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 يـف ؤرخــم رئاسي مرسوم
 املوافق 1436 عام القعدة ذي 24

 إاء يتضمن ،2015 مربسبت 8
 اتـبالدراس فـمكلّ امـمه

   .الوطنية التربية بوزارة والتلخيص
  

 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 1436 امـع دةـالقع ذي 24
 2015 ةـسن رـسبتمب 8 قـوافامل

 يدلمجا عبد السيد امـمه تنهى
 بالدراسات مكلّفا بصفته ،هدواس

، الوطنية التربية بوزارة والتلخيص
  . أخرى بوظيفة لتكليفه

  
★  

  
 يـف ؤرخـم يـرئاس مرسوم

 وافقامل 1436 عام القعدة ذي 24
 يتضمن ،2015 سنة سبتمرب 8

 واردـامل رـتسيي مدير مهام إاء
 .الوطنية التربية بوزارة البشرية

  
 ؤرخـم رئاسي مرسوممبوجب 

 1436 امـع دةـالقع ذي 24 يف
 2015 نةـس رـسبتمب 8 وافقامل
 احلكيم دـعب السيد مهام ىـنهت

 رـلتسيي ديراـم بصفته، بوساحية
 يةـالترب وزارةـب البشرية واردامل

  . الوطنية
  

 يـف ؤرخـم يـرئاس مرسوم
 وافقامل 1436 عام القعدة ذي 24

 يتضمن ،2015 ةـسن سبتمرب 8
 التربية بوزارة مفتش مهام إاء

 . الوطنية
 

 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 1436 امـع دةـالقع ذي 24
 2015 ةـسن رـسبتمب 8 قـوافامل

 الوهاب عبد السيد امـمه تنهى
 التربية بوزارة مفتشا بصفته ،قليل

  . أخرى بوظيفة لتكليفه، الوطنية
  

★  
  

 يـف ؤرخـم يـرئاس مرسوم
 املوافق 1436 عام القعدة ذي 24

 يتضمن ،2015 سنة رـسبتمب 8
 العامة شيةفتاملب مفتش مهام إاء

 ةـالتربي وزارةـب اـللبيداغوجي
 .الوطنية

  
 مؤرخ يـرئاس ومـمرسمبوجب 

 1436 امـع دةـالقع ذي 24 يف
 تنهى 2015 سنة سبتمرب 8 وافقامل

 بصفته، حفصي الزين السيد مهام
 للبيداغوجيا العامة فتشيةاملب مفتشا
 لتكليفه، ةـالوطني ةـالتربي بوزارة
  . أخرى بوظيفة
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 ذي 24 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 قـوافامل 1436 امـع دةـالقع

 يتضمن ،2015 سنة سبتمرب 8
 الوطين عهدامل مديرة مهام إاء

ني وحتس التربية مستخدمي لتكوين
  .مستواهم

  
 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 

 وافقامل 1436 عام القعدة ذي 24
 امـمه تنهى 2015 سنة سبتمرب 8

 مديرة فتهابص، صغري لطيفة السيدة
 مستخدمي لتكوين الوطين للمعهد
  . مستواهمني وحتس التربية

  
★  

  
 ذي 24 يف مؤرخ رئاسي مرسوم

 قـاملواف 1436 امـع دةـالقع
 يتضمن ،2015 سنة سبتمرب 8

 الدولية درسةامل مدير مهام إاء
 . بفرنسا اجلزائرية

  
 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 

 وافقامل 1436 عام القعدة ذي 24
 مهام تنهى 2015 سنة سبتمرب 8

 بصفته، العايل عبد حممد السيد
 اجلزائرية الدولية للمدرسة مديرا

  .بفرنسا
 
  

 يـف مؤرخان رئاسيان مرسومان
 وافقامل 1436 عام القعدة ذي 24

 يتضمنان ،2015 سنة سبتمرب 8
 يف ةـللتربي نـمديري مهام إاء

 . الواليات
  

 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 وافقامل 1436 عام القعدة ذي 24

 مهام تنهى 2015 سنة سبتمرب 8
 بصفتهما اـامسامه اآليت السيدين
 ،نياآلتيتني الواليت يف للتربية مديرين
  :ىأخر بوظيفة منهما كل لتكليف

 ةـوالي يـف، ىيـحي بن حممد- 
 ، األغواط

  .البويرة والية يف، خمالديني اليم- 
  
  
 

 يف مؤرخ رئاسي ممرسومبوجب 
 وافقامل 1436 عام القعدة ذي 24

 امـمه تنهى 2015 سنة سبتمرب 8
 مديرا بصفته ،قليل أمحد السيد
  . وهران والية يف للتربية
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 ذي 22 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
قــاملواف 1436 امـع ةـاحلج 

 يتضمن ،2015 نةـس أكتوبر 6
 وزارةـل العامة األمينة مهام إاء

 .الوطنية ربيةالت
   

 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 قـوافامل 1436 عام احلجة ذي 22

 مهام تنهى ،2015 ةـسن أكتوبر 6
 أمينة بصفتها، عايدي مجيلة اآلنسة
  . الوطنية التربية لوزارة عامة

  
★  

  
 ذي 22 يف مؤرخ رئاسي مرسوم

قــاملواف 1436 امـع ةـاحلج 
 نـيتضم ،2015 سنة أكتوبر 6

 ينـالوط الديوان مدير مهام إاء
 .الكبار وتعليم ميةاأل حملو
  

 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 قـوافامل 1436 عام احلجة ذي 22

 امـمه تنهى ،2015 سنة أكتوبر 6
 بصفته، بلعابد احلكيم عبد السيد
 األمية وـحمل الوطين للديوان مديرا

 بوظيفة هـلتكليف، الكبار وتعليم
  .أخرى

  
  
  

 ذي 24 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 قــاملواف 1436 امـع دةـالقع

 يتضمن ،2015 سنة سبتمرب 8
 التربية وزيرة ديوان رئيسني تعي

  .الوطنية
  

 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 وافقامل 1436 عام القعدة ذي 24

 السيد يعين 2015 ةـسن سبتمرب 8
 لديوان رئيسا، هدواس يدلمجا عبد

  . الوطنية بيةالتر وزيرة
  

★    
 يـف مؤرخان رئاسيان مرسومان

 وافقامل 1436 عام القعدة ذي 24
 يتضمنان ،2015 سنة سبتمرب 8

 اتـبالدراسن ـيمكلّفن ـيتعي
 .الوطنية التربية بوزارة والتلخيص

  
 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 

 وافقامل 1436 عام القعدة ذي 24
 السيد يعين 2015 سنة سبتمرب 8

 مكلّفا، بناقوجيل شكري يوسف
 وزارةـب صـوالتلخي بالدراسات

  .الوطنية التربية
 

 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 وافقامل 1436 عام القعدة ذي 24

 السيدة تعين 2015 سنة سبتمرب 8
 بالدراسات مكلّفة ،قفور بن نوال

  . الوطنية التربية بوزارة والتلخيص
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 ذي 24 يف مؤرخ رئاسي مرسوم 
 قـاملواف 1436 امـع دةـالقع

 يتضمن ،2015 سنة سبتمرب 8
 ةـالعام ةـفتشياملب مفتشةني تعي

 ربيةـالت وزارةـب للبيداغوجيا
  .الوطنية

  
 ؤرخـم يـرئاس مرسوممبوجب 

 1436 عام القعدة ذي 24 يـف
 2015 ةـسن رـسبتمب 8 قـوافامل

 ةـعفيف احـصب دةـالسي تعين
 ةـالعام تشيةفاملب مفتشة ،نيبوسك

  .الوطنية التربية بوزارة للبيداغوجيا
  

★  
  

 ذي 24 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 قـاملواف 1436 امـع دةـالقع

 يتضمن ،2015 سنة سبتمرب 8
 التربية بوزارة مدير نائبن ـيتعي

 . الوطنية
  

 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 وافقامل 1436 عام القعدة ذي 24

 السيد يعين 2015 سنة سبتمرب 8
 مدير نائب، مزاري إبراهيم أمحد

 ةـالتربي وزارةـب التربوي للتوثيق
 . الوطنية

  
  

 ذي 24 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 قـاملواف 1436 امـع دةـالقع

 نـيتضم ،2015 سنة سبتمرب 8
 ةـالدولي ةـدرسامل مديرةني تعي

 .بفرنسا اجلزائرية
 

 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 وافقامل 1436 عام قعدةال ذي 24

 السيدة تعين 2015 سنة سبتمرب 8
 للمدرسة رةـمدي ،مساسي نادية

 . بفرنسا اجلزائرية الدولية
  

★  
  

 ذي 24 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 قـاملواف 1436 امـع دةـالقع

 يتضمن ،2015 سنة سبتمرب 8
 الوطين للمعهد العام ديراملني تعي

 .التربية يف للبحث
  

 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 وافقامل 1436 عام القعدة ذي 24

 السيد يعين 2015 سنة سبتمرب 8
 عاما مديرا، صاحلي براهيم حممد

 . التربية يف للبحث الوطين للمعهد
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 ذي 24 يف ةمؤرخ ةّرئاسييم سامر
 قـاملواف 1436 امـع دةـالقع

 تتضمن ،2015 سنة سبتمرب 8
 .الواليات يف للتربية مديرينني تعي
  

 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 وافقامل 1436 عام القعدة ذي 24

 السيدان يعين 2015 سنة سبتمرب 8
 يف للتربية مديرين امسامها اآليت

  :نياآلتيتني الواليت
 ، الشلف والية يف، حيىي بن حممد- 
 شرق – باجلزائر، خمالدي اليمني- 
 ). اجلزائر والية(
 

 يف مؤرخ سيرئا مرسوممبوجب 
 وافقامل 1436 عام القعدة ذي 24

 السيد يعين 2015 سنة سبتمرب 8
 للتربية مديرا، قليل الوهاب عبد

 ). اجلزائر والية( غرب – باجلزائر
 

 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 وافقامل 1436 عام القعدة ذي 24

 السيد يعين 2015 سنة سبتمرب 8
 يف للتربية مديرا، حفصي الزين
  . إيليزي والية

  
  
  
  
  

 ذي 22 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
قــوافامل 1436 امـع ةـاحلج 

 يتضمن ،2015 سنة أكتوبر 6
 التربية لوزارة العامني األمني تعي

 . الوطنية
 

 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 قـوافامل 1436 عام احلجة ذي 22

 السيد يعين ،2015 سنة أكتوبر 6
 اـعام أمينا، ابدبلع احلكيم عبد

 . الوطنية التربية لوزارة
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
 يـؤرخ فـم 72 مـرار رقـق

فـتح   يتضمن 2015 أكتوبر 12
 الشـهادات مسابقة على أساس 

سـلك املهندسـني يف   ب اللتحاقل
مهندس دولة تبة اإلعالم اآليل، ر
  يف اإلعالم اآليل

  
  التربية الوطنية، ةإن وزير

  
 145-66 مبقتضى املرسـوم رقـم  

 1386 صـفر عـام   12 مؤرخ يف
، 1966 يونيـو سـنة   02 املوافق

بتحرير ونشر بعض القرارات تعلق ي
الفـردي   وأذات الطابع التنظيمي 

 وضعية املوظفني،  ماليت 
  

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

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

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

  العمومية ذات الطابع اإلداري،
  

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
ذي احلجة  13 يفمؤرخ  95-132
 و سـنة ماي 13 املوافق 1415 عام

نشـرات   حداثاملتعلق بإ ،1995
ــات واإلدارات  ــة للمؤسس رمسي

  .العمومية

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
حمرم عـام   11 مؤرخ يف 08-04

ــاير ســنة  19 املوافــق 1429 ين
املتضمن القانون األساسي  ،2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
يف املؤسسات واإلدارات  املشتركة
  ،العمومية

  
ـ مبقتضى املرس  مـوم التنفيذي رق

مجـادى   03 مؤرخ يف 12-194
فريل أ 25 املوافق 1433 الثانية عام

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

 العمومية وإجرائها،
 

 املؤرخ يف 07 املنشور رقم مبقتضى
عـايري  واملتعلق مب 2011 أفريل 28

ملسابقات على أسـاس  ا يف ءاالنتقا
للتوظيـف يف رتـب    اتالشهاد

  .الوظيفة العمومية
 

مبقتضى تعليمة السيد الوزير لدى 
الوزير األول املكلـف بإصـالح   

املؤرخة  151 اخلدمة العمومية رقم
الـيت   2013ديسمرب سنة  05 يف
تنظـيم وإجـراء    كيفيـات  ددحت

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
 املهنية،
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املؤرخـة   01 التعليمة رقممبقتضى 
ــري 20 يف ــة 2013 فيف  املتعلق

التنفيـذي  بتطبيق أحكام املرسوم 
 فريلأ 25 ؤرخ يفامل 194-12 رقم
تنظيم  كيفياتل دداحمل ،2012 سنة

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
  

 السيد الوزير األول تعليمة مبقتضى
 ديسمرب 25 املؤرخة يف 348 مرق

تــدابري تعزيــز املتضــمنة  2014
التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   

 للبالد،
  

مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية 
املؤرخة  698 العامة للميزانية رقم

 املتضــمنة 2015 جــانفي 29 يف
 348 رقـم  تعليمةكيفيات تطبيق ال

 ،2014 ديسمرب 25 املؤرخة يف
  

 املـؤرخ يف  68 ر رقممبقتضى املقر
املتضمن جدول  2015 أكتوبر 11

املخصصـة  توزيع املناصب املالية 
اخلاصـة   رتـب بعض اللاللتحاق ب

وبعض الرتب  باألسالك املشتركة
باإلدارة املكلفة بالسـكن   اخلاصة

 ،2015 ، بعنوانوالعمران
  

 13853 بناء على املراسـلة رقـم  
ــة يف ــوبر 07 املؤرخ  2015 أكت

افقة االستثنائية علـى  املتضمنة املو
تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية 
 لفائدة مديريات التربيـة بعنـوان  

 .بقرارات مركزية 2015
  

  تقرر 
  

يهدف هذا القرار إىل  :املادة األوىل
حتديد كيفيات فتح مسابقة علـى  

لاللتحاق بسلك  أساس الشهادات
يف اإلعالم اآليل، رتبـة   املهندسني

، اآليلمهندس دولـة يف اإلعـالم   
  . لفائدة مديريات التربية

  
حيدد عـدد املناصـب    :2 املادة

ـ  املطلوب شغلها منصـبا   47 بـ
ماليا، طبقا ملقرر توزيع املناصـب  

 ووفقا للجدول املالية املذكور أعاله
  .امللحق بالقرار

  
تفتح املسابقة على أساس : 3 املادة

لاللتحــاق بســلك  الشــهادات
 بـة ، رتاملهندسني يف اإلعالم اآليل

مهندس دولـة يف اإلعـالم اآليل   
للمترشحني احلائزين على شـهادة  
مهندس دولة يف اإلعـالم اآليل أو  

  .شهادة معادلة هلا
  

فضال على الشهادات أو  :4 املادة
املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 
الثالثة أعاله ، حتدد مقاييس انتقاء 
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ــة   ــب درج ــحني حس املترش
  :االستحقاق كاآليت 

تكوين  شعبة اختصاص ةمالءم -1
ـ  راد املترشح مع متطلبات الرتبة امل

  ):نقاط 5 إىل 0 من(االلتحاق ا 
تطابق ختصص الشهادة مـع   -1.1

متطلبات الرتبة املراد االلتحاق ا 
  ،)إىل نقطتني 0(

 مسار الدراسة أو التكـوين   -2.1
  ).نقاط 3إىل  0(
لشــهادة املكمــل لتكــوين ال -2

ــ ــاملطلوب ــس التخص        صة يف نف
 ،)إىل نقطتني 0(
و الدراسات املنجـزة  األشغال أ -3

    من طرف املترشـح يف ختصصـه   
 ،)إىل نقطتني 0(
 طرفاخلربة املهنية املكتسبة من  -4

نفس املنصـب أو يف  يف   املترشح
 ،)نقاط 6إىل  0(منصب معادل

   تاريخ احلصول على الشـهادة  -5
 ،)إىل نقطتني 0(
        نتقـاء املقابلـة مـع جلنـة اال    -6
  :)نقاط 3إىل  0(

ــل   -1.6 ــى التحلي ــدرة عل الق
  نقطتان،: والتلخيص

ــدرات و -2.6 ــؤهالت /الق أو امل
  . نقطة واحدة: اخلاصة

يف حالة تساوي املترشحني يـتم  * 
 :الفصل  وفقا للمعايري التالية 

شهيد أو إبنة ابن (ذوي احلقوق  -1
 .)شهيد

األصــناف ذات االحتياجــات -2
عاقون الذين هلم القدرة امل( اخلاصة

على أداء املهام املرتبط بالرتبة املراد 
 .)االلتحاق ا

األولوية لألكـرب  (سن املترشح -3
 .)سنا

الوضــعية العائليــة للمترشــح -4
متزوج له أوالد،متـزوج بـدون   (

 .)أوالد،متكفل بالعائلة، أعزب
  

حيـدد تـاريخ اختتـام    : 5املادة 
 على أساسيف املسابقة التسجيالت 

 يوم) 15( مسة عشرالشهادات خب
صدور أول  تاريخ ابتداء منعمل 

  ،إشهار يف الصحافة املكتوبة
  

تودع ملفـات الترشـح   : 6املادة 
  .لدى مديريات التربية بالواليات

وجيب أن حتتوي ملفات املترشحني 
  :على الوثائق اآلتية

للمشـاركة يف  طلب خطـي   -
  املسابقة،

نسخة مـن بطاقـة التعريـف     -
  نية،الوط

نسخة من املؤهل أو الشـهادة   -
املطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار 

  التكوين،
بطاقة معلومات متلئ من طرف  -

  .املترشح
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يتعين على املترشح املقبول ائيا يف 
  :املسابقة إمتام ملفه بالوثائق اآلتية

نسخة طبق األصل من شـهادة   -
  إثبات الوضعية جتاه اخلدمة الوطنية،

ــ - ــهادة الس ــة ش          وابق العدلي
 سارية املفعول،) 3صحيفة ( 
اإلقامة، بالنسبة ملسابقات  شهادة -

التوظيف يف املناصب املفتوحـة يف  
 الواليات أو البلديات البعيدة،

  ، 13شهادة امليالد رقم  -
طـب عـام   (شهادتان طبيتان  -

تثبـت قـدرة   ) وأمراض صدرية
  املترشح على شغل الرتبة املقصودة،

  ،مشسيتان) 02(انصورت -
شهادة  العمـل الـيت تثبـت      -

ــة للمترشــح يف  ــة املهني األقدمي
  االختصاص، 

شهادة تثبت مدة العمل املؤدى  -
من طـرف املترشـح، يف إطـار    
ــين و   ــاج امله ــازي اإلدم جه

ــاعي للشــباب ــاملي  االجتم ح
الشهادات، مع توضيح املنصـب  

  املشغول، عند االقتضاء، 
ترشـح  أي وثيقة تثبت متابعة امل -

تكوينا أعلى من مستوى الشـهادة  

ــد  ــة يف التخصــص، عن املطلوب
  االقتضاء، 

أي وثيقة تثبت األشغال املنجزة  -
من طرف  املترشح يف التخصص، 

  عند االقتضاء، 
شهادة احلالة العائليـة بالنسـبة    -

  للمترشحني املتزوجني،
  

غـري   نيملترشحا بإمكان :7 املادة
على  بقةاملساللمشاركة يف  نياملقبول

لـدى   طعن ميقدأساس الشهادة، ت
 السلطة اليت هلا صالحيات التعـيني 
اليت جيب عليها البت يف هذا الطعن 

مخسـة   قبـل   و الرد على املعنيني
عمل على األقـل مـن   أيام ) 05(

  .تاريخ إجراء املسابقة
  

مفعول هذا القرار  يسري: 8املادة 
ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر 

ة الرمسية لوزارة التربيـة  يف النشر
  .الوطنية

  
  2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف

  األمني العام
  عبد احلكيم بلعابد
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  جدول توزيع املناصب املالية الشاغرة املخصصة لاللتحاق
  مهندس دولة يف اإلعالم اآليل: برتبة 

  
الرقم 

  املناصب املفتوحة  مديرية التربية  التسلسلي
 3 أدرار  1
 3 باتنة  2
 2 البويرة  3
 1 متنراست  4
 2 تبسة  5
 1 تيارت  6
 1 اجلزائر شرق  7
 4 اجلزائر وسط  8
 1 اجللفة  9
 1 سطيف  10
 1 سكيكدة  11
 1 عنابة  12
 1 قاملة  13
 2 قسنطينة  14
 2 مستغامن  15
 3 وهران  16
 1 البيض  17
 1  اليزي  18
 2 بومرداس  19
 2 الطارف  20
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 1 تندوف  21
 1 لتتيسمسي  22
 4 الوادي  23
 1 خنشلة  24
 1 عني الدفلى  25
 1 النعامة  26
 2 عني متوشنت  27
 1 غليزان  28

 47 اموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
ي ـؤرخ فـم 73م ـرار رقـق

فـتح   يتضمن 2015أكتوبر  12
 اداتالشـه على أساس  مسابقة

ســلك املهندســني ب اللتحــاقل
مهندس دولـة  تبة اإلحصائيني، ر
  يف اإلحصائيات

  
  التربية الوطنية، ةإن وزير

  
 145-66 مبقتضى املرسـوم رقـم  

 1386 صـفر عـام   12 مؤرخ يف
، 1966 يونيـو سـنة   02 املوافق

بتحرير ونشر بعض القرارات تعلق ي
الفـردي   وأذات الطابع التنظيمي 

 ظفني، وضعية املو ماليت 
  

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

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

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

  العمومية ذات الطابع اإلداري،
  

ـ مبقتضى املرسوم التن م ـفيذي رق
ذي احلجة  13 مؤرخ يف 95-132
 و سـنة ماي 13 املوافق 1415 عام

نشـرات   حداثاملتعلق بإ ،1995
ــات واإلدارات  ــة للمؤسس رمسي

  .العمومية
  

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
حمرم عـام   11 مؤرخ يف 08-04

ــاير ســنة  19املوافــق  1429 ين
املتضمن القانون األساسي  ،2008

املنتمني لألسالك اخلاص باملوظفني 
يف املؤسسات واإلدارات  املشتركة
  ،العمومية

  
ـ   مـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

مجـادى   03 مؤرخ يف 12-194
فريل أ 25 املوافق 1433 الثانية عام

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

 العمومية وإجرائها،
 

 املؤرخ يف 07 املنشور رقم مبقتضى
عـايري  واملتعلق مب 2011 أفريل 28

ملسابقات على أسـاس  ا يف االنتقاء
للتوظيـف يف رتـب    اتالشهاد

  .الوظيفة العمومية
 

مبقتضى تعليمة السيد الوزير لدى 
الوزير األول املكلـف بإصـالح   

املؤرخة  151 اخلدمة العمومية رقم
الـيت   2013ديسمرب سنة  05 يف
تنظـيم وإجـراء    كيفيـات  ددحت

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
 املهنية،
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املؤرخـة   01 مبقتضى التعليمة رقم
ــري 20 يف ــة 2013 فيف  املتعلق

التنفيـذي  بتطبيق أحكام املرسوم 
 فريلأ 25 ؤرخ يفامل 194-12 رقم
تنظيم  كيفياتل دداحمل ،2012 سنة

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
ؤسسـات واإلدارات  املهنية يف امل

 العمومية وإجرائها،
  

 السيد الوزير األول تعليمة مبقتضى
 ديسمرب 25 املؤرخة يف 348 رقم

تــدابري تعزيــز املتضــمنة  2014
التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   

 للبالد،
  

مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية 
املؤرخة  698 العامة للميزانية رقم

 املتضــمنة 2015 جــانفي 29 يف
 348 رقـم  تعليمةكيفيات تطبيق ال

 ،2014 ديسمرب 25 املؤرخة يف
  

 املـؤرخ يف  68 مبقتضى املقرر رقم
املتضمن جدول  2015 أكتوبر 11

املخصصـة  توزيع املناصب املالية 
اخلاصـة   رتـب بعض اللاللتحاق ب

وبعض الرتب  باألسالك املشتركة
باإلدارة املكلفة بالسـكن   اخلاصة

 ،2015 ، بعنوانوالعمران
  

 13853 بناء على املراسـلة رقـم  
 2015 أكتوبر 07 يـة فـاملؤرخ

املتضمنة املوافقة االستثنائية علـى  
تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية 
 لفائدة مديريات التربيـة بعنـوان  

 .بقرارات مركزية 2015
  

  تقرر 
  

إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل
مسابقة علـى  كيفيات فتح حتديد 

بسلك لاللتحاق  داتأساس الشها
 ، رتبــةاملهندســني اإلحصــائيني

، مهندس دولـة يف اإلحصـائيات  
  . لفائدة مديريات التربية

  
حيدد عـدد املناصـب   :2املادة 

مناصـب   04بـ  املطلوب شغلها
مالية، طبقا ملقرر توزيع املناصـب  

 ووفقا للجدول املالية املذكور أعاله
  .امللحق بالقرار

 
قة على أساس تفتح املساب: 3املادة 

لاللتحــاق بســلك  الشــهادات
 ، رتبــةاملهندســني اإلحصــائيني

مهندس دولـة يف اإلحصـائيات   
للمترشحني احلائزين على شـهادة  
مهندس دولة يف اإلحصـائيات أو  

  .شهادة معادلة هلا
  

فضال على الشهادات أو  :4املادة 
املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 

تقاء الثالثة أعاله، حتدد مقاييس ان
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ة ـب درجـن حسـاملترشحي
  :االستحقاق كاآليت 

تكوين  شعبة اختصاص مالءمة - 1
راد املترشح مع متطلبات الرتبة امل

  ):نقاط 5إىل  0من (االلتحاق ا 
تطابق ختصص الشهادة مع  -1.1

متطلبات الرتبة املراد االلتحاق ا 
  ،)إىل نقطتني 0(

 مسار الدراسة أو التكوين  -2.1
  ).نقاط 3إىل  0(
لشهادة املكمل لتكوين ال - 2

      ة يف نفس التخصص املطلوب
 ،)إىل نقطتني 0(
و الدراسات املنجزة األشغال أ - 3

    من طرف املترشح يف ختصصه 
 ،)إىل نقطتني 0(
 طرفاخلربة املهنية املكتسبة من  - 4

نفس املنصب أو يف يف   املترشح
 ،)نقاط 6إىل  0(منصب معادل

    ول على الشهادةتاريخ احلص - 5
 ،)إىل نقطتني 0(
         املقابلة مع جلنة االنتقاء - 6
  :)نقاط 3إىل  0(

القدرة على التحليل  -1.6
  نقطتان،: والتلخيص

أو املؤهالت /القدرات و -2.6
  . نقطة واحدة: اخلاصة

يف حالة تساوي املترشحني يتم  *
 :الفصل  وفقا للمعايري التالية 

شهيد أو إبنة ن اب(ذوي احلقوق  - 1
 .)شهيد

األصناف ذات االحتياجات  - 2
املعاقون الذين هلم القدرة ( اخلاصة

على أداء املهام املرتبط بالرتبة املراد 
 .)االلتحاق ا

األولوية لألكرب (سن املترشح  -3
 .)سنا

الوضعية العائلية للمترشح  -4
متزوج له أوالد،متزوج بدون (

 .)أوالد،متكفل بالعائلة، أعزب
  

حيدد تاريخ اختتام : 5املادة 
على أساس يف املسابقة التسجيالت 
 يوم) 15( مسة عشرالشهادات خب

صدور أول  تاريخ ابتداء منعمل 
  ،إشهار يف الصحافة املكتوبة

  
تودع ملفات الترشح : 6املادة 

  .لدى مديريات التربية بالواليات
وجيب أن حتتوي ملفات املترشحني 

  :على الوثائق اآلتية
للمشـاركة يف  طلب خطـي   -

  املسابقة،
نسخة مـن بطاقـة التعريـف     -

  الوطنية،
نسخة من املؤهل أو الشـهادة   -

املطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار 
  التكوين،

بطاقة معلومات متلئ من طرف  -
  .املترشح

  



24 

يتعين على املترشح املقبول ائيا يف 
  :املسابقة إمتام ملفه بالوثائق اآلتية

ألصل من شهادة نسخة طبق ا -
  إثبات الوضعية جتاه اخلدمة الوطنية،

         ة ـق العدليـادة السوابـشه -
 سارية املفعول،) 3صحيفة ( 
اإلقامة، بالنسبة ملسابقات  شهادة -

التوظيف يف املناصب املفتوحة يف 
 الواليات أو البلديات البعيدة،

  ، 13شهادة امليالد رقم  -
طـب عـام   (شهادتان طبيتان  -

تثبـت قـدرة   ) وأمراض صدرية
  املترشح على شغل الرتبة املقصودة،

  ،مشسيتان) 02(صورتان -
شهادة  العمـل الـيت تثبـت      -

ــة للمترشــح يف  ــة املهني األقدمي
  االختصاص، 

شهادة تثبت مدة العمل املؤدى  -
من طـرف املترشـح، يف إطـار    
جهازي اإلدماج املهين واالجتماعي 

حاملي الشهادات، مـع   للشباب
توضيح املنصب املشـغول، عنـد   

  االقتضاء، 
أي وثيقة تثبت متابعة املترشـح   -

تكوينا أعلى من مستوى الشـهادة  

ــد  ــة يف التخصــص، عن املطلوب
  االقتضاء، 

أي وثيقة تثبت األشغال املنجزة  -
من طرف  املترشح يف التخصص، 

  عند االقتضاء، 
شهادة احلالة العائليـة بالنسـبة    -

  ،للمترشحني املتزوجني
  

غـري   نيملترشحا بإمكان :7 املادة
على  املسابقةللمشاركة يف  نياملقبول

لـدى   طعن ميقدأساس الشهادة، ت
 السلطة اليت هلا صالحيات التعـيني 
اليت جيب عليها البت يف هذا الطعن 

مخسـة   قبـل   و الرد على املعنيني
عمل على األقـل مـن   أيام ) 05(

  .تاريخ إجراء املسابقة
  

مفعول هذا القرار  ييسر: 8املادة 
ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر 
يف النشرة الرمسية لوزارة التربيـة  

  .الوطنية
  

  2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف
  األمني العام

عبد احلكيم بلعابد
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  جدول توزيع املناصب املالية الشاغرة املخصصة لاللتحاق

  مهندس دولة يف اإلحصائيات: رتبة ب
  

الرقم 
املناصب   مديرية التربية  سليالتسل

  املفتوحة
 1 الشلف  1

 1 بسكرة  2

 1 تلمسان  3

 1 املدية  4

 4 اموع

    



26 

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
ي ـؤرخ فـم 74م ـرار رقـق

فـتح   يتضمن 2015أكتوبر  12
 الشـهادات مسابقة على أساس 

 يف سـلك التقنـيني  ب اللتحاقل
تقين سـامي يف  تبة اإلعالم اآليل ر

  اإلعالم اآليل
  

  التربية الوطنية، ةإن وزير
  

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

، 1966 يونيـو سـنة   02 املوافق
بتحرير ونشر بعض القرارات تعلق ي

الفـردي   وأذات الطابع التنظيمي 
 وضعية املوظفني،  ماليت 

  
ـ مبقتضى املرس  مـوم التنفيذي رق

 أول رمضان عام مؤرخ يف 90-99
 سـنة  مـارس  27 املوافق 1410
 ،تعلق بسـلطة التعـيني  ي ،1990

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

  العمومية ذات الطابع اإلداري،
  

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
ذي احلجة  13 خ يفمؤر 95-132
 و سـنة ماي 13 املوافق 1415 عام

نشـرات   حداثاملتعلق بإ ،1995
ــات واإلدارات  ــة للمؤسس رمسي

  .العمومية
  

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
حمرم عـام   11 مؤرخ يف 08-04

ــاير ســنة  19املوافــق  1429 ين
املتضمن القانون األساسي  ،2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
يف املؤسسات واإلدارات  شتركةامل

  ،العمومية
  

ـ   مـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
مجـادى   03 مؤرخ يف 12-194

فريل أ 25 املوافق 1433 الثانية عام
تنظيم  كيفياتل دداحمل، 2012 سنة

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

  العمومية وإجرائها،
  

املـؤرخ يف   13املقرر رقم مبقتضى 
، الـذي حيـدد   2008سبتمرب  03

املــؤهالت وقائمــة الشــهادات 
رتـب   لاللتحاق بـبعض املطلوبة 

األسالك املشتركة يف املؤسسـات  
 ،واإلدارات العمومية

 
 املؤرخ يف 07 املنشور رقم مبقتضى

عـايري  واملتعلق مب 2011 أفريل 28
ملسابقات على أسـاس  ا يف االنتقاء
تـب  للتوظيـف يف ر  اتالشهاد

  .الوظيفة العمومية
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مبقتضى تعليمة السيد الوزير لدى 
الوزير األول املكلـف بإصـالح   

املؤرخة  151 اخلدمة العمومية رقم
الـيت   2013ديسمرب سنة  05 يف
تنظـيم وإجـراء    كيفيـات  ددحت

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
 املهنية،

  
املؤرخـة   01 مبقتضى التعليمة رقم

ــري 20 يف ــةاملتع 2013 فيف  لق
التنفيـذي  بتطبيق أحكام املرسوم 

 فريلأ 25 ؤرخ يفامل 194-12 رقم
تنظيم  كيفياتل دداحمل ،2012 سنة

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
  

 السيد الوزير األول تعليمة مبقتضى
 ديسمرب 25 املؤرخة يف 348 رقم

 تعزيــز تــدابرياملتضــمنة  2014
التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   

 للبالد،
  

مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية 
املؤرخة  698 العامة للميزانية رقم

 املتضــمنة 2015 جــانفي 29 يف
 348 رقـم  تعليمةكيفيات تطبيق ال

 ،2014 ديسمرب 25 املؤرخة يف
  

 املـؤرخ يف  68 مبقتضى املقرر رقم
ل املتضمن جدو 2015 أكتوبر 11

املخصصـة  توزيع املناصب املالية 
اخلاصـة   رتـب بعض اللاللتحاق ب

وبعض الرتب  باألسالك املشتركة
باإلدارة املكلفة بالسـكن   اخلاصة

 ،2015 ، بعنوانوالعمران
  

 13853 بناء على املراسـلة رقـم  
ــة يف ــوبر 07 املؤرخ  2015 أكت

املتضمنة املوافقة االستثنائية علـى  
هنية تنظيم مسابقات وامتحانات م

 لفائدة مديريات التربيـة بعنـوان  
 .بقرارات مركزية 2015

  
  تقرر 

  
إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل

مسابقة علـى  كيفيات فتح حتديد 
سلك لاللتحاق ب أساس الشهادات

تقين  ، رتبةالتقنيني يف اإلعالم اآليل
، لفائـدة  سامي يف اإلعـالم اآليل 

  . مديريات التربية
  

عـدد املناصـب   حيدد  :2املادة 
منصبا ماليا،  25بـ املطلوب شغلها

طبقا ملقرر توزيع املناصب املاليـة  
 ووفقـا للجـدول   املذكور أعاله
  .امللحق بالقرار

  
تفتح املسابقة على أساس : 3املادة 

التقنيني لاللتحاق بسلك  الشهادات
تقين سـامي   ، رتبةيف اإلعالم اآليل
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ــحني   ــالم اآليل للمترش يف اإلع
لى املؤهالت والشهادات احلائزين ع

  :اآلتية
شهادة الدراسـات اجلامعيـة    -

 التطبيقية يف اإلعالم اآليل،
شهادة تقين سامي يف اإلعـالم   -

  .اآليل أو اإلعالم اآليل للتسيري
  

فضال على الشهادات أو  :4املادة 
املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 
الثالثة أعاله ، حتدد مقاييس انتقاء 

ــب د  ــحني حس ــة املترش رج
  :االستحقاق كاآليت 

تكوين  شعبة اختصاص مالءمة -1
ـ  راد املترشح مع متطلبات الرتبة امل

  ):نقاط 5إىل  0 من(االلتحاق ا 
تطابق ختصص الشهادة مـع   -1.1

متطلبات الرتبة املراد االلتحاق ا 
  ،)إىل نقطتني 0(

 مسار الدراسة أو التكـوين   -2.1
  ).نقاط 3إىل  0(
لشــهادة مــل لاملكتكــوين ال -2

ــ ــص املطلوب ــس التخص        ة يف نف
 ،)إىل نقطتني 0(
 طرفاخلربة املهنية املكتسبة من  -3

نفس املنصـب أو يف  يف   املترشح
 ،)نقاط 6إىل  0(منصب معادل

   تاريخ احلصول على الشـهادة  -4
 ،)إىل نقطتني 0(
 3إىل  0( املقابلة مع جلنة االنتقاء -5

  :)نقاط

ــى ال -1.5 ــدرة عل ــل الق تحلي
  نقطتان،: والتلخيص

ــدرات و -2.5 ــؤهالت /الق أو امل
  . نقطة واحدة: اخلاصة

يف حالة تساوي املترشحني يـتم  * 
 :الفصل  وفقا للمعايري التالية 

شهيد أو إبنة ابن (ذوي احلقوق  -1
 .)شهيد

األصــناف ذات االحتياجــات -2
املعاقون الذين هلم القدرة ( اخلاصة

الرتبة املراد على أداء املهام املرتبط ب
 .)االلتحاق ا

األولوية لألكـرب  (سن املترشح -3
 .)سنا

الوضــعية العائليــة للمترشــح -4
متزوج بـدون   متزوج له أوالد،(

 .)أوالد،متكفل بالعائلة، أعزب
  

حيـدد تـاريخ اختتـام    : 5املادة 
على أساس يف املسابقة التسجيالت 

 يوم) 15( مسة عشرالشهادات خب
صدور أول  تاريخ ابتداء منعمل 

  ،إشهار يف الصحافة املكتوبة
  

تودع ملفـات الترشـح   : 6املادة 
  .لدى مديريات التربية بالواليات

وجيب أن حتتوي ملفات املترشحني 
  :على الوثائق اآلتية

للمشـاركة يف  طلب خطـي   -
  املسابقة،
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نسخة مـن بطاقـة التعريـف     -
  الوطنية،

نسخة من املؤهل أو الشـهادة   -
بكشف نقاط مسار املطلوبة مرفقة 

  التكوين،
بطاقة معلومات متلئ من طرف  -

  .املترشح
يتعين على املترشح املقبول ائيا    

يف املسابقة إمتام ملفـه بالوثـائق   
  :اآلتية

نسخة طبق األصل من شـهادة   -
  إثبات الوضعية جتاه اخلدمة الوطنية،

ــة   - ــوابق العدلي ــهادة الس          ش
 ،سارية املفعول) 3صحيفة ( 
اإلقامة، بالنسبة ملسابقات  شهادة -

