــنظم :5املــــادة 
يف املــــــادة  تنياملــــــذكور  تنيالرتقيــــــة إىل الــــــرتب
 املعهـــــد الـــــوطين لتكـــــوين يف األوىل أعـــــاله
 مستواهم.الرتبية وحتسني  مستخدمي

 
ــــــــذا القــــــــرار قائمــــــــة  :6املــــــــادة  تلحــــــــق 

ـــــي لتكـــــوين التكميل ـــــني   املرتشـــــحني املعني
يف املــــادة  تنياملــــذكور  تنيقبــــل الرتقيــــة للــــرتب

  األوىل أعاله.
  

رار يف النشـــــرة ـينشـــــر هـــــذا القـــــ: 7املـــــادة 
  الرمسية لوزارة الرتبية الوطنية.

  
  2015فيفري  03اجلزائر يف 

  عن وزيرة الرتبية الوطنية و بتفويض منها
  مدير التكوين
  أحسن لبصري

  
  

  
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة الرتبية الوطنية
  

 2015فيفـري  17 مؤرخ يف 05 رقمقرار 
التكميلـــي  التكـــوينيتضـــمن فـــتح دورة 

قبل الرتقية إىل بعض الرتـب املنتميـة إىل 
لرتبية   .الوطنية األسالك اخلاصة 

  
  ،الرتبية الوطنية ةإَن وزير 

   
املـــؤرخ يف  145-66مبقتضـــى املرســـوم رقـــم 

يونيـو سـنة  2 املوافق 1386عـام  صفر 12
، املتعلـــــــــق بتحريـــــــــر ونشـــــــــر بعـــــــــض 1966
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الطـــابع التنظيمــي والفـــردي القــرارات ذات 
م وضعية املوظفني، املعدل واملتَمم؛  اليت 

  
 92-96 ومبقتضــى املرســوم التنفيــذي رقــم

 املوافـــق 1416 عـــام شـــوال 14 يف املــؤرخ
واملتعًلــق بتكــوين  1996 مــارس ســنة 03

املـــــــــوظفني وحتســـــــــني مســـــــــتواهم وجتديـــــــــد 
م، املعدل واملتمم   ،معلوما

  
 315-08م ـرقــيذي ـومبقتضـى املرســوم التنفـ

املوافـــــق  1429شـــــَوال عـــــام  11املـــــؤرخ يف 
واملتضــمن القــانون  2008أكتـوبر ســنة  11

ملــــــــوظفني املنتمــــــــني  األساســــــــي اخلــــــــاص 
لرتبيــة  املعــدل  لوطنيــة؛الألســالك اخلاصــة 

  واملتمم،
  

 28-14ومبقتضــــى املرســــوم التنفيــــذي رقــــم 
 1435عـــــــام ربيـــــــع الثـــــــاين  أولاملـــــــؤرخ يف 

حيــــدد  ،2014أول فربايــــر ســــنة  املوافــــق
األساســـــي النمـــــوذجي للمعاهـــــد  القـــــانون

الوطنيــــــة لتكــــــوين مــــــوظفي قطــــــاع الرتبيــــــة 
 ، الوطنية

  
 املـؤرخ يفومبقتضى القرار الـوزاري املشـرتك 

 تنظـيمكيفيـات الذي حيًدد   2014ماي  5
ــــــالتكــــــوين املتخصــــــص  بعض لاللتحــــــاق ب

لرتبيـــة  الرتـــب املنتميـــة لألســـالك اخلاصـــة 
 براجمه،حمتوى الوطنية وتقييمه و 

  
القطـــــــاعي الســـــــنوي خطـــــــط املومبقتضـــــــى 

ــــــــــد ل لتكــــــــــوين وحتســــــــــني املســــــــــتوى وجتدي
معلومــــات املــــوظفني واألعــــوان املتعاقــــدين 
لرتبيــــــــة الوطنيــــــــة بعنــــــــوان ســــــــنة  اخلــــــــاص 

2014،  

حماضــر اجتمــاع جلــان املــداوالت  ومبوجــب
إلعـــــــداد القـــــــوائم النهائيـــــــة للنـــــــاجحني يف 

وحماضــــــــر اللجــــــــان متســــــــاوية املســــــــابقات 
األعضـــــاء لدراســـــة قـــــوائم التأهيـــــل للرتقيـــــة 

لتكـــوين االختياريـــة التكميلـــي  لاللتحـــاق 
  كل رتبة وكل والية. قبل الرتقية حسب

 
يت:ي  قرر ما 

  
: يهدف هذا القـرار إىل فـتح املاًدة األوىل

إىل تكميلــــــــي قبــــــــل الرتقيــــــــة دورة تكــــــــوين 
بعــــض الرتــــب املنتميــــة لألســــالك اخلاصــــة 

  لرتبية الوطنية :
  :سلك املعاونيني التقنيني للمخابر •
 رتبة معاون تقين للمخابر.  -
ملخابر   •  سلك امللحقني 
ملخابر. -  رتبة ملحق رئيسي 
 سلك مستشاري التغذية املدرسية •
 مستشار التغذية املدرسية. رتبة -
  

 ناصـــب املفتوحـــةاملعـــدد  حيـــَدد: 2املـــاًدة 
يف الرتـــب املـــذكورة يف املـــادة األوىل أعـــاله 

القطــــــــــاعي الســــــــــنوي خطــــــــــط للمطبقــــــــــا 
ــــــــــد ل لتكــــــــــوين وحتســــــــــني املســــــــــتوى وجتدي

 املــــوظفني واألعــــوان املتعاقــــدين معلومــــات
لرتبية الوطنيـة بعنـوان سـنة   2014 اخلاص 

يت:   كما 
ـــــــة  - ـــــــة  معـــــــاون تقـــــــين للمخـــــــابر،رتب ترقي

  منصبا 370اختيارية : 
ملخــــــابر، - ترقيــــــة  رتبــــــة ملحــــــق رئيســــــي 

 196وامتحـان مهـين  منصبا 220اختيارية 
  منصبا
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ترقيـــة  ،مستشـــار التغذيـــة املدرســـية رتبـــة -
 12 منصـــــبا وامتحـــــان مهـــــين 26اختياريـــــة 
  منصبا

  
حتـــدد مـــدة التكـــوين التكميلـــي  :3املـــادة 

يف الرتــــب املــــذكورة يف املــــادة قبــــل الرتقيــــة 
  األوىل أعاله كاأليت :

لنســــــــــبة لرتبــــــــــة 9تســــــــــعة ( - ) أشــــــــــهر 
  مستشار التغذية املدرسية.

لنســبة لــرتبيت6ســتة ( - معــاون  ) أشــهر 
ملخابر .   تقين للمخابر و ملحق رئيسي 

  
التكميلــي التكــوين  ةتنطلــق دور  :4 املــادة

املــــذكورة يف املــــادة  رتــــبالقبــــل الرتقيــــة إىل 
 مــــن شــــهر 14الســــبت  يـــــوماألوىل أعــــاله 

ايــة الســنة إىل 2015 لســنة فيفــري  غايــة 
  الدراسية.

  
 دروســــــا وتشــــــملبشــــــكل تنــــــاويب نًظم وتــــــ

وملتقيـــــــات و تربصـــــــا  وحماضـــــــراتنظريـــــــة 
  .اتطبيقي

  
التكميلــــي قبــــل  التكــــوين يــــنظم :5املــــادة 

املــذكورة يف املــادة األوىل  الرتقيــة إىل الرتــب
مــوظفي  املعاهــد الوطنيـة لتكــوين يف أعـاله

 ، قطاع الرتبية الوطنية
  

ــــــــذا القــــــــرار قائمــــــــة  :6املــــــــادة  تلحــــــــق 
ـــــي لتكـــــوين التكميل ـــــني   املرتشـــــحني املعني

يف املــادة األوىل  املــذكورة ةقبــل الرتقيــة للرتبــ
  أعاله.

  
رار يف النشـــــرة ـينشـــــر هـــــذا القـــــ: 7املـــــادة 

  الرمسية لوزارة الرتبية الوطنية.

  2015فيفري  17اجلزائر يف 
  عن وزيرة الرتبية الوطنية و بتفويض منها

  مدير التكوين
  أحسن لبصري

  
  

  
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة الرتبية الوطنية
  

 2015فيفـري  17 مؤرخ يف 06 رقمقرار 
ص يتضــــمن فــــتح دورة تكــــوين متخًصــــ

 بســـــــلك مفتشـــــــي التعلـــــــيملاللتحـــــــاق 
 االبتدائي

  
  ،الرتبية الوطنية ةإَن وزير 

   
املــــؤرخ يف  145-66مبقتضــــى املرســــوم رقــــم 

يونيـو سـنة  2 املوافق 1386عـام  صفر 12
، املتعلـــــــــق بتحريـــــــــر ونشـــــــــر بعـــــــــض 1966

القــرارات ذات الطـــابع التنظيمــي والفـــردي 
م وضعية املوظفني، املعدل واملتَمم؛  اليت 