التوظيف يف املناصب املفتوحـة يف  
 الواليات أو البلديات البعيدة،

  ، 13شهادة امليالد رقم  -
طـب عـام   (شهادتان طبيتان  -

تثبـت قـدرة   ) وأمراض صدرية
  املترشح على شغل الرتبة املقصودة،

  ،مشسيتان) 02(صورتان -
شهادة  العمـل الـيت تثبـت      -

ــة للمترشــح يف األق ــة املهني دمي
  االختصاص، 

شهادة تثبت مدة العمل املؤدى  -
من طـرف املترشـح، يف إطـار    
جهازي اإلدماج املهين واالجتماعي 

حاملي الشهادات، مـع   للشباب
توضيح املنصب املشـغول، عنـد   

  االقتضاء، 
أي وثيقة تثبت متابعة املترشـح   -

تكوينا أعلى من مستوى الشـهادة  
ــة يف  ــد املطلوب التخصــص، عن

  االقتضاء، 
شهادة احلالة العائليـة بالنسـبة    -

  للمترشحني املتزوجني،
  

غـري   نيملترشحا بإمكان :7 املادة
على  املسابقةللمشاركة يف  نياملقبول

لـدى   طعن ميقدأساس الشهادة، ت
 السلطة اليت هلا صالحيات التعـيني 
اليت جيب عليها البت يف هذا الطعن 

مخسـة   قبـل   و الرد على املعنيني
عمل على األقـل مـن   أيام ) 05(

  .تاريخ إجراء املسابقة
  

مفعول هذا القرار  يسري: 8املادة 
ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر 
يف النشرة الرمسية لوزارة التربيـة  

  .الوطنية
  

  2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف
  األمني العام

  عبد احلكيم بلعابد
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  الشاغرة املخصصة لاللتحاق جدول توزيع املناصب املالية
  تقين سامي يف اإلعالم اآليل: رتبة ب

  
الرقم 

املناصب   مديرية التربية  التسلسلي
  املفتوحة

 2 باتنة  1
 1 البويرة  2
 1 متنراست  3
 1 تيارت  5
 2  سعيدة  6
 1 عنابة  7
 5 قسنطينة  8
 2 املدية  9
 2 الطارف  10
 1 تندوف  11
 2 تيسمسيلت  12
 4 الوادي  13
 1 عني الدفلى  14

 25   اموع  
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
ي ـؤرخ فـم 75 مـرار رقـق

فـتح   يتضمن 2015أكتوبر  12
 الشـهادات مسابقة على أساس 

سـلك التقنـيني يف   ب اللتحاقل
تقين سـامي يف  تبة اإلحصائيات ر

  اإلحصائيات
  

  التربية الوطنية، ةإن وزير
  

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

، 1966 يونيـو سـنة   02 املوافق
بتحرير ونشر بعض القرارات تعلق ي

الفـردي   وأذات الطابع التنظيمي 
 وضعية املوظفني،  ماليت 

  
ـ   مـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

 أول رمضان عام مؤرخ يف 90-99
 سـنة  مـارس  27 املوافق 1410
 ،تعلق بسـلطة التعـيني  ي ،1990

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

  العمومية ذات الطابع اإلداري،
  

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
ذي  13 يمــؤرخ ف 95-132

و ماي 13 املوافق 1415 احلجة عام

 حـداث املتعلـق بإ  ،1995 سنة
ــات  ــة للمؤسس ــرات رمسي نش

  .واإلدارات العمومية
  

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
حمرم عـام   11 مؤرخ يف 08-04

ــاير ســنة  19املوافــق  1429 ين
املتضمن القانون األساسي  ،2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
يف املؤسسات واإلدارات  املشتركة
  ،العمومية

  
ـ مبقتضى امل  مـرسوم التنفيذي رق

مجـادى   03 مؤرخ يف 12-194
فريل أ 25 املوافق 1433 الثانية عام

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

  العمومية وإجرائها،
  

املـؤرخ يف   13املقرر رقم مبقتضى 
، الـذي حيـدد   2008سبتمرب  03

املــؤهالت ودات قائمــة الشــها
رتـب   لاللتحاق بـبعض املطلوبة 

األسالك املشتركة يف املؤسسـات  
 ،واإلدارات العمومية

  
 املؤرخ يف 07 املنشور رقم مبقتضى

عـايري  واملتعلق مب 2011 أفريل 28
ملسابقات على أسـاس  ا يف االنتقاء
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للتوظيـف يف رتـب    اتالشهاد
  .الوظيفة العمومية

 
دى مبقتضى تعليمة السيد الوزير ل

الوزير األول املكلـف بإصـالح   
املؤرخة  151 اخلدمة العمومية رقم

الـيت   2013ديسمرب سنة  05 يف
تنظـيم وإجـراء    كيفيـات  ددحت

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
 املهنية،

  
املؤرخـة   01 مبقتضى التعليمة رقم

ــري 20 يف ــة 2013 فيف  املتعلق
التنفيـذي  بتطبيق أحكام املرسوم 

 فريلأ 25 رخ يفؤامل 194-12 رقم
تنظيم  كيفياتل دداحمل ،2012 سنة

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
  

 السيد الوزير األول تعليمة مبقتضى
 ديسمرب 25 املؤرخة يف 348 رقم

تــدابري تعزيــز املتضــمنة  2014
التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   

 للبالد،
  
قتضى الربقية الصادرة عن املديرية مب

املؤرخة  698 العامة للميزانية رقم
 املتضــمنة 2015 جــانفي 29 يف

 348 رقـم  تعليمةكيفيات تطبيق ال
 ،2014 ديسمرب 25 املؤرخة يف

 املـؤرخ يف  68 مبقتضى املقرر رقم
املتضمن جدول  2015 أكتوبر 11

املخصصـة  توزيع املناصب املالية 
ـ بعض اللاللتحاق ب اخلاصـة   برت

وبعض الرتب  باألسالك املشتركة
باإلدارة املكلفة بالسـكن   اخلاصة

 ،2015 ، بعنوانوالعمران
  

 13853 بناء على املراسـلة رقـم  
ــة يف ــوبر 07 املؤرخ  2015 أكت

املتضمنة املوافقة االستثنائية علـى  
تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية 
 لفائدة مديريات التربيـة بعنـوان  

 .كزيةبقرارات مر 2015
  

  تقرر 
  

إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل
مسابقة علـى  كيفيات فتح حتديد 

سلك لاللتحاق ب أساس الشهادات
تقين  ، رتبةالتقنيني يف اإلحصائيات
، لفائـدة  سامي يف اإلحصـائيات 

  . مديريات التربية
  

حيدد عـدد املناصـب    :2املادة 
 مـاليني مبنصـبني   املطلوب شغلها

ر توزيع املناصـب  ، طبقا ملقر)02(
 ووفقا للجدول املالية املذكور أعاله

  .امللحق بالقرار
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تفتح املسابقة على أساس : 3املادة 
التقنيني لاللتحاق بسلك  الشهادات

تقين سـامي   ، رتبةيف اإلحصائيات
ــحني   ــائيات للمترش يف اإلحص
احلائزين على املؤهالت والشهادات 

  :اآلتية
شهادة الدراسـات اجلامعيـة    -

ــاء أو يف  التطب ــة يف اإلحص يقي
 التخطيط واإلحصاء،

شهادة تقين سامي يف اإلحصاء  -
  .أو يف التخطيط واإلحصاء

  
فضال على الشهادات أو  :4املادة 

املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 
الثالثة أعاله ، حتدد مقاييس انتقاء 
ــة   ــب درج ــحني حس املترش

  :االستحقاق كاآليت 
ن تكوي شعبة اختصاص مالءمة -1

ـ  راد املترشح مع متطلبات الرتبة امل
  ):نقاط 5إىل  0من (االلتحاق ا 

تطابق ختصص الشهادة مـع   -1.1
متطلبات الرتبة املراد االلتحاق ا 

  ،)إىل نقطتني 0(
 مسار الدراسة أو التكـوين   -2.1

  ).نقاط 3إىل  0(
لشــهادة املكمــل لتكــوين ال -2

إىل  0(ة يف نفس التخصص املطلوب
 ،)نقطتني

 طرفاخلربة املهنية املكتسبة من  -3
نفس املنصـب أو يف  يف   املترشح

 ،)نقاط 6إىل  0(منصب معادل

  تاريخ احلصول على الشـهادة  -4
 ،)إىل نقطتني 0(
 اءـة االنتقـع جلنـاملقابلة م -5
  :)نقاط 3إىل  0(

ــل   -1.5 ــى التحلي ــدرة عل الق
  نقطتان،: والتلخيص

ــدرات و -2.5 ــؤهالت /الق أو امل
  . نقطة واحدة: صةاخلا
يف حالة تساوي املترشحني يـتم  * 

 :الفصل  وفقا للمعايري التالية 
شهيد أو إبنة ابن (ذوي احلقوق  -1

 .)شهيد
األصــناف ذات االحتياجــات -2

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

 .)االلتحاق ا
كـرب  األولوية لأل(سن املترشح -3

 .)سنا
الوضــعية العائليــة للمترشــح -4
متزوج بـدون   متزوج له أوالد،(

 .)أوالد،متكفل بالعائلة، أعزب
  

حيـدد تـاريخ اختتـام    : 5املادة 
على أساس يف املسابقة التسجيالت 

 يوم) 15( مسة عشرالشهادات خب
صدور أول  تاريخ ابتداء منعمل 

  ،إشهار يف الصحافة املكتوبة
  

فـات الترشـح   تودع مل: 6املادة 
  .لدى مديريات التربية بالواليات
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وجيب أن حتتوي ملفات املترشحني 
  :على الوثائق اآلتية

للمشـاركة يف  طلب خطـي   -
  املسابقة،

نسخة مـن بطاقـة التعريـف     -
  الوطنية،

نسخة من املؤهل أو الشـهادة   -
املطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار 

  التكوين،
بطاقة معلومات متلئ من طرف  -
  .ترشحامل

يتعين على املترشح املقبول ائيا    
يف املسابقة إمتام ملفـه بالوثـائق   

  :اآلتية
نسخة طبق األصل من شـهادة   -

  إثبات الوضعية جتاه اخلدمة الوطنية،
ة ـشــهادة الســوابق العدليــ -
 سارية املفعول،) 3صحيفة (
اإلقامة، بالنسبة ملسابقات  شهادة -

يف التوظيف يف املناصب املفتوحـة  
 الواليات أو البلديات البعيدة،

  ، 13شهادة امليالد رقم  -
طـب عـام   (شهادتان طبيتان  -

تثبـت قـدرة   ) وأمراض صدرية
  املترشح على شغل الرتبة املقصودة،

  ،مشسيتان) 02( صورتان -
شهادة  العمـل الـيت تثبـت      -

ــة للمترشــح يف  ــة املهني األقدمي
  االختصاص، 

ى شهادة تثبت مدة العمل املؤد -
من طـرف املترشـح، يف إطـار    
جهازي اإلدماج املهين واالجتماعي 

حاملي الشهادات، مـع   للشباب
توضيح املنصب املشـغول، عنـد   

  االقتضاء، 
أي وثيقة تثبت متابعة املترشـح   -

تكوينا أعلى من مستوى الشـهادة  
ــد  ــة يف التخصــص، عن املطلوب

  االقتضاء، 
شهادة احلالة العائليـة بالنسـبة    -

   املتزوجني،للمترشحني
  

غـري   نيملترشحا بإمكان :7 املادة
على  املسابقةللمشاركة يف  نياملقبول

لـدى   طعن ميقدأساس الشهادة، ت
 السلطة اليت هلا صالحيات التعـيني 
اليت جيب عليها البت يف هذا الطعن 

مخسـة   قبـل   و الرد على املعنيني
عمل على األقـل مـن   أيام ) 05(

  .تاريخ إجراء املسابقة
  
مفعول هذا القرار  يسري: 8ادة امل

ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر 
يف النشرة الرمسية لوزارة التربيـة  

  .الوطنية
  

  2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف
  األمني العام

  عبد احلكيم بلعابد
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  جدول توزيع املناصب املالية الشاغرة املخصصة لاللتحاق
  تقين سامي يف اإلحصائيات: رتبة ب

  
  التوظيف اخلارجي  مديرية التربية  م التسلسليالرق

 1 متنراست  1

 1 جيجل  2

 2 اموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
ي ـؤرخ فـم 76م ـرار رقـق

فـتح   يتضمن 2015أكتوبر  12
 الشـهادات مسابقة على أساس 

سـلك التقنـيني يف   ب اللتحاقل
تقين سامي تبة مران رالسكن والع

  يف السكن والعمران
  

  التربية الوطنية، ةإن وزير
  

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

، 1966 يونيـو سـنة   02 املوافق
بتحرير ونشر بعض القرارات تعلق ي

الفـردي   وأذات الطابع التنظيمي 
 وضعية املوظفني،  ماليت 

  
ـ مبقتضى املرسوم التنفيذي ر  مـق

 أول رمضان عام مؤرخ يف 90-99
 سـنة  مـارس  27 املوافق 1410
 ،تعلق بسـلطة التعـيني  ي ،1990

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

  العمومية ذات الطابع اإلداري،
  
  
  

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
احلجة ذي  13 مؤرخ يف 95-132
 و سـنة ماي 13 املوافق 1415 عام

نشـرات   حداثاملتعلق بإ ،1995
ــات واإلدارات  ــة للمؤسس رمسي

  .العمومية
  

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
رجب عام  29 مؤرخ يف 09-241

يوليــو ســنة  22املوافــق  1430
املتضمن القانون األساسي  ،2009

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
بـاإلدارة املكلفـة    التقنية اخلاصة

  ،بالسكن والعمران
 

ـ   مـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
مجـادى   03 مؤرخ يف 12-194

فريل أ 25 املوافق 1433 الثانية عام
تنظيم  كيفياتل دداحمل، 2012 سنة

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
 

املشـترك   القرار الوزاري مبقتضى
ــؤرخ يف  ــارس  27م  1993م

املتضمن وضع بعـض األسـالك   
النوعية التابعة لـوزاريت التجهيـز   
والسكن يف حالة القيام باخلدمـة  
ــة   ــة الوطني ــدى وزارة التربي ل
واملؤسسات العمومية ذات الطابع 

 اإلداري التابعة هلا،
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 املؤرخ يف 07 املنشور رقم مبقتضى
عـايري  واملتعلق مب 2011 أفريل 28

ملسابقات على أسـاس  ا يف االنتقاء
للتوظيـف يف رتـب    اتالشهاد

  .الوظيفة العمومية
 

مبقتضى تعليمة السيد الوزير لدى 
الوزير األول املكلـف بإصـالح   

املؤرخة  151 اخلدمة العمومية رقم
الـيت   2013ديسمرب سنة  05 يف
تنظـيم وإجـراء    كيفيـات  ددحت

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
 املهنية،

  
املؤرخـة   01 مبقتضى التعليمة رقم

ــري 20 يف ــة 2013 فيف  املتعلق
التنفيـذي  بتطبيق أحكام املرسوم 

 فريلأ 25 ؤرخ يفامل 194-12 رقم
تنظيم  كيفياتل دداحمل ،2012 سنة

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
  

 ألولالسيد الوزير ا تعليمة مبقتضى
 ديسمرب 25 املؤرخة يف 348 رقم

تــدابري تعزيــز املتضــمنة  2014
التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   

 للبالد،
  
  
  

مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية 
املؤرخة  698 العامة للميزانية رقم

 املتضــمنة 2015 جــانفي 29 يف
 348 رقـم  تعليمةكيفيات تطبيق ال

 ،2014 ديسمرب 25 املؤرخة يف
  
 املـؤرخ يف  68 قتضى املقرر رقممب

املتضمن جدول  2015 أكتوبر 11
املخصصـة  توزيع املناصب املالية 

اخلاصـة   رتـب بعض اللاللتحاق ب
وبعض الرتب  باألسالك املشتركة

باإلدارة املكلفة بالسـكن   اخلاصة
 ،2015 ، بعنوانوالعمران

  
 13853 بناء على املراسـلة رقـم  

ــة يف ــوبر 07 املؤرخ  2015 أكت
ضمنة املوافقة االستثنائية علـى  املت

تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية 
 لفائدة مديريات التربيـة بعنـوان  

 .بقرارات مركزية 2015
  

  تقرر 
  

إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل
مسابقة علـى  كيفيات فتح حتديد 

سلك لاللتحاق ب أساس الشهادات
 ، رتبةالتقنيني يف السكن والعمران

، السكن والعمـران تقين سامي يف 
  . لفائدة مديرية التربية لوالية جيجل
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حيدد عـدد املناصـب    :2املادة 
نصب مايل وحيد مب املطلوب شغلها

، طبقا ملقرر توزيع املناصـب  )01(
  .املالية املذكور أعاله

 
تفتح املسابقة على أساس : 3املادة 

التقنيني لاللتحاق بسلك  الشهادات
ـ  ، رتبـة يف السكن والعمران ين تق

ــران  ــكن والعم ــامي يف الس س
للمترشحني احلائزين على شـهادة  
تقين سامي أو شهادة معادلة هلا يف 

  :االختصاصات اآلتية
 ،والتدقيق التمتري -
 ،نهجيةملوا التنظيم- 
 ،عدنيةملا البناءات- 
 ،تلفةلمخا والشبكات الطرق- 
 اهلندسـة  يف إبـرازي  رسـم - 

  ،عماريةملا
 الطـرق  يف إبـرازي  رسـم - 
 ،تلفةلمخا لشبكاتوا
 ،اهلياكل يف إبرازي رسم- 
 ،العمران- 
 ،التقنية التجهيزات- 
  األشغال، إدارة- 
  

فضال على الشهادات أو  :4املادة 
املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 
الثالثة أعاله ، حتدد مقاييس انتقاء 
ــة   ــب درج ــحني حس املترش

  :االستحقاق كاآليت 

ين تكو شعبة اختصاص مالءمة -1
ـ  راد املترشح مع متطلبات الرتبة امل

  ):نقاط 5إىل  0من (االلتحاق ا 
تطابق ختصص الشهادة مـع   -1.1

متطلبات الرتبة املراد االلتحاق ا 
  ،)إىل نقطتني 0(

ن ـمسار الدراسة أو التكوي -2.1
  ).نقاط 3إىل  0(
لشــهادة املكمــل لتكــوين ال -2

ص ـس التخصـي نفـة فاملطلوب
 ،)إىل نقطتني 0(
 طرفاخلربة املهنية املكتسبة من  -3

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

 ادةـتاريخ احلصول على الشه -4
 ،)إىل نقطتني 0(
 اءـنة االنتقـع جلـاملقابلة م -5
  :)نقاط 3إىل  0(

ــل   -1.5 ــى التحلي ــدرة عل الق
  نقطتان،: والتلخيص

ــدرات و -2.5 ــؤهالت /الق أو امل
  . نقطة واحدة: خلاصةا

م ـيف حالة تساوي املترشحني يت* 
 :الفصل  وفقا للمعايري التالية 

شهيد أو إبنة ابن (ذوي احلقوق  -1
 .)شهيد

األصناف ذات االحتياجـات   -2
املعاقون الذين هلم القدرة ( اخلاصة

على أداء املهام املرتبط بالرتبة املراد 
 .)االلتحاق ا
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ية لألكـرب  األولو(سن املترشح  -3
 .)سنا

الوضعية العائليـة للمترشـح    -4
متزوج له أوالد،متـزوج بـدون   (

 .)أوالد،متكفل بالعائلة، أعزب
  

حيـدد تـاريخ اختتـام    : 5املادة 
على أساس يف املسابقة التسجيالت 

 يوم) 15( مسة عشرالشهادات خب
صدور أول  تاريخ ابتداء منعمل 

  ،إشهار يف الصحافة املكتوبة
  

ودع ملفـات الترشـح   ت: 6املادة 
  .لدى مديريات التربية بالواليات

وجيب أن حتتوي ملفات املترشحني 
  :على الوثائق اآلتية

  
للمشـاركة يف  طلب خطـي   -

  املسابقة،
نسخة مـن بطاقـة التعريـف     -

  الوطنية،
نسخة من املؤهل أو الشـهادة   -

املطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار 
  التكوين،

طرف بطاقة معلومات متلئ من  -
  .املترشح

يتعين على املترشح املقبول ائيا    
يف املسابقة إمتام ملفـه بالوثـائق   

  :اآلتية
  
  

نسخة طبق األصل من شـهادة   -
  إثبات الوضعية جتاه اخلدمة الوطنية،

ة ـشــهادة الســوابق العدليــ -
 سارية املفعول،) 3صحيفة (
اإلقامة، بالنسبة ملسابقات  شهادة -

املفتوحـة يف   التوظيف يف املناصب
 الواليات أو البلديات البعيدة،

  ، 13شهادة امليالد رقم  -
طـب عـام   (شهادتان طبيتان  -

تثبـت قـدرة   ) وأمراض صدرية
  املترشح على شغل الرتبة املقصودة،

  ،مشسيتان) 02(صورتان -
شهادة  العمـل الـيت تثبـت      -

ــة للمترشــح يف  ــة املهني األقدمي
  االختصاص، 

عمل املؤدى شهادة تثبت مدة ال -
من طـرف املترشـح، يف إطـار    
جهازي اإلدماج املهين واالجتماعي 

حاملي الشهادات، مـع   للشباب
توضيح املنصب املشـغول، عنـد   

  االقتضاء، 
أي وثيقة تثبت متابعة املترشـح   -

تكوينا أعلى من مستوى الشـهادة  
ــد  ــة يف التخصــص، عن املطلوب

  االقتضاء، 
 شهادة احلالة العائليـة بالنسـبة   -

  للمترشحني املتزوجني،
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غـري   نيملترشحا بإمكان :7 املادة
على  املسابقةللمشاركة يف  نياملقبول

لـدى   طعن ميقدأساس الشهادة، ت
 السلطة اليت هلا صالحيات التعـيني 
اليت جيب عليها البت يف هذا الطعن 

مخسـة   قبـل   و الرد على املعنيني
عمل على األقـل مـن   أيام ) 05(

  .سابقةتاريخ إجراء امل
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مفعول هذا القرار  يسري: 8املادة 
ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر 
يف النشرة الرمسية لوزارة التربيـة  

  .الوطنية
  

  2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف
  األمني العام

  عبد احلكيم بلعابد
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  طنيةوزارة التربية الو

  
ي ـؤرخ فـم 77م ـرار رقـق

فـتح   يتضمن 2015أكتوبر  12
 الشـهادات على أساس  مسابقة

تبة سلك املتصرفني، رب اللتحاقل
  متصرف

  
  التربية الوطنية، ةإن وزير

  
 145-66 مبقتضى املرسـوم رقـم  

 1386 صـفر عـام   12 مؤرخ يف
، 1966 يونيـو سـنة   02 املوافق

بتحرير ونشر بعض القرارات تعلق ي
الفـردي   وأالطابع التنظيمي ذات 
 وضعية املوظفني،  ماليت 

  
ـ   مـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

 أول رمضان عام مؤرخ يف 90-99
 سـنة  مـارس  27 املوافق 1410
 ،تعلق بسـلطة التعـيني  ي ،1990

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

  مية ذات الطابع اإلداري،العمو
  

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
ذي احلجة  13 مؤرخ يف 95-132
 و سـنة ماي 13 املوافق 1415 عام

نشـرات   حداثاملتعلق بإ ،1995

ــات واإلدارات  ــة للمؤسس رمسي
  .العمومية

  
ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

حمرم عـام   11 مؤرخ يف 08-04
ــاير ســنة  19املوافــق  1429 ين
املتضمن القانون األساسي  ،2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
يف املؤسسات واإلدارات  املشتركة
  ،العمومية

  
ـ   مـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

مجـادى   03 مؤرخ يف 12-194
فريل أ 25 املوافق 1433 الثانية عام

تنظيم  كيفياتل دداحمل، 2012 سنة
املسابقات واالمتحانات والفحوص 

هنية يف املؤسسـات واإلدارات  امل
 العمومية وإجرائها،

  
املـؤرخ يف   13املقرر رقم مبقتضى 

، الـذي حيـدد   2008سبتمرب  03
املــؤهالت وقائمــة الشــهادات 

رتـب   لاللتحاق بـبعض املطلوبة 
األسالك املشتركة يف املؤسسـات  

 ،واإلدارات العمومية
 

 املؤرخ يف 07 املنشور رقم مبقتضى
عـايري  تعلق مبوامل 2011 أفريل 28

ملسابقات على أسـاس  ا يف االنتقاء
للتوظيـف يف رتـب    اتالشهاد

  .الوظيفة العمومية
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مبقتضى تعليمة السيد الوزير لدى 
الوزير األول املكلـف بإصـالح   

املؤرخة  151 اخلدمة العمومية رقم
الـيت   2013ديسمرب سنة  05 يف
تنظـيم وإجـراء    كيفيـات  ددحت

ص املسابقات واالمتحانات والفحو
 املهنية،

  
املؤرخـة   01 مبقتضى التعليمة رقم

ــري 20 يف ــة 2013 فيف  املتعلق
التنفيـذي  بتطبيق أحكام املرسوم 

 فريلأ 25 ؤرخ يفامل 194-12 رقم
تنظيم  كيفياتل دداحمل ،2012 سنة

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
  

 سيد الوزير األولال تعليمة مبقتضى
 ديسمرب 25 املؤرخة يف 348 رقم

تــدابري تعزيــز املتضــمنة  2014
التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   

 للبالد،
  

مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية 
املؤرخة  698 العامة للميزانية رقم

 املتضــمنة 2015 جــانفي 29 يف
 348 رقـم  تعليمةكيفيات تطبيق ال

 ،2014 ديسمرب 25 املؤرخة يف
  

 املـؤرخ يف  68 مبقتضى املقرر رقم
املتضمن جدول  2015 أكتوبر 11

املخصصـة  توزيع املناصب املالية 
اخلاصـة   رتـب بعض اللاللتحاق ب

وبعض الرتب  باألسالك املشتركة
باإلدارة املكلفة بالسـكن   اخلاصة

 ،2015 ، بعنوانوالعمران
  

 13853 بناء على املراسـلة رقـم  
ــة يف ــوبر 07 املؤرخ  2015 أكت

املتضمنة املوافقة االستثنائية علـى  
تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية 
 لفائدة مديريات التربيـة بعنـوان  

 .بقرارات مركزية 2015
  

  تقرر 
  

إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل
مسابقة علـى  كيفيات فتح حتديد 

بسلك لاللتحاق  أساس الشهادات
، لفائـدة  متصرف ، رتبةاملتصرفني

  . ت التربيةمديريا
  

حيدد عـدد املناصـب   :2املادة 
منصـبا   32بــ   املطلوب شغلها

ماليا، طبقا ملقرر توزيع املناصـب  
 ووفقا للجدول املالية املذكور أعاله

  .امللحق بالقرار
 

تفـتح املسـابقة علـى   : 3املادة 
لاللتحاق بسلك  الشهاداتأساس 

ــرفني ــةاملتص ــرف  ، رتب متص
دة للمترشحني احلائزين على شـها 
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أو الليسانس يف التعلـيم العـايل   
   :شهادة معادلة هلا يف امليادين اآلتية 

 العلوم القانونية واإلدارية،  -
  العلوم االقتصادية، -
 العلوم املالية،  -
 العلوم التجارية،  -
 علوم التسيري،  -
العلوم السياسـية والعالقـات    -

 الدولية، 
علم االجتماع ماعدا ختصـص   -

 علم االجتماع التربوي، 
م النفس ختصـص العمـل   عل -

 والتنظيم، 
 علوم اإلعالم واالتصال،  -
ختصص شريعة  اإلسالميةالعلوم  -

  .وقانون
  

فضال على الشهادات أو  :4املادة 
املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 
الثالثة أعاله ، حتدد مقاييس انتقاء 
ــة   ــب درج ــحني حس املترش

  :االستحقاق كاآليت 
 تكوين شعبة اختصاص مالءمة -1

ـ  راد املترشح مع متطلبات الرتبة امل
  ):نقاط 5إىل  0من (االلتحاق ا 

تطابق ختصص الشهادة مـع   -1.1
متطلبات الرتبة املراد االلتحاق ا 

  ،)إىل نقطتني 0(
ن ـمسار الدراسة أو التكوي -2.1

  ).نقاط 3إىل  0(

لشــهادة املكمــل لتكــوين ال -2
ص ـس التخصـي نفـة فاملطلوب

 ،)إىل نقطتني 0(
و الدراسات املنجـزة  األشغال أ -3

ـ  ه ـمن طرف املترشح يف ختصص
 ،)إىل نقطتني 0(
 طرفاخلربة املهنية املكتسبة من  -4

نفس املنصـب أو يف  يف   املترشح
 ،)نقاط 6إىل  0( منصب معادل

 ادةـتاريخ احلصول على الشه -5
 ،)إىل نقطتني 0(
 اءـنة االنتقـع جلـاملقابلة م -6
 :)نقاط 3إىل  0(

ــل   -1.6 ــى التحلي ــدرة عل الق
  نقطتان،: والتلخيص

ــدرات و -2.6 ــؤهالت /الق أو امل
  . نقطة واحدة: اخلاصة

يف حالة تساوي املترشحني يـتم  * 
 :الفصل  وفقا للمعايري التالية 

شهيد أو إبنة ابن (ذوي احلقوق  -1
 .)شهيد

األصــناف ذات االحتياجــات -2
املعاقون الذين هلم القدرة ( اخلاصة
داء املهام املرتبط بالرتبة املراد على أ

 .)االلتحاق ا
األولوية لألكـرب  (سن املترشح -3

 .)سنا
الوضــعية العائليــة للمترشــح -4
متزوج له أوالد،متـزوج بـدون   (

 .)أوالد،متكفل بالعائلة، أعزب
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حيـدد تـاريخ اختتـام    : 5املادة 
على أساس يف املسابقة التسجيالت 

 يوم) 15( مسة عشرالشهادات خب
صدور أول  تاريخ ابتداء منعمل 

  ،إشهار يف الصحافة املكتوبة
  

تودع ملفـات الترشـح   : 6املادة 
  .لدى مديريات التربية بالواليات

وجيب أن حتتوي ملفات املترشحني 
  :على الوثائق اآلتية

  
للمشـاركة يف  طلب خطـي   -

  املسابقة،
نسخة مـن بطاقـة التعريـف     -

  الوطنية،
ـ  - هادة نسخة من املؤهل أو الش

املطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار 
  التكوين،

بطاقة معلومات متلئ من طرف  -
  .املترشح

يتعين على املترشح املقبول ائيا    
يف املسابقة إمتام ملفـه بالوثـائق   

  :اآلتية
نسخة طبق األصل من شـهادة   -

  إثبات الوضعية جتاه اخلدمة الوطنية،
ة ـشــهادة الســوابق العدليــ -
 رية املفعول،سا) 3صحيفة (
  
  

اإلقامة، بالنسبة ملسابقات  شهادة -
التوظيف يف املناصب املفتوحـة يف  

 الواليات أو البلديات البعيدة،
  ، 13شهادة امليالد رقم  -
طـب عـام   (شهادتان طبيتان  -

تثبـت قـدرة   ) وأمراض صدرية
  املترشح على شغل الرتبة املقصودة،

  ،مشسيتان) 02(صورتان -
لـيت تثبـت    شهادة  العمـل ا  -

ــة للمترشــح يف  ــة املهني األقدمي
  االختصاص، 

شهادة تثبت مدة العمل املؤدى  -
من طـرف املترشـح، يف إطـار    
جهازي اإلدماج املهين واالجتماعي 

حاملي الشهادات، مـع   للشباب
توضيح املنصب املشـغول، عنـد   

  االقتضاء، 
أي وثيقة تثبت متابعة املترشـح   -

ة تكوينا أعلى من مستوى الشـهاد 
ــد  ــة يف التخصــص، عن املطلوب

  االقتضاء، 
أي وثيقة تثبت األشغال املنجزة  -

من طرف  املترشح يف التخصص، 
  عند االقتضاء، 

شهادة احلالة العائليـة بالنسـبة    -
  للمترشحني املتزوجني،
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غـري   نيملترشحا بإمكان :7 املادة
على  املسابقةللمشاركة يف  نياملقبول

لـدى  ن  طعميقدأساس الشهادة، ت
 السلطة اليت هلا صالحيات التعـيني 
اليت جيب عليها البت يف هذا الطعن 

ة ـمخس ل ـقب و الرد على املعنيني
عمل على األقـل مـن   أيام ) 05(

  .تاريخ إجراء املسابقة
  

مفعول هذا القرار  يسري: 8املادة 
  ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر 
يف النشرة الرمسية لوزارة التربيـة  

  .وطنيةال
  

  2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف
  األمني العام

  عبد احلكيم بلعابد
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  جدول توزيع املناصب املالية الشاغرة املخصصة لاللتحاق4
  متصرف: رتبة ب

  
الرقم 

املناصب   مديرية التربية  التسلسلي
  املفتوحة

 1  أدرار  1
 2 الشلف  2
 2 أم البواقي  3
 4 باتنة  4
 2 البويرة  5
 1 وسط اجلزائر  6
 2 اجلزائر غرب  7
 2  جيجل  8
 1 سكيكدة  9
 2 قاملة  10
 2 قسنطينة  11
 4 املدية  12
 1 مستغامن  13
 2 بومرداس  14
 2 الوادي  15
 1 سوق أهراس  16
 1 عني متوشنت  17

 32 اموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
ي ـرخ فؤـم 78م ـرار رقـق

فـتح   يتضمن 2015أكتوبر  12
 الشـهادات على أساس  مسابقة

ــاقل ــبني ب اللتح ــلك احملاس س
حماسـب إداري   ، رتبةاإلداريني

  رئيسي
  

  التربية الوطنية، ةإن وزير
  

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

، 1966 يونيـو سـنة   02 املوافق
بتحرير ونشر بعض القرارات تعلق ي

الفـردي   وألطابع التنظيمي ذات ا
 وضعية املوظفني،  ماليت 

  
ـ   مـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

 أول رمضان عام مؤرخ يف 90-99
 سـنة  مـارس  27 املوافق 1410
 ،تعلق بسـلطة التعـيني  ي ،1990

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

  ية ذات الطابع اإلداري،العموم
  

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
ذي احلجة  13 مؤرخ يف 95-132
 و سـنة ماي 13 املوافق 1415 عام

نشـرات   حداثاملتعلق بإ ،1995
ــات واإلدارات  ــة للمؤسس رمسي

  .العمومية
  

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
حمرم عـام   11 مؤرخ يف 08-04

ــاير ســنة  19املوافــق  1429 ين
املتضمن القانون األساسي  ،2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
يف املؤسسات واإلدارات  املشتركة
  ،العمومية

  
ـ   مـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

مجـادى   03 مؤرخ يف 12-194
فريل أ 25 املوافق 1433 الثانية عام

تنظيم  كيفياتل دداحمل، 2012 سنة
املسابقات واالمتحانات والفحوص 

نية يف املؤسسـات واإلدارات  امله
 العمومية وإجرائها،

املـؤرخ يف   13املقرر رقم مبقتضى 
، الـذي حيـدد   2008سبتمرب  03

املــؤهالت وقائمــة الشــهادات 
رتـب   لاللتحاق بـبعض املطلوبة 

األسالك املشتركة يف املؤسسـات  
 ،واإلدارات العمومية

 
 املؤرخ يف 07 املنشور رقم مبقتضى

عـايري  لق مبواملتع 2011 أفريل 28
ملسابقات على أسـاس  ا يف االنتقاء
للتوظيـف يف رتـب    اتالشهاد

  .الوظيفة العمومية
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مبقتضى تعليمة السيد الوزير لدى 
الوزير األول املكلـف بإصـالح   

املؤرخة  151 اخلدمة العمومية رقم
الـيت   2013ديسمرب سنة  05 يف
تنظـيم وإجـراء    كيفيـات  ددحت

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
 املهنية،

  
املؤرخـة   01 مبقتضى التعليمة رقم

ــري 20 يف ــة 2013 فيف  املتعلق
التنفيـذي  بتطبيق أحكام املرسوم 

 فريلأ 25 ؤرخ يفامل 194-12 رقم
تنظيم  كيفياتل دداحمل ،2012 سنة

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
  

 د الوزير األولالسي تعليمة مبقتضى
 ديسمرب 25 املؤرخة يف 348 رقم

تــدابري تعزيــز املتضــمنة  2014
التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   

 للبالد،
  

مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية 
املؤرخة  698 العامة للميزانية رقم

 املتضــمنة 2015 جــانفي 29 يف
 348 رقـم  تعليمةكيفيات تطبيق ال

 ،2014 ديسمرب 25 املؤرخة يف
  

 املـؤرخ يف  68 مبقتضى املقرر رقم
املتضمن جدول  2015 أكتوبر 11

املخصصـة  توزيع املناصب املالية 
اخلاصـة   رتـب بعض اللاللتحاق ب

وبعض الرتب  باألسالك املشتركة
باإلدارة املكلفة بالسـكن   اخلاصة

 ،2015 ، بعنوانوالعمران
  

 13853 بناء على املراسـلة رقـم  
ــة يف ــوبر 07 املؤرخ  2015 أكت

املتضمنة املوافقة االستثنائية علـى  
تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية 
 لفائدة مديريات التربيـة بعنـوان  

 .بقرارات مركزية 2015
  

  تقرر 
  

إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل
مسابقة علـى  كيفيات فتح حتديد 

بسلك لاللتحاق  أساس الشهادات
حماسـب   ، رتبةاحملاسبني اإلداريني

، لفائدة مـديريات  رئيسيإداري 
  . التربية

  
حيدد عـدد املناصـب    :2املادة 

مناصـب   03بـ  املطلوب شغلها
مالية، طبقا ملقرر توزيع املناصـب  

 ووفقا للجدول املالية املذكور أعاله
  .امللحق بالقرار

  
تفـتح املسـابقة علـى   : 3املادة 

لاللتحاق بسلك  الشهاداتأساس 
سـب  حما ، رتبةاحملاسبني اإلداريني
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إداري رئيسي للمترشحني احلائزين 
على املـؤهالت والشـهادات يف   

  :التخصصات اآلتية
شهادة الدراسـات اجلامعيـة    -

 التطبيقية يف احملاسبة والضرائب،
شهادة الدراسـات اجلامعيـة    -

 التطبيقية يف احملاسبة،
شهادة الدراسـات اجلامعيـة    -

التطبيقية يف احملاسبة والتسيري املايل 
 للمؤسسات،

ة الدراسـات اجلامعيـة   شهاد -
 التطبيقية يف احملاسبة والتسيري،

شهادة تقين سـامي يف تسـيري    -
 املخزونات،

شهادة تقين سامي يف احملاسـبة   -
 والتسيري،

  .شهادة االقتصاد والقانون -
  

فضال على الشهادات أو  :4املادة 
املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 
الثالثة أعاله ، حتدد مقاييس انتقاء 

ــة  املتر ــب درج ــحني حس ش
  :االستحقاق كاآليت 

تكوين  شعبة اختصاص مالءمة -1
ـ  راد املترشح مع متطلبات الرتبة امل

  ):نقاط 5إىل  0من (االلتحاق ا 
تطابق ختصص الشهادة مـع   -1.1

متطلبات الرتبة املراد االلتحاق ا 
  ،)إىل نقطتني 0(

 0(مسار الدراسة أو التكوين  -2.1
  ).نقاط 3إىل 

لشــهادة املكمــل لتكــوين ال -2
ص ـس التخصـي نفـة فاملطلوب

 ،)إىل نقطتني 0(
 طرفاخلربة املهنية املكتسبة من  -3

نفس املنصـب أو يف  يف   املترشح
 ،)نقاط 6إىل  0(منصب معادل

 ادةـتاريخ احلصول على الشه -4
 ،)إىل نقطتني 0(
 اءـنة االنتقـع جلـاملقابلة م -5
  :)نقاط 3إىل  0(

ــدرة -1.5 ــل  الق ــى التحلي عل
  نقطتان،: والتلخيص

ــدرات و -2.5 ــؤهالت /الق أو امل
  . نقطة واحدة: اخلاصة

يف حالة تساوي املترشحني يـتم  * 
 :الفصل  وفقا للمعايري التالية 

شهيد أو إبنة ابن (ذوي احلقوق  -1
 .)شهيد

األصــناف ذات االحتياجــات -2
املعاقون الذين هلم القدرة ( اخلاصة

رتبط بالرتبة املراد على أداء املهام امل
 .)االلتحاق ا

األولوية لألكـرب  (سن املترشح -3
 .)سنا

الوضــعية العائليــة للمترشــح -4
متزوج له أوالد،متـزوج بـدون   (

 .)أوالد،متكفل بالعائلة، أعزب
  

حيـدد تـاريخ اختتـام    : 5املادة 
على أساس يف املسابقة التسجيالت 

 يوم) 15( مسة عشرالشهادات خب
صدور أول  تاريخ ابتداء منعمل 

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

وجيب أن حتتوي ملفات املترشحني 
  :على الوثائق اآلتية

للمشـاركة يف  طلب خطـي   -
  املسابقة،

نسخة مـن بطاقـة التعريـف     -
  الوطنية،

نسخة من املؤهل أو الشـهادة   -
مرفقة بكشف نقاط مسار املطلوبة 
  التكوين،

بطاقة معلومات متلئ من طرف  -
  .املترشح

يتعين على املترشح املقبول ائيا    
يف املسابقة إمتام ملفـه بالوثـائق   

  :اآلتية
نسخة طبق األصل من شـهادة   -

  إثبات الوضعية جتاه اخلدمة الوطنية،
ة ـشــهادة الســوابق العدليــ -
 سارية املفعول،) 3صحيفة (
اإلقامة، بالنسبة ملسابقات  شهادة -

التوظيف يف املناصب املفتوحـة يف  
 الواليات أو البلديات البعيدة،

  ، 13شهادة امليالد رقم  -
طـب عـام   (شهادتان طبيتان  -

تثبـت قـدرة   ) وأمراض صدرية
  املترشح على شغل الرتبة املقصودة،

  ،مشسيتان) 02(صورتان -
شهادة  العمـل الـيت تثبـت      -

ــة للمترشــح يف األقدم ــة املهني ي
  االختصاص، 

شهادة تثبت مدة العمل املؤدى  -
من طـرف املترشـح، يف إطـار    
جهازي اإلدماج املهين واالجتماعي 

حاملي الشهادات، مـع   للشباب
توضيح املنصب املشـغول، عنـد   

  االقتضاء، 
أي وثيقة تثبت متابعة املترشـح   -

تكوينا أعلى من مستوى الشـهادة  
ــة يف ال ــد املطلوب تخصــص، عن

  االقتضاء، 
شهادة احلالة العائليـة بالنسـبة    -

  للمترشحني املتزوجني،
  

غـري   نيملترشحا بإمكان :7 املادة
على  املسابقةللمشاركة يف  نياملقبول

لـدى   طعن ميقدأساس الشهادة، ت
 السلطة اليت هلا صالحيات التعـيني 
اليت جيب عليها البت يف هذا الطعن 

ـ  و الرد على املعنيني مخسـة   ل قب
عمل على األقـل مـن   أيام ) 05(

  .تاريخ إجراء املسابقة
  

مفعول هذا القرار  يسري: 8املادة 
ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر 
يف النشرة الرمسية لوزارة التربيـة  

 .الوطنية
 

  2015أكتوبر 12 اجلزائر يف
  األمني العام

عبد احلكيم بلعابد
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  رة املخصصة لاللتحاقجدول توزيع املناصب املالية الشاغ
  حماسب إداري رئيسي: رتبة ب

  
الرقم 

املناصب   مديرية التربية  التسلسلي
  املفتوحة

 1 تيارت  1

 1 اجلزائر غرب  2

 1 املسيلة  3

 3 اموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
 يـؤرخ فـم 79 مـرار رقـق

فـتح   منيتض 2015أكتوبر  12
 الشـهادات على أساس  مسابقة

ملحـق رئيسـي   تبة رب اللتحاقل
  لإلدارة

  
  التربية الوطنية، ةإن وزير

  
 145-66 مبقتضى املرسـوم رقـم  

 1386 صـفر عـام   12 مؤرخ يف
، 1966 يونيـو سـنة   02 املوافق

بتحرير ونشر بعض القرارات تعلق ي
الفـردي   وأذات الطابع التنظيمي 

 وضعية املوظفني، ماليت  
  

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

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

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

  العمومية ذات الطابع اإلداري،
  

ـ مبقتضى املرسوم التنفيذي  م ـرق
ذي احلجة  13 مؤرخ يف 95-132
 و سـنة ماي 13 املوافق 1415 عام

نشـرات   حداثاملتعلق بإ ،1995

ــات واإلدارات  ــة للمؤسس رمسي
  .العمومية

  
ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

حمرم عـام   11 مؤرخ يف 08-04
ــاير ســنة  19املوافــق  1429 ين
املتضمن القانون األساسي  ،2008

مني لألسالك اخلاص باملوظفني املنت
يف املؤسسات واإلدارات  املشتركة
  ،العمومية

  
ـ   مـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

مجـادى   03 مؤرخ يف 12-194
فريل أ 25 املوافق 1433 الثانية عام

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

 العمومية وإجرائها،
 
املـؤرخ يف   13املقرر رقم تضى مبق
، الـذي حيـدد   2008سبتمرب  03

املــؤهالت وقائمــة الشــهادات 
رتـب   لاللتحاق بـبعض املطلوبة 

األسالك املشتركة يف املؤسسـات  
 ،واإلدارات العمومية

 
 املؤرخ يف 07 املنشور رقم مبقتضى

عـايري  واملتعلق مب 2011 أفريل 28
ملسابقات على أسـاس  ا يف االنتقاء
للتوظيـف يف رتـب    اتالشهاد

  .الوظيفة العمومية
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مبقتضى تعليمة السيد الوزير لدى 
الوزير األول املكلـف بإصـالح   

املؤرخة  151 اخلدمة العمومية رقم
الـيت   2013ديسمرب سنة  05 يف
تنظـيم وإجـراء    كيفيـات  ددحت

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
 املهنية،

  
املؤرخـة   01 مبقتضى التعليمة رقم

ــريف 20 يف ــة 2013 يف  املتعلق
التنفيـذي  بتطبيق أحكام املرسوم 

 فريلأ 25 ؤرخ يفامل 194-12 رقم
تنظيم  كيفياتل دداحمل ،2012 سنة

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
  

 السيد الوزير األول تعليمة مبقتضى
 ديسمرب 25 املؤرخة يف 348 رقم

تــدابري تعزيــز املتضــمنة  2014
التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   

 للبالد،
  

مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية 
املؤرخة  698 العامة للميزانية رقم

 املتضــمنة 2015 جــانفي 29 يف
 348 رقـم  تعليمةكيفيات تطبيق ال

 ،2014 ديسمرب 25 املؤرخة يف
  

 املـؤرخ يف  68 مبقتضى املقرر رقم
املتضمن جدول  2015 أكتوبر 11

املخصصـة  توزيع املناصب املالية 
اخلاصـة   رتـب بعض اللاللتحاق ب

وبعض الرتب  باألسالك املشتركة
باإلدارة املكلفة بالسـكن   اخلاصة

 ،2015 ، بعنوانوالعمران
  

 13853 بناء على املراسـلة رقـم  
ــة يف ــوبر 07 املؤرخ  2015 أكت

املتضمنة املوافقة االستثنائية علـى  
قات وامتحانات مهنية تنظيم مساب

 لفائدة مديريات التربيـة بعنـوان  
 .بقرارات مركزية 2015

  
  تقرر 

  
إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل

مسابقة علـى  كيفيات فتح حتديد 
بسلك لاللتحاق  أساس الشهادات

ملحق رئيسي  ، رتبةملحقي اإلدارة
  . ، لفائدة مديريات التربيةلإلدارة

  
ملناصـب  حيدد عـدد ا  :2املادة 

منصـبا   24بــ   املطلوب شغلها
ماليا، طبقا ملقرر توزيع املناصـب  

 ووفقا للجدول املالية املذكور أعاله
  .امللحق بالقرار

  
تفـتح املسـابقة علـى   : 3املادة 

لاللتحاق بسلك  الشهاداتأساس 
ملحق رئيسي  ، رتبةملحقي اإلدارة

للمترشحني احلائزين علـى   لإلدارة
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عية التطبيقية الدراسات اجلامشهادة 
أو شهادة تقين سامي يف امليـادين  

  :اآلتية
 التسيري العمومي، -
 قانون األعمال، -
قانون العالقـات االقتصـادية    -

 الدولية،
 التجارة الدولية، -
 التسويق، -
 تسيري املوارد البشرية، -
  .علم النفس -
  

فضال على الشهادات أو  :4املادة 
املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 

ه ، حتدد مقاييس انتقاء الثالثة أعال
ــة   ــب درج ــحني حس املترش

  :االستحقاق كاآليت 
تكوين  شعبة اختصاص مالءمة -1

ـ  راد املترشح مع متطلبات الرتبة امل
  ):نقاط 5إىل  0من (االلتحاق ا 

تطابق ختصص الشهادة مـع   -1.1
متطلبات الرتبة املراد االلتحاق ا 

  ،)إىل نقطتني 0(
ن ـلتكويمسار الدراسة أو ا -2.1

  ).نقاط 3إىل  0(
لشــهادة املكمــل لتكــوين ال -2

ص ـس التخصـي نفـة فاملطلوب
 ،)إىل نقطتني 0(
 طرفاخلربة املهنية املكتسبة من  -3

نفس املنصـب أو يف  يف   املترشح
 ،)نقاط 6إىل  0(منصب معادل

 ادةـتاريخ احلصول على الشه -4
 ،)إىل نقطتني 0(
 اءـة االنتقـع جلنـاملقابلة م -5
  :)نقاط 3إىل  0(

ــل   -1.5 ــى التحلي ــدرة عل الق
  نقطتان،: والتلخيص

ــدرات و -2.5 ــؤهالت /الق أو امل
  . نقطة واحدة: اخلاصة

يف حالة تساوي املترشحني يـتم  * 
 :الفصل  وفقا للمعايري التالية 

شهيد أو إبنة ابن (ذوي احلقوق  -1
 .)شهيد

األصــناف ذات االحتياجــات -2
هلم القدرة  املعاقون الذين( اخلاصة

على أداء املهام املرتبط بالرتبة املراد 
 .)االلتحاق ا

األولوية لألكـرب  (سن املترشح -3
 .)سنا

الوضــعية العائليــة للمترشــح -4
متزوج له أوالد،متـزوج بـدون   (

 .)أوالد،متكفل بالعائلة، أعزب
 

حيـدد تـاريخ اختتـام    : 5املادة 
على أساس يف املسابقة التسجيالت 

 يوم) 15( مسة عشرالشهادات خب
صدور أول  تاريخ ابتداء منعمل 

  ،إشهار يف الصحافة املكتوبة
  

تودع ملفـات الترشـح   : 6املادة 
  .لدى مديريات التربية بالواليات
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وجيب أن حتتوي ملفات املترشحني 
  :على الوثائق اآلتية

للمشـاركة يف  طلب خطـي   -
  املسابقة،

نسخة مـن بطاقـة التعريـف     -
  الوطنية،

من املؤهل أو الشـهادة  نسخة  -
املطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار 

  التكوين،
بطاقة معلومات متلئ من طرف  -

  .املترشح
يتعين على املترشح املقبول ائيا    

يف املسابقة إمتام ملفـه بالوثـائق   
  :اآلتية

نسخة طبق األصل من شـهادة   -
  إثبات الوضعية جتاه اخلدمة الوطنية،

ة ـيــشــهادة الســوابق العدل -
 سارية املفعول،) 3صحيفة (
اإلقامة، بالنسبة ملسابقات  شهادة -

التوظيف يف املناصب املفتوحـة يف  
 الواليات أو البلديات البعيدة،

  ، 13شهادة امليالد رقم  -
طـب عـام   (شهادتان طبيتان  -

تثبـت قـدرة   ) وأمراض صدرية
  املترشح على شغل الرتبة املقصودة،

  ،مشسيتان) 02(صورتان -
هادة  العمـل الـيت تثبـت     ش -

ــة للمترشــح يف  ــة املهني األقدمي
  االختصاص، 

شهادة تثبت مدة العمل املؤدى  -
من طـرف املترشـح، يف إطـار    
جهازي اإلدماج املهين واالجتماعي 

حاملي الشهادات، مـع   للشباب
توضيح املنصب املشـغول، عنـد   

  االقتضاء، 
أي وثيقة تثبت متابعة املترشـح   -

مستوى الشـهادة   تكوينا أعلى من
ــد  ــة يف التخصــص، عن املطلوب

  االقتضاء، 
شهادة احلالة العائليـة بالنسـبة    -

  للمترشحني املتزوجني،
  

غـري   نيملترشحا بإمكان :7 املادة
على  املسابقةللمشاركة يف  نياملقبول

لـدى   طعن ميقدأساس الشهادة، ت
 السلطة اليت هلا صالحيات التعـيني 

الطعن  اليت جيب عليها البت يف هذا
مخسـة   قبـل   و الرد على املعنيني

عمل على األقـل مـن   أيام ) 05(
  .تاريخ إجراء املسابقة

  
مفعول هذا القرار  يسري: 8املادة 

ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر 
يف النشرة الرمسية لوزارة التربيـة  

  .الوطنية
  

  2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف
  األمني العام

  عبد احلكيم بلعابد
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  جدول توزيع املناصب املالية الشاغرة املخصصة لاللتحاق
  ملحق رئيسي لإلدارة: رتبة ب

  
الرقم 

املناصب   مديرية التربية  التسلسلي
  املفتوحة

 5 أدرار  1

 3 أم البواقي  2

 4 باتنة  3

 2 بشار  4

 1 البويرة  5

 1  سعيدة  6

 2 مستغامن  7

 3 معسكر  8

 1 البيض  9

 2 عني متوشنت  10

24 موعا 
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
 ـيـؤرخ فـم 80م ـقرار رق

فـتح   يتضمن 2015أكتوبر  12
 الشـهادات على أساس  مسابقة

وثـائقي أمـني   تبـة  رب اللتحاقل
  حمفوظات

  
  التربية الوطنية، ةإن وزير

  
 145-66 مبقتضى املرسـوم رقـم  

 1386 صـفر عـام   12 مؤرخ يف
، 1966 يونيـو سـنة   02 املوافق

بتحرير ونشر بعض القرارات تعلق ي
الفـردي   وأذات الطابع التنظيمي 

 وضعية املوظفني،  ماليت 
  

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

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

 بالنســـبة ،اإلداري والتســـيري
 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 1415 عام

نشـرات   حداثاملتعلق بإ ،1995

ــات واإلدارات  ــة للمؤسس رمسي
  .ةالعمومي

  
ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

حمرم عـام   11 مؤرخ يف 08-04
ــاير ســنة  19املوافــق  1429 ين
املتضمن القانون األساسي  ،2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
يف املؤسسات واإلدارات  املشتركة
  ،العمومية

  
ـ   مـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

مجـادى   03 مؤرخ يف 12-194
فريل أ 25 املوافق 1433 الثانية عام

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

 العمومية وإجرائها،
 

 املؤرخ يف 07 املنشور رقم مبقتضى
عـايري  واملتعلق مب 2011 أفريل 28

ملسابقات على أسـاس  ا يف االنتقاء
للتوظيـف يف رتـب    اتالشهاد
  .فة العموميةالوظي

 
مبقتضى تعليمة السيد الوزير لدى 
الوزير األول املكلـف بإصـالح   

املؤرخة  151 اخلدمة العمومية رقم
الـيت   2013ديسمرب سنة  05 يف
تنظـيم وإجـراء    كيفيـات  ددحت

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
 املهنية،
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املؤرخـة   01 مبقتضى التعليمة رقم
ــري 20 يف ــة 2013 فيف  املتعلق

التنفيـذي  يق أحكام املرسوم بتطب
 فريلأ 25 ؤرخ يفامل 194-12 رقم
تنظيم  كيفياتل دداحمل ،2012 سنة

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
  

 السيد الوزير األول تعليمة مبقتضى
 ديسمرب 25 املؤرخة يف 348 رقم

تــدابري تعزيــز املتضــمنة  2014
التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   

 للبالد،
  

مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية 
املؤرخة  698 العامة للميزانية رقم

 املتضــمنة 2015 جــانفي 29 يف
 348 رقـم  تعليمةكيفيات تطبيق ال

 ،2014 ديسمرب 25 املؤرخة يف
  

 املـؤرخ يف  68 مبقتضى املقرر رقم
املتضمن جدول  2015 أكتوبر 11

املخصصـة  ملناصب املالية توزيع ا
اخلاصـة   رتـب بعض اللاللتحاق ب

وبعض الرتب  باألسالك املشتركة
باإلدارة املكلفة بالسـكن   اخلاصة

 ،2015 ، بعنوانوالعمران
  

 13853 بناء على املراسـلة رقـم  
ــة يف ــوبر 07 املؤرخ  2015 أكت

املتضمنة املوافقة االستثنائية علـى  
تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية 

 ئدة مديريات التربيـة بعنـوان  لفا
 .بقرارات مركزية 2015

  
  تقرر 

  
إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل

مسابقة علـى  كيفيات فتح حتديد 
سلك لاللتحاق ب أساس الشهادات

 ، رتبـة الوثائقيني أمناء احملفوظات
، لفائـدة  وثائقي أمني حمفوظـات 

  . مديريات التربية
  

حيدد عـدد املناصـب    :2املادة 
مناصـب   03بـ  طلوب شغلهاامل

مالية، طبقا ملقرر توزيع املناصـب  
 ووفقا للجدول املالية املذكور أعاله

  .امللحق بالقرار
  

تفتح املسابقة على أساس : 3املادة 
لاللتحــاق بســلك  الشــهادات

 ، رتبـة الوثائقيني أمناء احملفوظات
وثائقي أمني حمفوظات للمترشحني 

شهادة ليسـانس يف  احلائزين على 
علم اقتصاد املكتبات أو شـهادة  

  .معادلة هلا
  

فضال على الشهادات أو  :4املادة 
املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 
الثالثة أعاله ، حتدد مقاييس انتقاء 
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ــة   ــب درج ــحني حس املترش
  :االستحقاق كاآليت 

تكوين  شعبة اختصاص مالءمة -1
ـ  راد املترشح مع متطلبات الرتبة امل

  ):نقاط 5إىل  0ن م(االلتحاق ا 
تطابق ختصص الشهادة مـع   -1.1

متطلبات الرتبة املراد االلتحاق ا 
  ،)إىل نقطتني 0(

ن ـمسار الدراسة أو التكوي -2.1
  ).نقاط 3إىل  0(
لشــهادة املكمــل لتكــوين ال -2

إىل  0(ة يف نفس التخصص املطلوب
 ،)نقطتني

و الدراسات املنجـزة  األشغال أ -3
ـ من طرف املترشح يف خت ه ـصص

 ،)إىل نقطتني 0(
 طرفاخلربة املهنية املكتسبة من  -4

نفس املنصـب أو يف  يف   املترشح
 ،)نقاط 6إىل  0( منصب معادل

 ادةـتاريخ احلصول على الشه -5
 ،)إىل نقطتني 0(
إىل  0( املقابلة مع جلنة االنتقاء -6
  :)نقاط 3

ــل   -1.6 ــى التحلي ــدرة عل الق
  نقطتان،: والتلخيص

ــدرات -2.6 ــؤهالت /و الق أو امل
  . نقطة واحدة: اخلاصة

يف حالة تساوي املترشحني يـتم  * 
 :الفصل  وفقا للمعايري التالية 

شهيد أو إبنة ابن (ذوي احلقوق  -1
 .)شهيد

األصناف ذات االحتياجـات   -2
املعاقون الذين هلم القدرة ( اخلاصة

على أداء املهام املرتبط بالرتبة املراد 
 .)االلتحاق ا

األولوية لألكـرب  (املترشح  سن -3
 .)سنا

الوضعية العائليـة للمترشـح    -4
متزوج له أوالد،متـزوج بـدون   (

 .)أوالد،متكفل بالعائلة، أعزب
  

حيـدد تـاريخ اختتـام    : 5املادة 
على أساس يف املسابقة التسجيالت 

 يوم) 15( مسة عشرالشهادات خب
صدور أول  تاريخ ابتداء منعمل 

  ،بةإشهار يف الصحافة املكتو
  

تودع ملفـات الترشـح   : 6املادة 
  .لدى مديريات التربية بالواليات

وجيب أن حتتوي ملفات املترشحني 
  :على الوثائق اآلتية

للمشـاركة يف  طلب خطـي   -
  املسابقة،

نسخة مـن بطاقـة التعريـف     -
  الوطنية،

نسخة من املؤهل أو الشـهادة   -
املطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار 

  التكوين،
علومات متلئ من طرف بطاقة م -

  .املترشح
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يتعين على املترشح املقبول ائيا يف 
  :املسابقة إمتام ملفه بالوثائق اآلتية

نسخة طبق األصل من شـهادة   -
  إثبات الوضعية جتاه اخلدمة الوطنية،

ـ ـادة السوابـشه - ة ـق العدلي
 سارية املفعول،) 3صحيفة (
اإلقامة، بالنسبة ملسابقات  شهادة -

ف يف املناصب املفتوحـة يف  التوظي
 الواليات أو البلديات البعيدة،

  ، 13شهادة امليالد رقم  -
طـب عـام   (شهادتان طبيتان  -

تثبـت قـدرة   ) وأمراض صدرية
  املترشح على شغل الرتبة املقصودة،

  ،مشسيتان) 02(صورتان -
شهادة  العمـل الـيت تثبـت      -

ــة للمترشــح يف  ــة املهني األقدمي
  االختصاص، 

تثبت مدة العمل املؤدى  شهادة -
من طـرف املترشـح، يف إطـار    
جهازي اإلدماج املهين واالجتماعي 

حاملي الشهادات، مـع   للشباب
توضيح املنصب املشـغول، عنـد   

  االقتضاء، 
أي وثيقة تثبت متابعة املترشـح   -

تكوينا أعلى من مستوى الشـهادة  

ــد  ــة يف التخصــص، عن املطلوب
  االقتضاء، 

شغال املنجزة أي وثيقة تثبت األ -
من طرف  املترشح يف التخصص، 

  عند االقتضاء، 
شهادة احلالة العائليـة بالنسـبة    -

  للمترشحني املتزوجني،
  

غـري   نيملترشحا بإمكان :7 املادة
على  املسابقةللمشاركة يف  نياملقبول

لـدى   طعن ميقدأساس الشهادة، ت
 السلطة اليت هلا صالحيات التعـيني 

 هذا الطعن اليت جيب عليها البت يف
مخسـة   قبـل   و الرد على املعنيني

عمل على األقـل مـن   أيام ) 05(
  .تاريخ إجراء املسابقة

  
مفعول هذا القرار  يسري: 8املادة 

ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر 
يف النشرة الرمسية لوزارة التربيـة  

  .الوطنية
  

  2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف
  األمني العام

  بدعبد احلكيم بلعا
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  جدول توزيع املناصب املالية الشاغرة املخصصة لاللتحاق

  وثائقي أمني حمفوظات: رتبة ب
  

الرقم 
  املناصب املفتوحة  مديرية التربية  التسلسلي

 2 اجلزائر غرب  1

 1 غرداية  2

 3 اموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  يةوزارة التربية الوطن

  
ي ـؤرخ فـم 81م ـرار رقـق

فتح  يتضمن 2015ر ـأكتوب 12
 الشـهادات على أساس  مسابقة

مساعد وثـائقي  تبة رب اللتحاقل
  أمني حمفوظات

  
  التربية الوطنية، ةإن وزير

  
 145-66 مبقتضى املرسـوم رقـم  

 1386 صـفر عـام   12 مؤرخ يف
، 1966 سـنة  يونيـو  02 املوافق

بتحرير ونشر بعض القرارات تعلق ي
الفـردي   وأذات الطابع التنظيمي 

 وضعية املوظفني،  ماليت 
  

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

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

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

  لعمومية ذات الطابع اإلداري،ا
  

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
ذي احلجة  13 يفمؤرخ  95-132
 و سـنة ماي 13 املوافق 1415 عام

نشـرات   حداثاملتعلق بإ ،1995

ــات واإلدارات  ــة للمؤسس رمسي
  .العمومية

  
ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

حمرم عـام   11 مؤرخ يف 08-04
ــاير ســ 19املوافــق  1429 نة ين
املتضمن القانون األساسي  ،2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
يف املؤسسات واإلدارات  املشتركة
  ،العمومية

  
ـ   مـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

مجـادى   03 مؤرخ يف 12-194
فريل أ 25 املوافق 1433 الثانية عام

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

 العمومية وإجرائها،
 

املـؤرخ يف   13املقرر رقم مبقتضى 
، الـذي حيـدد   2008سبتمرب  03

املــؤهالت وقائمــة الشــهادات 
رتـب   لاللتحاق بـبعض املطلوبة 

األسالك املشتركة يف املؤسسـات  
 ،واإلدارات العمومية

 
 املؤرخ يف 07 املنشور رقم مبقتضى

عـايري  واملتعلق مب 2011 أفريل 28
ملسابقات على أسـاس  ا يف االنتقاء
للتوظيـف يف رتـب    اتالشهاد

  .الوظيفة العمومية
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مبقتضى تعليمة السيد الوزير لدى 
الوزير األول املكلـف بإصـالح   

املؤرخة  151 اخلدمة العمومية رقم
الـيت   2013ديسمرب سنة  05 يف
تنظـيم وإجـراء    كيفيـات  ددحت

لفحوص املسابقات واالمتحانات وا
 املهنية،

  
املؤرخـة   01 مبقتضى التعليمة رقم

ــري 20 يف ــة 2013 فيف  املتعلق
التنفيـذي  بتطبيق أحكام املرسوم 

 فريلأ 25 ؤرخ يفامل 194-12 رقم
تنظيم  كيفياتل دداحمل ،2012 سنة

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
  

 السيد الوزير األول ةتعليم مبقتضى
 ديسمرب 25 املؤرخة يف 348 رقم

تــدابري تعزيــز املتضــمنة  2014
التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   

 للبالد،
  

مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية 
املؤرخة  698 العامة للميزانية رقم

 املتضــمنة 2015 جــانفي 29 يف
 348 رقـم  تعليمةكيفيات تطبيق ال

 ،2014 مربديس 25 املؤرخة يف
  

 املـؤرخ يف  68 مبقتضى املقرر رقم
املتضمن جدول  2015 أكتوبر 11

املخصصـة  توزيع املناصب املالية 
اخلاصـة   رتـب بعض اللاللتحاق ب

وبعض الرتب  باألسالك املشتركة
باإلدارة املكلفة بالسـكن   اخلاصة

 ،2015 ، بعنوانوالعمران
  

 13853 بناء على املراسـلة رقـم  
ــة يف ــوبرأك 07 املؤرخ  2015 ت

املتضمنة املوافقة االستثنائية علـى  
تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية 
 لفائدة مديريات التربيـة بعنـوان  

 .بقرارات مركزية 2015
  

  تقرر 
  

إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل
مسابقة علـى  كيفيات فتح حتديد 

سلك لاللتحاق ب أساس الشهادات
ــاء   ــائقيني أمن ــاعدين الوث املس

مساعد وثـائقي   ، رتبةوظاتاحملف
، لفائدة مـديريات  أمني حمفوظات

  . التربية
  

حيدد عـدد املناصـب    :2املادة 
منصـبا   562ب  املطلوب شغلها

ماليا، طبقا ملقرر توزيع املناصـب  
 ووفقا للجدول املالية املذكور أعاله

  .امللحق بالقرار
 

تفـتح املسـابقة علـى   : 3املادة 
ك لاللتحاق بسل الشهاداتأساس 
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ــاء   ــائقيني أمن ــاعدين الوث املس
مساعد وثـائقي   ، رتبةاحملفوظات

أمــني حمفوظــات للمترشــحني 
احلائزين على املؤهالت والشهادات 

  :اآلتية
  
شهادة الدراسـات اجلامعيـة    -

 التطبيقية يف علم اقتصاد املكتبات،
تقين سامي يف التوثيـق   شهادة  -

  .واحملفوظات
  

فضال على الشهادات أو  :4املادة 
هالت املنصوص عليها يف املادة املؤ

الثالثة أعاله ، حتدد مقاييس انتقاء 
ــة   ــب درج ــحني حس املترش

  :االستحقاق كاآليت 
تكوين  شعبة اختصاص مالءمة -1

ـ  راد املترشح مع متطلبات الرتبة امل
  ):نقاط 5إىل  0من (االلتحاق ا 

تطابق ختصص الشهادة مـع   -1.1
 ا متطلبات الرتبة املراد االلتحاق

  ،)إىل نقطتني 0(
 مسار الدراسة أو التكـوين   -2.1

  ).نقاط 3إىل  0(
لشــهادة املكمــل لتكــوين ال -2

ص ـس التخصـي نفـة فاملطلوب
 ،)إىل نقطتني 0(
 طرفاخلربة املهنية املكتسبة من  -3

نفس املنصـب أو يف  يف   املترشح
 ،)نقاط 6إىل  0(منصب معادل

  تاريخ احلصول على الشـهادة  -4
 ،) نقطتنيإىل 0(
 اءـة االنتقـع جلنـاملقابلة م -5
  :)نقاط 3إىل  0(

ــل   -1.5 ــى التحلي ــدرة عل الق
  نقطتان،: والتلخيص

ــدرات و -2.5 ــؤهالت /الق أو امل
  . نقطة واحدة: اخلاصة

يف حالة تساوي املترشحني يـتم  * 
 :الفصل  وفقا للمعايري التالية 

شهيد أو إبنة ابن (ذوي احلقوق  -1
 .)شهيد

اف ذات االحتياجــات األصــن-2
املعاقون الذين هلم القدرة ( اخلاصة

على أداء املهام املرتبط بالرتبة املراد 
 .)االلتحاق ا

األولوية لألكـرب  (سن املترشح -3
 .)سنا

الوضــعية العائليــة للمترشــح -4
متزوج له أوالد،متـزوج بـدون   (

 .)أوالد،متكفل بالعائلة، أعزب
  

حيـدد تـاريخ اختتـام    : 5املادة 
على أساس يف املسابقة تسجيالت ال

 يوم) 15( مسة عشرالشهادات خب
صدور أول  تاريخ ابتداء منعمل 

  ،إشهار يف الصحافة املكتوبة
  

ـ  : 6املادة  ح تودع ملفـات الترش
وجيب أن حتتوي ملفات املترشحني على الوثائق اآلتية  لدى مديريات التربية بالواليا
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للمشـاركة يف  طلب خطـي   -
  املسابقة،

سخة مـن بطاقـة التعريـف    ن -
  الوطنية،

نسخة من املؤهل أو الشـهادة   -
املطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار 

  التكوين،
بطاقة معلومات متلئ من طرف  -

  .املترشح
يتعين على املترشح املقبول ائيا    

يف املسابقة إمتام ملفـه بالوثـائق   
  :اآلتية

نسخة طبق األصل من شـهادة   -
  اخلدمة الوطنية،إثبات الوضعية جتاه 

ة ـشــهادة الســوابق العدليــ -
 سارية املفعول،) 3صحيفة (
اإلقامة، بالنسبة ملسابقات  شهادة -

التوظيف يف املناصب املفتوحـة يف  
 الواليات أو البلديات البعيدة،

  ، 13شهادة امليالد رقم  -
طـب عـام   (شهادتان طبيتان  -

تثبـت قـدرة   ) وأمراض صدرية
  ة املقصودة،املترشح على شغل الرتب

  ،مشسيتان) 02( صورتان -
شهادة  العمـل الـيت تثبـت      -

ــة للمترشــح يف  ــة املهني األقدمي
  االختصاص، 

شهادة تثبت مدة العمل املؤدى  -
من طـرف املترشـح، يف إطـار    

جهازي اإلدماج املهين واالجتماعي 
حاملي الشهادات، مـع   للشباب

توضيح املنصب املشـغول، عنـد   
  االقتضاء، 

يقة تثبت متابعة املترشـح  أي وث -
تكوينا أعلى من مستوى الشـهادة  
ــد  ــة يف التخصــص، عن املطلوب

  االقتضاء، 
شهادة احلالة العائليـة بالنسـبة    -

  للمترشحني املتزوجني،
  

غـري   نيملترشحا بإمكان :7 املادة
على  املسابقةللمشاركة يف  نياملقبول

لـدى   طعن ميقدأساس الشهادة، ت
 يات التعـيني السلطة اليت هلا صالح

اليت جيب عليها البت يف هذا الطعن 
مخسـة   قبـل   و الرد على املعنيني

عمل على األقـل مـن   أيام ) 05(
  .تاريخ إجراء املسابقة

  
مفعول هذا القرار  يسري: 8املادة 

ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر 
يف النشرة الرمسية لوزارة التربيـة  

  .الوطنية
  

  2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف
  األمني العام

  عبد احلكيم بلعابد
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  جدول توزيع املناصب املالية الشاغرة املخصصة لاللتحاق
  مساعد وثائقي أمني حمفوظات: رتبة ب

الرقم 
  املناصب املفتوحة  مديرية التربية  التسلسلي

 7 أدرار  1
 6 الشلف  2
 20 األغواط  3
 13 أم البواقي  4
 23 باتنة  5
 22 جباية  6
 1 رةبسك  7
 6 بشار  8
 26 البليدة  9
 3 البويرة  10
 7 متنراست  11
 7 تبسة  12
 23 تلمسان  13
 10 تيارت  14
 19 تيزي وزو  15
 6 اجلزائر شرق  16
 12 اجلزائر وسط  17
 20 اجلزائر غرب  18
 9 اجللفة  19
 6  جيجل  20
 42 سطيف  21
 6  سعيدة  22
 5 سكيكدة  23
 8 سيدي بلعباس  24
 19 عنابة  25
 4 قاملة  26
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 10 قسنطينة  27
 8 املدية  28
 6 مستغامن  29
 16 املسيلة  30
 3 معسكر  31
 3 ورقلة  32
 25 وهران  33
 7 البيض  34
 4  اليزي  35
 13 برج بوعريريج  36
 9 بومرداس  37
 16 الطارف  38
 8 تيسمسيلت  39
 16 الوادي  40
 6 خنشلة  41
 12 سوق أهراس  42
 16 تيبازة  43
 9 ميلة  44
 14 عني الدفلى  45
 7 النعامة  46
 7 عني متوشنت  47
 13 غرداية  48
 4 غليزان  49

 562 اموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
ي ـؤرخ فـم 82م ـرار رقـق

فـتح   يتضمن 2015أكتوبر  12
 الشـهادات على أساس  مسابقة

سـلك املهندسـني يف   ب اللتحاقل
مهنــدس تبــة اإلعــالم اآليل، ر

  رئيسي يف اإلعالم اآليل
  

  التربية الوطنية، ةإن وزير
  

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

، 1966 نةـو سـيوني 02 املوافق
بتحرير ونشر بعض القرارات تعلق ي

الفـردي   وأذات الطابع التنظيمي 
 عية املوظفني، وض ماليت 

  
ـ   مـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

 أول رمضان عام مؤرخ يف 90-99
 سـنة  مـارس  27 املوافق 1410
 ،تعلق بسـلطة التعـيني  ي ،1990

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

  العمومية ذات الطابع اإلداري،
  

ـ مبقتضى املر م ـسوم التنفيذي رق
ذي  13 فــي مؤرخ  95-132

و ماي 13 املوافق 1415 احلجة عام
 حـداث املتعلـق بإ  ،1995 سنة

ــات  ــة للمؤسس ــرات رمسي نش
  .واإلدارات العمومية

  
ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

حمرم عـام   11 مؤرخ يف 08-04
ــاير ســنة  19املوافــق  1429 ين
املتضمن القانون األساسي  ،2008

املوظفني املنتمني لألسالك اخلاص ب
يف املؤسسات واإلدارات  املشتركة
  ،العمومية

  
ـ   مـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

مجـادى   03 مؤرخ يف 12-194
فريل أ 25 املوافق 1433 الثانية عام

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

 وإجرائها،العمومية 
 

 املؤرخ يف 07 املنشور رقم مبقتضى
ايري ـعواملتعلق مب 2011 أفريل 28

اس ـملسابقات على أسا يف االنتقاء
للتوظيـف يف رتـب    اتالشهاد

  .الوظيفة العمومية
 

مبقتضى تعليمة السيد الوزير لدى 
الوزير األول املكلـف بإصـالح   

املؤرخة  151 اخلدمة العمومية رقم
الـيت   2013 ديسمرب سنة 05 يف
تنظـيم وإجـراء    كيفيـات  ددحت

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
 املهنية،
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املؤرخـة   01 مبقتضى التعليمة رقم
ــري 20 يف ــة 2013 فيف  املتعلق

التنفيـذي  بتطبيق أحكام املرسوم 
 فريلأ 25 ؤرخ يفامل 194-12 رقم
تنظيم  كيفياتل دداحمل ،2012 سنة

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
هنية يف املؤسسـات واإلدارات  امل

 العمومية وإجرائها،
  

 السيد الوزير األول تعليمة مبقتضى
 ديسمرب 25 املؤرخة يف 348 رقم

تــدابري تعزيــز املتضــمنة  2014
التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   

 للبالد،
  

مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية 
املؤرخة  698 العامة للميزانية رقم

 املتضــمنة 2015 جــانفي 29 يف
 348 رقـم  تعليمةكيفيات تطبيق ال

 ،2014 ديسمرب 25 املؤرخة يف
  

 املـؤرخ يف  68 مبقتضى املقرر رقم
املتضمن جدول  2015 أكتوبر 11

املخصصـة  توزيع املناصب املالية 
اخلاصـة   رتـب بعض اللاللتحاق ب

وبعض الرتب  باألسالك املشتركة
باإلدارة املكلفة بالسـكن   اخلاصة

 ،2015 بعنوان، والعمران
  
  

 13853 بناء على املراسـلة رقـم  
ــة يف ــوبر 07 املؤرخ  2015 أكت

املتضمنة املوافقة االستثنائية علـى  
تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية 
 لفائدة مديريات التربيـة بعنـوان  