  
 92-96 ومبقتضــــى املرســــوم التنفيــــذي رقــــم

 03 املوافق 1416 عام شوال 14 يف املؤرخ
واملتعلًــــق بتكــــوين  1996 مــــارس ســــنة

املـــــــــوظفني وحتســـــــــني مســـــــــتواهم وجتديـــــــــد 
م، املعدل واملتمم  ،معلوما

  
 315-08م ـذي رقـــومبقتضــى املرســوم التنفيــ

 11املوافق  1429شَوال عام  11املؤرخ يف 
واملتضـــــــمن القـــــــانون  2008أكتــــــوبر ســـــــنة 

ملــــــــوظفني املنتمــــــــني  األساســــــــي اخلــــــــاص 



13 
 

لرتبيــة  املعــدل  لوطنيــة؛الألســالك اخلاصــة 
  واملتمم،

  
 28-14ومبقتضــــى املرســــوم التنفيــــذي رقــــم 

 1435عـــــــام ربيـــــــع الثـــــــاين  أولاملـــــــؤرخ يف 
حيــــدد  ،2014أول فربايــــر ســــنة  املوافــــق
األساســـــي النمـــــوذجي للمعاهـــــد  القـــــانون

مــــــوظفي قطــــــاع الرتبيــــــة الوطنيــــــة لتكــــــوين 
  الوطنية،

 
 املـؤرخ يفومبقتضى القرار الـوزاري املشـرتك 

 تنظـيمكيفيـات الذي حيـًدد   2014ماي  5
ــــــالتكــــــوين املتخصــــــص  بعض لاللتحــــــاق ب

لرتبيـــة  الرتـــب املنتميـــة لألســـالك اخلاصـــة 
  براجمه،حمتوى الوطنية وتقييمه و 

 
القطـــــــاعي الســـــــنوي خطـــــــط املومبقتضـــــــى 

ــــــــــد لتكــــــــــوين وحتســــــــــني ل املســــــــــتوى وجتدي
معلومــــات املــــوظفني واألعــــوان املتعاقــــدين 
لرتبيــــــــة الوطنيــــــــة بعنــــــــوان ســــــــنة  اخلــــــــاص 

2014،  
  

اجتمــاع جلــان املــداوالت  ومبوجــب حماضــر
إلعـــــــداد القـــــــوائم النهائيـــــــة للنـــــــاجحني يف 

لتكــــــــــــــــــوين  املســــــــــــــــــابقات لاللتحــــــــــــــــــاق 
  حسب كل رتبة وكل والية. املتخصص

  
يت   يقـرر ما 

  
: يهدف هذا القرار إىل فـتح املـاًدة األوىل

دورة التكـــــــــــوين املتخصــــــــــــص لاللتحـــــــــــاق 
   نتمية لألسالك اخلاصةامل بعض الرتبب

  لرتبية الوطنية اآلتية:
  

  * سلك مفتشي التعليم االبتدائي :
  
ــــدائي رتبــــة - ــــيم االبت لغــــة  - مفــــتش التعل

  عربية
ــــة - ــــدائي رتب ــــيم االبت لغــــة  - مفــــتش التعل

  فرنسية
إدارة  - االبتــــدائيمفــــتش التعلــــيم  رتبــــة -

  املدارس االبتدائية
التغذيـة  - مفتش التعليم االبتـدائي رتبة -

  املدرسية
   

ناصـــب املفتوحـــة املعـــدد  حيــــَدد: 2املــــاًدة 
القطـــــاعي لمخطـــــط لطبقـــــا يف كـــــل رتبـــــة 
لتكـــــــــوين وحتســـــــــني املســـــــــتوى الســـــــــنوي ل

ـــــــد معلومـــــــات املـــــــوظفني واألعـــــــوان  وجتدي
لرتبيــة الوطنيــة  بعنــوان املتعاقــدين اخلــاص 

يت:2014 سنة   ، كما 
 

   : * سلك مفتشي التعليم االبتدائي
         

ــــدائي  - ــــيم االبت ــــة مفــــتش التعل لغــــة  -رتب
    منصبا 108عربية، 

ــــدائي  - ــــيم االبت ــــة مفــــتش التعل لغــــة  -رتب
  منصبا 23فرنسية، 

 - مفـــــــتش التعلـــــــيم االبتـــــــدائي رتبــــــة -   
  منصبا 15إدارة املدارس االبتدائية ، 

 - مفـــــــتش التعلـــــــيم االبتـــــــدائي رتبــــــة -   
  منصبا 18التغدية املدرسية، 

   
 التكــوين املتخًصــص حتــدد مــدة :3املـــادة 

لرتب املـادة األوىل  املذكورة يف لاللتحاق 
  ).1( واحدة أعاله بسنة

  