 .بقرارات مركزية 2015
  

  تقرر 
  

إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل
مسابقة علـى  كيفيات فتح حتديد 

بسلك لاللتحاق  أساس الشهادات
 ، رتبـة يف اإلعالم اآليل املهندسني

، مهندس رئيسي يف اإلعـالم اآليل 
لفائدة مديريـة التربيـة لواليـة    

  . مستغامن
  

حيدد عـدد املناصـب    :2املادة 
نصب مايل وحيد مب املطلوب شغلها

، طبقا ملقرر توزيع املناصـب  )01(
  .املالية املذكور أعاله

 
ح املسابقة على أساس تفت: 3املادة 

لاللتحــاق بســلك  الشــهادات
 ، رتبـة املهندسني يف اإلعالم اآليل

مهندس رئيسي يف اإلعـالم اآليل  
للمترشحني احلائزين على شـهادة  
ماجستري يف اإلعالم اآليل أو شهادة 

  .معادلة هلا
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فضال على الشهادات أو  :4املادة 
املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 

ه ، حتدد مقاييس انتقاء الثالثة أعال
ــة   ــب درج ــحني حس املترش

 :االستحقاق كاآليت 
تكوين  شعبة اختصاص مالءمة -1

ـ  راد املترشح مع متطلبات الرتبة امل
  ):نقاط 5إىل  0من (االلتحاق ا 

تطابق ختصص الشهادة مـع   -1.1
متطلبات الرتبة املراد االلتحاق ا 

  ،)إىل نقطتني 0(
 تكـوين  مسار الدراسة أو ال -2.1

  ).نقاط 3إىل  0(
لشــهادة املكمــل لتكــوين ال -2

إىل  0(ة يف نفس التخصص املطلوب
 ،)نقطتني

و الدراسات املنجـزة  األشغال أ -3
   من طرف املترشـح يف ختصصـه   

 ،)إىل نقطتني 0(
 طرفاخلربة املهنية املكتسبة من  -4

نفس املنصـب أو يف  يف   املترشح
 ،)نقاط 6إىل  0(منصب معادل

  ريخ احلصول على الشـهادة تا -5
 ،)إىل نقطتني 0(
إىل  0( املقابلة مع جلنة االنتقاء -6
  :)نقاط 3

ــل   -1.6 ــى التحلي ــدرة عل الق
  نقطتان،: والتلخيص

ــدرات و -2.6 ــؤهالت /الق أو امل
  .نقطة واحدة: اخلاصة

يف حالة تساوي املترشحني يـتم  * 
 :الفصل  وفقا للمعايري التالية 

هيد أو إبنة شابن (ذوي احلقوق  -1
 .)شهيد

األصــناف ذات االحتياجــات -2
املعاقون الذين هلم القدرة ( اخلاصة

على أداء املهام املرتبط بالرتبة املراد 
 .)االلتحاق ا

األولوية لألكـرب  (سن املترشح -3
 .)سنا

الوضــعية العائليــة للمترشــح -4
متزوج له أوالد،متـزوج بـدون   (

 .)أوالد،متكفل بالعائلة، أعزب
  
حيـدد تـاريخ اختتـام    : 5دة املا

على أساس يف املسابقة التسجيالت 
 يوم) 15( مسة عشرالشهادات خب

صدور أول  تاريخ ابتداء منعمل 
  ،إشهار يف الصحافة املكتوبة

  
تودع ملفـات الترشـح   : 6املادة 

  .لدى مديريات التربية بالواليات
وجيب أن حتتوي ملفات املترشحني 

  :على الوثائق اآلتية
للمشـاركة يف  خطـي  طلب  -

  املسابقة،
نسخة مـن بطاقـة التعريـف     -

  الوطنية،
نسخة من املؤهل أو الشـهادة   -

املطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار 
  التكوين،
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بطاقة معلومات متلئ من طرف  -
  .املترشح

يتعين على املترشح املقبول ائيا    
يف املسابقة إمتام ملفـه بالوثـائق   

  :اآلتية
من شـهادة   نسخة طبق األصل -

  إثبات الوضعية جتاه اخلدمة الوطنية،
ـ ـادة السوابـشه - ة ـق العدلي
  سارية املفعول،) 3صحيفة (
اإلقامة، بالنسبة ملسابقات  شهادة -

التوظيف يف املناصب املفتوحـة يف  
 الواليات أو البلديات البعيدة،

  ، 13شهادة امليالد رقم  -
طـب عـام   (شهادتان طبيتان  -

تثبـت قـدرة   ) وأمراض صدرية
  املترشح على شغل الرتبة املقصودة،

  ،مشسيتان) 02(صورتان -
شهادة  العمـل الـيت تثبـت      -

ــة للمترشــح يف  ــة املهني األقدمي
  االختصاص، 

شهادة تثبت مدة العمل املؤدى  -
من طـرف املترشـح، يف إطـار    
جهازي اإلدماج املهين واالجتماعي 

حاملي الشهادات، مـع   للشباب
ملشـغول، عنـد   توضيح املنصب ا

  االقتضاء، 

أي وثيقة تثبت متابعة املترشـح   -
تكوينا أعلى من مستوى الشـهادة  
ــد  ــة يف التخصــص، عن املطلوب

  االقتضاء، 
أي وثيقة تثبت األشغال املنجزة  -

من طرف  املترشح يف التخصص، 
  عند االقتضاء، 

شهادة احلالة العائليـة بالنسـبة    -
  للمترشحني املتزوجني،

  
غـري   نيملترشحا بإمكان :7 املادة
على  املسابقةللمشاركة يف  نياملقبول

لـدى   طعن ميقدأساس الشهادة، ت
 السلطة اليت هلا صالحيات التعـيني 
اليت جيب عليها البت يف هذا الطعن 

مخسـة   قبـل   و الرد على املعنيني
عمل على األقـل مـن   أيام ) 05(

  .تاريخ إجراء املسابقة
  

قرار مفعول هذا ال يسري: 8املادة 
ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر 
يف النشرة الرمسية لوزارة التربيـة  

  .الوطنية
  

  2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف
  األمني العام

  عبد احلكيم بلعابد
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

 
 يـؤرخ فـم 83م ـرار رقـق

ـ  يتضمن 2015أكتوبر  12 تح ف
بسـلك   اللتحاقل امتحان مهين

  مقتصد رئيسيبة املقتصدين رت
 

  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 

 مالفردي اليت  وأالطابع التنظيمي 
 وضعية املوظفني، 

 
ـ مبقتضى  م ـاملرسوم التنفيذي رق

أول رمضان عام  مؤرخ يف 90-99
 سـنة  مـارس  27 املوافق 1410
 ،تعلق بسـلطة التعـيني  ي ،1990

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

  العمومية ذات الطابع اإلداري،
 

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

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

ــات واإلدارات  ــة للمؤسس رمسي
  .العمومية

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

أكتـوبر سـنة    11املوافق  1429
املتضمن القانون األساسـي   2008

ك اخلاص باملوظفني املنتمني لألسال
املعـدل   اخلاصة بالتربية الوطنيـة، 

 واملتمم،
 

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
مجـادى   03 مؤرخ يف 12-194

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

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
 

املؤرخـة   01ة رقم مبقتضى التعليم
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،
 

 السيد الوزير األول تعليمة مبقتضى
 ديسـمرب  25املؤرخة يف  348رقم 

تــدابري تعزيــز املتضــمنة  2014
التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   

 للبالد،
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مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية 
املؤرخـة   698العامة للميزانية رقم 

ــانفي  29يف  ــمنة  2015ج املتض
 348رقـم   تعليمةكيفيات تطبيق ال

 ،2014 ديسمرب 25املؤرخة يف 
 

ـ ـامل رارـمبقتضى الق ي ـؤرخ ف
إطار  ، الذي حيدد2014 يوليو 15

تنظيم املسـابقات واالمتحانـات   
املهنية لاللتحاق بـبعض الرتـب   
املنتمية لألسالك اخلاصة بالتربيـة  

 ،الوطنية
 

ـ ـامل رارـمبقتضى الق ي ـؤرخ ف
، الذي حيـدد  2013سمرب دي 05

قائمة املؤسسات العمومية املؤهلـة  
لتنظيم إجراء املسابقات على أساس 

الختبارات واالمتحانات املهنيـة  ا
لاللتحاق مبختلف الرتب اخلاصـة  

 ،بالتربية الوطنية
 

املـؤرخ يف   69مبقتضى املقرر رقم 
املتضمن جدول  2015أكتوبر  11

املخصصـة  توزيع املناصب املالية 
اخلاصـة   رتـب بعض اللاللتحاق ب

 .2015، بعنوان بالتربية الوطنية
 

 13853بناء على املراسـلة رقـم   
ــة يف ا ــوبر  07ملؤرخ  2015أكت

  املتضمنة املوافقة االستثنائية على 

تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية 
لفائدة مديريات التربيـة بعنـوان   

 .بقرارات مركزية 2015
  
  قرر ت

  
إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل

 امتحان مهـين كيفيات فتح حتديد 
، رتبـة  املقتصدينلك لاللتحاق بس

لفائدة مـديريات  قتصد رئيسي، م
  . التربية

 
حيدد عـدد املناصـب    :2املادة 

ـ املطلوب شغلها  منصـبا   94ـ ب
طبقا ملقرر توزيع املناصـب  ماليا، 

 املالية املذكور أعاله ووفقا للجدول
  .امللحق بالقرار

 
 ينـامله انـاالمتح يفتح: 3املادة 

قتصـد رئيسـي   لاللتحاق برتبة م
للمترشــحني املنــتمني إىل رتبــة 

 )5( مخـس  يثبتون الذين ،قتصدم
 ـذه  الفعليـة  اخلدمة من سنوات
  .الصفة

 
التسـجيالت   آجلحيدد  :4املادة 

 مسة عشـر خب املهين االمتحانيف 
 تـاريخ ابتداء من  يوم عمل )15(

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

القـانون اإلداري أو  (يف  اختبار - 1
 ،و املالية العامـة ) اسبة العموميةاحمل

 ،3 املعامل ساعات، 3 املدة
يف التحرير اإلداري، املدة  اختبار - 2
 .2، املعامل ساعات 3

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

  .إقصائية
 

بإمكان املترشحني غـري   :6املادة 
 االمتحـان املقبولني للمشاركة يف 

عن لدى السلطة اليت ، تقدمي طاملهين

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

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

  .املهين االمتحان
 

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

 .الوطنية
 

  2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف
  األمني العام

  عبد احلكيم بلعابد
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  جدول توزيع املناصب املالية الشاغرة املخصصة لاللتحاق
 مقتصد رئيسي: برتبة 

  
الرقم 

صب انامل  مديرية التربية  التسلسلي
 املفتوحة

 6 الشلف  1
 6 األغواط  2
 11 أم البواقي  3
 7 باتنة  4
 2 بسكرة  5
 3 البويرة  6
 1 متنراست  7
 2 تبسة  8
 1 تلمسان  9
 2 اجلزائر وسط  10
 2  جيجل  11
 3 سطيف  12
 2 سكيكدة  13
 2 عنابة  14
 3 قاملة  15
 2 مستغامن  16
 6 املسيلة  17
 4 معسكر  18
 2 ورقلة  19
 8 وهران  20
 1  اليزي  21
 2 برج بوعريريج  22
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الرقم 
صب ااملن  مديرية التربية  التسلسلي

 املفتوحة
 5 الطارف  23
 4 الوادي  24
 1 سوق أهراس  25
 3 ميلة  26
 1 عني الدفلى  27
 2 عني متوشنت  28

 94 اموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  رة التربية الوطنيةوزا
 
ي ـؤرخ فـم 84م ـرار رقـق

ح ـفت يتضمن 2015 أكتوبر 12
بسـلك   اللتحاقل امتحان مهين

  ناظر ثانويةبة نظار الثانويات رت
  

  التربية الوطنية، ةإن وزير
 

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

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

 مالفردي اليت  وأالطابع التنظيمي 
 وضعية املوظفني، 

 
ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

أول رمضان عام  مؤرخ يف 90-99
 سـنة  مـارس  27 املوافق 1410
 ،تعلق بسـلطة التعـيني  ي ،1990

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار للموظفني
ؤسسات والبلديات وامل 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

ر سـنة  ـأكتوب 11املوافق  1429
املتضمن القانون األساسي  ،2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
املعـدل   اخلاصة بالتربية الوطنيـة، 

 واملتمم،
 

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
مجـادى   03 مؤرخ يف 12-194

فريل أ 25 املوافق 1433الثانية عام 
تنظيم  كيفياتل دداحمل، 2012سنة 

ت والفحوص املسابقات واالمتحانا
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
 

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 

ـ  ات واإلدارات املهنية يف املؤسس
 العمومية وإجرائها،

 
 السيد الوزير األول تعليمة مبقتضى

 ديسـمرب  25املؤرخة يف  348رقم 
تــدابري تعزيــز املتضــمنة  2014

التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   
 للبالد،
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مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية 
املؤرخـة   698العامة للميزانية رقم 

ــانفي  29يف  ــمنة  2015ج املتض
 348رقـم   تعليمةفيات تطبيق الكي

 ،2014 ديسمرب 25املؤرخة يف 
 

 يوليو 15املؤرخ يف  مبقتضى القرار
إطـار تنظـيم    ، الذي حيدد2014

املسابقات واالمتحانـات املهنيـة   
لاللتحاق ببعض الرتـب املنتميـة   

 ،لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
 

ـ ـامل رارـمبقتضى الق ي ـؤرخ ف
حيـدد   ، الذي2013سمرب دي 05

قائمة املؤسسات العمومية املؤهلـة  
لتنظيم إجراء املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  
لاللتحاق مبختلف الرتب اخلاصـة  

 ،بالتربية الوطنية
 

املـؤرخ يف   69مبقتضى املقرر رقم 
املتضمن جدول  2015أكتوبر  11

املخصصـة  توزيع املناصب املالية 
ـ بعض اللاللتحاق ب اخلاصـة   برت

 .2015، بعنوان بالتربية الوطنية
 

 13853بناء على املراسـلة رقـم   
ــة يف  ــوبر  07املؤرخ  2015أكت

املتضمنة املوافقة االستثنائية علـى  
تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية 

لفائدة مديريات التربيـة بعنـوان   
 .بقرارات مركزية 2015

 
  قرر ت

  
إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل

 امتحان مهـين كيفيات فتح ديد حت
، نظار الثانويـات لك لاللتحاق بس

ناظر ثانوية، لفائدة مديريات رتبة 
  . التربية

 
حيدد عـدد املناصـب    :2املادة 

منصـبا   473ـ باملطلوب شغلها 
ماليا، طبقا ملقرر توزيع املناصـب  

 ووفقا للجدول املالية املذكور أعاله
  .امللحق بالقرار

 
 ينـامله انـمتحاال يفتح: 3املادة 

نـاظر ثانويـة   لاللتحاق برتبـة  
  :للمترشحني املنتمني إىل رتب

 الـذين  ،أساتذة التعليم الثانوي -
 مـن  سـنوات ) 5( مخس يثبتون
 ،الصفة ذه الفعلية اخلدمة

املستشارون الرئيسيون للتربية  -
احلاصلون على شهادة الليسـانس  
يف التعليم العايل أو شهادة معادلـة  

 سنوات) 5( مخس بتونيث الذينهلا، 
 الصـفة  ـذه  الفعلية اخلدمة من

  .وينحدرون من أسالك التعليم
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التسجيالت يف  آجلحيدد  :4املادة 
 )15( مسة عشرخب املهين االمتحان
اإللصاق،  تاريخابتداء من  يوم عمل

  .يف أماكن العمل
 

 املهـين  االمتحان شملي :5املادة 
  :االختبارات التالية

ــار - 1 إداري أو ذو طــابع  اختب
 سـاعات،  3 املدة ،حترير إداري 

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

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

  .إقصائية
 

بإمكان املترشحني غـري   :6املادة 
 االمتحـان املقبولني للمشاركة يف 

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

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

  .املهين االمتحان
 

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

  .الوطنية
                                                                           

 2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف
  األمني العام

 عبد احلكيم بلعابد
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  جدول توزيع املناصب املالية الشاغرة املخصصة لاللتحاق
  ناظر ثانوية: رتبة ب

الرقم 
 املناصب املفتوحة  مديرية التربية  التسلسلي

 6 رارأد  1
 5 الشلف  2
 4 األغواط  3
 35 أم البواقي  4
 11 باتنة  5
 13 جباية  6
 12 بسكرة  7
 4 بشار  8
 8 البليدة  9
 6 البويرة  10
 7 تبسة  11
 8 تلمسان  12
 10 تيارت  13
 20 تيزي وزو  14
 7 اجلزائر شرق  15
 10 اجلزائر وسط  16
 9 اجلزائر غرب  17
 12 اجللفة  18
 5  جيجل  19
 48 سطيف  20
 9  سعيدة  21
 16 سكيكدة  22
 7 سيدي بلعباس  23
 15 عنابة  24
 6 قاملة  25
 17 قسنطينة  26
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الرقم 
 صب املفتوحةااملن  مديرية التربية  التسلسلي

 4 املدية  27
 4 مستغامن  28
 12 املسيلة  29
 9 معسكر  30
 3 ورقلة  31
 19 وهران  32
 2 البيض  33
 8 برج بوعريريج  34
 6 بومرداس  35
 7 الطارف  36
 1 تندوف  37
 4 تيسمسيلت  38
 18 الوادي  39
 9 خنشلة  40
 10 سوق أهراس  41
 8 تيبازة  42
 10 ميلة  43
 6 عني الدفلى  44
 4 النعامة  45
 10 عني متوشنت  46
 9 غرداية  47

 473 اموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  زارة التربية الوطنيةو
  
 يـؤرخ فـم 85م ـرار رقـق

فـتح   يتضمن 2015أكتوبر  12
بسـلك   اللتحاقل امتحان مهين

مستشاري التوجيـه واإلرشـاد   
بـة مستشـار   رت املدرسي واملهين

رئيسي للتوجيه واإلرشاد املدرسي 
  واملهين

  
  التربية الوطنية، ةإن وزير

 
 145-66مبقتضى املرسـوم رقـم   

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

بتحرير ونشر بعض القرارات ذات 
 مالفردي اليت  وأالطابع التنظيمي 
 وضعية املوظفني، 

 
ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

أول رمضان عام  مؤرخ يف 90-99
 سـنة  مارس 27 املوافـق 1410
 ،تعلق بسـلطة التعـيني  ي ،1990

 لنســـبةبا ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

  العمومية ذات الطابع اإلداري،
 
  

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

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

ــات واإلدارات  ــة للمؤسس رمسي
  .العمومية

 
ـ مبقتضى  م ـاملرسوم التنفيذي رق

شــوال   11 مؤرخ يف 08-315
سنة  أكتوبر 11املوافق  1429عام 

املتضمن القانون األساسـي   2008
اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 

املعـدل   اخلاصة بالتربية الوطنيـة، 
 واملتمم،

 
ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

مجـادى   03 مؤرخ يف 12-194
 فريلأ 25 فقاملوا 1433الثانية عام 

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

 العمومية وإجرائها،
 

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،
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 السيد الوزير األول تعليمة مبقتضى
 ديسـمرب  25املؤرخة يف  348رقم 

تــدابري تعزيــز املتضــمنة  2014
التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   

 للبالد،
 

 مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية
املؤرخـة   698العامة للميزانية رقم 

ــانفي  29يف  ــمنة  2015ج املتض
 348رقـم   تعليمةكيفيات تطبيق ال

 ،2014 ديسمرب 25املؤرخة يف 
 

 يوليو 15املؤرخ يف  مبقتضى القرار
إطـار تنظـيم    ، الذي حيدد2014

املسابقات واالمتحانـات املهنيـة   
لاللتحاق ببعض الرتـب املنتميـة   

 ،ربية الوطنيةلألسالك اخلاصة بالت
 

ـ ـامل رارـمبقتضى الق ي ـؤرخ ف
، الذي حيـدد  2013سمرب دي 05

قائمة املؤسسات العمومية املؤهلـة  
لتنظيم إجراء املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  
لاللتحاق مبختلف الرتب اخلاصـة  

 ،بالتربية الوطنية
 

املـؤرخ يف   69مبقتضى املقرر رقم 
املتضمن جدول  2015أكتوبر  11

املخصصـة  توزيع املناصب املالية 
اخلاصـة   رتـب بعض اللاللتحاق ب

 .2015، بعنوان بالتربية الوطنية

 13853بناء على املراسـلة رقـم   
ــة يف  ــوبر  07املؤرخ  2015أكت

املتضمنة املوافقة االستثنائية علـى  
تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية 
لفائدة مديريات التربيـة بعنـوان   

 .بقرارات مركزية 2015
  
  قرر ت

  
إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل

 امتحان مهـين كيفيات فتح حتديد 
مستشاري التوجيه لك لاللتحاق بس

، رتبـة  واإلرشاد املدرسي واملهين
مستشار رئيسي للتوجيه واإلرشاد 
املدرسي واملهين، لفائدة مديريات 

  . التربية
 

حيدد عـدد املناصـب    :2املادة 
ـ شغلها  املطلوب منصـبا   63ـ ب
طبقا ملقرر توزيع املناصـب  ماليا، 

 املالية املذكور أعاله ووفقا للجدول
  .امللحق بالقرار

 
 املهـين  االمتحـان  يفتح: 3املادة 

مستشار رئيسـي  لاللتحاق برتبة 
للتوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين 
للمترشــحني املنــتمني إىل رتبــة 
مستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي 

) 5( مخـس  يثبتون الذين ،املهينو
 ـذه  الفعليـة  اخلدمة من سنوات
  .الصفة
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التسجيالت يف  آجلحيدد  :4املادة 
 )15( مسة عشرخب املهين االمتحان
اإللصاق،  تاريخابتداء من  يوم عمل

  .يف أماكن العمل
 

 املهـين  االمتحـان  شملي :5املادة 
  :االختبارات التالية

 3 املدة ،يف االختصاص اختبار - 1
 ،3 املعامل ساعات،

ذو طابع إداري أو حترير  اختبار - 2
 .2، املعامل ساعات 3إداري، املدة 

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

  .إقصائية
 

بإمكان املترشحني غـري   :6املادة 
 االمتحـان املقبولني للمشاركة يف 

، تقدمي طعن لدى السلطة اليت املهين
تعيني اليت جيب عليها هلا صالحية ال

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

على األقل مـن تـاريخ إجـراء    
  .املهين االمتحان

 
يسري مفعول هذا القرار  :7املادة 

ابتداء من تاريخ التوقيع عليه و ينشر 
يف النشرة الرمسية لـوزارة التربيـة   

  .الوطنية
  

 2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف
  األمني العام

  عبد احلكيم بلعابد
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  جدول توزيع املناصب املالية الشاغرة املخصصة لاللتحاق
  مستشار رئيسي للتوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين: رتبة ب

  
الرقم 

 املناصب املفتوحة  مديرية التربية  التسلسلي
 2 الشلف  1
 2 األغواط  2
 1 باتنة  3
 3 جباية  4
 6 بشار  5
 2 ويرةالب  6
 1 متنراست  7
 3 تلمسان  8
 1 تيارت  9
 6 اجلزائر شرق  10
 3 اجلزائر وسط  11
 2 اجلزائر غرب  12
 2 سطيف  13
 1  سعيدة  14
 1 سكيكدة  15
 1 سيدي بلعباس  16
 1 عنابة  17
 4 املسيلة  18
 4 ورقلة  19
 4 وهران  20
 1  اليزي  21
 1 برج بوعريريج  22
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الرقم 
 صب املفتوحةااملن  ة التربيةمديري  التسلسلي

 3 الطارف  23
 2 الوادي  24
 2 سوق أهراس  25
 1 النعامة  26
 1 غرداية  27
 2 غليزان  28

 63 اموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
ي ـؤرخ فـم 86م ـرار رقـق

فـتح   يتضمن 2015 أكتوبر 12
 مسابقة على أساس الشـهادات 

مستشـاري  بسـلك   اللتحاقل
التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين 
رتبة مستشار التوجيه واإلرشـاد  

  املدرسي واملهين
 

  التربية الوطنية، ةإن وزير
 

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

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

 مالفردي اليت  وأالطابع التنظيمي 
 وضعية املوظفني، 

 
ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

أول رمضان عام  مؤرخ يف 90-99
 سـنة  مـارس  27 املوافق 1410
 ،تعلق بسـلطة التعـيني  ي ،1990

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار للموظفني
سات والبلديات واملؤس 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
كتـوبر سـنة   أ 11املوافق  1429
املتضمن القانون األساسي  ،2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
املعـدل   اخلاصة بالتربية الوطنيـة، 

 واملتمم،
 

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
مجـادى   03 مؤرخ يف 12-194

فريل أ 25 املوافق 1433الثانية عام 
تنظيم  كيفياتل دداحمل، 2012سنة 

الفحوص املسابقات واالمتحانات و
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
يوليو  15يف  املؤرخ مبقتضى القرار

إطـار تنظـيم   ، الذي حيدد 2014
املسابقات واالمتحانـات املهنيـة   
لاللتحاق ببعض الرتـب املنتميـة   

 ،لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
 

 الوزاري املشـترك  مبقتضى القرار
، 2014ل سـنة  أفري 07يف  املؤرخ

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

 
 السيد الوزير األول تعليمة مبقتضى

 ديسـمرب  25املؤرخة يف  348رقم 
تــدابري تعزيــز املتضــمنة  2014

التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   
 للبالد،

 
قتضى الربقية الصادرة عن املديرية مب

املؤرخـة   698العامة للميزانية رقم 
ــانفي  29يف  ــمنة  2015ج املتض

 348رقـم   تعليمةكيفيات تطبيق ال
 ،2014 ديسمرب 25املؤرخة يف 

 
املؤرخـة   01مبقتضى التعليمة رقم 

املتعلقة بتطبيق  2013فيفري  20يف 
م ـذي رقـالتنفيأحكام املرسوم 

سنة  فريلأ 25خ يف ؤرامل 12-194
تنظـيم   كيفيـات ل دداحمل ،2012

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
 

املـؤرخ   69مبقتضى املقرر رقـم  
املتضـمن   2015أكتوبر  11ي ـف

جدول توزيـع املناصـب املاليـة    
 رتببعض الاملخصصة لاللتحاق ب

، بعنـوان  يـة اخلاصة بالتربية الوطن
2015. 

 

 13853بناء على املراسـلة رقـم   
ــة يف  ــوبر  07املؤرخ  2015أكت

املتضمنة املوافقة االستثنائية علـى  
تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية 
لفائدة مديريات التربيـة بعنـوان   

 .بقرارات مركزية 2015
  
  قرر ت

  
إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل

لـى  مسابقة عكيفيات فتح حتديد 
لك لاللتحاق بس أساس الشهادات

التوجيـه واإلرشـاد    يمستشار
مستشـار  ، رتبـة  املدرسي واملهين

، التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين
  . لفائدة مديريات التربية

 
حيدد عـدد املناصـب   :2املادة 

منصـبا   666ب  املطلوب شغلها
ماليا، طبقا ملقرر توزيع املناصـب  

 قا للجدولووف املالية املذكور أعاله
  .امللحق بالقرار

 
املسابقة على أساس  تفتح: 3املادة 

مستشار لاللتحاق برتبة  الشهادات
 التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين

  :للمترشحني احلاصلني على
شهادة الليسـانس يف علـوم    -

التربية فرع علوم التربيـة، بكـل   
 ختصصاته،
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شهادة الليسانس يف علم النفس  -
 ختصصاته، فرع علم النفس، بكل

شـهادة الليسـانس يف علــم    -
االجتماع فرع علم االجتمـاع،  

  .بكل ختصصاته
  

فضال على الشهادات أو  :4املادة 
املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 
الثالثة أعاله ، حتدد مقاييس انتقاء 
ــة   ــب درج ــحني حس املترش

 :االستحقاق كاآليت 
مــؤهالت تكــوين  مالءمــة -1

ك أو املترشح مع متطلبات السـل 
يف للمشـاركة  الرتبة املطلـوبني  

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

  ،)نقاط 6إىل  0(متطلبات الرتبة 
مسار الدراسة أو التكـوين   -2.1

  ).نقاط 7إىل  0(
أو لشـهادة  املكمل لتكوين ال -2

يف للمشـاركة  املطلـوبني  املؤهل 
عنـد   ،يف نفس التخصص املسابقة
 ،)إىل نقطتني 0(ء االقتضا

و الدراسات املنجزة األشغال أ -3
 ،من طرف املترشح يف التخصـص 

 ،)إىل نقطة واحدة 0(عند االقتضاء 
اخلربة املهنية املكتسـبة مـن    -4

 ،)نقاط6إىل 0(  املترشح طرف
 تاريخ احلصول على الشـهادة  -5
 ،)نقاط5إىل 0(

 نتائج املقابلة مع جلنة االنتقـاء  -6
  ):نقاط3إىل 0(

ــل   -1.6 ــى التحلي ــدرة عل الق
 نقطة واحدة،: والتلخيص

نقطة : القدرة على التواصل -2.6
  واحدة،

أو املــؤهالت /القـدرات و  -3.6
  . نقطة واحدة: اخلاصة

يف حالة تساوي املترشحني يـتم  * 
 :الفصل  وفقا للمعايري التالية 

شـهيد أو  ابن (ذوي احلقوق  -1
 .)شهيدإبنة 

 األصناف ذات االحتياجـات -2
املعاقون الذين هلم القـدرة  (اخلاصة

على أداء املهام املرتبط بالرتبة املراد 
 .)االلتحاق ا

األولوية لألكـرب  (سن املترشح -3
 .)سنا 

الوضعية العائليـة للمترشـح   -4
متزوج له أوالد،متـزوج بـدون   (

  .)أوالد،متكفل بالعائلة، أعزب
 

التسـجيالت   آجلحيدد  :5املادة 
 اس الشهاداتعلى أس املسابقةيف 

ابتداء  يوم عمل )15( مسة عشرخب
صدور أول إشهار يف  اريخـتمن 

  .الصحافة املكتوبة
 

تودع ملفـات الترشـح    :6املادة 
  .لدى مديريات التربية بالواليات
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وجيب أن حتتوي ملفات املترشحني 
  :على الوثائق اآلتية

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

 الوطنية،
املؤهـل أو   مـن ) 01(نسخة  -

الشهادة املطلوبة، اليت تكون مرفقة 
بكشف النقاط املتعلـق باملسـار   

 الدراسي أو التكويين،
استمارة معلومات يتم ملؤها من  -

 .طرف املترشح
جيب على املترشحني املقبولني ائيا 
يف مسابقات التوظيف قبل التعيني 
إمتام ملفام اإلداريـة  بالوثـائق   

  :اآلتية
ق  األصل مـن  طب) 01(نسخة  -

شهادة إثبات وضعية املترشح جتاه 
 اخلدمة الوطنية، مصادق عليها،

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

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

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

العام وطب األمـراض الصـدرية   
تثبتان ) مسلمتان من طبيب خمتص

أهلية املترشـح لشـغل املنصـب    
 املطلوب،

 مشسيتان،) 02(صورتان  -

شهادة تثبت صفة ابن أو أرملة  -
 .شهيد، عند االقتضاء

شهادات العمل اليت تثبت اخلربة  -
املهنية املكتسبة من قبل املترشح يف 

 التخصص،
 اةلعمل املؤدشهادة تثبت مدة ا -

العقود من طرف املترشح يف إطار 
هـاز اإلدمـاج املهـين    اخلاصة جب

املي الشـهادات،  حلواالجتماعي 
، عنـد  بصفة متعاقد أو مستخلف

 االقتضاء،
أعلى مكمال وثيقة تثبت تكوينا  -

املطلـوب  أو املؤهل من الشهادة 
نفـس  يف  للمشاركة يف املسـابقة 

 التخصص، عند االقتضاء،
ــت  - ــة تثب ــال أو اوثيق ألعم

املنجزة مـن طـرف     الدراسات
ــد  املترشــح يف التخصــص، عن

 االقتضاء،
ــبة   - ــة بالنس ــهادة عائلي ش

 للمترشحني املتزوجني،
تفوق املترشـح يف   وثيقة تثبت -

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

 االقتضاء،
 

بإمكان املترشحني غـري   :7املادة 
على  ابقةاملساملقبولني للمشاركة يف 

، تقدمي طعن لدى أساس الشهادات
السلطة اليت هلا صالحية التعيني اليت 
جيب عليها البت يف هذا الطعـن  
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) 5(والرد على املعنيني قبل مخسة 
أيام عمل على األقـل من تـاريخ  

  .املسابقةإجراء هذه 
  

يسري مفعول هذا القرار  :8املادة 
ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر 

نشرة الرمسية لوزارة التربيـة  يف ال
  .الوطنية

  
 2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف

  األمني العام
  عبد احلكيم بلعابد
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  جدول توزيع املناصب املالية الشاغرة املخصصة لاللتحاق
  مستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين: رتبة ب

  
الرقم 

  املفتوحةاملناصب   مديرية التربية  التسلسلي
 14 أدرار  1
 19 الشلف  2
 13 األغواط  3
 15 أم البواقي  4
 12 باتنة  5
 27 جباية  6
 3 بسكرة  7
 8 بشار  8
 20 البليدة  9
 12 البويرة  10
 5 متنراست  11
 13 تبسة  12
 16 تلمسان  13
 17 تيارت  14
 21 تيزي وزو  15
 9 اجلزائر شرق  16
 6 اجلزائر وسط  17
 16 اجلزائر غرب  18
 18 اجللفة  19
 10  جيجل  20
 31 سطيف  21
 11  سعيدة  22
 10 سكيكدة  23
 15 سيدي بلعباس  24
 13 عنابة  25
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الرقم 
 صب املفتوحةااملن  مديرية التربية  التسلسلي

 11 قاملة  26
 25 قسنطينة  27
 16 املدية  28
 10 مستغامن  29
 18 املسيلة  30
 18 معسكر  31
 13 ورقلة  32
 24 وهران  33
 10 البيض  34
 6  اليزي  35
 12 برج بوعريريج  36
 16 بومرداس  37
 11 الطارف  38
 4 تندوف  39
 6 تيسمسيلت  40
 19 الوادي  41
 14 خنشلة  42
 11 سوق أهراس  43
 7 تيبازة  44
 11 ميلة  45
 14 عني الدفلى  46
 8 النعامة  47
 8 عني متوشنت  48
 6 غرداية  49
 14 غليزان  50

 666 اموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
 يـؤرخ فـم 87م ـرار رقـق

ح ـفت يتضمن 2015 أكتوبر 12
بسـلك   اللتحاقل امتحان مهين

مستشـار  بة مستشاري التربية رت
  رئيس للتربية

 
  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 
 مالفردي اليت  وأالطابع التنظيمي 
 وضعية املوظفني، 

 
ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

أول رمضان عام  مؤرخ يف 90-99
 سـنة  مـارس  27 املوافق 1410
 ،تعلق بسـلطة التعـيني  ي ،1990

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

  العمومية ذات الطابع اإلداري،
 

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

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

ــات واإلدارات  ــة للمؤسس رمسي
  .العمومية

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

أكتـوبر سـنة    11املوافق  1429
املتضمن القانون األساسي  ،2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
املعـدل   اخلاصة بالتربية الوطنيـة، 

 واملتمم،
 

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
مجـادى   03 مؤرخ يف 12-194

 25 املوافـق  1433الثانية عــام  
 كيفياتل دداحمل، 2012سنة فريل أ

تنظيم املسـابقات واالمتحانـات   
والفحوص املهنية يف املؤسسـات  

 واإلدارات العمومية وإجرائها،
 

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،
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 السيد الوزير األول تعليمة مبقتضى
 ديسـمرب  25املؤرخة يف  348رقم 

تــدابري تعزيــز املتضــمنة  2014
التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   

 للبالد،
 

ملديرية مبقتضى الربقية الصادرة عن ا
املؤرخـة   698العامة للميزانية رقم 

ــانفي  29يف  ــمنة  2015ج املتض
 348رقـم   تعليمةكيفيات تطبيق ال

 ،2014 ديسمرب 25املؤرخة يف 
 

 يوليو 15املؤرخ يف  مبقتضى القرار
إطـار تنظـيم    ، الذي حيدد2014

املسابقات واالمتحانـات املهنيـة   
لاللتحاق ببعض الرتـب املنتميـة   

 ،صة بالتربية الوطنيةلألسالك اخلا
 

ـ ـامل رارـمبقتضى الق ي ـؤرخ ف
، الذي حيـدد  2013سمرب دي 05

قائمة املؤسسات العمومية املؤهلـة  
لتنظيم إجراء املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  
لاللتحاق مبختلف الرتب اخلاصـة  

 ،بالتربية الوطنية
 

املـؤرخ يف   69مبقتضى املقرر رقم 
املتضمن جدول  2015وبر أكت 11

املخصصـة  توزيع املناصب املالية 
اخلاصـة   رتـب بعض اللاللتحاق ب

 .2015، بعنوان بالتربية الوطنية

 13853بناء على املراسـلة رقـم   
ــة يف  ــوبر  07املؤرخ  2015أكت

املتضمنة املوافقة االستثنائية علـى  
تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية 

ن لفائدة مديريات التربيـة بعنـوا  
 .بقرارات مركزية 2015

 
  قرر ت

  
إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل

 امتحان مهـين كيفيات فتح حتديد 
، مستشاري التربيةلك لاللتحاق بس

مستشار رئيس للتربية، لفائدة رتبة 
  . مديريات التربية

  
حيدد عـدد املناصـب   :2املادة 

منصـبا   340 باملطلوب شغلها 
املناصـب  ماليا، طبقا ملقرر توزيع 

 ووفقا للجدول املالية املذكور أعاله
  .امللحق بالقرار

 
 ينـامله انـاالمتح يفتح: 3املادة 

مستشـار رئـيس   لاللتحاق برتبة 
للتربية للمترشـحني املنـتمني إىل   

  :رتب
 ،املستشارون الرئيسيون للتربية -

 من سنوات) 5( مخس يثبتون الذين
 الصــفة ــذه الفعليــة اخلدمــة

 أسالك التعليم،واملنحدرون من 
 الذينمستشارو التربية املرمسون  -

 مـن  سـنوات ) 5( مخس يثبتون
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 الصــفة ــذه الفعليــة اخلدمــة
 واملنحدرون من أسالك التعليم،

األساتذة الرئيسيون يف التعليم  -
) 5( مخـس  يثبتون الذين املتوسط،
 ـذه  الفعلية ةـاخلدم من سنوات
 ،الصفة

 
التسـجيالت   آجلحيدد  :4املادة 

 مسة عشـر خب املهين المتحانايف 
 تـاريخ ابتداء من  يوم عمل )15(

  .اإللصاق، يف أماكن العمل
 

 املهـين  االمتحان شملي :5املادة 
  :االختبارات التالية

ذو طابع إداري أو حترير  اختبار - 1
  ،3 املعامل ساعات، 3 املدة إداري

يف علوم التربية أو علـم   اختبار - 2
  .2 املعامل ساعات، 3 املدةالنفس، 

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

  .إقصائية

بإمكان املترشحني غـري   :6املادة 
 االمتحـان املقبولني للمشاركة يف 

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

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

  .املهين االمتحان
 

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

  .الوطنية
                                                                           

 2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف
  مني العاماأل

  عبد احلكيم بلعابد
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  جدول توزيع املناصب املالية الشاغرة املخصصة لاللتحاق
  مستشار رئيس للتربية: رتبة ب

  
الرقم 

 املناصب املفتوحة  مديرية التربية  التسلسلي
 4 أدرار  1
 10 الشلف  2
 6 األغواط  3
 3 أم البواقي  4
 5 باتنة  5
 4 بسكرة  6
 8 بشار  7
 14 دةالبلي  8
 8 البويرة  9
 3 متنراست  10
 6 تبسة  11
 17 تلمسان  12
 15 تيارت  13
 13 تيزي وزو  14
 8 اجلزائر شرق  15
 6 اجلزائر وسط  16
 6 اجلزائر غرب  17
 16 اجللفة  18
 11  جيجل  19
 21 سطيف  20
 7  سعيدة  21
 7 سكيكدة  22
 13 عنابة  23
 9 قاملة  24
 3 املدية  25
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الرقم 
 صب املفتوحةااملن  مديرية التربية  ليالتسلس
 8 مستغامن  26
 8 ورقلة  27
 29 وهران  28
 5 البيض  29
 1  اليزي  30
 6 برج بوعريريج  31
 3 بومرداس  32
 8 الطارف  33
 4 تيسمسيلت  34
 6 الوادي  35
 7 سوق أهراس  36
 7 تيبازة  37
 15 ميلة  38
 1 عني الدفلى  39
 6 عني متوشنت  40
 3 ةغرداي  41

 340 اموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
ي ـؤرخ فـم 88م ـرار رقـق

فـتح   يتضمن 2015 أكتوبر 12
بسـلك   اللتحاقل امتحان مهين

مستشـار  بة مستشاري التربية رت
  التربية

 
  التربية الوطنية، ةإن وزير

 
 145-66رقـم   مبقتضى املرسـوم 

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

بتحرير ونشر بعض القرارات ذات 
 مالفردي اليت  وأالطابع التنظيمي 
 وضعية املوظفني، 

 
ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

أول رمضان عام  مؤرخ يف 90-99
 سـنة  مـارس  27 املوافق 1410
 ،نيتعلق بسـلطة التعـي  ي ،1990

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

  العمومية ذات الطابع اإلداري،
 

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

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

ــات واإلدا ــة للمؤسس رات رمسي
  .العمومية

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

أكتـوبر سـنة    11املوافق  1429
املتضمن القانون األساسي  ،2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
املعـدل   اخلاصة بالتربية الوطنيـة، 

 واملتمم،
 

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
مجـادى   03 مؤرخ يف 12-194

فريل أ 25 املوافق 1433لثانية عام ا
تنظيم  كيفياتل دداحمل، 2012سنة 

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
 

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،
 

 السيد الوزير األول تعليمة مبقتضى
 ديسـمرب  25املؤرخة يف  348رقم 

تــدابري تعزيــز املتضــمنة  2014
التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   

 للبالد،
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قية الصادرة عن املديرية مبقتضى الرب
املؤرخـة   698العامة للميزانية رقم 

ــانفي  29يف  ــمنة  2015ج املتض
 348رقـم   تعليمةكيفيات تطبيق ال

 ،2014 ديسمرب 25املؤرخة يف 
 

 يوليو 15املؤرخ يف  مبقتضى القرار
إطـار تنظـيم    ، الذي حيدد2014

املسابقات واالمتحانـات املهنيـة   
ميـة  لاللتحاق ببعض الرتـب املنت 

 ،لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
 

 05املـؤرخ يف   مبقتضـى القـرار  
قائمـة  ، الذي حيدد 2013سمرب دي

املؤسسات العمومية املؤهلة لتنظيم 
إجراء املسـابقات علـى أسـاس    
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  
لاللتحاق مبختلف الرتب اخلاصـة  

 ،بالتربية الوطنية
 

رخ يف املـؤ  69مبقتضى املقرر رقم 
املتضمن جدول  2015أكتوبر  11

املخصصـة  توزيع املناصب املالية 
اخلاصـة   رتـب بعض اللاللتحاق ب

 .2015، بعنوان بالتربية الوطنية
 

 13853بناء على املراسـلة رقـم   
ــة يف  ــوبر  07املؤرخ  2015أكت

  املتضمنة املوافقة االستثنائية على 

تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية 
التربيـة بعنـوان    لفائدة مديريات

 .بقرارات مركزية 2015
 
  قرر ت

  
إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل

 امتحان مهـين كيفيات فتح حتديد 
، مستشاري التربيةلك لاللتحاق بس

مستشـار التربيـة، لفائـدة    رتبة 
  . مديريات التربية

حيدد عـدد املناصـب    :2املادة 
منصـبا   627 باملطلوب شغلها 
توزيع املناصـب   ماليا، طبقا ملقرر

 ووفقا للجدول املالية املذكور أعاله
  .امللحق بالقرار

 
 املهـين  االمتحـان  يفتح: 3املادة 

مستشـار التربيـة   لاللتحاق برتبة 
  :للمترشحني املنتمني إىل رتب

 الذين ،أساتذة التعليم املتوسط -
 مـن  سـنوات ) 5( مخس يثبتون
 ،الصفة ذه الفعلية ةـاخلدم

للتربيـة،   املشرفون الرئيسيون -
 من سنوات )7( سبع يثبتون الذين

 ،الصفة ذه الفعلية اخلدمة
 الذين أساتذة التعليم األساسي، -

 اخلدمة من سنوات) 7( سبع يثبتون
 ،الصفة ذه الفعلية
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التسـجيالت   آجلحيدد  :4املادة 
 مسة عشـر خب املهين االمتحانيف 

 تـاريخ ابتداء من  يوم عمل )15(
  .عملاإللصاق، يف أماكن ال

 
 املهـين  االمتحان شملي :5املادة 

  :االختبارات التالية
ذو طابع إداري أو حترير  اختبار - 1

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

 ،2 املعامل ساعات،
يف  20مـن   5كل عالمة تقل عن 

أحد االختبارات الكتابيـة تعـد   
  .إقصائية

 
رشحني غـري  بإمكان املت :6املادة 

 االمتحـان املقبولني للمشاركة يف 

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

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

  .املهين االمتحان
 

يسري مفعول هذا القرار  :7املادة 
ريخ التوقيـع عليـه و   ابتداء من تا

ينشر يف النشرة الرمسيـة لـوزارة   
  .التربية الوطنية

  
 2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف

  األمني العام
  عبد احلكيم بلعابد
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  جدول توزيع املناصب املالية الشاغرة املخصصة لاللتحاق
  مستشار التربية: رتبة ب

  
الرقم 

 املناصب املفتوحة  مديرية التربية  التسلسلي
 13 ارأدر  1
 10 الشلف  2
 13 األغواط  3
 10 باتنة  4
 14 جباية  5
 18 بسكرة  6
 2 متنراست  7
 10 تبسة  8
 39 تلمسان  9
 10 تيارت  10
 17 تيزي وزو  11
 8 اجلزائر غرب  12
 8 اجللفة  13
 31  جيجل  14
 38 سطيف  15
 13  سعيدة  16
 23 سكيكدة  17
 9 سيدي بلعباس  18
 47 عنابة  19
 9 قاملة  20
 8 قسنطينة  21
 7 املدية  22
 11 مستغامن  23
 25 معسكر  24
 13 ورقلة  25
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الرقم 
 صب املفتوحةااملن  مديرية التربية  التسلسلي

 14 وهران  26
 12 البيض  27
 4  اليزي  28
 18 برج بوعريريج  29
 7 بومرداس  30
 8 الطارف  31
 2 تندوف  32
 6 تيسمسيلت  33
 34 الوادي  34
 34 خنشلة  35
 20 سوق أهراس  36
 13 تيبازة  37
 9 ميلة  38
 13 عني الدفلى  39
 10 النعامة  40
 8 عني متوشنت  41
 9 غرداية  42

 627 اموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
ي ـؤرخ فـم 89م ـرار رقـق

ح ـفت يتضمن 2015 أكتوبر 12
ــا ـ مس ــى أسـ اس ـبقة عل

بسلك  اقـاللتحل اداتـالشه
  مشرف التربيةبة مشريف التربية رت

 
  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 
 مالفردي اليت  وأالطابع التنظيمي 

 ظفني، وضعية املو
 

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

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

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

  العمومية ذات الطابع اإلداري،
 

ـ مبقتضى املرسوم التنف م ـيذي رق
ذي احلجة  13 مؤرخ يف 95-132

   و سنةماي 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 األساسي  ،2008

 املنتمني لألسالك اخلاص باملوظفني
املعـدل   اخلاصة بالتربية الوطنيـة، 

 واملتمم،
 

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
مجـادى   03 مؤرخ يف 12-194

فريل أ 25 املوافق 1433الثانية عام 
تنظيم  كيفياتل دداحمل، 2012سنة 

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 ،العمومية وإجرائها
 

ـ  ؤرخـامل رارـالق مبقتضى ي ـف
إطار ، الذي حيدد 2014يوليو  15

تنظيم املسـابقات واالمتحانـات   
املهنية لاللتحاق بـبعض الرتـب   
املنتمية لألسالك اخلاصة بالتربيـة  

 ،الوطنية
 

 الوزاري املشـترك  مبقتضى القرار
، 2014أفريل سـنة   07يف  املؤرخ

قائمـة املـؤهالت   الذي حيـدد  
طلوبـة للتوظيـف   والشهادات امل
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والترقية يف بعض الرتب اخلاصـة  
 املعدل واملتمم، ،بالتربية الوطنية

 
 السيد الوزير األول تعليمة مبقتضى

 ديسـمرب  25املؤرخة يف  348رقم 
تــدابري تعزيــز املتضــمنة  2014

التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   
 للبالد،

 
مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية 

املؤرخـة   698رقم  العامة للميزانية
ــانفي  29يف  ــمنة  2015ج املتض

 348رقـم   تعليمةكيفيات تطبيق ال
 ،2014 ديسمرب 25املؤرخة يف 

 
املؤرخـة   01مبقتضى التعليمة رقم 

املتعلقة بتطبيق  2013فيفري  20يف 
-12التنفيذي رقم أحكام املرسوم 

سـنة   فريـل أ 25ؤرخ يف امل 194
تنظـيم   كيفيـات ل دداحمل ،2012
ات واالمتحانات والفحوص املسابق

املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  
 العمومية وإجرائها،

 
املـؤرخ يف   69مبقتضى املقرر رقم 

املتضمن جدول  2015أكتوبر  11
املخصصـة  توزيع املناصب املالية 

اخلاصـة   رتـب بعض اللاللتحاق ب
 .2015، بعنوان بالتربية الوطنية

 

 13853بناء على املراسـلة رقـم   
ــة ــوبر  07يف  املؤرخ  2015أكت

املتضمنة املوافقة االستثنائية علـى  
تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية 
لفائدة مديريات التربيـة بعنـوان   

 .بقرارات مركزية 2015
 
 قرر ت

  
إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل

مسابقة علـى  كيفيات فتح حتديد 
لك لاللتحاق بس الشهاداتأساس 

التربية،  فمشر، رتبة التربية يفمشر
  . لفائدة مديريات التربية

 
حيدد عـدد املناصـب    :2املادة 

منصـبا   4325ب  املطلوب شغلها
ماليا، طبقا ملقرر توزيع املناصـب  

 ووفقا للجدول املالية املذكور أعاله
  .امللحق بالقرار

 
املسابقة على أساس  تفتح: 3املادة 

 فمشرلاللتحاق برتبة  الشهادات
حلاصلني علـى  للمترشحني ا التربية

شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية 
أو ما يعادهلا يف مجيع الفروع بكل 

  .ختصصاا
 

فضال على الشهادات أو  :4املادة 
املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 
الثالثة أعاله ، حتدد مقاييس انتقاء 
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ــة   ــب درج ــحني حس املترش
 :االستحقاق كاآليت 

مـؤهالت تكـوين    مالءمة -1
ح مع متطلبات السـلك أو  املترش

يف للمشـاركة  الرتبة املطلـوبني  
  ):نقطة 13إىل  0( املسابقة

تطابق ختصص الشهادة مع  -1.1
  ،)نقاط 6إىل  0(متطلبات الرتبة 

مسار الدراسة أو التكـوين   -2.1
  ).نقاط 7إىل  0(
أو لشـهادة  املكمل لتكوين ال -2

يف للمشـاركة  املطلـوبني  املؤهل 
عنـد   ،تخصصيف نفس ال املسابقة

 ،)إىل نقطتني 0(االقتضاء 
 طرفاخلربة املهنية املكتسبة من  -3

 ،)نقاط6إىل 0(  املترشح
 تاريخ احلصول على الشـهادة  -4
 ،)نقاط5إىل 0(
 نتائج املقابلة مع جلنة االنتقـاء  -5
  ):نقاط3إىل 0(

ــل  -1.5 ــى التحلي ــدرة عل الق
  نقطة واحدة،: والتلخيص

طة نق: القدرة على التواصل -2.5
  واحدة ،

أو املــؤهالت /القـدرات و  -3.5
  . نقطة واحدة: اخلاصة

يف حالة تساوي املترشحني يـتم  * 
 :الفصل  وفقا للمعايري التالية 

شـهيد أو  ابن (ذوي احلقوق  -1
 .)شهيدإبنة 

األصناف ذات االحتياجـات  -2
املعاقون الذين هلم القدرة ( اخلاصة

 على أداء املهام املرتبط بالرتبة املراد
 .)االلتحاق ا

األولوية لألكـرب  (سن املترشح -3
 .)سنا

الوضعية العائليـة للمترشـح   -4
متزوج له أوالد،متـزوج بـدون   (

  .)أوالد،متكفل بالعائلة، أعزب
 

التسـجيالت   آجلحيدد  :5املادة 
 على أساس الشهادات املسابقةيف 

ابتداء  يوم عمل )15( مسة عشرخب
صدور أول إشـهار يف   تاريخمن 

  .افة املكتوبةالصح
 

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، اليت تكون مرفقة 
بكشف النقاط املتعلـق باملسـار   

 الدراسي أو التكويين،
استمارة معلومات يتم ملؤها من  -

 .طرف املترشح
جيب على املترشحني املقبولني ائيا 
يف مسابقات التوظيف قبل التعيني 
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إمتام ملفام اإلداريـة  بالوثـائق   
  :اآلتية

طبق  األصل مـن  ) 01(نسخة  -
شهادة إثبات وضعية املترشح جتاه 

 اخلدمة الوطنية، مصادق عليها،
من صـحيفة  ) 01(ستخرج م -

 السوابق العدلية سارية املفعول،
ــبة   - ــة، بالنس ــهادة اإلقام ش

ملسابقات التوظيف يف املناصـب  
احملددة يف الواليات أو البلـديات  

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

العام وطب األمـراض الصـدرية   
تثبتان ) مسلمتان من طبيب خمتص

شـح لشـغل املنصـب    أهلية املتر
 املطلوب،

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

 .شهيد، عند االقتضاء
شهادات العمل اليت تثبت اخلربة  -

املهنية املكتسبة من قبل املترشح يف 
 التخصص،

 اةشهادة تثبت مدة العمل املؤد -
العقود من طرف املترشح يف إطار 

هـاز اإلدمـاج املهـين    اخلاصة جب
املي الشـهادات،  حلواالجتماعي 

، عنـد  بصفة متعاقد أو مستخلف
 االقتضاء،

أعلى مكمال وثيقة تثبت تكوينا  -
املطلـوب  أو املؤهل من الشهادة 

نفـس  يف  للمشاركة يف املسـابقة 
 التخصص، عند االقتضاء،

ــبة   - ــة بالنس ــهادة عائلي ش
 للمترشحني املتزوجني،

شـح يف  تفوق املتر وثيقة تثبت -
 عند االقتضاء،دفعته، 

عند  إعاقة املترشح، وثيقة تثبت -
 .االقتضاء

-  
بإمكان املترشحني غـري   :7املادة 

على  املسابقةاملقبولني للمشاركة يف 
، تقدمي طعن لدى أساس الشهادات

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

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

  .املسابقةإجراء هذه 
  

يسري مفعول هذا القرار  :8املادة 
ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر 
يف النشرة الرمسية لوزارة التربيـة  

  .الوطنية
                           

 2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف
  األمني العام

  عبد احلكيم بلعابد
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  ع املناصب املالية الشاغرة املخصصة لاللتحاقجدول توزي
  مشرف التربية: رتبة ب

الرقم 
  املناصب املفتوحة  مديرية التربية  التسلسلي

 44 أدرار  1
 49 الشلف  2
 77 األغواط  3
 200 أم البواقي  4
 71 باتنة  5
 70 جباية  6
 112 بسكرة  7
 16 بشار  8
 112 البويرة  10
 77 متنراست  11
 68 تبسة  12
 96 تلمسان  13
 57 تيارت  14
 144 تيزي وزو  15
 58 اجلزائر شرق  16
 155 اجلزائر وسط  17
 146 اجلزائر غرب  18
 85 اجللفة  19
 85  جيجل  20
 200 سطيف  21
 72  سعيدة  22
 129 سكيكدة  23
 111 سيدي بلعباس  24
 59 عنابة  25
 126 قاملة  26
 152 قسنطينة  27
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الرقم 
 صب املفتوحةااملن  ة التربيةمديري  التسلسلي

 202 املدية  28
 40 مستغامن  29
 73 املسيلة  30
 21 معسكر  31
 30 ورقلة  32
 81 وهران  33
 28 البيض  34
 36  اليزي  35
 48 برج بوعريريج  36
 77 بومرداس  37
 90 الطارف  38
 27 تندوف  39
 35 تيسمسيلت  40
 226 الوادي  41
 130 خنشلة  42
 134 سسوق أهرا  43
 104 تيبازة  44
 58 ميلة  45
 88 عني الدفلى  46
 64 النعامة  47
 19 عني متوشنت  48
 33 غرداية  49
 110 غليزان  50

 4325 اموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

 
ي ـؤرخ فـم 90م ـرار رقـق

ـ  يتضمن 2015أكتوبر  12 تح ف
 مسابقة على أساس الشـهادات 

بسلك امللحقني باملخابر اللتحاق ل
  ملحق رئيسي باملخرببة رت
 

  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 

 مالفردي اليت  وأالطابع التنظيمي 
 وضعية املوظفني، 

 
ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

أول رمضان عام  مؤرخ يف 90-99
 سـنة  مـارس  27 املوافق 1410
 ،تعلق بسـلطة التعـيني  ي ،1990

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

  العمومية ذات الطابع اإلداري،
 

ـ مبقتضى  م ـاملرسوم 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
ر سـنة  ـأكتوب 11املوافق  1429
املتضمن القانون األساسي  ،2008

خلاص باملوظفني املنتمني لألسالك ا
املعـدل   اخلاصة بالتربية الوطنيـة، 

 واملتمم،
 

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
مجـادى   03 مؤرخ يف 12-194

فريل أ 25 املوافق 1433الثانية عام 
تنظيم  كيفياتل دداحمل، 2012سنة 

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 ومية وإجرائها،العم
  

يوليو  15يف  املؤرخ مبقتضى القرار
إطـار تنظـيم   ، الذي حيدد 2014

املسابقات واالمتحانـات املهنيـة   
لاللتحاق ببعض الرتـب املنتميـة   

 ،لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
 

 الوزاري املشـترك  مبقتضى القرار
، 2014أفريل سـنة   07يف  املؤرخ

قائمـة املـؤهالت   الذي حيـدد  
شهادات املطلوبـة للتوظيـف   وال

والترقية يف بعض الرتب اخلاصـة  
 املعدل واملتمم، ،بالتربية الوطنية
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 السيد الوزير األول تعليمة مبقتضى
 ديسـمرب  25املؤرخة يف  348رقم 

تــدابري تعزيــز املتضــمنة  2014
التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   

 للبالد،
 

مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية 
املؤرخـة   698للميزانية رقم العامة 

ــانفي  29يف  ــمنة  2015ج املتض
 348رقـم   تعليمةكيفيات تطبيق ال

 ،2014 ديسمرب 25املؤرخة يف 
 

املؤرخـة   01مبقتضى التعليمة رقم 
املتعلقة بتطبيق  2013فيفري  20يف 

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

ـ  كيفيـات ل دداحمل ،2012 يم تنظ
املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
 

املـؤرخ يف   69مبقتضى املقرر رقم 
املتضمن جدول  2015أكتوبر  11

املخصصـة  توزيع املناصب املالية 
اخلاصـة   رتـب بعض اللاللتحاق ب

 .2015، بعنوان بالتربية الوطنية
 

 13853بناء على املراسـلة رقـم   
ــة يف  ــوبر  07املؤرخ  2015أكت

املتضمنة املوافقة االستثنائية علـى  
تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية 

لفائدة مديريات التربيـة بعنـوان   
 .بقرارات مركزية 2015

 
  قرر ت

  
إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل

مسابقة علـى  كيفيات فتح حتديد 
لك لاللتحاق بس الشهاداتأساس 

ملحـق  ، رتبـة  خابرقني باملحاملل
رئيسي باملخرب، لفائدة مـديريات  

  . التربية
 

حيدد عـدد املناصـب    :2املادة 
منصـبا   888ب  املطلوب شغلها

ماليا، طبقا ملقرر توزيع املناصـب  
 ووفقا للجدول املالية املذكور أعاله

  .امللحق بالقرار
 

املسابقة على أساس  تفتح: 3املادة 
ملحـق  لاللتحاق برتبة  الشهادات

ــاملخرب ــي ب ــحني  رئيس للمترش
  :احلاصلني على

شهادة تقين سـام أو شـهادة    -
اجلامعية التطبيقيـة يف   الدراسات
 ،البيولوجيا ، فرعالبيولوجيا

شهادة تقين سـام أو شـهادة    -
اجلامعية التطبيقيـة يف   الدراسات
 ،البيوكيمياء ، فرعالبيوكيمياء

شهادة تقين سـام أو شـهادة    -
ـ  الدراسات ة يف اجلامعية التطبيقي

 ،الكيمياء ، فرعالكيمياء



112 

شهادة تقين سـام أو شـهادة     -
اجلامعية التطبيقيـة يف   الدراسات

 ،اإللكترونيك ، فرعاإللكترونيك
شهادة تقين سـام أو شـهادة     -

اجلامعية التطبيقيـة يف   الدراسات
 ،اإللكتروتقين ، فرعاإللكتروتقين

شهادة تقين سـام أو شـهادة    -
 اجلامعية التطبيقيـة يف  الدراسات
 ،الكهرباء ، فرعالكهرباء

 يكانيـك ملشهادة تقين سام يف ا -
 يكانيكملا ، فرعواإللكتروميكانيك
  .واإللكتروميكانيك

 
فضال على الشهادات أو  :4املادة 

املؤهالت املنصوص عليها يف املادة 
الثالثة أعاله ، حتدد مقاييس انتقاء 
ــة   ــب درج ــحني حس املترش

 :االستحقاق كاآليت 
ت تكــوين مــؤهال مالءمــة -1

املترشح مع متطلبات السـلك أو  
يف للمشـاركة  الرتبة املطلـوبني  

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

  ،)نقاط 6إىل  0(متطلبات الرتبة 
مسار الدراسة أو التكـوين   -2.1

  ).نقاط 7إىل  0(
أو لشـهادة  املكمل لتكوين ال -2

يف للمشـاركة  املطلـوبني  املؤهل 
عنـد   ،يف نفس التخصص سابقةامل

 ،)إىل نقطتني 0(االقتضاء 

اخلربة املهنية املكتسـبة مـن    -3
 ،)نقاط6إىل 0(  املترشح طرف

 تاريخ احلصول على الشـهادة  -4
 ،)نقاط5إىل 0(
 نتائج املقابلة مع جلنة االنتقـاء  -5
  ):نقاط3إىل 0(

ــل  - 1.5 ــى التحلي ــدرة عل الق
  نقطة واحدة،: والتلخيص

نقطة : ة على التواصلالقدر - 2.5
  واحدة ،

أو املــؤهالت /القـدرات و  -3.5
  . نقطة واحدة: اخلاصة

يف حالة تساوي املترشحني يـتم  * 
 :الفصل  وفقا للمعايري التالية 

شـهيد أو  ابن (ذوي احلقوق  -1
 .)شهيدإبنة 

األصناف ذات االحتياجـات  -2
املعاقون الذين هلم القـدرة  (اخلاصة

ط بالرتبة املراد على أداء املهام املرتب
 .)االلتحاق ا

األولوية لألكـرب  (سن املترشح -3
 .)سنا

الوضعية العائليـة للمترشـح   -4
متزوج له أوالد،متـزوج بـدون   (

  .)أوالد،متكفل بالعائلة، أعزب
 

التسـجيالت   آجلحيدد  :5املادة 
 على أساس الشهادات املسابقةيف 

ابتداء  يوم عمل )15( مسة عشرخب
ول إشـهار يف  صدور أ تاريخمن 

  .الصحافة املكتوبة
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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، اليت تكون مرفقة 
ملتعلـق باملسـار   بكشف النقاط ا

 الدراسي أو التكويين،
استمارة معلومات يتم ملؤها من  -

 .طرف املترشح
جيب على املترشحني املقبولني ائيا 
يف مسابقات التوظيف قبل التعيني 
إمتام ملفام اإلداريـة  بالوثـائق   

  :اآلتية
طبق  األصل مـن  ) 01(نسخة  -

شهادة إثبات وضعية املترشح جتاه 
 مصادق عليها، اخلدمة الوطنية،

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

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

 البعيدة،
 
 
 
 
 

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

العام وطب األمـراض الصـدرية   
تثبتان ) مسلمتان من طبيب خمتص

أهلية املترشـح لشـغل املنصـب    
 املطلوب،

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

 .شهيد، عند االقتضاء
شهادات العمل اليت تثبت اخلربة  -

املهنية املكتسبة من قبل املترشح يف 
 التخصص،

 اةشهادة تثبت مدة العمل املؤد -
العقود من طرف املترشح يف إطار 

ز اإلدمـاج املهـين   هـا اخلاصة جب
املي الشـهادات،  حلواالجتماعي 

، عنـد  بصفة متعاقد أو مستخلف
 االقتضاء،

أعلى مكمال وثيقة تثبت تكوينا  -
املطلـوب  أو املؤهل من الشهادة 

نفـس  يف  للمشاركة يف املسـابقة 
 التخصص، عند االقتضاء،

ــبة   - ــة بالنس ــهادة عائلي ش
 للمترشحني املتزوجني،

يف تفوق املترشـح   وثيقة تثبت -
 عند االقتضاء،دفعته، 

عند  إعاقة املترشح، وثيقة تثبت -
 االقتضاء،
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بإمكان املترشحني غـري   :7املادة 
على  املسابقةاملقبولني للمشاركة يف 

، تقدمي طعن لدى أساس الشهادات
السلطة اليت هلا صالحية التعيني اليت 
جيب عليها البت يف هذا الطعـن  

) 5(والرد على املعنيني قبل مخسة 
أيام عمل على األقـل من تـاريخ  

  .املسابقةإجراء هذه 
  

يسري مفعول هذا القرار  :8املادة 
ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر 
يف النشرة الرمسية لوزارة التربيـة  

  .الوطنية
                         

 2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف
  األمني العام

  عبد احلكيم بلعابد
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املناصب املالية الشاغرة املخصصة للمسابقة على أساس  جدول توزيع
  الشهادات لاللتحاق

  ملحق رئيسي باملخرب: رتبة ب
  

الرقم 
  املناصب املفتوحة  مديرية التربية  التسلسلي

 57 الشلف  1
 24 األغواط  2
 24 أم البواقي  3
 32 باتنة  4
 31 بسكرة  5
 1 بشار  6
 24 البويرة  7
 9 متنراست  8
 21 تبسة  9
 11 تيارت  10
 43 تيزي وزو  11
 21 اجلزائر شرق  12
 19 اجلزائر وسط  13
 20 اجلزائر غرب  14
 20 اجللفة  15
 12  جيجل  16
 37 سطيف  17
 14  سعيدة  18
 29 سكيكدة  19
 2 عنابة  20
 27 قاملة  21
 34 املدية  22
 24 مستغامن  23
 20 املسيلة  24
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الرقم 
 صب املفتوحةانامل  مديرية التربية  التسلسلي

 23 ورقلة  25
 45 وهران  26
 13 البيض  27
 6  اليزي  28
 31 برج بوعريريج  29
 31 بومرداس  30
 15 الطارف  31
 8 تيسمسيلت  32
 18 الوادي  33
 22 سوق أهراس  34
 14 تيبازة  35
 18 ميلة  36
 28 عني الدفلى  37
 16 النعامة  38
 8 عني متوشنت  39
 16 غرداية  40
 20 ليزانغ  41

 888 اموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

 
 يـؤرخ فـم 91م ـرار رقـق

فتح  يتضمن 2015ر ـأكتوب 12
بسـلك   اللتحاقل امتحان مهين

مستشاري التوجيـه واإلرشـاد   
بـة مستشـار   رت املدرسي واملهين

  سي واملهينلتوجيه واإلرشاد املدرا
 

  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 

 مالفردي اليت  وأالطابع التنظيمي 
 وضعية املوظفني، 

 
ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

عام  أول رمضان مؤرخ يف 90-99
 سـنة  مـارس  27 املوافق 1410
 ،تعلق بسـلطة التعـيني  ي ،1990

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

  العمومية ذات الطابع اإلداري،
 

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

 سـنة  وماي 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

ر سـنة  ـأكتوب 11املوافق  1429
املتضمن القانون األساسـي   2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
املعـدل   اخلاصة بالتربية الوطنيـة، 

 واملتمم،
 

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
مجـادى   03 مؤرخ يف 12-194

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

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
 

املؤرخـة   01مبقتضى التعليمة رقم 
تطبيق املتعلقة ب 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،
 

ـ   تعليمة مبقتضى ر ـالسـيد الوزي
ـ ـاملؤرخ 348رقم  األول ي ـة ف
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 تدابرياملتضمنة  2014 ديسمرب 25
تعزيز التوازنات الداخلية واخلارجية 

 للبالد،
 

مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية 
املؤرخـة   698العامة للميزانية رقم 

ــانفي  29يف  ــمنة  2015ج املتض
 348رقـم   تعليمةكيفيات تطبيق ال

 ،2014 ديسمرب 25املؤرخة يف 
 

التعليمة الوزارية املشتركة  مبقتضى
ــم  ــة يف  02رق أوت  26املؤرخ

املتعلقة بترقيـة املـوظفني    2014
 املنتمني للرتب اآليلة للزوال،

 
 يوليو 15املؤرخ يف  مبقتضى القرار

إطـار تنظـيم    ، الذي حيدد2014
املسابقات واالمتحانـات املهنيـة   
لاللتحاق ببعض الرتـب املنتميـة   

 ،لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
 

ـ ـامل رارـمبقتضى الق ي ـؤرخ ف
الذي حيـدد   ،2013سمرب دي 05

قائمة املؤسسات العمومية املؤهلـة  
لتنظيم إجراء املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  
لاللتحاق مبختلف الرتب اخلاصـة  

 ،بالتربية الوطنية
 

 13853بناء على املراسـلة رقـم   
ــة يف  ــوبر  07املؤرخ  2015أكت

املتضمنة املوافقة االستثنائية علـى  
وامتحانات مهنية تنظيم مسابقات 

لفائدة مديريات التربيـة بعنـوان   
 .بقرارات مركزية 2015

  
  قرر ت

  
إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل

 امتحان مهـين كيفيات فتح حتديد 
مستشاري التوجيه لك لاللتحاق بس

، رتبـة  واإلرشاد املدرسي واملهين
مستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي 

  . التربية واملهين ، لفائدة مديريات
  

يعترب ناجحا يف االمتحان  :2املادة 
املهين املترشحون احلاصلون علـى  

ــدل  ــة  10/20مع ودون عالم
مستشار إقصائية، ويرقون إىل رتبة 

 التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين
عن طريـق التحويـل التلقـائي    

  .للمناصب املالية لرتب انتمائهم
  

 املهـين  االمتحـان  يفتح: 3املادة 
مستشار التوجيـه  رتبة بحاق لاللت

ــين   ــي وامله ــاد املدرس واإلرش
للمترشــحني املنــتمني إىل رتبــة 

 ،مستشار التوجيه املدرسي واملهين
 من سنوات) 5( مخس يثبتون الذين

  .الصفة ذه الفعلية اخلدمة
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التسـجيالت   آجلحيدد  :4املادة 
 مسة عشـر خب املهين االمتحانيف 

 تـاريخ ابتداء من  يوم عمل )15(
  .لصاق، يف أماكن العملاإل
  

 املهـين  االمتحان شملي :5املادة 
 :االختبارات التالية

 3 املدة ،يف االختصاص اختبار - 1
 ،3 املعامل ساعات،

ذو طابع إداري أو حترير  اختبار - 2
ــدة  ــ 3إداري، امل ، اتـساع

 .2ل ـاملعام
يف  20مـن   5كل عالمة تقل عن 

أحد االختبارات الكتابيـة تعـد   
  .إقصائية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بإمكان املترشحني غـري   :6املادة 
 االمتحـان املقبولني للمشاركة يف 

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

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

  .املهين االمتحان
  

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

 .الوطنية
                           

 2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف
  األمني العام

  عبد احلكيم بلعابد
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
 يـؤرخ فـم 92م ـرار رقـق

ح ـفت يتضمن 2015 أكتوبر 12
بسـلك   اللتحاقل مهين امتحان

بـة  رت ةاملدرسي غذيةمستشاري الت
  ةاملدرسي غذيةمستشار الت

 
  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
 مالفردي اليت  وأالطابع التنظيمي 
 وضعية املوظفني، 

 
ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

أول رمضان عام  مؤرخ يف 90-99
 سـنة  مـارس  27 املوافق 1410
 ،تعلق بسـلطة التعـيني  ي ،1990

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

  ومية ذات الطابع اإلداري،العم
 

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
مجـادى   03 مؤرخ يف 12-194

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

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
هنية يف املؤسسـات واإلدارات  امل

 العمومية وإجرائها،
 

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،
 

 السيد الوزير األول تعليمة مبقتضى
 ديسـمرب  25املؤرخة يف  348رقم 

تــدابري تعزيــز املتضــمنة  2014
التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   

 للبالد،
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مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية 
املؤرخـة   698العامة للميزانية رقم 

ــانفي  29يف  ــمنة  2015ج املتض
 348رقـم   تعليمةكيفيات تطبيق ال

 ،2014 ديسمرب 25املؤرخة يف 
 

 يوليو 15املؤرخ يف  مبقتضى القرار
إطـار تنظـيم    ، الذي حيدد2014

املسابقات واالمتحانـات املهنيـة   
لاللتحاق ببعض الرتـب املنتميـة   

 ،لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
 

ـ ـامل رارـمبقتضى الق ي ـؤرخ ف
، الذي حيـدد  2013سمرب دي 05

ملؤسسات العمومية املؤهلـة  قائمة ا
لتنظيم إجراء املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  
لاللتحاق مبختلف الرتب اخلاصـة  

 ،بالتربية الوطنية
 

املـؤرخ يف   69مبقتضى املقرر رقم 
املتضمن جدول  2015أكتوبر  11

املخصصـة  توزيع املناصب املالية 
اخلاصـة   رتـب بعض اللاللتحاق ب

 .2015، بعنوان ربية الوطنيةبالت
  

 13853بناء على املراسـلة رقـم   
ــة يف  ــوبر  07املؤرخ  2015أكت

  املتضمنة املوافقة االستثنائية على 

تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية 
لفائدة مديريات التربيـة بعنـوان   

 .بقرارات مركزية 2015
 
  قرر ت

  
إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل

 امتحان مهـين ح كيفيات فتحتديد 
غذية لتامستشاري لك لاللتحاق بس

غذيـة  لتمستشـار ا ، رتبة ةاملدرسي
  . ، لفائدة مديريات التربية ةاملدرسي

  
حيدد عـدد املناصـب    :2املادة 

ـ املطلوب شغلها  منصـبا   31ـ ب
طبقا ملقرر توزيع املناصـب  ماليا، 

 املالية املذكور أعاله ووفقا للجدول
  .امللحق بالقرار

  
 ينـامله انـاالمتح يفتح: 3املادة 

غذيـة  لتامستشار رتبة بلاللتحاق 
للمترشحني املنـتمني إىل   ةاملدرسي

 ،رتبة معلمي املدرسـة االبتدائيـة  
 من سنوات) 5( مخس يثبتون الذين

  .الصفة ذه الفعلية اخلدمة
  

التسـجيالت   آجلحيدد  :4املادة 
 خمسة عشربـ املهين االمتحانيف 

 تـاريخ ن ابتداء م يوم عمل )15(
  .اإللصاق، يف أماكن العمل

  
   



122 

 املهـين  االمتحـان  شملي :5املادة 
  :االختبارات التالية

  
 3 املـدة  ،يف االختصاص اختبار - 1

 ،3 املعامل ساعات،
ذو طابع إداري أو حتريـر   اختبار - 2

 .2، املعامل ساعات 3إداري، املدة 
  

يف  20مـن   5كل عالمة تقل عـن  
أحد االختبـارات الكتابيـة تعـد    

  .ائيةإقص
  

بإمكان املترشحني غـري   :6املادة 
 االمتحـان املقبولني للمشاركة يف 

، تقدمي طعن لدى السلطة اليت املهين

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

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

  .املهين االمتحان
  

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

  .الوطنية
  

 2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف
  األمني العام

  عبد احلكيم بلعابد
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  لاللتحاق لالمتحان املهينجدول توزيع املناصب املالية 
  2015مستشار التغذية املدرسية بعنوان : رتبة 

  
قم الر

املناصب  التربية ةمديري  التسلسلي
 املفتوحة

 4 أم البواقي  1
 1 جباية  2
 1 بسكرة  3
 1 البليدة  4
 1 البويرة  5
 2 تبسة  6
 2 تلمسان  7
 1 تيارت  8
 2 سطيف  9

 3 عنابة  10
 3 مستغامن  11
 3 وهران  12
 2 إليزي  13
 2 ب بوعريريج  14
 3 خنشلة  15

 31 اموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
 يـؤرخ فـم 93م ـرار رقـق

فـتح   يتضمن 2015 أكتوبر 12
بسـلك   اللتحاقل امتحان مهين

رئيسي مشرف بة رت ربية التيفمشر
  لتربيةل

 
  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 
 مالفردي اليت  وأالطابع التنظيمي 
 وضعية املوظفني، 