14 
 

ــــــــــــــــق دورة التكــــــــــــــــوين  :4 املـــــــــــــــــادة تنطل
يف ة املــذكور  لرتــب املتخًصــص لاللتحــاق

مـــن  14الســـبت يـــوم أعـــاله املـــادة األوىل 
ايـــــة  إىل 2015 فيفري لســـــنةشـــــهر  غايـــــة 

 .السنة الدراسية
  
 وتشــمل و اقــامي لبشــكل متواصــنًظم وتــ

وملتقيـــــــــات  وحماضـــــــــراتنظريـــــــــة  دروســـــــــا
  .اطبيقيا توتربص

  
 التكــــوين املتخًصــــص يف يــــنظم: 5املـــــادة 

مـــــوظفي قطـــــاع تكـــــوين الوطنيـــــة لعاهـــــد امل
  الرتبية الوطنية.

         
ــــــــذا القــــــــرار قائمــــــــة : 6املـــــــــادة  تلحــــــــق 

لتكــــوين املتخصــــص  املرتشــــحني املعنيــــني 
يف املـادة األوىل  ةاملذكور  لرتب لاللتحاق
  أعاله. 

    
رار يف النشـــــرة ـينشـــــر هـــــذا القـــــ: 7املــــــادة 

  الرمسية لوزارة الرتبية الوطنية.
 

  2015فيفري  17اجلزائر يف 
  عن وزيرة الرتبية الوطنية و بتفويض منها

  التكوين مدير
  أحسن لبصري

 
 
 
 
  
  
  
  

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية

 
 2015فيفـري  19 مؤرخ يف 07 قرار رقم

يتضــــمن فــــتح دورة تكــــوين متخًصــــص 
  سالك التفتـيش.لاللتحاق 

   
  ،الرتبية الوطنية ةإَن وزير 

   
املـــؤرخ يف  145-66مبقتضـــى املرســـوم رقـــم 

يونيـو سـنة  2املوافق  1386صفر عـام  12
املتعلــــــــــق بتحريــــــــــر ونشــــــــــر بعــــــــــض  1966

القــرارات ذات الطــابع التنظيمــي والفــردي 
م وضعية املوظفني، املعدل واملتَمم؛  اليت 

  
ـــومبقتضـــى املرســـوم التنفيـــذي رق  92-96 مــ

 املوافــق 1416 عــام والـشــ 14 يف املــؤرخ
واملتعًلــق بتكــوين  1996 مــارس ســنة 03

وحتســـــــــني مســـــــــتواهم وجتديـــــــــد املـــــــــوظفني 
م، املعدل واملتمم  ،معلوما

  
املــــؤرخ  35-2000ومبقتضــــى املرســــوم رقــــم 

 7املوافــــــــق  1420ذو القعــــــــدة عــــــــام  2يف 
واملتضـــــــــمن تعـــــــــديل  2000فربايـــــــــر ســـــــــنة 

القــانون األساســي للمركــز الــوطين لتكــوين 
إطــارات الرتبيــة وتغيــري تســميته إىل املعهــد 

وحتسني  الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية
 مستواهم، املعدل واملتمم،
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 315-08م ـيذي رقـــومبقتضـى املرسـوم التنفـ
املوافـــــق  1429شـــــَوال عـــــام  11املـــــؤرخ يف 

واملتضـمن القــانون  2008أكتـوبر سـنة  11
ملــــــــوظفني املنتمــــــــني  األساســــــــي اخلــــــــاص 

لرتبيـــة الوطنيـــة املعـــدل  لألســـالك اخلاصـــة 
 واملتمم،

  
 28-14ومبقتضــــى املرســــوم التنفيــــذي رقــــم 

 1435عـــــــام ربيـــــــع الثـــــــاين  أولاملـــــــؤرخ يف 
حيــــدد  ،2014أول فبـــــراير ســــنة  املوافــــق
األساســـــي النمـــــوذجي للمعاهـــــد  القـــــانون

ــــــي قطـــــاع الرتبيـــــة  ــــــة لتكـــــوين موظفـ الوطنيــ
  الوطنيـة، 

 
 املـؤرخ يفومبقتضى القرار الـوزاري املشـرتك 

الذي حيًدد كيفيـات تنظـيم  2014ماي  5
ــــــالتكــــــوين املتخصــــــص  بعض لاللتحــــــاق ب

لرتبيـــة  الرتـــب املنتميـــة لألســـالك اخلاصـــة 
 براجمه،حمتوى الوطنية وتقييمه و 