 
ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

أول رمضان عام  مؤرخ يف 90-99
 سـنة  مـارس  27 املوافق 1410
 ،تعلق بسـلطة التعـيني  ي ،1990

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار لموظفنيل

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 ا م ـلتنفيذي 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
مجـادى   03 مؤرخ يف 12-194

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

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
 

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،
 

 السيد الوزير األول تعليمة مبقتضى
 ديسـمرب  25املؤرخة يف  348رقم 

تــدابري تعزيــز املتضــمنة  2014
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التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   
 للبالد،

 
مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية 

املؤرخـة   698للميزانية رقم العامة 
ــانفي  29يف  ــمنة  2015ج املتض

 348رقـم   تعليمةكيفيات تطبيق ال
 ،2014 ديسمرب 25املؤرخة يف 

 
مبقتضى التعليمة الوزارية املشتركة 

جويليـة   06املؤرخـة يف   04رقم 
اليت حتدد كيفيات تطبيـق   2014

بعض األحكام التنظيمية املتعلقـة  
ك اخلاصة باملوظفني املنتمني لألسال

 بالتربية الوطنية،
 

 يوليو 15املؤرخ يف  مبقتضى القرار
إطـار تنظـيم    ، الذي حيدد2014

املسابقات واالمتحانـات املهنيـة   
لاللتحاق ببعض الرتـب املنتميـة   

 ،لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
 

ـ ـامل رارـمبقتضى الق ي ـؤرخ ف
، الذي حيـدد  2013سمرب دي 05

ة املؤهلـة  قائمة املؤسسات العمومي
لتنظيم إجراء املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  
لاللتحاق مبختلف الرتب اخلاصـة  

 ،بالتربية الوطنية
 

املـؤرخ يف   69مبقتضى املقرر رقم 
املتضمن جدول  2015أكتوبر  11

املخصصـة  توزيع املناصب املالية 
اخلاصـة   رتـب بعض اللاللتحاق ب

 .2015عنوان ، ببالتربية الوطنية
 

 13853بناء على املراسـلة رقـم   
ــة يف  ــوبر  07املؤرخ  2015أكت

املتضمنة املوافقة االستثنائية علـى  
تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية 
لفائدة مديريات التربيـة بعنـوان   

 .بقرارات مركزية 2015
  
  قرر ت

إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل
 امتحان مهـين كيفيات فتح حتديد 

ـ بلترامشريف لك لتحاق بسلال ، ةي
، لفائدة مشرف رئيسي للتربيةرتبة 

  . مديريات التربية
 

حيدد عـدد املناصـب    :2املادة 
ـ املطلوب شغلها  منصـبا   36ـ ب

طبقا ملقرر توزيع املناصـب  ماليا، 
 املالية املذكور أعاله ووفقا للجدول

  .امللحق بالقرار
 

 املهـين  االمتحـان  يفتح: 3املادة 
مشـرف رئيسـي   تبة ربلاللتحاق 

للمترشحني املنتمني إىل رتبة  للتربية
 مخس يثبتون الذين ،مشريف التربية
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 ذه الفعلية اخلدمة من سنوات) 5(
  .الصفة

 
التسـجيالت   آجلحيدد  :4املادة 

 مسة عشـر خب املهين االمتحانيف 
 تـاريخ ابتداء من  يوم عمل )15(

  .اإللصاق، يف أماكن العمل
 

 املهـين  تحاناالم شملي :5املادة 
  :االختبارات التالية

يف التشريع املدرسـي أو   اختبار - 1
 دةـامل ،علوم التربية أو علم النفس

 ،3 املعامل ساعات، 3
يف التحرير اإلداري، املدة  اختبار - 2
 .2، املعامل ساعات 3

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

  .إقصائية
 

حني غـري  بإمكان املترش :6املادة 
 االمتحـان املقبولني للمشاركة يف 

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

أيام عمـل  ) 5(املعنيني قبل مخسة 
على األقل مـن تـاريخ إجـراء    

  .املهين االمتحان
 

يسري مفعول هذا القرار  :7املادة 
التوقيع عليه وينشر  ابتداء من تاريخ

يف النشرة الرمسية لوزارة التربيـة  
  .الوطنية

  
  

 2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف
  األمني العام

  عبد احلكيم بلعابد
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  لاللتحاق لالمتحان املهينجدول توزيع املناصب املالية 
  2015مشرف رئيسي للتربية بعنوان : برتبة 

  
الرقم 

 املفتوحة املناصب التربية ةمديري  التسلسلي

 10 الشلف  1

 5 األغواط  2

 5 اجللفة  3

 3 عنابة  4

 13 غرداية  5

 36 اموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

 
ي ـؤرخ فـم 94م ـرار رقـق

فـتح   يتضمن 2015 أكتوبر 12
بسـلك   اللتحاقل امتحان مهين

بـة  رت نيني للمخـابر املعاونني التق
  معاون تقين للمخرب

 
  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 
 مالفردي اليت  وأالطابع التنظيمي 
 وضعية املوظفني، 

 
ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

أول رمضان عام  مؤرخ يف 90-99
 سـنة  مـارس  27 املوافق 1410
 ،تعلق بسـلطة التعـيني  ي ،1990

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

  العمومية ذات الطابع اإلداري،
 

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

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

ــات واإلدارات  ــة للمؤسس رمسي
  .العمومية

 
ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

شوال عام  11 مؤرخ يف 08-315
أكتـوبر سـنة    11املوافق  1429
املتضمن القانون األساسـي   2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
املعـدل   وطنيـة، اخلاصة بالتربية ال

 واملتمم،
 

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
مجـادى   03 مؤرخ يف 12-194

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

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
 

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،
 

 السيد الوزير األول تعليمة مبقتضى
 ديسـمرب  25املؤرخة يف  348رقم 

ــز املتضــمنة  2014 ــدابري تعزي ت
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التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   
 للبالد،

 
مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية 

املؤرخـة   698العامة للميزانية رقم 
ــانفي  29يف  ــمنة  2015ج املتض

 348رقـم   تعليمةكيفيات تطبيق ال
 ،2014 ديسمرب 25املؤرخة يف 

 
 يوليو 15املؤرخ يف  مبقتضى القرار

إطـار تنظـيم    الذي حيدد ،2014
املسابقات واالمتحانـات املهنيـة   
لاللتحاق ببعض الرتـب املنتميـة   

 ،لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
 

ـ ـامل رارـمبقتضى الق ي ـؤرخ ف
، الذي حيـدد  2013سمرب دي 05

قائمة املؤسسات العمومية املؤهلـة  
لتنظيم إجراء املسابقات على أساس 

ملهنيـة  االختبارات واالمتحانات ا
لاللتحاق مبختلف الرتب اخلاصـة  

 ،بالتربية الوطنية
 

املـؤرخ يف   69مبقتضى املقرر رقم 
املتضمن جدول  2015أكتوبر  11

املخصصـة  توزيع املناصب املالية 
اخلاصـة   رتـب بعض اللاللتحاق ب

 .2015، بعنوان بالتربية الوطنية
 

 13853بناء على املراسـلة رقـم   
ــة يف  ــوبر  07املؤرخ  2015أكت

املتضمنة املوافقة االستثنائية علـى  
تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية 
لفائدة مديريات التربيـة بعنـوان   

 .بقرارات مركزية 2015
  
  قرر ت

  
إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل

 امتحان مهـين كيفيات فتح حتديد 
املعاونني التقنيني لك لاللتحاق بس

 معاون تقين للمخابر، رتبة للمخابر
  . ائدة مديريات التربيةلف
  

حيدد عـدد املناصـب    :2املادة 
منصـبا   164ـ باملطلوب شغلها 

طبقا ملقرر توزيع املناصـب  ماليا، 
 املالية املذكور أعاله ووفقا للجدول

  .امللحق بالقرار
  

 املهـين  انـاالمتح يفتح: 3املادة 
معـاون تقـين   رتبة باق ـلاللتح
للمترشحني املنـتمني إىل   للمخرب
 ،األعوان التقنيون يف املخـابر رتبة 
 من سنوات) 5( مخس يثبتون الذين

  .الصفة ذه الفعلية اخلدمة
  

التسـجيالت   آجلحيدد  :4املادة 
 مسة عشـر خب املهين االمتحانيف 

 تـاريخ ابتداء من  يوم عمل )15(
  .اإللصاق، يف أماكن العمل
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 املهـين  االمتحان شملي :5املادة 
  :االختبارات التالية

  
 ،نظري يف االختصـاص  اراختب - 1

 ،3 املعامل ساعات، 3 املدة
تطبيقي يف االختصاص،  اختبار - 2

 .2، املعامل ساعات 3املدة 
يف  20مـن   5كل عالمة تقل عن 

أحد االختبارات الكتابيـة تعـد   
  .إقصائية

  
بإمكان املترشحني غـري   :6املادة 

 االمتحـان املقبولني للمشاركة يف 
اليت ، تقدمي طعن لدى السلطة املهين

هلا صالحية التعيني اليت جيب عليها 

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

على األقل مـن تـاريخ إجـراء    
  .املهين االمتحان

  
يسري مفعول هذا القرار  :7املادة 

ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر 
يف النشرة الرمسية لوزارة التربيـة  

  .الوطنية
                           

 2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف
  األمني العام

  عبد احلكيم بلعابد
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  لاللتحاق لالمتحان املهينجدول توزيع املناصب املالية 
  2015معاون تقين للمخرب بعنوان : رتبة 

  
الرقم 

 املناصب املفتوحة التربية ةمديري  التسلسلي
 3 أدرار  1
 2 جباية  2
 5 البليدة  3
 9 اجلزائر ش  4
 30 اجلزائر غ  5
 4 اجللفة  6
 2 سيدي بلعباس  7
 23 عنابة  8
 15 معسكر  9
 3 ورقلة  10
 12 البيض  11
 1 إليزي  12
 22 ب بوعريريج  13
 3 الطارف  14
 9 الوادي  15
 1 عني الدفلى  16
 3 عني متوشنت  17
 2 غرداية  18
 15 غليزان  19

 164 اموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
 يـؤرخ فـم 95م ـرار رقـق

فـتح   يتضمن 2015 أكتوبر 12
بسـلك   اللتحاقل امتحان مهين

ملحق رئيسي بة رت خابري امللحقم
  باملخرب

 
  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 
 مالفردي اليت  وأالطابع التنظيمي 
 وضعية املوظفني، 

 
ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

أول رمضان عام  مؤرخ يف 90-99
 سـنة  مـارس  27 املوافق 1410
 ،تعلق بسـلطة التعـيني  ي ،1990

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار نيللموظف

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 التنفي م ـذي 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، 2012 سنة

 املسابقات واالمتحانات
والفحوص املهنية يف املؤسسـات   

 واإلدارات العمومية وإجرائها،
 

املؤرخـة   01مبقتضى التعليمة رقم 
املتعلقة بتطبيق  2013فيفري  20يف 

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

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

 العمومية وإجرائها،
 

 السيد الوزير األول تعليمة مبقتضى
 ديسـمرب  25املؤرخة يف  348رقم 

ــز املتضــمنة  2014 ــدابري تعزي ت
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التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   
 للبالد،

 
مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية 

املؤرخـة   698انية رقم العامة للميز
ــانفي  29يف  ــمنة  2015ج املتض

 348رقـم   تعليمةكيفيات تطبيق ال
 ،2014 ديسمرب 25املؤرخة يف 

 
 يوليو 15املؤرخ يف  مبقتضى القرار

إطـار تنظـيم    ، الذي حيدد2014
املسابقات واالمتحانـات املهنيـة   
لاللتحاق ببعض الرتـب املنتميـة   

 ،لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
 

ـ ـامل رارـمبقتضى الق ي ـؤرخ ف
، الذي حيـدد  2013سمرب دي 05

قائمة املؤسسات العمومية املؤهلـة  
لتنظيم إجراء املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  
لاللتحاق مبختلف الرتب اخلاصـة  

 ،بالتربية الوطنية
 

املـؤرخ يف   69مبقتضى املقرر رقم 
 املتضمن جدول 2015أكتوبر  11

املخصصـة  توزيع املناصب املالية 
اخلاصـة   رتـب بعض اللاللتحاق ب

 .2015، بعنوان بالتربية الوطنية
 

 13853بناء على املراسـلة رقـم   
ــة يف  ــوبر  07املؤرخ  2015أكت

املتضمنة املوافقة االستثنائية علـى  
تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية 
لفائدة مديريات التربيـة بعنـوان   

 .ةبقرارات مركزي 2015
  
  قرر ت

  
إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل

 امتحان مهـين كيفيات فتح حتديد 
، ملحقي املخـابر لك لاللتحاق بس

، لفائدة ملحق رئيسي باملخربرتبة 
 . مديريات التربية

 
حيدد عـدد املناصـب    :2املادة 

منصـبا   339ـ باملطلوب شغلها 
طبقا ملقرر توزيع املناصـب  ماليا، 

 أعاله ووفقا للجدول املالية املذكور
  .امللحق بالقرار

  
 املهـين  االمتحـان  يفتح: 3املادة 

ملحـق رئيسـي   رتبة بلاللتحاق 
للمترشحني املنتمني إىل رتبة  باملخرب

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

  .الصفة
  

التسـجيالت   آجلحيدد : 4املادة 
 عشـر  مسةخب املهين االمتحانيف 

 تـاريخ ابتداء من  يوم عمل )15(
  .اإللصاق، يف أماكن العمل
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 املهـين  االمتحـان  شملي :5املادة 
 :االختبارات التالية

 ،نظري يف االختصـاص  اختبار - 1
 ،3 املعامل ساعات، 3 املدة

تطبيقي يف االختصـاص،   اختبار - 2
 .2، املعامل ساعات 3املدة 

  
يف  20مـن   5كل عالمة تقل عـن  

ت الكتابيـة تعـد   أحد االختبـارا 
  .إقصائية

  
بإمكان املترشحني غـري   :6املادة 

 االمتحـان املقبولني للمشاركة يف 
، تقدمي طعن لدى السلطة اليت املهين

هلا صالحية التعيني اليت جيب عليها 

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

على األقل مـن تـاريخ إجـراء    
  .املهين االمتحان

  
يسري مفعول هذا القرار  :7املادة 

ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر 
يف النشرة الرمسية لوزارة التربيـة  

  .الوطنية
                           

 2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف
  األمني العام

  عبد احلكيم بلعابد
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  لاللتحاق لالمتحان املهينجدول توزيع املناصب املالية 
  2015ملحق رئيسي باملخرب بعنوان : رتبة 

  
الرقم 

 املناصب املفتوحة التربية ةمديري  التسلسلي
 14 أدرار  1
 3 األغواط  2
 10 أم البواقي  3
 5 باتنة  4
 52 جباية  5
 4 بسكرة  6
 9 بشار  7
 27 البليدة  8
 10 تبسة  9
 31 تلمسان  10
 3 تيزي وزو  11
 9 سطاجلزائر و  12
 11 اجللفة  13
 7 جيجل  14
 26 سطيف  15
 11 سيدي بلعباس  16
 20 قسنطينة  17
 4 املسيلة  18
 14 معسكر  19
 4 ورقلة  20
 7 البيض  21
 1 إليزي  22
 1 تندوف  23
 15 تيسمسيلت  24
 12 الوادي  25
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الرقم 
 املنصب املفتوحة  مديرية التربية  التسلسلي

 14 خنشلة  26
 7 تيبازة  27
 1 عني الدفلى  28
 4 متوشنتعني   29
 1 غرداية  30
 2 غليزان  31

 339 اموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
ي ـؤرخ فـم 96م ـرار رقـق

فـتح   يتضمن 2015 أكتوبر 12
 مسابقة على أساس االختبارات

املتخصـص   بالتكوين اللتحاقل
 يناملقتصـد للتوظيف يف سـلك  

   مقتصدبة رت
 

  التربية الوطنية، ةإن وزير
  

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

، يتعلق 1966يونيو سنة  02املوافق 
بتحرير ونشر بعض القرارات ذات 
الطابع التنظيمي أو الفردي اليت م 

  وضعية املوظفني، 
 

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

مـارس سـنة    27املوافق  1410
، يتعلق بسـلطة التعـيني،   1990

، بالنســـبة والتســـيري اإلداري
 وأعوان اإلدارة املركزية للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

 العمومية ذات الطابع اإلداري،
 

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

مايو سـنة   13املوافق  1415عام 

، املتعلق بإحداث نشـرات  1995
ــات واإلدارات  ــة للمؤسس رمسي

  .العمومية
 

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

أكتـوبر سـنة    11املوافق  1429
املتضمن القانون األساسي  ،2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
اخلاصة بالتربية الوطنيـة، املعـدل   

  م،واملتم
 

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
مجـادى   03مؤرخ يف  12-194

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

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
  

يوليو  15 املؤرخ يف مبقتضى القرار
تنظـيم  إطـار  ، الذي حيدد 2014

املسابقات واالمتحانـات املهنيـة   
لاللتحاق ببعض الرتـب املنتميـة   

 ،لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
 

 الوزاري املشـترك  مبقتضى القرار
، 2014أفريل سـنة   07يف  املؤرخ

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

 املعدل واملتمم، ،بالتربية الوطنية
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ـ ـامل رارـمبقتضى الق ي ـؤرخ ف
، الذي حيـدد  2013 ديسمرب 05

قائمة املؤسسات العمومية املؤهلـة  
لتنظيم إجراء املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  

اخلاصـة  لاللتحاق مبختلف الرتب 
 لتربية الوطنية،با
 

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،
 

 السيد الوزير األول تعليمة مبقتضى
 ديسـمرب  25املؤرخة يف  348رقم 

تــدابري تعزيــز تضــمنة امل 2014
التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   

 للبالد،
 

مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية 
املؤرخـة   698العامة للميزانية رقم 

ــانفي  29يف  ــمنة  2015ج املتض
 348رقـم   تعليمةكيفيات تطبيق ال

 ،2014 ديسمرب 25املؤرخة يف 
 
  

 13853بناء على املراسـلة رقـم   
ــة يف  ــو 07املؤرخ  2015بر أكت

املتضمنة املوافقة االستثنائية علـى  
تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية 
لفائدة مديريات التربيـة بعنـوان   

 .بقرارات مركزية 2015
 

بناء على املخطط القطاعي السنوي 
للتكوين وحتسني املستوى وجتديد 
معلومــات املــوظفني واألعــوان 
املتعاقدين لقطاع التربية الوطنيـة  

 .2015بعنوان 
  
  قرر ت

  
إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل

مسابقة علـى  كيفيات فتح حتديد 
لاللتحــاق  أســاس االختبــارات

بالتكوين املتخصص للتوظيـف يف  
، مقتصـد  ، رتبةاملقتصدينسلك 

  . لفائدة مديريات التربية
 

حيدد عـدد املناصـب    :2املادة 
منصـبا   1299ـ باملطلوب شغلها 

ـ  ماليا، طبقا  اعي للمخطـط القط
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين لقطاع التربيـة  

املـذكور   2015الوطنية بعنـوان  
امللحـق   ووفقـا للجـدول   أعاله

  .بالقرار
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سابقة على أساس املفتح ت: 3املادة 
ـ  االختبارات التكوين لاللتحاق ب

ــص لرت ــة املتخص ــدب  ،مقتص
  :على للمترشحني احلاصلني

، شهادة الليسانس يف احملاسـبة  -
 ، بكل ختصصاته،احملاسبة فرع

شهادة الليسـانس يف العلـوم    -
، العلوم التجاريـة  فرع ،التجارية

 بكل ختصصاته،
شهادة الليسـانس يف العلـوم    -

، العلوم االقتصادية فرع ،االقتصادية
 بكل ختصصاته،

شهادة الليسـانس يف العلـوم    -
بكـل   املاليـة، العلوم  فرع املالية،

 ختصصاته،
شهادة الليسـانس يف علـوم    -

، بكـل  علوم التسيري فرع ،التسيري
 ختصصاته،

شهادة الليسـانس يف العلـوم    -
العلـوم   فـرع  ،واإلدارية القانونية
  .، بكل ختصصاتهواإلدارية القانونية

 
التسـجيالت   آجلحيدد  :4املادة 

 على أساس االختبارات املسابقةيف 
داء ابت يوم عمل )15( مسة عشرخب

صدور أول إشـهار يف   تاريخمن 
  .الصحافة املكتوبة

 
علـى   املسـابقة  تشمل :5املادة 

االختبـارات   أساس االختبـارات 
  :التالية

القـانون اإلداري أو  (يف اختبار  - 1
واملالية العامـة،  ) احملاسبة العمومية

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

 .2 لاملعام ،)2(ن اتساع
يف  20مـن   5كل عالمة تقل عن 

أحد االختبارات الكتابيـة تعـد   
  .إقصائية

 
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  -

املطلوبة، اليت تكون مرفقة  الشهادة
بكشف النقاط املتعلـق باملسـار   

 الدراسي أو التكويين،
استمارة معلومات يتم ملؤها من  -

 .طرف املترشح
جيب على املترشحني املقبولني ائيا 
يف مسابقات التوظيف قبل التعيني 
إمتام ملفام اإلداريـة  بالوثـائق   

  :اآلتية
طبق  األصل مـن  ) 01(نسخة  -

إثبات وضعية املترشح جتاه شهادة 
 اخلدمة الوطنية، مصادق عليها،

من صـحيفة  ) 01(مستخرج  -
 السوابق العدلية سارية املفعول،
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ــبة   - ــة، بالنس ــهادة اإلقام ش
ملسابقات التوظيف يف املناصـب  
احملددة يف الواليات أو البلـديات  

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

ألمـراض الصـدرية   العام وطب ا
تثبتان ) مسلمتان من طبيب خمتص

أهلية املترشـح لشـغل املنصـب    
 املطلوب،

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

 .شهيد، عند االقتضاء
شهادات العمل اليت تثبت اخلربة  -

املهنية املكتسبة من قبل املترشح يف 
 التخصص،

 اةشهادة تثبت مدة العمل املؤد -
العقود املترشح يف إطار  من طرف
هـاز اإلدمـاج املهـين    اخلاصة جب

املي الشـهادات،  حلواالجتماعي 
، عنـد  بصفة متعاقد أو مستخلف

 االقتضاء،
أعلى مكمال وثيقة تثبت تكوينا  -

املطلـوب  أو املؤهل من الشهادة 
نفـس  يف  للمشاركة يف املسـابقة 

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

املنجزة مـن طـرف     الدراسات

ــد  املترشــح يف التخصــص، عن
 االقتضاء،

ــبة   - ــة بالنس ــهادة عائلي ش
 للمترشحني املتزوجني،

تفوق املترشـح يف   وثيقة تثبت -
 عند االقتضاء،دفعته، 

عند  إعاقة املترشح، وثيقة تثبت -
 االقتضاء،

 
بإمكان املترشحني غـري   :7املادة 

على  املسابقةاملقبولني للمشاركة يف 
، تقدمي طعـن   باراتأساس االخت

لدى السلطة اليت هلـا صـالحية   
التعيني اليت جيب عليها البت يف هذا 
الطعن والرد على املعنيني قبل مخسة 

أيام عمل على األقـل مـن  ) 5(
على أسـاس   املسابقةتاريخ إجراء 

  .االختبارات
 

يسري مفعول هذا القرار  :8املادة 
ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر 

نشرة الرمسية لوزارة التربيـة  يف ال
  .الوطنية

                           
 2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف

  األمني العام
  عبد احلكيم بلعابد
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 لاللتحاق للمسابقة على أساس االختباراتجدول توزيع املناصب املالية 
  2015بالتكوين املتخصص بعنوان 

  مقتصد: رتبة 
  

الرقم 
 املناصب املفتوحة ربيةالت ةمديري  التسلسلي

 16 أدرار  1
 30 الشلف  2
 28 األغواط  3
 40 أم البواقي  4
 54 باتنة  5
 30 جباية  6
 12 بسكرة  7
 19 بشار  8
 10 البليدة  9

 13 البويرة  10
 25 متنراست  11
 15 تبسة  12
 32 تلمسان  13
 30 تيارت  14
 62 تيزي وزو  15
 20 اجلزائر ش  16
 16 اجلزائر و  17
 33 اجلزائر غ  18
 23 اجللفة  19
 28 جيجل  20
 50 سطيف  21
 29 سعيدة  22
 45 سكيكدة  23
 25 سيدي بلعباس  24
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الرقم 
 صب املفتوحةااملن  مديرية التربية  التسلسلي

 18 عنابة  25
 15 قاملة  26
 33 قسنطينة  27
 30 املدية  28
 27 مستغامن  29
 27 املسيلة  30
 15 معسكر  31
 25 ةورقل  32
 27 وهران  33
 22 البيض  34
 10 إليزي  35
 56 ب بوعريريج  36
 38 بومرداس  37
 22 الطارف  38
 1 تندوف  39
 16 تيسمسيلت  40
 53 الوادي  41
 28 خنشلة  42
 25 سوق أهراس  43
 3 تيبازة  44
 40 ميلة  45
 12 عني الدفلى  46
 14 النعامة  47
 12 عني متوشنت  48
 18 غرداية  49
 27 غليزان  50

 1299 اموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
ي ــؤرخ فـم 97م ـقرار رق

ـ  يتضمن 2015 أكتوبر 12  حـفت
 لكـبس اللتحاقل مهين امتحان
 نائـب بـة  رت املقتصـدين  نواب

  .مسري مقتصد
  

  التربية الوطنية، ةإن وزير
  

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

، 1966يونيـو سـنة    02املوافق 
بتحرير ونشر بعض القرارات يتعلق 

ذات الطابع التنظيمي أو الفـردي  
  اليت م وضعية املوظفني، 

 
ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

مؤرخ يف أول رمضان عام  90-99
مـارس سـنة    27املوافـق   1410
ة التعـيني،  ، يتعلق بسـلط 1990

، بالنســـبة والتســـيري اإلداري
 وأعوان اإلدارة املركزية للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

 العمومية ذات الطابع اإلداري،
 

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

مايو سـنة   13املوافق  1415عام 
، املتعلق بإحداث نشـرات  1995

ــات ــة للمؤسس واإلدارات  رمسي
  .العمومية

 

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

أكتـوبر سـنة    11املوافق  1429
املتضمن القانون األساسـي   2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
اخلاصة بالتربية الوطنيـة، املعـدل   

  واملتمم،
 

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
مجـادى   03مـؤرخ يف   12-194

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

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
 

املؤرخـة   01مبقتضى التعليمة رقم 
املتعلقة بتطبيق  2013فيفري  20يف 

التنفيذي رقـم  أحكـام املرسوم 
سنة  فريلأ 25يف  ؤرخامل 12-194

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

 العمومية وإجرائها،
 

 السيد الوزير األول تعليمة مبقتضى
 ديسـمرب  25املؤرخة يف  348رقم 

ــز املتضــمنة  2014 ــدابري تعزي ت
التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   

 للبالد،
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ى الربقية الصادرة عن املديرية مبقتض
املؤرخـة   698العامة للميزانية رقم 

ــانفي  29يف  ــمنة  2015ج املتض
 348رقـم   تعليمةكيفيات تطبيق ال

 ،2014 ديسمرب 25املؤرخة يف 
 

ـ  ؤرخـامل رارـمبقتضى الق ي ـف
إطار ، الذي حيدد 2014يوليو  15

تنظيم املسـابقات واالمتحانـات   
رتـب  املهنية لاللتحاق بـبعض ال 

املنتمية لألسالك اخلاصة بالتربيـة  
 ،الوطنية

 
ـ ـامل رارـمبقتضى الق ي ـؤرخ ف

، الذي حيـدد  2013سمرب دي 05
قائمة املؤسسات العمومية املؤهلـة  
لتنظيم إجراء املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  

اخلاصـة  لاللتحاق مبختلف الرتب 
 لتربية الوطنية،با
 

املـؤرخ يف   69رقم  مبقتضى املقرر
املتضمن جدول  2015أكتوبر  11

املخصصـة  توزيع املناصب املالية 
اخلاصـة   رتـب بعض اللاللتحاق ب

 .2015، بعنوان بالتربية الوطنية
 

 13853بناء على املراسـلة رقـم   
ــة يف  ــوبر  07املؤرخ  2015أكت

  ى ـاملتضمنة املوافقة االستثنائية عل

تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية 
فائدة مديريات التربيـة بعنـوان   ل

 .بقرارات مركزية 2015
 
  قرر ت

  
إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل

 مهـين  امتحانكيفيات فتح حتديد 
، املقتصدين نوابلاللتحاق بسلك 

، لفائـدة  مسري مقتصد نائب رتبة
  . مديريات التربية

  
حيدد عـدد املناصـب    :2املادة 

منصـبا   285ـ باملطلوب شغلها 
ليا، طبقا ملقرر توزيع املناصـب  ما

 ووفقا للجدول املالية املذكور أعاله
  .امللحق بالقرار

  
 املهـين  االمتحـان فتح ي: 3املادة 

 ،مسري مقتصد نائبرتبة بلاللتحاق 
 بائنللمترشحني املنتمني إىل رتبة 

 )5( مخـس  يثبتون الذين ،مقتصد
 ـذه  الفعليـة  اخلدمة من سنوات
  .الصفة

  
التسـجيالت   آجلد حيد :4املادة 

 مسة عشـر خب املهين االمتحانيف 
 تـاريخ ابتداء من  يوم عمل )15(

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

  
يف احملاسـبة العموميـة   اختبار  - 1

 سـاعات،  3 املدةواملالية العامة، 
  ،3 املعامل

 حترير أو إداري طابع ذو اختبار - 2
 .2 املعامل ساعات، 3 املدة داري،إ

  
يف  20مـن   5كل عالمة تقل عن 

أحد االختبارات الكتابيـة تعـد   
  .إقصائية

  
بإمكان املترشحني غـري   :6املادة 

 االمتحـان املقبولني للمشاركة يف 
، تقدمي طعن لدى السلطة اليت املهين

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

أيام عمـل  ) 5(املعنيني قبل مخسة 
على األقل مـن تـاريخ إجـراء    

  .املهين االمتحان
  

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

  .الوطنية
                                                                         

                           
 2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف

  األمني العام
  عبد احلكيم بلعابد
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 2015بعنوان  جدول توزيع املناصب املالية الشاغرة املخصصة لاللتحاق
  نائب مقتصد مسري: برتبة 

  
الرقم 

 املناصب املفتوحة مديرية التربية التسلسلي
 10 الشلف 1
 1 األغواط 2
 3 البواقيأم  3
 3 باتنة 4
 13 بسكرة 5
 2 بشار 6
 7 البليدة 7
 7 البويرة 8
 3 متنراست 9
 6 تبسة 10
 14 تلمسان 11
 22 تيارت 12
 4 اجلزائر شرق 13
 10 اجلزائر وسط 14
 11 اجلزائر غرب 15
 2 اجللفة 16
 9 جيجل 17
 17 سطيف 18
 1 سعيدة 19
 3 سكيكدة 20
 14 سيدي بلعباس 21
 2 عنابة 22
 3 قاملة 23
 21 قسنطينة 24
 10 مستغامن 25
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الرقم 
 صب املفتوحةااملن  مديرية التربية  التسلسلي

 13 املسيلة 26
 1 معسكر 27
 8 ورقلة 28
 6 وهران 29
 6 البيض 30
 10 برج بوعريريج 31
 5 الطارف 32
 4 تيسمسيلت 33
 4 الوادي 34
 1 خنشلة 35
 1 سوق أهراس 36
 10 تيبازة 37
 2 ميلة 38
 3 عني الدفلى 39
 2 عني متوشنت 40
 11 غرداية 41

 285 اموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
أكتوبر  12مؤرخ يف  98قرار رقم 

مسابقة علـى  فتح  يتضمن 2015
 اللتحـاق ل أساس االختبـارات 

املتخصص للتوظيف يف  بالتكوين
نائب بة رت املقتصدينسلك نواب 

   مقتصد
  

  التربية الوطنية، ةإن وزير
  

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

، يتعلق 1966يونيو سنة  02املوافق 
بتحرير ونشر بعض القرارات ذات 
الطابع التنظيمي أو الفردي اليت م 

  وضعية املوظفني، 
 

ـ مبقتضى  م ـاملرسوم التنفيذي رق
مؤرخ يف أول رمضان عام  90-99

مـارس سـنة    27املوافـق   1410
، يتعلق بسـلطة التعـيني،   1990

، بالنســـبة والتســـيري اإلداري
 وأعوان اإلدارة املركزية للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

 العمومية ذات الطابع اإلداري،
 

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

مايو سـنة   13املوافق  1415عام 

، املتعلق بإحداث نشـرات  1995
ــات واإلدارات  ــة للمؤسس رمسي

  .العمومية
 

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

أكتـوبر سـنة    11املوافق  1429
املتضمن القانون األساسي  ،2008

ك اخلاص باملوظفني املنتمني لألسال
اخلاصة بالتربية الوطنيـة، املعـدل   

  واملتمم،
 

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
مجـادى   03مـؤرخ يف   12-194

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

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
 

ـ ـامل رراـمبقتضى الق  يـؤرخ ف
إطار ، الذي حيدد 2014يوليو  15

تنظيم املسـابقات واالمتحانـات   
املهنية لاللتحاق بـبعض الرتـب   
املنتمية لألسالك اخلاصة بالتربيـة  

 ،الوطنية
 

 الوزاري املشـترك  مبقتضى القرار
، 2014أفريل سـنة   07يف  املؤرخ

قائمـة املـؤهالت   الذي حيـدد  
والشهادات املطلوبـة للتوظيـف   
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لترقية يف بعض الرتب اخلاصـة  وا
 املعدل واملتمم، ،بالتربية الوطنية

 
ـ ـامل رارـمبقتضى الق ي ـؤرخ ف

، الذي حيـدد  2013 ديسمرب 05
قائمة املؤسسات العمومية املؤهلـة  
لتنظيم إجراء املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  

اخلاصـة  لاللتحاق مبختلف الرتب 
 لتربية الوطنية،با
 

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،
 

 ر األولالسيد الوزي تعليمة مبقتضى
 ديسـمرب  25املؤرخة يف  348رقم 

ــز املتضــمنة  2014 ــدابري تعزي ت
التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   

 للبالد،
 

مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية 
املؤرخـة   698العامة للميزانية رقم 

ــانفي  29يف  ــمنة  2015ج املتض
 348رقـم   تعليمةكيفيات تطبيق ال

 ،2014 ديسمرب 25املؤرخة يف 

 13853ء على املراسـلة رقـم   بنا
ــة يف  ــوبر  07املؤرخ  2015أكت

املتضمنة املوافقة االستثنائية علـى  
تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية 
لفائدة مديريات التربيـة بعنـوان   

 .بقرارات مركزية 2015
 

بناء على املخطط القطاعي السنوي 
للتكوين وحتسني املستوى وجتديد 
معلومــات املــوظفني واألعــوان 

تعاقدين لقطاع التربية الوطنيـة  امل
 .2015بعنوان 

  
  قرر ت

  
إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل

مسابقة علـى  كيفيات فتح حتديد 
لاللتحــاق  أســاس االختبــارات

بالتكوين املتخصص للتوظيـف يف  
نائب  ، رتبةاملقتصدينسلك نواب 

  . ، لفائدة مديريات التربيةمقتصد
  

ـ   :2املادة  ب حيدد عـدد املناص
منصـبا   871ـ باملطلوب شغلها 

للمخطـط القطـاعي   ماليا، طبقا 
السنوي للتكوين وحتسني املستوى 
ــوظفني  ــات امل ــد معلوم وجتدي
واألعوان املتعاقدين لقطاع التربيـة  

املـذكور   2015الوطنية بعنـوان  
امللحـق   ووفقـا للجـدول   أعاله

  .بالقرار
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سـابقة علـى   املفـتح ت: 3املادة 
تحــاق لالل أســاس االختبــارات

نائـب  بة التكوين املتخصص لرتب
للمترشحني احلاصلني على  ،مقتصد

أربع سداسيات كاملة على األقـل  
  :من التعليم العايل يف

 ،احملاسبة ، فرعاحملاسبة -
العلـوم   فرع ،العلوم االقتصادية -

 ،االقتصادية
العلـوم   فرع ،العلوم التجارية -

 ،التجارية
 املالية،العلوم  فرع املالية،العلوم  -
علـوم   فـرع  ،وم التسـيري عل -

 ،التسيري
 فرع ،واإلدارية العلوم القانونية -

  .واإلدارية العلوم القانونية
  

التسـجيالت   آجلحيدد  :4املادة 
 على أساس االختبارات املسابقةيف 
ابتداء  يوم عمل )15( مسة عشرخب

صدور أول إشـهار يف   تاريخمن 
  .الصحافة املكتوبة

 
علـى   املسـابقة  شملي :5املادة 

االختبـارات   أساس االختبـارات 
 :التالية

القـانون اإلداري أو  (يف اختبار  - 1
واملالية العامـة،  ) احملاسبة العمومية

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

 .2 املعامل ،)2(ن اتساع

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

  .إقصائية
 

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، اليت تكون مرفقة 
بكشف النقاط املتعلـق باملسـار   

 الدراسي أو التكويين،
تمارة معلومات يتم ملؤها من اس -

 .طرف املترشح
جيب على املترشحني املقبولني ائيا 
يف مسابقات التوظيف قبل التعيني 
إمتام ملفام اإلداريـة  بالوثـائق   

  :اآلتية
طبق  األصل مـن  ) 01(نسخة  -

شهادة إثبات وضعية املترشح جتاه 
 اخلدمة الوطنية، مصادق عليها،

من صـحيفة  ) 01(مستخرج  -
 وابق العدلية سارية املفعول،الس
ــبة   - ــة، بالنس ــهادة اإلقام ش

ملسابقات التوظيف يف املناصـب  
احملددة يف الواليات أو البلـديات  

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

العام وطب األمـراض الصـدرية   
تثبتان ) مسلمتان من طبيب خمتص

أهلية املترشـح لشـغل املنصـب    
 ،املطلوب

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

 .شهيد، عند االقتضاء
شهادات العمل اليت تثبت اخلربة  -

املهنية املكتسبة من قبل املترشح يف 
 التخصص،

 اةشهادة تثبت مدة العمل املؤد -
العقود من طرف املترشح يف إطار 

هـاز اإلدمـاج املهـين    اخلاصة جب
ت، املي الشـهادا حلواالجتماعي 

، عنـد  بصفة متعاقد أو مستخلف
 االقتضاء،

أعلى مكمال وثيقة تثبت تكوينا  -
املطلـوب  أو املؤهل من الشهادة 

نفـس  يف  للمشاركة يف املسـابقة 
 التخصص، عند االقتضاء،

ــبة   - ــة بالنس ــهادة عائلي ش
 للمترشحني املتزوجني،

تفوق املترشـح يف   وثيقة تثبت -
 عند االقتضاء،دفعته، 

عند  ملترشح،إعاقة ا وثيقة تثبت -
 .االقتضاء

 
بإمكان املترشحني غـري   :7املادة 

على  املسابقةاملقبولني للمشاركة يف 
، تقدمي طعـن   أساس االختبارات

لدى السلطة اليت هلـا صـالحية   
التعيني اليت جيب عليها البت يف هذا 
الطعن والرد على املعنيني قبل مخسة 

أيام عمل على األقـل مـن  ) 5(
على أسـاس   ابقةاملستاريخ إجراء 

  .االختبارات
 

يسري مفعول هذا القرار  :8املادة 
ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر 
يف النشرة الرمسية لوزارة التربيـة  

  .الوطنية
  

 2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف
  األمني العام

  عبد احلكيم بلعابد
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 اللتحاقل للمسابقة على أساس االختباراتجدول توزيع املناصب املالية 
  2015بالتكوين املتخصص بعنوان 

  نائب مقتصد: رتبة 
  

الرقم 
 املناصب املفتوحة التربية ةمديري  التسلسلي

 25 أدرار  1
 7 الشلف  2
 16 األغواط  3
 15 أم البواقي  4
 25 باتنة  5
 44 جباية  6
 14 بسكرة  7
 6 بشار  8
 22 البويرة  9
 12 متنراست  10
 26 تبسة  11
 16 تلمسان  12
 34 تيارت  13
 49 تيزي وزو  14
 21 اجلزائر ش  15
 35 اجلزائر و  16
 6 اجلزائر غ  17
 6 اجللفة  18
 25 جيجل  19
 21 سطيف  20
 12 سعيدة  21
 11 سكيكدة  22
 2 سيدي بلعباس  23
 16 عنابة  24
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الرقم 
 صب املفتوحةااملن  مديرية التربية  التسلسلي

 20 قاملة  25
 19 قسنطينة  26
 62 املدية  27
 11 مستغامن  28
 21 املسيلة  29
 28 معسكر  30
 21 ورقلة  31
 43 وهران  32
 13 البيض  33
 4 إليزي  34
 4 ب بوعريريج  35
 13 بومرداس  36
 8 الطارف  37
 4 تندوف  38
 11 تيسمسيلت  39
 54 الوادي  40
 11 خنشلة  41
 11 سوق أهراس  42
 10 تيبازة  43
 14 ميلة  44
 3 لدفلىعني ا  45
 5 النعامة  46
 3 عني متوشنت  47
 3 غرداية  48
 9 غليزان  49

 871 اموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

 
ي ـؤرخ فـم 99م ـرار رقـق

فـتح   يتضمن 2015 أكتوبر 12
بسـلك   اللتحاقل مهين امتحان
 نائـب  بـة رت املقتصـدين  نواب

  مقتصد
  

  التربية الوطنية، ةزيرإن و
  

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

، يتعلق 1966يونيو سنة  02املوافق 
بتحرير ونشر بعض القرارات ذات 
الطابع التنظيمي أو الفردي اليت م 

  وضعية املوظفني، 
 

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

مـارس سـنة    27ق املواف 1410
، يتعلق بسـلطة التعـيني،   1990

، بالنســـبة والتســـيري اإلداري
 وأعوان اإلدارة املركزية للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

 العمومية ذات الطابع اإلداري،
 

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

مايو سـنة   13املوافق  1415عام 
لق بإحداث نشـرات  ، املتع1995

ــات واإلدارات  ــة للمؤسس رمسي
  .العمومية

 

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

أكتـوبر سـنة    11املوافق  1429
املتضمن القانون األساسـي   2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
اخلاصة بالتربية الوطنيـة، املعـدل   

  واملتمم،
 

ـ مبقتضى املرسوم ال م ـتنفيذي رق
مجـادى   03مؤرخ يف  12-194

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

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
 

املؤرخـة   01مبقتضى التعليمة رقم 
املتعلقة بتطبيق  2013فيفري  20يف 

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

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

 العمومية وإجرائها،
 

 السيد الوزير األول تعليمة مبقتضى
 ديسـمرب  25املؤرخة يف  348رقم 

تــدابري تعزيــز املتضــمنة  2014
اخليـة واخلارجيـة   التوازنات الد

 للبالد،
 



155 

مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية 
املؤرخـة   698العامة للميزانية رقم 

ــانفي  29يف  ــمنة  2015ج املتض
 348رقـم   تعليمةكيفيات تطبيق ال

 ،2014 ديسمرب 25املؤرخة يف 
 

ـ  ؤرخـامل رارـمبقتضى الق ي ـف
إطار ، الذي حيدد 2014يوليو  15

حانـات  تنظيم املسـابقات واالمت 
املهنية لاللتحاق بـبعض الرتـب   
املنتمية لألسالك اخلاصة بالتربيـة  

 ،الوطنية
 

ـ ـامل رارـمبقتضى الق ي ـؤرخ ف
، الذي حيـدد  2013سمرب دي 05

قائمة املؤسسات العمومية املؤهلـة  
لتنظيم إجراء املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  

اخلاصـة  لاللتحاق مبختلف الرتب 
 لتربية الوطنية،با
 

املـؤرخ يف   69مبقتضى املقرر رقم 
املتضمن جدول  2015أكتوبر  11

املخصصـة  توزيع املناصب املالية 
اخلاصـة   رتـب بعض اللاللتحاق ب

 .2015، بعنوان بالتربية الوطنية
  

 13853بناء على املراسـلة رقـم   
ــة يف  ــوبر  07املؤرخ  2015أكت

  املتضمنة املوافقة االستثنائية على 

ظيم مسابقات وامتحانات مهنية تن
لفائدة مديريات التربيـة بعنـوان   

 .بقرارات مركزية 2015
  
  قرر ت

  
إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل

 مهـين  امتحانكيفيات فتح حتديد 
، املقتصدين نوابلاللتحاق بسلك 

، لفائدة مديريات مقتصد نائب رتبة
  . التربية

 
حيدد عـدد املناصـب    :2املادة 

ـ وب شغلها املطل منصـبا   83ـ ب
ماليا، طبقا ملقرر توزيع املناصـب  

 ووفقا للجدول املالية املذكور أعاله
  .امللحق بالقرار

  
 املهـين  االمتحـان فتح ي: 3املادة 

 ،مقتصـد  نائـب رتبة بلاللتحاق 
للمترشــحني املنــتمني إىل رتبــة 
املساعدين الرئيسـيني للمصـاحل   

) 5( مخس يثبتون الذين االقتصادية،
 ـذه  الفعليـة  اخلدمة من تسنوا

  .الصفة
  

التسـجيالت   آجلحيدد  :4املادة 
 مسة عشـر خب املهين االمتحانيف 

 تـاريخ ابتداء من  يوم عمل )15(
  .اإللصاق، يف أماكن العمل
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 املهـين  االمتحان شملي :5املادة 
  :االختبارات التالية

يف احملاسـبة العموميـة   اختبار  - 1
 سـاعات،  3 املدةواملالية العامة، 

  ،3 املعامل
 حترير أو إداري طابع ذو اختبار - 2

 .2 املعامل ساعات، 3 املدة إداري،
  

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

  .إقصائية
  

بإمكان املترشحني غـري   :6املادة 
 االمتحـان املقبولني للمشاركة يف 

، تقدمي طعن لدى السلطة اليت املهين

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

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

  .املهين االمتحان
  

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

  .الوطنية
                           

 2015 أكتوبر 12 زائر يفاجل
  األمني العام

  عبد احلكيم بلعابد
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بالتكوين قبل  لاللتحاق لالمتحان املهينجدول توزيع املناصب املالية 
  2015الترقية بعنوان 

  نائب مقتصد: رتبة 
الرقم 

 املناصب املفتوحة مديرية التربية  التسلسلي
 4 أدرار  1
 3 جباية  2
 5 بشار  3
 9 البليدة  4
 1 تبسة  5
 8 تلمسان  6
 4 تيزي وزو  7
 3 اجللفة  8
 2 جيجل  9

 11 سطيف  10
 5 عنابة  11
 1 قاملة  12
 6 املسيلة  13
 1 معسكر  14
 4 ورقلة  15
 1 وهران  16
 2 تيسمسيلت  17
 1 الوادي  18
 1 سوق أهراس  19
 6 تيبازة  20
 1 عني متوشنت  21
 2 غرداية  22
 2 غليزان  23

 83 اموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

 
ـ ـم 100م ـقرار رق  يـؤرخ ف

فـتح   يتضمن 2015 أكتوبر 12
بسـلك   اللتحاقل امتحان مهين

  مقتصد بة املقتصدين رت
 

  التربية الوطنية، ةإن وزير
  

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

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

 مالفردي اليت  وأالطابع التنظيمي 
 وضعية املوظفني، 

 
ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

أول رمضان عام  مؤرخ يف 90-99
 سـنة  مـارس  27 املوافق 1410
 ،تعلق بسـلطة التعـيني  ي ،1990

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

  العمومية ذات الطابع اإلداري،
 

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

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

ــات واإلدارات  ــة للمؤسس رمسي
  .العمومية

 

ـ  مبقتضى املرسوم التنفيذي م ـرق
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
مجـادى   03 مؤرخ يف 12-194

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

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
 

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
ملسابقات واالمتحانات والفحوص ا

املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  
 العمومية وإجرائها،

 
 السيد الوزير األول تعليمة مبقتضى

 ديسـمرب  25املؤرخة يف  348رقم 
تــدابري تعزيــز املتضــمنة  2014

التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   
 للبالد،
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مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية 
املؤرخـة   698ة رقم العامة للميزاني

ــانفي  29يف  ــمنة  2015ج املتض
 348رقـم   تعليمةكيفيات تطبيق ال

 ،2014 ديسمرب 25املؤرخة يف 
 

 يوليو 15املؤرخ يف  مبقتضى القرار
إطـار تنظـيم    ، الذي حيدد2014

املسابقات واالمتحانـات املهنيـة   
لاللتحاق ببعض الرتـب املنتميـة   

 ،لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
 
ـ ـامل رارـقتضى القمب ي ـؤرخ ف

، الذي حيـدد  2013سمرب دي 05
قائمة املؤسسات العمومية املؤهلـة  
لتنظيم إجراء املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  
لاللتحاق مبختلف الرتب اخلاصـة  

 ،بالتربية الوطنية
 

املـؤرخ يف   69مبقتضى املقرر رقم 
املتضمن جدول  2015أكتوبر  11
املخصصـة  زيع املناصب املالية تو

اخلاصـة   رتـب بعض اللاللتحاق ب
 .2015، بعنوان بالتربية الوطنية

 
 13853بناء على املراسـلة رقـم   

ــة يف  ــوبر  07املؤرخ  2015أكت
  املتضمنة املوافقة االستثنائية على 

تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية 
لفائدة مديريات التربيـة بعنـوان   

 .بقرارات مركزية 2015
  
  قرر ت

  
إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل

 امتحان مهـين كيفيات فتح حتديد 
، رتبـة  املقتصدينلك لاللتحاق بس

  . قتصد ، لفائدة مديريات التربيةم
 

حيدد عـدد املناصـب    :2املادة 
منصـبا   289ـ باملطلوب شغلها 

طبقا ملقرر توزيع املناصـب  ماليا، 
 لاملالية املذكور أعاله ووفقا للجدو

  .امللحق بالقرار
  

 املهـين  االمتحـان  يفتح: 3املادة 
قتصد للمترشحني لاللتحاق برتبة م

قتصـد  ماملنتمني إىل رتبة نائـب  
) 5( مخـس  يثبتـون  الذين ،مسري

 ـذه  الفعليـة  اخلدمة من سنوات
  .الصفة

  
التسـجيالت   آجلحيدد  :4املادة 

 مسة عشـر خب املهين االمتحانيف 
ـ ابتداء من  يوم عمل )15(  اريخت

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

يف احملاسـبة العموميـة    اختبار - 1
 سـاعات،  3 املدة ،واملالية العامة

 ،3 املعامل
ذو طابع إداري أو حترير  اختبار - 2

 .2، املعامل ساعات 3إداري، املدة 
  

يف  20مـن   5كل عالمة تقل عن 
ارات الكتابيـة تعـد   أحد االختب

  .إقصائية
 

بإمكان املترشحني غـري   :6املادة 
 االمتحـان املقبولني للمشاركة يف 

، تقدمي طعن لدى السلطة اليت املهين

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

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

  .ينامله االمتحان
  

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

  .الوطنية
                              

 2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف
  األمني العام

  عبد احلكيم بلعابد
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  ملهين لاللتحاقجدول توزيع املناصب املالية الشاغرة املخصصة لالمتحان ا
  مقتصد: برتبة 

الرقم 
 املناصب املفتوحة  مديرية التربية  التسلسلي

 4 أدرار  1
 15 الشلف  2
 5 أم البواقي  3
 2 باتنة  4
 8 جباية  5
 8 بسكرة  6
 3 بشار  7
 7 البليدة  8
 7 تبسة  9
 17 تلمسان  10
 1 تيارت  11
 8 تيزي وزو  12
 9 اجلزائر شرق  13
 8 اجلزائر وسط  14
 9 اجلزائر غرب  15
 12 اجللفة  16
 1  جيجل  17
 10 سطيف  18
 3  سعيدة  19
 6 سكيكدة  20
 6 سيدي بلعباس  21
 9 عنابة  22
 7 قاملة  23
 9 قسنطينة  24
 13 املدية  25
 4 مستغامن  26
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الرقم 
 صب املفتوحةااملن  مديرية التربية  التسلسلي

 9 املسيلة  27
 9 معسكر  28
 5 ورقلة  29
 13 وهران  30
 5 برج بوعريريج  31
 3 بومرداس  32
 7 الطارف  33
 5 تيسمسيلت  34
 10 الوادي  35
 15 تيبازة  36
 4 ميلة  37
 2 النعامة  38
 6 عني متوشنت  39
 5 غرداية  40

 289 اموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
ـ ؤرخ فـم 104رقم  قرار ـي ـ
فـتح   يتضمن 2015 أكتوبر 20

بسـلك   اللتحاقل امتحان مهين
أستاذ بة رتالثانوي أساتذة التعليم 

  الثانويرئيسي يف التعليم 
  

  التربية الوطنية، ةإن وزير
  

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

، يتعلق 1966يونيو سنة  02املوافق 
القرارات ذات  بتحرير ونشر بعض

الطابع التنظيمي أو الفردي اليت م 
  وضعية املوظفني، 

 
ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

مؤرخ يف أول رمضان عام  90-99
مـارس سـنة    27املوافق  1410
، يتعلق بسـلطة التعـيني،   1990

، بالنســـبة والتســـيري اإلداري
 وأعوان اإلدارة املركزية للموظفني
املؤسسات والبلديات و والواليات

 العمومية ذات الطابع اإلداري،
 

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

مايو سـنة   13املوافق  1415عام 
، املتعلق بإحداث نشـرات  1995

ــات واإلدارات  ــة للمؤسس رمسي
  .العمومية

 

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

أكتـوبر سـنة    11املوافق  1429
املتضمن القانون األساسـي   2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
اخلاصة بالتربية الوطنيـة، املعـدل   

  واملتمم،
 

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
مجـادى   03مؤرخ يف  12-194

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

ت والفحوص املسابقات واالمتحانا
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
 

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 

ـ  ات واإلدارات املهنية يف املؤسس
 العمومية وإجرائها،

 
 السيد الوزير األول تعليمة مبقتضى

 ديسـمرب  25املؤرخة يف  348رقم 
تــدابري تعزيــز املتضــمنة  2014

التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   
 للبالد،
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مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية 
املؤرخـة   698العامة للميزانية رقم 

ــانفي  29يف  ــمنة  2015ج املتض
 348رقـم   تعليمةفيات تطبيق الكي

 ،2014 ديسمرب 25املؤرخة يف 
 

ـ  ؤرخـامل رارـمبقتضى الق ي ـف
إطار ، الذي حيدد 2014يوليو  15

تنظيم املسـابقات واالمتحانـات   
املهنية لاللتحاق بـبعض الرتـب   
املنتمية لألسالك اخلاصة بالتربيـة  

 ،الوطنية
 

ـ ـامل رارـمبقتضى الق ي ـؤرخ ف
لذي حيـدد  ، ا2013سمرب دي 05

قائمة املؤسسات العمومية املؤهلـة  
لتنظيم إجراء املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  

اخلاصـة  لاللتحاق مبختلف الرتب 
 لتربية الوطنية،با
 

بناء على التعليمة الوزارية املشتركة 
أكتـوبر   12املؤرخة يف  003رقم 

اليت حتدد كيفيات تطبيـق   2015
نظيمية املتعلقة باملوظفني األحكام الت

املنتمني لألسالك اخلاصة بالتربيـة  
  الوطنية،

 
املـؤرخ   102بناء على املقرر رقم 

  ن ـاملتضم 2015ر ـأكتوب 19يف 
  ة ـب املاليـع املناصـجدول توزي

  

املخصصة لاللتحــاق الشاغرة 
برتب أستاذ رئيسـي يف التعلـيم   

أستاذ رئيسي يف التعلـيم   ،الثانوي
املدرسة أستاذ مكون يف  املتوسط،
املدرسة أستاذ رئيسي يف و االبتدائية

  .2015بعنوان االبتدائية، 
 
  قـرر ت

  
هـــذا  يهــدف :املــادة األوىل

كيفــيات  إىل حتديـد  القـرار 
لاللتحـاق   امتحان مهـين فـتح 

، رتبة أساتذة التعليم الثانويلك بس
أستاذ رئيسي يف التعليم الثـانوي  

  . لفائدة مديريات التربية
  

حيدد عـدد املناصـب   :2املادة 
منصـبا   2765ـ باملطلوب شغلها 

ماليا، طبقا ملقرر توزيع املناصـب  
 ووفقا للجدول املالية املذكور أعاله

  .امللحق بالقرار
  

 املهـين  االمتحـان  يفتح: 3 املادة
أستاذ رئيسي يف اق برتبة ـلاللتح

التعليم الثانوي للمترشحني املنتمني 
 ،التعلـيم الثـانوي  إىل رتبة أستاذ 

 من سنوات) 5( مخس يثبتون الذين
 .الصفة ذه الفعلية ةـاخلدم
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التسـجيالت   آجلحيدد  :4املادة 
 خمسة عشربـ املهين االمتحانيف 

 اريخـتابتداء من  يوم عمل )15(
  .اإللصاق، يف أماكن العمل

  
 املهـين  االمتحان شملي :5املادة 

  :االختبارات التالية
  
 3 املدة ختصاص،يف اال اختبار -1

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

 ،2 املعامل ساعات،
  

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

  .إقصائية
  

بإمكان املترشحني غـري   :6املادة 
 االمتحـان املقبولني للمشاركة يف 

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

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

على األقـل من تـاريخ إجـراء   
  .املهين االمتحان

  
ـ   :7املادة  ذا ـيسري مفعـول ه

خ التوقيع ـن تاريـالقرار ابتداء م
ـ ـعلي ـ ـه و ينش رة ـر يف النش

  .الرمسية لوزارة التربية الوطنية
  

 2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف
  األمني العام

  عبد احلكيم بلعابد
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   لاللتحاق لالمتحان املهينجدول توزيع املناصب املالية 
  الثانويأستاذ رئيسي يف التعليم : برتبة 

  
الرقم 

املناصب  مديرية التربية  التسلسلي
 املفتوحة

 34 أدرار  1
 46 الشلف  2
 148 األغواط  3
 48 أم البواقي  4
 94 باتنة  5
 155 جباية  6
 173 بسكرة  7
 74 بشار  8
 35 البويرة  9
 23 متنراست  10
 117 تبسة  11
 44 تلمسان  12
 85 تيارت  13
 7 تيزي وزو   14
 61 اجلزائر شرق  15
 38 اجلزائر وسط  16
 33 اجلزائر غرب  17
 98 اجللفة  18
 81 جيجل  19
 130 سطيف  20
 50 سعيدة  21
 44 سيدي بلعباس  22
 35 ابةعن  23
 14 قاملة  24
 80 قسنطينة  25
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الرقم 
صب ااملن  مديرية التربية  التسلسلي

 املفتوحة
 54 املدية  26
 72 مستغامن  27
 113 املسيلة  28
 41 ورقلة  29
 42 وهران   30
 7 البيض  32
 13 إيليزي  33
 47 برج بوعريريج  34
 13 بومرداس  35
 43 الطارف  36
 7 تندوف  37
 61 تيسمسيلت  38
 78 الوادي  39
 61 خنشلة  40
 51 سوق أهراس  41
 18 تيبازة  42
 44 ميلة  43
 55 عني الدفلى  44
 14 النعامة  45
 15 عني متوشنت  46
 83 غرداية  47
 86 غليزان  48

 2765 اموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
ـ ـم 105م ـققرار ر ي ـؤرخ ف

فـتح   يتضـمن  2015 أكتوبر 20
بسـلك   اللتحاقل امتحان مهين

أستاذ بة أساتذة التعليم املتوسط رت
  رئيسي يف التعليم املتوسط

  
  التربية الوطنية، ةإن وزير

 
 145-66مبقتضى املرسـوم رقـم   

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

لقرارات ذات بتحرير ونشر بعض ا
 مالفردي اليت  وأالطابع التنظيمي 
 وضعية املوظفني، 

 
ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

أول  يـمـــؤرخ فـــ 90-99
ـ  1410ام ـان عـرمض  قـاملواف

تعلـق  ي ،1990 سـنة  مارس 27
 ،والتسيري اإلداري ،بسلطة التعيني

 ةوأعـوان اإلدار  للموظفني بالنسبة
 والبلـديات  والواليـات  املركزية

واملؤسسات 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    11فق املوا 1429
املتضمن القانون األساسي  ،2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
املعـدل   اخلاصة بالتربية الوطنيـة، 

 واملتمم،
 

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
مجـادى   03 مـؤرخ يف  12-194

فريل أ 25 املوافق 1433الثانية عام 
تنظيم  كيفياتل دداحمل، 2012سنة 

حانات والفحوص املسابقات واالمت
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
 

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 

ؤسسـات واإلدارات  املهنية يف امل
  العمومية وإجرائها،
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 السيد الوزير األول تعليمة مبقتضى
 ديسـمرب  25املؤرخة يف  348رقم 

ــز املتضــمنة  2014 ــدابري تعزي ت
التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   

 للبالد،
 

مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية 
املؤرخـة   698العامة للميزانية رقم 

ــانفي  29يف  ــم 2015ج نة املتض
 348رقـم   تعليمةكيفيات تطبيق ال

 ،2014 ديسمرب 25املؤرخة يف 
 

يوليو  15يف  املؤرخ مبقتضى القرار
إطـار تنظـيم   ، الذي حيدد 2014

املسابقات واالمتحانـات املهنيـة   
لاللتحاق ببعض الرتـب املنتميـة   

  ،لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
 

ـ ـامل رارـمبقتضى الق ي ـؤرخ ف
، الذي حيـدد  2013سمرب دي 05

قائمة املؤسسات العمومية املؤهلـة  
لتنظيم إجراء املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  

اخلاصـة  لاللتحاق مبختلف الرتب 
 لتربية الوطنية،با
 

بناء على التعليمة الوزارية املشتركة 
أكتـوبر   12املؤرخة يف  003رقم 

اليت حتدد كيفيات تطبيـق   2015
التنظيمية املتعلقة باملوظفني األحكام 

املنتمني لألسالك اخلاصة بالتربيـة  
 الوطنية،

املؤرخ يف  102بناء على املقرر رقم 
املتضمن جدول  2015أكتوبر  19

توزيع املناصب املاليـة الشـاغرة   
املخصصة لاللتحاق برتب أسـتاذ  

أسـتاذ   ،رئيسي يف التعليم الثانوي
أسـتاذ   املتوسط،رئيسي يف التعليم 

أستاذ و املدرسة االبتدائيةكون يف م
املدرسـة االبتدائيـة،   رئيسي يف 

 .2015بعنوان 
 
  قرر ت

  
إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل

 امتحان مهـين كيفيات فتح حتديد 
أساتذة التعلـيم  لك لاللتحاق بس

أستاذ رئيسـي يف  ، رتبة املتوسط
التعليم املتوسط لفائدة مـديريات  

  . التربية
  

حيدد عـدد املناصـب    :2املادة 
منصـبا   5256ـ باملطلوب شغلها 

ماليا، طبقا ملقرر توزيع املناصـب  
 ووفقا للجدول املالية املذكور أعاله

  .امللحق بالقرار
  

 املهـين  االمتحـان  يفتح: 3املادة 
أستاذ رئيسـي يف  لاللتحاق برتبة 

التعليم املتوسط للمترشحني املنتمني 
 ،إىل رتبة أستاذ التعليم املتوسـط 

 من سنوات) 5( مخس يثبتون الذين
 .الصفة ذه الفعلية اخلدمة
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التسجيالت يف  آجلحيدد  :4املادة 
 )15( مسة عشـر خب املهين االمتحان
اإللصاق،  تاريخابتداء من  يوم عمل

  .يف أماكن العمل
 

 املهـين  االمتحـان  شملي :5املادة 
 :االختبارات التالية

 3 املـدة  يف االختصاص، اختبار - 1
 ،3 املعامل ،ساعات

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

  
يف  20مـن   5كل عالمة تقل عـن  

أحد االختبـارات الكتابيـة تعـد    
  .إقصائية

  
  
  
  

بإمكان املترشـحني غـري    :6املادة 
 االمتحـان املقبولني للمشـاركة يف  

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

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

 االمتحانعلى األقل من تاريخ إجراء 
  .املهين

  
يسري مفعول هذا القرار  :7املادة 

ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر 
يف النشرة الرمسية لوزارة التربيـة  

  .الوطنية
  

 2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف
  األمني العام

  عبد احلكيم بلعابد
  

 ا
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   لاللتحاق لالمتحان املهينجدول توزيع املناصب املالية 
  أستاذ رئيسي يف التعليم املتوسط: برتبة 

  
الرقم 

املناصب  مديرية التربية  التسلسلي
 املفتوحة

 168 أدرار  1
 212 الشلف  2
 26 األغواط  3
 123 أم البواقي  4
 361 باتنة  5
 235 بسكرة  6
 109 بشار  7
 17 البليدة  8
 88 البويرة  9
 211 تبسة  10
 157 تلمسان  11
 342 تيارت  12
 47 تيزي وزو  13
 31 اجلزائر وسط  14
 162 اجلزائر غرب  15
 206 اجللفة  16
 42 جيجل  17
 353 سطيف  18
 78 سعيدة  19
 57 سكيكدة  20
 90 سيدي بلعباس  21
 38 قاملة  22
 152 قسنطينة  23
 155 املدية  24
 28 مستغامن  25
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الرقم 
صب ااملن  مديرية التربية  التسلسلي

 املفتوحة
 306 املسيلة  26
 115 ورقلة  27
 173 وهران  28
 59 البيض  29
 50 إيليزي  30
 24 بومرداس  31
 23 الطارف  32
 15 تندوف  33
 54 تيسمسيلت  34
 46 الوادي  35
 113 خنشلة  36
 96 سوق أهراس  37
 202 ميلة  38
 206 عني الدفلى  39
 1 النعامة  40
 90 غرداية  41
 195 غليزان  42

 5256 اموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
  وزارة التربية الوطنية

  
ـ ـم 106م ـقرار رق ي ـؤرخ ف

فـتح   يتضمن 2015 أكتوبر 20
بسـلك   اللتحاقل امتحان مهين

بـة  أساتذة املدرسة االبتدائيـة رت 
  مكون يف املدرسة االبتدائيةأستاذ 

  
  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 
 مالفردي اليت  وأالطابع التنظيمي 
 وضعية املوظفني، 

 
ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

أول رمضان عام  ؤرخ يفم 90-99
 سـنة  مـارس  27 املوافق 1410
 ،تعلق بسـلطة التعـيني  ي ،1990

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار للموظفني
والبلديات واملؤسسات  والواليات

  العمومية ذات الطابع اإلداري،
 

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

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

ــات واإلدارات  ــة للمؤسس رمسي
  .العمومية

 
ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

شوال عام  11 مؤرخ يف 08-315
ر سـنة  ـأكتوب 11املوافق  1429
املتضمن القانون األساسي  ،2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
املعـدل   اخلاصة بالتربية الوطنيـة، 

 واملتمم،
 

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
مجـادى   03 مؤرخ يف 12-194

فريل أ 25 املوافق 1433الثانية عام 
تنظيم  كيفياتل دداحمل، 2012سنة 

املسابقات واالمتحانات والفحوص 
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
 

املؤرخـة   01مبقتضى التعليمة رقم 
املتعلقة بتطبيق  2013ي فيفر 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،
 

 السيد الوزير األول تعليمة مبقتضى
 ديسـمرب  25املؤرخة يف  348رقم 

تــدابري تعزيــز املتضــمنة  2014
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التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   
 للبالد،

 
مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية 

املؤرخـة   698العامة للميزانية رقم 
ــانفي  29يف  ــمنة  2015ج املتض

 348رقـم   تعليمةكيفيات تطبيق ال
 ،2014 ديسمرب 25املؤرخة يف 

 
يوليو  15يف  املؤرخ مبقتضى القرار

إطـار تنظـيم   حيدد ، الذي 2014
املسابقات واالمتحانـات املهنيـة   
لاللتحاق ببعض الرتـب املنتميـة   

  ،لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
 

ـ ـامل رارـمبقتضى الق ي ـؤرخ ف
، الذي حيـدد  2013سمرب دي 05

قائمة املؤسسات العمومية املؤهلـة  
لتنظيم إجراء املسابقات على أساس 

ـ  ة االختبارات واالمتحانات املهني
اخلاصـة  لاللتحاق مبختلف الرتب 

 لتربية الوطنية،با
 

بناء على التعليمة الوزارية املشتركة 
أكتـوبر   12املؤرخة يف  003رقم 

اليت حتدد كيفيات تطبيـق   2015
األحكام التنظيمية املتعلقة باملوظفني 
املنتمني لألسالك اخلاصة بالتربيـة  

 الوطنية،
 

املـؤرخ   102بناء على املقرر رقم 
ــوبر  19 يف ــمن  2015أكت املتض

جدول توزيـع املناصـب املاليـة    
املخصصة لاللتحاق برتب الشاغرة 

 ،أستاذ رئيسي يف التعليم الثـانوي 
 املتوسـط، أستاذ رئيسي يف التعليم 

 املدرسة االبتدائيةأستاذ مكون يف 
ــي يف و ــتاذ رئيس ــة أس املدرس

 .2015بعنوان االبتدائية، 
 
  قرر ت

  
إىل ذا القرار ه يهدف :املادة األوىل

 امتحان مهـين كيفيات فتح حتديد 
املدرسـة  أساتذة لك لاللتحاق بس

أستاذ مكـون يف  االبتدائية، رتبة 
لفائدة مديريات  املدرسة االبتدائية

  . التربية
  

حيدد عـدد املناصـب    :2املادة 
منصـبا   173ـ باملطلوب شغلها 

ماليا، طبقا ملقرر توزيع املناصـب  
 ووفقا للجدول املالية املذكور أعاله

  .امللحق بالقرار
  

 املهـين  االمتحـان  يفتح: 3املادة 
أستاذ مكـون يف  لاللتحاق برتبة 

للمترشـحني   املدرسة االبتدائيـة 
املنتمني إىل رتبة أستاذ رئيسـي يف  

 يثبتـون  الذين ،املدرسة االبتدائية
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 اخلدمـة  مـن  سنوات) 5( مخس
 .الصفة ذه الفعلية

  
ت التسـجيال  آجلحيدد  :4املادة 

 مسة عشـر خب املهين االمتحانيف 
 تـاريخ ابتداء من  يوم عمل )15(

  .اإللصاق، يف أماكن العمل
  

 املهـين  االمتحان شملي :5املادة 
 :االختبارات التالية

 3 املـدة  يف التعليمية، اختبار - 1
 ،3 املعامل ساعات،

 ،يف هندسة التكـوين  اختبار - 2
 .2 املعامل ساعات، 3 املدة

  
ـ  5كل عالمة تقل عن  يف  20ن م

أحد االختبارات الكتابيـة تعـد   
  .إقصائية

  

بإمكان املترشحني غـري   :6املادة 
 االمتحـان املقبولني للمشاركة يف 

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

أيام عمـل  ) 5(املعنيني قبل مخسة 
ـ    راء على األقل مـن تـاريخ إج

  .املهين االمتحان
  

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

  .الوطنية
  

 2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف
  األمني العام

  عبد احلكيم بلعابد
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   لاللتحاق لالمتحان املهينجدول توزيع املناصب املالية 
  املدرسة االبتدائيةستاذ مكون يف أ: برتبة 

  
  

الرقم 
املناصب  مديرية التربية  التسلسلي

 املفتوحة
 38 باتنة  1

 8 اجلزائر وسط  2

 40 سيدي بلعباس  3

 4 إيليزي  4

 83 الطارف  5

 173 اموع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
ـ ـم 107 مـققرار ر ي ـؤرخ ف

فـتح   يتضمن 2015 أكتوبر 20
بسـلك   اللتحاقل امتحان مهين

بـة  أساتذة املدرسة االبتدائيـة رت 
  أستاذ رئيسي يف املدرسة االبتدائية

  
  التربية الوطنية، ةإن وزير

 
 145-66مبقتضى املرسـوم رقـم   

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

بعض القرارات ذات  بتحرير ونشر
 مالفردي اليت  وأالطابع التنظيمي 
 وضعية املوظفني، 

 
ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق

أول رمضان عام  مؤرخ يف 90-99
 سـنة  مـارس  27 املوافق 1410
 ،تعلق بسـلطة التعـيني  ي ،1990

 بالنســـبة ،والتســـيري اإلداري
 املركزية ةوأعوان اإلدار للموظفني
ات واملؤسسات والبلدي 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    11افق املو 1429
املتضمن القانون األساسي  ،2008

اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك 
املعـدل   اخلاصة بالتربية الوطنيـة، 

 واملتمم،
 

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
مجـادى   03 مؤرخ يف 12-194

فريل أ 25 املوافق 1433الثانية عام 
تنظيم  كيفياتل دداحمل، 2012سنة 

تحانات والفحوص املسابقات واالم
املهنية يف املؤسسـات واإلدارات  

 العمومية وإجرائها،
 

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 

ملؤسسـات واإلدارات  املهنية يف ا
  العمومية وإجرائها،

 
 السيد الوزير األول تعليمة مبقتضى

 ديسـمرب  25املؤرخة يف  348رقم 
تــدابري تعزيــز املتضــمنة  2014
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التوازنات الداخليـة واخلارجيـة   
 للبالد،

 
مبقتضى الربقية الصادرة عن املديرية 

املؤرخـة   698العامة للميزانية رقم 
ــانفي  29يف  ــ 2015ج منة املتض

 348رقـم   تعليمةكيفيات تطبيق ال
 ،2014 ديسمرب 25املؤرخة يف 

 
يوليو  15يف  املؤرخ مبقتضى القرار

إطـار تنظـيم   ، الذي حيدد 2014
املسابقات واالمتحانـات املهنيـة   
لاللتحاق ببعض الرتـب املنتميـة   

  ،لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
 

ـ ـامل رارـمبقتضى الق ي ـؤرخ ف
، الذي حيـدد  2013سمرب دي 05

قائمة املؤسسات العمومية املؤهلـة  
لتنظيم إجراء املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  

اخلاصـة  لاللتحاق مبختلف الرتب 
 لتربية الوطنية،با
 

بناء على التعليمة الوزارية املشتركة 
أكتـوبر   12املؤرخة يف  003رقم 

اليت حتدد كيفيات تطبيـق   2015
التنظيمية املتعلقة باملوظفني  األحكام

املنتمني لألسالك اخلاصة بالتربيـة  
 الوطنية،

 

املـؤرخ   102بناء على املقرر رقم 
ــوبر  19يف  ــمن  2015أكت املتض

جدول توزيـع املناصـب املاليـة    
املخصصة لاللتحاق برتب الشاغرة 

 ،أستاذ رئيسي يف التعليم الثـانوي 
 املتوسـط، أستاذ رئيسي يف التعليم 

 املدرسة االبتدائيةمكون يف  أستاذ
ــي يف و ــتاذ رئيس ــة أس املدرس

 .2015بعنوان االبتدائية، 
 
  قرر ت

  
إىل هذا القرار  يهدف :املادة األوىل

 امتحان مهـين كيفيات فتح حتديد 
أساتذة املدرسـة  لك لاللتحاق بس

أستاذ رئيسـي يف  ، رتبة االبتدائية
املدرسة االبتدائية لفائدة مديريات 

  . التربية
  
حيدد عـدد املناصـب    :2ملادة ا

منصـبا   1621ـ باملطلوب شغلها 
ماليا، طبقا ملقرر توزيع املناصـب  

 ووفقا للجدول املالية املذكور أعاله
  .امللحق بالقرار

  
 املهـين  االمتحـان  يفتح: 3املادة 

أستاذ رئيسـي يف  لاللتحاق برتبة 
املدرسة االبتدائيـة للمترشـحني   

رسـة  املنتمني إىل رتبة أسـتاذ املد 
) 5( مخس يثبتون الذين ،االبتدائية
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 ـذه  الفعليـة  اخلدمة من سنوات
 .الصفة

  
التسـجيالت   آجلحيدد  :4املادة 

 مسة عشـر خب املهين االمتحانيف 
 تـاريخ ابتداء من  يوم عمل )15(

  .اإللصاق، يف أماكن العمل
  

 املهـين  االمتحان شملي :5املادة 
 :االختبارات التالية

 3 املدة ،يف االختصاص اختبار - 1
 ،3 املعامل ساعات،

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

  
يف  20مـن   5كل عالمة تقل عن 

أحد االختبارات الكتابيـة تعـد   
  .إقصائية

بإمكان املترشحني غـري   :6املادة 
 االمتحـان املقبولني للمشاركة يف 

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

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

على األقـل من تـاريخ إجـراء   
  .املهين االمتحان

  
يسري مفعول هذا القرار  :7املادة 

ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر 
يف النشرة الرمسية لوزارة التربيـة  

  .الوطنية
  

 2015 أكتوبر 12 اجلزائر يف
  األمني العام

  عبد احلكيم بلعابد
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أستاذ : برتبة  لاللتحاق لالمتحان املهينجدول توزيع املناصب املالية 
  رئيسي يف املدرسة االبتدائية

  
الرقم 

 املناصب املفتوحة مديرية التربية التسلسلي

 109 أدرار  1
 102 األغواط  2
 11 باتنة  3
 300 بسكرة  4
 172 بشار  5
 29 تيارت  6
 36 اجلزائر شرق  7
 4 اجلزائر غرب  8
 78 سطيف  9
 9 سعيدة  10
 4 سكيكدة  11
 5 عنابة  12
 46 قاملة  13
 233 املسيلة  14
 38 إيليزي  15
 31 برج بوعريريج  16
 7 تندوف  17
 234 الوادي  18
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الرقم 
 املناصب املفتوحة مديرية التربية التسلسلي

 3 خنشلة  19
 50 ميلة  20
 17 ةالنعام  21
 103 غرداية  22

 1621 اموع
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية تسيري املوارد البشرية
املديرية الفرعيـة ملتابعـة تسـيري    

                           موظفي املصاحل الالمركزية
                      133/2015 :الرقم 

 
  السيدات والسادة 

  
  مديرو التربية

مدير الديوان الوطين لالمتحانات 
  واملسابقات

مدير املعهد الوطين لتكوين 
مستخدمي التربية وحتسني 

  مستواهم
مديرو املعاهد الوطنية لتكوين 

 موظفي قطاع التربية الوطنية
  

املسـابقات  تنظـيم  : املوضوع 
وان ـبعن ةـات املهنيـواالمتحان

2015. 