  
املخطـــــــط القطـــــــاعي الســـــــنوي  ومبقتضـــــــى

ــــــــــد  للتكــــــــــوين وحتســــــــــني املســــــــــتوى وجتدي
معلومــــات املــــوظفني واألعــــوان املتعاقــــدين 
لرتبيــــــــة الوطنيــــــــة بعنــــــــوان ســــــــنة  اخلــــــــاص 

2014،  
  

املــداوالت اجتمــاع جلــان  ومبوجــب حماضــر
إلعـــــــداد القـــــــوائم النهائيـــــــة للنـــــــاجحني يف 

لتكــــــــــــــــــوين  املســــــــــــــــــابقات لاللتحــــــــــــــــــاق 
  حسب كل رتبة وكل والية. املتخصص

  
  
  
  

يت:   يقـرر ما 
  

يهدف هذا القـرار إىل فـتح  املاًدة األوىل:
دورة التكـــــــــــوين املتخصـــــــــــص لاللتحـــــــــــاق 

  سالك التفتيش اآلتية:
* ســــــلك مفتشــــــي التوجيــــــه واإلرشــــــاد 

   ملهين :املدرسي وا
مفــتش التوجيــه واإلرشــاد املدرســي  رتبــة -

  واملهين
  سلك مفتشي التعليم املتوسط *
  رتبة مفتش التعليم املتوسط -
  مفتشي الرتبية الوطنية: سلك *
  رتبة مفتش الرتبية الوطنية -

        
حيــــَدد عـــدد املناصـــب املفتوحـــة  :2املـــاًدة 

يف كـــــل رتبـــــة طبقـــــا للمخطـــــط القطـــــاعي 
الســـــــــنوي للتكـــــــــوين وحتســـــــــني املســـــــــتوى 
ـــــــد معلومـــــــات املـــــــوظفني واألعـــــــوان  وجتدي
لرتبيــة الوطنيــة بعنــوان  املتعاقــدين اخلــاص 

يت:2014سنة    ، كما 
* ســــــلك مفتشــــــي التوجيــــــه واإلرشــــــاد 

   املدرسي واملهين :
مفــتش التوجيــه واإلرشــاد املدرســي  رتبــة -

  مناصب 05واملهين، 
  سلك مفتشي التعليم املتوسط *
 628رتبـــــــة مفـــــــتش التعلـــــــيم املتوســـــــط،  -

  منصبا
  مفتشي الرتبية الوطنية : سلك *
 588رتبـــــة مفـــــتش الرتبيـــــة الوطنيـــــة،  -

  منصبا
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حتــدد مــدة التكــوين املتخًصــص  :3املــادة 
لرتب املـادة األوىل  املذكورة يف لاللتحاق 

  ).1واحدة (  أعاله بسنة
  

تنطلق دورة التكوين املتخًصص  :4املادة 
يف املـادة األوىل ة املذكور  لرتب لاللتحاق

فيفـــري  مـــن شـــهر 28أعـــاله يـــوم الســـبت 
ايـــــــــــة  إىل 2015لســـــــــــنة  الســـــــــــنة غايـــــــــــة 
 .الدراسية

  
وتشــمل  و اقــامي لبشــكل متواصــوتــنًظم 
وحماضـــــــــرات وملتقيـــــــــات نظريـــــــــة  دروســـــــــا
  .اطبيقيا توتربص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

املتخصــــــــص يــــــــنظم التكــــــــوين  :5املــــــــادة 
لرتـب املـذكورة أعـاله في املعهـد لاللتحاق 

الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية وحتسني 
ــــــة لعاهــــــد مســــــتواهم ويف امل تكــــــوين الوطني

  الوطنية.موظفي قطاع الرتبية 
  

ــــــــذا القــــــــرار قائمــــــــة  :6املــــــــادة  تلحــــــــق 
لتكــــوين املتخصــــص  املرتشــــحني املعنيــــني 

يف املــــــادة   ةاملــــــذكور   لرتــــــب لاللتحــــــاق
  األوىل أعاله. 

     
ينشـــــر هـــــذا القــــــرار يف النشـــــرة  :7املـــــادة 

  الرمسية لوزارة الرتبية الوطنية.
  

  2015فيفري  19اجلزائر يف 
  عن وزيرة الرتبية الوطنية و بتفويض منها

  لتكوينمدير ا
  أحسن لبصري

النشر، مكتب الرتبوي املديرية الفرعية للتوثيقتطوير املوارد البيداغوجية و التعليمية      مديرية   
2015فيفري  576العدد                               النشرة الرمسية للرتبية الوطنية  

www.education.gov.dz 
E-mail : sdde.edu@cniipdtice.dz 
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