   :املرجع 

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

املتضمن القانون األساسي اخلاص 
باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة 

، املعـدل واملـتمم   بالتربية الوطنية
 240-12ملرسوم التنفيذي رقـم  با

 .2012مايو  29املؤرخ يف 

 04-08 املرسوم التنفيذي رقـم  ـ 
املتضمن  2008يناير  19 املؤرخ يف

القانون األساسي اخلاص باملوظفني 
املنتمني لألسـالك املشـتركة يف   

 .املؤسسات واإلدارات العمومية
 194-12ملرسوم التنفيذي رقم ا ـ   

الـذي   2012أبريل  25املؤرخ يف 
حيدد كيفيات تنظـيم املسـابقات   
واالمتحانات والفحوص املهنية يف 

موميـة  املؤسسـات واإلدارات الع 
 .وإجرائها

ـ  ةاملؤرخ 01رقم  التعليمةـ   ي ـف
تتعلق بتطبيـق   2013 فيفري 20

ـ أحكام ا م ـملرسوم التنفيذي رق
ــؤرخ يف  12-194 ــل  25امل أبري

2012. 

ي ـــؤرخ فــرار املـالق ـ  
، الذي حيدد إطار 2014يوليو  15

تنظيم املسـابقات واالمتحانـات   
املهنية لاللتحاق بـبعض الرتـب   

سالك اخلاصة بالتربيـة  املنتمية لأل
 الوطنية،

ي ـــؤرخ فــرار املـالق ـ  
، الذي حيـدد  2013سمرب دي 05

العمومية املؤهلـة  ت سساقائمة املؤ
لتنظيم إجراء املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  

الرتب اخلاصـة  لاللتحاق مبختلف 
 .بالتربية الوطنية
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ر تعليمة السيد الوزير لدى الوزي ـ 
األول مكلف بإصـالح اخلدمـة   

ـ  151رقم العمومية  ي ـاملؤرخ ف
الـذي حيـدد    2013 ديسمرب 05

كيفيات تنظيم وإجراء املسـابقات  
 .واالمتحانات والفحوص املهنية

املديرية العامة للوظيفـة   مراسلة ـ 
 رقـم  واإلصالح اإلداري العمومية
أكتــوبر  07املؤرخــة يف  13853

تثنائية املتضمنة املوافقة االس 2015
على تنظيم مسابقات وامتحانـات  
مهنية لفائدة مـديريات التربيـة   

 .بقرارات مركزية 2015بعنوان 

ــرارات ال ـ ــن ق  100إىل  72م
املتضمنة  12/10/2015 يف املؤرخة

املسـابقات علـى أسـاس    فتح 
الشهادات واملسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  

 .2015بعنوان 

ــرارات ال ـ ــن ق  107إىل  104م
املتضمنة  20/10/2015 يف املؤرخة

االمتحانات املهنيـة بعنـوان   فتح 
2015.  

 
  : فقاتاملر

رزنامة مراحل تطبيق املسـابقات   ـ
ــوان  ــة  بعن واالمتحانــات املهني

2015،  
 

إن تنظيم مسـابقات التوظيـف   
واالمتحانات املهنية عملية دقيقـة  
وحساسة تقتضي من اجلميع كـل  

وخي الدقة والشفافية يف ما يعنيه ت
وااللتزام الصارم بالقوانني واملناشري 
املنظمة هلا، لذلك وجب علـيكم  
احلرص التام واملتواصـل لتنظـيم   
ــروف  ــن الظ ــة يف أحس العملي
وبأحسن الكيفيات يف ظل األطـر  
القانونية والتنظيمية مـع وجـوب   
احترام اآلجال الزمنيـة املرحليـة   

لـف  واإلمجالية احملددة للعملية مبخت
وتفاديا للصعوبات الـيت  أطوارها 

 ،خـر آلكانت تسجل من حـني  
يشرفين أن أذكركم بأهم املراحل 

  :إتباعهاالتنظيمية الواجب 
  
   :املناصب املالية املفتوحة  ـ 1
 

تفتح وزارة التربية الوطنية جمـال  
التوظيف والترقية ملختلف الرتـب  
اخلاصة بالتربية الوطنية واألسـالك  

منصب  21565ع املشتركة مبجمو
 :مايل موزعة كما يلي

  
لاللتحاق بالرتب اخلاصة بالتربية  - 1

 :الوطنية
 
الترقية عن طريق االمتحانـات   -

منصـب   9815+  2997: املهنية
  مايل،
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التوظيف عن طريـق املسـابقة    -
 2170: على أساس االختبـارات 

  منصب مايل،
التوظيف عن طريـق املسـابقة    -

 5879: على أسـاس الشـهادات  
  منصب مايل،

لاللتحاق بالرتـب اخلاصـة    - 2
 :باألسالك املشتركة

التوظيف عن طريق املسابقة على  -
منصـب   704: أساس الشهادات 

  مايل،
 
املسابقات  شروط املشاركة يف ـ   2
   االمتحانات املهنية و
  

ــح   ــوفر يف املترش ــد أن تت الب
للمشاركة مجيع شروط االلتحـاق  
اخلاصة بالرتبة اليت يترشـح هلـا   

ـ   املراســيم ا يف واملنصـوص عليه
التنفيذيــة والقــرارات الوزاريــة 
املذكورة أدناه، وذلك لاللتحـاق  

  :ـب
  
 :التربية الوطنية -1- 2
 
ــاس   -1 ــى أس ــابقة عل املس

 : الشهادات/ االختبارات
  
 315-08املرسوم التنفيذي رقم  -

ــؤرخ يف  ــوبر  11امل  2008أكت
املتضمن القانون األساسي اخلاص 

باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة 
 .التربية الوطنية، املعدل واملتممب
 يوليـو  15لقرار املـؤرخ يف  ا -

، الذي حيدد إطـار تنظـيم   2014
املسابقات على أساس االختبارات 
واالمتحانات املهنيـة لاللتحـاق   

لألسـالك   املنتميـة الرتب  ببعض
 .لتربية الوطنيةاخلاصة با

القرار الوزاري املشترك املؤرخ  -
، الذي حيـدد  2014أفريل  07يف 

قائمــة املــؤهالت والشــهادات 
املطلوبة للتوظيف والترقية يف بعض 

 .الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية
 
  :االمتحان املهين -2
  
 315-08املرسوم التنفيذي رقم  -

ــؤرخ يف  ــوبر  11امل ، 2008أكت
واملتضمن القانون األساسي اخلاص 
باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة 

املـتمم  بالتربية الوطنية، املعـدل و 
 240-12باملرسوم التنفيذي رقـم  

  . 2012مايو  29املؤرخ يف 
 يوليـو  15لقرار املـؤرخ يف  ا -

، الذي حيدد إطـار تنظـيم   2014
املسابقات على أساس االختبارات 
واالمتحانات املهنيـة لاللتحـاق   

لألسـالك   املنتميـة الرتب  ببعض
، املعـدل  لتربية الوطنيـة اخلاصة با

 .واملتمم
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مسابقة (املشتركة األسالك  -2-1
  ):على أساس الشهادات

 
 04-08املرسوم التنفيذي رقم  -

 1429حمـرم عـام    11مؤرخ يف 
، 2008ينــاير ســنة  19املوافــق 

املتضمن القانون األساسي اخلاص 
ــالك  ــتمني لألس ــاملوظفني املن ب
املشتركة يف املؤسسات واإلدارات 

 العمومية،
ـ  07املنشور رقم  - ي ـاملؤرخ ف

املتعلق مبعـايري  و 2011أفريل  28
االنتقاء يف املسابقات على أسـاس  
الشهادات للتوظيـف يف رتـب   

 .الوظيفة العمومية
ـ ـامل 13ر رقم قرامل - ي ـؤرخ ف

الذي حيدد قائمة  2008 سبتمرب 03
 الشهادات واملؤهالت املطلوبة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

لاللتحاق ببعض رتب األسـالك  
 املشتركة يف املؤسسات واإلدارات

 .العمومية
 
املسـابقات  قـرارات فـتح    ـ   3

   واالمتحانات املهنية
  
على مستوى فتح الإجناز قرارات مت 

اإلدارة املركزية وتأكيد مطابقتـها  
املديريـة العامـة   على مسـتوى   

واإلصــالح  للوظيفــة العموميــة
   .اإلداري

 
  اإلشهار  ـ 4
  
 :التوظيف اخلارجي -1
 
تم اإلشهار يف الصحافة الوطنية سي

 : ةحسب اجلداول اآلتي
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  منط التوظيف  الرتب  
عدد 

املناصب 
املالية 
  املفتوحة

املؤسسة 
املؤهلة لتنظيم 

  االختبارات

تاريخ 
اإلشهار 

يف اجلرائد 
واستالم 
  امللفات

استدعاء 
  املترشحني

دراسة 
  الطعون

تاريخ إجراء 
  االختبارات

اإلشهار 
  يف اجلرائد

التربية الوطنية
  

على أساس   مقتصد
  1299  االختبارات

هد الوطين املع
لتكوين 

مستخدمي 
التربية وحتسني 

  مستواهم

من 
29/

10/
20

15
 

ىل 
إ

19/
11/

20
15

  

خر
آ

  لأج 
10 

ألقل
ى ا

 عل
بقة

ملسا
اء ا

جر
ل إ

م قب
أيا

  

5 
على

قة 
ساب

ء امل
جرا

ل إ
م قب

أيا
 

قل 
األ

قبل
ني 

ملعني
غ ا

تبلي
و

 
26/

11/
20

15
  

03/
12/

20
15

  

من 
21/

10/
20

15
 

ى 
إل

29/
10/

20
15

 

نائب 
  مقتصد

على أساس 
  871  باراتاالخت

املعاهد 
الوطنية 
لتكوين 
موظفي 

قطاع التربية 
  الوطنية

2170  



187 

  منط التوظيف  الرتب  
  املفتوحةاملالية املناصب عدد 

تاريخ 
اإلشهار يف 

اجلرائد 
واستالم 
  امللفات

استدعاء 
  املترشحني

دراسة 
  الطعون

تاريخ 
إجراء 
  املقابلة

اإلشهار 
يف 

  اجلرائد

التربية 
الوطنية

  888  على أساس الشهادات  رئيسي باملخربملحق   

 من
29/

10/
20

15
 

ى 
إل

19/
11/

20
15

  

آ
 خر

جل
ا

  
10 

قة 
ساب

ء امل
جرا

ل إ
م قب

أيا
ألقل

ى ا
عل

  

5 
بقة

ملسا
اء ا

جر
ل إ

م قب
أيا

 
يني

املعن
يغ 

وتبل
قل 

 األ
على

 
بل 

ق
26/

11/
20

15
  

03/
12/

20
15

  

من 
21/

10/
20

15
 

ى 
إل

29/
10/

20
15

 

  666  على أساس الشهادات  يناملدرسي وامله واإلرشادمستشار التوجيه 

  4325  على أساس الشهادات  مشرف التربية
  5879  

األسالك املشتركة
  

  1  على أساس الشهادات  مهندس رئيسي يف اإلعالم اآليل
  47  على أساس الشهادات  مهندس دولة يف اإلعالم اآليل
  4  تعلى أساس الشهادا  مهندس دولة يف اإلحصائيات
  25  على أساس الشهادات  تقين سامي يف اإلعالم اآليل
  2  على أساس الشهادات  تقين سامي يف اإلحصائيات

  1  على أساس الشهادات  تقين سامي يف السكن والعمران
  32  على أساس الشهادات  متصرف

  3  على أساس الشهادات  رئيسي إداريحماسب 
  24  على أساس الشهادات  لإلدارةرئيسي ملحق 
  3  على أساس الشهادات  حمفوظات أمنيوثائقي 

  562  على أساس الشهادات  حمفوظات أمنيمساعد وثائقي 
  704            

  منصب مايل 6583 جمموع املسابقة على أساس الشهادات
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باإلضافة إىل إشـهارها يف موقـع   
موقع املديرية وزارة التربية الوطنية و
  : العامة للوظيفة العمومية

  
www.concours-fonction-

publique.gov.dz 
www.education.gov.dz 

  
الرمسـي   وقعاملإشهارها يف  وكذا 
  .ات التربيةملديري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :االمتحان املهين -2
  

تقوم مصاحل مديريات التربية بإعداد 
قوائم امسية باملوظفني الذين تتـوفر  
 فيهم الشروط القانونية للمشاركة

  وإرساهلا إىل  يف االمتحانات املهنية
التعليمية لتبليغ املعنـيني   املؤسسات

لتأكيـد رغباـم أو ( مـوإلزامه
خالل مدة  ،باإلمضاء فرديا )عدمها

 29/10/2015 اإلشهار واحملددة من
ة  ى غای ــا , 11/2015/ 19  إل كم

 إشـهار ب تقوم مديريات التربيـة 
الرمسي  وقعامليف  االمتحانات املهنية

حسـب  وذلـك   .عرب االنترنت
  : اجلدول اآليت
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  الرتب
عدد 

املناصب 
املالية 
  املفتوحة

املؤسسة املؤهلة 
لتنظيم 
  ناالمتحا

تاريخ اإلشهار 
ومدة 

  التسجيالت
استدعاء   استالم امللفات

  املترشحني
فترة الطعون 
  وآجال الرد

تاريخ 
إجراء 
  االمتحان

أستاذ رئيسي يف التعليم 
  2765  الثانوي

الديوان الوطين 
لالمتحانات 
  واملسابقات

من 
29/10/2015 

إىل غاية 
19/11/2015  

  

تقوم مصاحل 
مديريات التربية 

امسية  بإعداد قوائم
باملوظفني الذين 

تتوفر فيهم الشروط 
القانونية للمشاركة 

وإرساهلا إىل 
املؤسسات التعليمية 

لتبليغ املعنيني 
باإلمضاء  وإلزامهم

  .فرديا
  

جيب على املوظفني 
املعنيني تأكيد 

مشاركتهم كتابيا 
أيام من  10خالل 

 تاريخ تبليغهم
خالل مدة 

  .اإلشهار

تقوم مصاحل 
 مديريات التربية

بتسليم 
املترشحني 

املقبولة ملفام، 
فرديا، استدعاء 

إلجراء 
االختبارات 

الكتابية ممضي 
من طرف ممثل 

مدير التربية ومن 
طرف 

املترشح،عند 
إيداعه طلب 
  تأكيد املشاركة

أيام قبل  5
إجراء 

االمتحان على 
األقل وتبليغ 

املعنيني 
26/11/2015  

03 
مرب

ديس
 

20
15

  

أستاذ رئيسي يف التعليم 
  5256  املتوسط

أستاذ مكون يف املدرسة 
  173  االبتدائية

أستاذ رئيسي يف املدرسة 
  1621  االبتدائية

  94  مقتصد رئيسي

املعهد الوطين 
لتكوين 

مستخدمي 
التربية وحتسني 

  مستواهم

  289  مقتصد
لتوجيه رئيسي لمستشار 
  63  املدرسي واملهين واإلرشاد

 واإلرشادلتوجيه امستشار 
  املدرسي واملهين

التحويل 
  التلقائي



190 

  الرتب
عدد 

املناصب 
املالية 
  املفتوحة

املؤسسة املؤهلة 
لتنظيم 
  االمتحان

تاريخ اإلشهار 
ومدة 

  التسجيالت
استدعاء   استالم امللفات

  املترشحني
فترة الطعون 
  وآجال الرد

تاريخ 
إجراء 
  االمتحان

  285  نائب مقتصد مسري
الوطنية عاهد امل
تكوين موظفي ل

قطاع التربية 
  الوطنية

من 
29/10/2015 

إىل غاية 
19/11/2015  

  

تقوم مصاحل 
مديريات التربية 

بإعداد قوائم امسية 
باملوظفني الذين 

تتوفر فيهم الشروط 
القانونية للمشاركة 

وإرساهلا إىل 
املؤسسات التعليمية 

لتبليغ املعنيني 
باإلمضاء  وإلزامهم
  .يافرد

  
جيب على املوظفني 

املعنيني تأكيد 
مشاركتهم كتابيا 

أيام من  10خالل 
 تاريخ تبليغهم
خالل مدة 

  .اإلشهار

تقوم مصاحل 
مديريات التربية 

بتسليم 
املترشحني 

املقبولة ملفام، 
فرديا، استدعاء 

إلجراء 
االختبارات 

الكتابية ممضي 
من طرف ممثل 

مدير التربية ومن 
طرف 

املترشح،عند 
يداعه طلب إ

  تأكيد املشاركة

أيام قبل  5
إجراء 

االمتحان على 
األقل وتبليغ 

املعنيني 
26/11/2015  

03 
مرب

ديس
 

20
15

  

  83  نائب مقتصد
  31  مستشار التغذية املدرسية
  339  ملحق رئيسي باملخرب
  164  معاون تقين للمخابر

  473  ناظر ثانوية

الديوان الوطين 
انات لالمتح

  واملسابقات

  340  مستشار رئيس للتربية
  627  مستشار التربية

  36  مشرف رئيسي للتربية

  173  مشرف التربية

  منصب مايل 12812جمموع االمتحانات املهنية   اموع



191 

   التسجيالت وإيداع امللفات ـ 5
  
ــاس   - 1 ــى أس ــابقة عل املس

وظيف ت(الشهادات / االختبارات 
  ):خارجي

  
جال التسجيالت من آمت حتديد 

  .19/11/2015إلى  29/10/2015
لدى الترشح  ملفات إيداعم تيو

حيدد استالم مديريات التربية بوصل 
على اخلصوص، اسم املترشح 

اليت الوثائق  ولقبه، عدد وطبيعة
تاريخ إجراء  ،مللفيتضمنها ا

   .املسابقة ومكاا وأجال الطعن
  

ترشح لكل مسابقة تسجل ملفات ال
املرسوم من  14طبقا ألحكام املادة 

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

الزمين الستالمها يف دفتر خاص 
مرقم ومؤشر عليه، يفتح خصيصا 

 .هلذا الغرض لدى كل مديرية تربية
  
 :المتحانات املهنيةا - 2
  

ينبغي علـى املـوظفني املعلـن    
شـروط القانونيـة   استيفاؤهم لل

املطلوبة من قبل مصاحل مديريات 
 ذه العمليـة،  ـالتربية واملبلغني

أثناء  أن يؤكدوا مشاركتهم كتابيا
استدعائهم ملقـرات مـديريات   

خـالل  التربية ويف كل األحوال 
 واحملـددة مـن   التسجيالتمدة 

 .19/11/2015إىل  29/10/2015
 
  ـ تكوين امللف  6
  
ــاس   - 1 ــى أس ــابقة عل املس

  ):توظيف خارجي(ختبارات اال
  

 يوليو 15لقرار املؤرخ يف طبقا ل
جيب أن  ،املذكور أعاله 2014

للمسابقة حتتوي ملفات الترشح 
على أساس االختبارات لاللتحاق 

على ، نائب مقتصد/برتب مقتصد
  : الوثائق التالية 

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

 الوطنية،
ؤهـل أو  مـن امل ) 01(نسخة  -

ـ  الشهادة املطلوبة ف ومرفقة بكش
املسار ة جبميع سنوات النقاط املتعلق

 الدراسي أو التكويين،
استمارة معلومات يتم ملؤهـا   -

ميكــن  مــن طــرف املترشــح
موقـع املديريـة    استخراجها من

ــة   ــة العمومي ــة للوظيف العام
ــالح اإلداري  واإلصـــــ

www.concours-fonction-
publique.gov.dz  
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رة التربيـة الوطنيـة   وموقع وزا
www.education.gov.dz. 

 
جيب على املترشحني املقبولني ائيا 
يف مسابقات التوظيف وقبل التعيني 
إمتام ملفام اإلدارية  بالوثائق 

  :اآلتية
  
طبق  األصل من ) 01(سخة ن -

شهادة إثبات وضعية املترشح جتاه 
  اخلدمة الوطنية، مصادق عليها،

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

شهادة اإلقامة، بالنسبة  -
ملسابقات التوظيف يف املناصب 
احملددة يف الواليات أو البلديات 

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

العام وطب األمراض الصدرية 
تثبتان ) مسلمتان من طبيب خمتص

أهلية املترشح لشغل املنصب 
  وب،املطل

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

  .شهيد، عند االقتضاء
شهادات العمل اليت تثبت اخلربة  -

املهنية املكتسبة من قبل املترشح يف 
  التخصص،

شهادة تثبت مدة العمل املؤداة  -
من طرف املترشح يف إطار العقود 

اخلاصة جبهاز اإلدماج املهين 
دات، واالجتماعي حلاملي الشها

بصفة متعاقد أو مستخلف، عند 
بالنسبة للمسابقة على ( االقتضاء

  ،)أساس الشهادة
وثيقة تثبت تكوينا مكمال أعلى  -

من الشهادة أو املؤهل املطلوب 
للمشاركة يف املسابقة يف نفس 

  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

  للمترشحني املتزوجني،
وثيقة تثبت تفوق املترشـح يف   -

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

 االقتضاء،
  
املسابقة على أساس الشهادات  - 2
 ):توظيف خارجي(

  
 بالنسبة لألسالك املشتركة: 

طبقا لتعليمة السيد الوزير لدى 
كلف بإصالح الوزير األول امل

املؤرخة  151اخلدمة العمومية رقم 
اليت حتدد  2013ديسمرب  05يف 

كيفيات تنظيم وإجراء املسابقات 
ة ـوص املهنيـواالمتحانات والفح
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ووفقا ملا هو مذكور يف قرار فتح 
  .املسابقة اخلاص بالرتبة املعنية

  
  بالنسبة للرتب اخلاصة بالتربية

 يـلقرار املؤرخ فطبقا ل: الوطنية
 ،املذكور أعاله 2014 يوليو 15

جيب أن حتتوي ملفات الترشح 
 : على الوثائق التالية 

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

 الوطنية،
من املؤهل أو ) 01(نسخة  -

ف والشهادة املطلوبة، مرفقة بكش
املسار ة جبميع سنوات النقاط املتعلق

بالنسبة  الدراسي أو التكويين
ة املاستر كشوف النقاط لشهاد

+ املتعلقة جبميع سنوات الليسانس 
 ،املاستر

استمارة معلومات يتم ملؤها من  -
ميكن استخراجها  طرف املترشح

من موقع املديرية العامة للوظيفة 
 . العمومية واإلصالح اإلداري

يتعني على املترشح املقبول ائيا يف 
  :املسابقة إمتام ملفه بالوثائق اآلتية

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

 ،اخلدمة الوطنية
من صحيفة ) 01(مستخرج  -

 السوابق العدلية سارية املفعول،

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

  البعيدة،
 شهادة امليالد،مستخرج  -
لطب ا(طبيتان ) 2(شهادتان  -

العام وطب األمراض الصدرية 
) املسلمة من طرف طبيب خمتص

تثبت أهلية املترشح لشغل املنصب 
 املطلوب،

 مشسيتان،) 02(صورتان  -
شهادة تثبت مدة العمل املؤداة  -

من طرف املترشح يف إطار العقود 
اخلاصة جبهاز اإلدماج املهين 
واالجتماعي حلاملي الشهادات، 

ند بصفة متعاقد أو مستخلف، ع
 االقتضاء،

شهادات العمل، تثبت اخلربة  -
املهنية املكتسبة من قبل املترشح يف 

 ،االقتضاءالتخصص، عند 
شهادة تثبت صفة ابن أو أرملة  -

 .شهيد، عند االقتضاء
وثيقة تثبت تكوين مكمل أعلى  -

من الشهادة أو املؤهل املطلوبة 
للمشاركة يف املسابقة يف نفس 

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

الدراسات املنجزة مـن طـرف   
ــد  املترشــح يف التخصــص، عن

 االقتضاء،
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ــبة   - ــة بالنس ــهادة عائلي ش
 للمترشحني املتزوجني،

وثيقة تثبت تفوق املترشح يف  -
  .دفعته، عند االقتضاء

وثيقة تثبت إعاقة املترشح، عند  -
 .االقتضاء

 
 :املهنية متحاناتالا - 3
  

كيد يتعني على املوظفني املعنيني تأ
مشاركتهم كتابيا عن طريق السلم 
اإلداري من خالل تقدمي طلب 

أيام املوالية  10للمشاركة خالل 
لتاريخ التبليغ يف االمتحان املهين 
وعلى مصاحل مديريات التربية 
إعداد وثائق امللف اإلداري 

  : للموظفني املقبولني املكونة مما يلي
  
نسخة مصادق عليها من قرار  -

  .بصالتعيني أو التر
نسخة مصادق عليها من قرار  -

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

اإلدماج يف الرتبة اجلديدة وفقا 
 315-08للمرسوم التنفيذي رقم 

املعدل  2008أكتوبر  11فياملؤرخ 
واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 

12-240.  

نسخة مصادق عليها من قرار  -
فيض املدة طبقا االستفادة من خت
    .املعمول ا للنصوص القانونية

  
وإعداد حماضر  دراسة امللفات -7

  اللجان 
  

يتم إعداد قائمة املترشحني املقبولني 
وغــري املقبــولني للمشــاركة يف 

االمتحان املهين من طرف /املسابقة
جلنة ترأسها السـلطة الـيت هلـا    
صالحية التعيني وتتكون من ممثلي 

وممثلني منتخـبني  مديريات التربية 
عن اللجنـة اإلداريـة املتسـاوية    
األعضاء للسلك أو الرتبة املعنيـة  

مـن املرسـوم    15 طبقا للمـادة 
املؤرخ يف  194-12 التنفيذي رقم

  . 2012أبريل  25
  

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

 ميـت كمـا  . واملؤسسات التربوية
إعداد احملضر حسـب النمـوذج   

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

2013.  
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ن يتضمن احملضـر علـى   أجيب و
  :اخلصوص

  
القائمة االمسية للمترشحني الذين  -

مت قبول ملفات ترشحهم بـالنظر  
ــة  ــروط القانوني ــها للش ملطابقت

 .املطلوبة
ين القائمة االمسية للمترشحني الذ -

مت رفض ملفات ترشحهم مع تبيان 
سبب الرفض بدقة سواء بـالنظر  
للشروط القانونية املطلوبة أو بسبب 

 .نقص يف وثائق امللف املقدم
  

ختتتم عملية دراسة ملفات الترشح 
أيام من تاريخ  10 أقصاه يف أجل

  .اختتام التسجيالت
  
   الطعنآجال  - 8
  

فـور  ميكن للمعنيني تقدمي طعـن  
م لدى مديريات التربيةرفض ملفا 

اليت جيب عليها البت فيه وتبليـغ  
تصـال  اكتابيا أو بأي وسـيلة  (

 املترشحني املؤسسة طعوم) ممكنة
ـ ) 05(قبل  ل ـأيام عمل على األق

ـ  ـ راء ـمن تاريخ إج ان ـاالمتح
ارات ـاالختب / ةـاملقابل / املهين

منـط التوظيـف    حسب الكتابية،
ــد ــ املعتم ــ ةـللرتب  ةـاملعني

أجل  يف أي الترقية، / فـظيبالتو
، 2015نـوفمرب   26أقصاه تاريخ 

مـن املرسـوم    16وفقا للمـادة  
املؤرخ يف  194-12التنفيذي رقم 

  .املذكور أعاله 2012أبريل  25
  

يتم إعالم املترشحني الذين اعتربت 
بواسـطة   مؤسسـة،  غري طعوم

  .مالءمةرسالة فردية وبكل وسيلة 
  
  تبليغ حماضر اللجان  ـ 9
  
 مـن  نسـخ  التربية مديريات بلغت

 مـن  نسـخ  وكذا اللجان حماضر
اإلضافية للطعون  مرفقـة    احملاضر
 بالنسـبة  إلصـاق  أول من بنسخة

أول   مـن  ونسخة املهين لالمتحان
بالنسبة  اجلرائد يف للمسابقة إعالن
اس ــى أسـعل اتـابقـللمس

 ىـإل ادات،ـالشه / االختبارات
موميـة  لوظيفة العاحمللية  ل صاحلامل

نـوفمرب   26قبل تـاريخ  استثنائيا 
كأقصى حـد، وتتحمـل    ،2015

مديرية التربية املسؤولية الكاملة عن 
  . كل تأخر

  
  استدعاء املترشحني  ـ 10
  
  بالنسبة للمسابقات على أسس

ر ـيعتب:  االختبارات / الشهادات
وصل االستالم املقدم عند إيـداع  
ملف الترشح للمترشحني املقبولني 

تبليـغ للمعـين واسـتدعاء    مبثابة 
  .للمقابلة
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  بالنسبة لالمتحانات املهنيـة  :
 تسـليم تقوم مديريات التربيـة ب 
 ،فرديا ،املترشحني املقبولة ملفام

الختبــارات اإلجــراء  اســتدعاء
ممضي من طرف املترشح، الكتابية 

عند إيداعه طلب تأكيد املشاركة 
ويكـون هـذا   يف االمتحان املهين 

ـ ل بتاريــر اجـكأخ خ  ــ
واملترشــحني  2015نــوفمرب  19

املؤسسة طعوم يف أجل أقصـاه   
ام ـمخسة أي أي 2015نوفمرب  26

ـ ـعمل قب ـ ـل تاري راء ـخ إج
االختبارات الكتابيـة،   / املقابلة

ــدد يف  ــمرب  03احمل  .2015ديس
وجيب أن يتضمن االستدعاء تاريخ 

االختبارات  / ومكان إجراء املقابلة
عنيـة  الكتابية حسـب الرتبـة امل  

  .بالتوظيف أو الترقية
  

املسابقات على أساس  طبيعة – 11
  ةاملهني اتاالمتحاناالختبارات و

  
شمل املسابقات علـى أسـاس   ت

ـ  اتاالمتحانواالختبارات   ةاملهني
على اختبارات كتابية فقط، وهذا 

ـ ـقرار املـا للـطبق ي ـؤرخ ف
، الذي حيدد إطار 2014 يوليو 15

ـ   ات تنظيم املسـابقات واالمتحان
ـ  الرتـب   بعضاملهنية لاللتحاق ب

لتربيـة  املنتمية لألسالك اخلاصة با
ـ رار املــالوطنية والق ؤرخ ــ

الذي  ،2013ديسمرب  05ي ــف
حيدد قائمة املؤسسات العموميـة  
املؤهلة لتنظيم إجـراء املسـابقات   
ــارات    ــاس االختب ــى أس عل
واالمتحانات املهنيـة لاللتحـاق   
مبختلف الرتب اخلاصـة بالتربيـة   

  .لوطنيةا
  

مكان إجراء املسابقات على  -12
 اتاالمتحان أساس االختبارات و

  ةاملهني
  

حيدد مكان إجراء االمتحان املهين 
مـديريات التربيـة    بنيالتنسيق ب

واملؤسسات العمومية املؤهلة بتنظيم 
حسـب   املسابقات واالمتحانات

ي ـــؤرخ فــرار املــالق
الذي حيـدد   ،2013ديسمرب  05

ؤسسات العمومية املؤهلـة  قائمة امل
لتنظيم إجراء املسابقات على أساس 
االختبارات واالمتحانات املهنيـة  
لاللتحاق مبختلف الرتب اخلاصـة  

  .بالتربية الوطنية
 

ــاء اخلاصــة  -13 جلــان االنتق
  باملسابقات على أساس الشهادات

  
تنشأ جلان االنتقاء مبقرر من مـدير  

  يالت ـح التسجـالتربية مبجرد فت
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  :تتكون من و
  
 ممثله ، رئيسا، أومدير التربية  -
ينتميان إىل رتبة ) 02(عضوين  -

 .أعلى من الرتبة املعنية باملسابقة
  

تبلغ نسخة من مقرر تعيني أعضاء 
اللجنة وكذا األعضاء املستخلفني 
إىل املصاحل احمللية للوظيفة العمومية 

أيام ابتداء من ) 10(يف أجل عشرة 
، ويف دكأقصى حتاريخ توقيعه 

خ ـل تاريـوال قبـل األحـك
قصد متكني  2015نوفمرب  19

املصاحل احمللية للوظيفة العمومية من 
  .اإلطالع عليها يف الوقت املناسب

 
كيفيات تطبيق معايري االنتقاء - 14  
  

على مديريات التربية التقيد الصارم 
القـرار  مبعايري االنتقاء احملـددة يف  

 2014يوليو  15الوزاري املؤرخ يف 
الذي حيدد إطار تنظيم املسـابقات  
واالمتحانات املهنيـة لاللتحـاق   
ببعض الرتب املنتميـة لألسـالك   

واملنشـور   اخلاصة بالتربية الوطنية
 2011أفريل  28املؤرخ يف  7رقم 

ــاء يف   ــايري االنتق ــق مبع واملتعل
املسابقات على أساس الشـهادات  
 للتوظيف يف رتب الوظيفة العمومية

عاله، ووفقا ملـا هـو   املذكورين أ
مذكور يف قـرار فـتح املسـابقة    

اخلاص بكل رتبة وإعطـاء عنايـة   
خاصة لتنقـيط اخلـربة املهنيـة    

 .املكتسبة من قبل املترشح
  

  حقـوق التسجيـل -15
  

المتحـان  ليدفع كل مترشــح  
أو املسابقة علـى أسـاس   املهين 

حقوق املشاركة احملددة االختبارات 
ك املؤرخ يف القرار الوزاري املشتر

  .2000أوت  28يف 
  

  املداوالت -16
  

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

  . املالية املفتوحة
  

   النجاح النهائيـ جلـان  17
  
  بالنسبة للمسابقة على أساس

 :االختبارات االمتحانات املهنية
  

النهائي كما  النجاحتتشكل جلنة 
من  26منصوص عليه يف املادة هو 

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

  : من ، أعاله
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  رئيسـا التربيـة،ممثل مدير. 
  مسؤول املؤسسة، مركز

 .االمتحان، عضـوا
  لالختبارات،  )2(مصححيـن

 .عضويـن
  
  بالنسبة للمسابقة على أساس

 :الشهادات
  
النجاح النهائي كما شكل جلنة تت

من  27منصوص عليه يف املادة هو 
 194- 12ذي رقم ـاملرسوم التنفي

املذكور  2012أبريل  25املؤرخ يف 
  : من ، أعاله

  
  أو ممثال عنه، مدير التربيــة

  .رئيسا
  ممثل منتخب عن اللجنة اإلدارية

املتساوية األعضاء املختصة إزاء 
 .ضواع، السلك أو الرتبة املعنية

  نصوص امل االنتقاءعضو من جلنة
من املرسوم  18يف املادة  اعليه
املؤرخ  194- 12ذي رقم ـالتنفي
  .املذكور أعاله 2012أبريل  25يف 
  

حماضر قوائم النجاح  إعداد ـ 18
  والقوائم االحتياطية  النهائي

  
حمضـر  النجاح النهائي ن اتعد جل
والقـوائم  النجاح النـهائي  قوائم 

ــة ح ــة  االحتياطي ــب درج س

ويوقع كل أعضـائها  االستحقاق 
كمـا جيـب    ه،على مجيع صفحات

وضع ختم رئيس هذه اللجنة على 
، وتنشر يف مقرات مجيع الصفحات

مديريات التربيـة واملؤسسـات   
  . التعليمية وبأي وسيلة مناسبة

  
وذلك وفقا ملا هو منصوص عليـه  

ذي ـمن املرسوم التنفي 28املادة يف 
أبريل  25 املؤرخ يف 194-12رقم 

ـ املذكور أعاله 2012 رة ـ، والفق
املؤرخة  01من التعليمة رقم  13-4
ــذكورة  2013فيفــري  20يف  امل

  .أعاله
  

تبليغ قوائم النجاح النهائي  ـ 19
  والقوائم االحتياطية 

  
قوائم النجاح النهائي والقوائم تبلغ 

إىل املصاحل املركزية أو  االحتياطية
لطة املكلفة املصاحل احمللية التابعة للس
جل قبل األبالوظيفة العمومية 

أيام عمل ) 7(سبعة احملدد ب ىقصاأل
  .ابتداء من تاريخ توقيعها

    
مقررات / تبلغ نسخ من قرارات

إىل املصاحل املركزية الترقية  /التعيني 
أو احمللية التابعة للسلطة املكلفة 

 اهجل أقصيف أبالوظيفة العمومية 
من  أيام عمل ابتداء) 10(ة عشر

  .تاريخ توقيعها
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الرقابة وتقييم اإلجراءات  ـ 20
 االمتحانات املهنيةاملتعلقة بتنظيم 

  وإجرائها 
  
ة ـات التربيـب على مديريـجي

تبليغ ويف الوقت املناسب، كل قرار 
أو وثيقة ثبوتية تتعلق بتنظيم هـذه  
املســابقات علــى أســاس   

ــهاد ــارات /اتالشـ االختبـ
فاظ ، وكذا احلواالمتحانات املهنية

على ملفات املترشحني لاللتحـاق  
بالرتب املـراد التوظيـف فيهـا،    
السيما الوثائق اليت يتم مبوجبـها  

إىل غايـة  تنقيط معايري االنتقـاء،  
إجراء عملية التدقيق من قبل مصاحل 

  . الوظيفة العمومية
  

 كل األثر وعدمي باطال وكذلك يعد
  : يأيت ما تبني إذا قرار تعيني،

 

 شاغر مايل منصب وجود عدم -
  ،أو الترقيةخمصص للتوظيف 

 املعلن املترشح، استيفاء عدم -
 القانونية النهائي، الشروط جناحه

 فـللتوظي ةـاملطلوب يةـاألساس
  .شغلها املراد الرتبة يف أو الترقية

  
ويف األخيـر أطلب منكم السهر 

االستغالل األمثـل  شخصيا على 
للموارد البشرية املتاحـة علـى   

يتكم قصد ضـمان  مستوى مدير
ــال    ــارم باآلج ــد الص التقي

هــذا احملــددة يف التعليمــات و
  .املنشـور

  
  2015أكتوبر  6اجلزائر يف 

  عن وزيرة التربية الوطنية و بتفويض منها
  املوارد البشرية تسيري مدير

  فيصل فضيل
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  2015رزنامة مراحل تطبيق االمتحانات املهنية بعنوان 
  

  مالحظات  تاريخ الفتح  املرحلة

قـرارات فتـح 
  12/10/2015  االمتحان املهين

مت إرسال قرارات فتح 
االمتحانات املهنية إىل 
املديرية العامة للوظيفة 

  العمومية واإلصالح اإلداري
    21/10/2015  رأي املطابقــة

عالن عن طريق اإل
  29/10/2015  اإللصاق

يف  باإللصاقيتم اإلشهار 
مديريات التربية 
ة واملؤسسات التعليمي

ومواقع االنترنيت ملديريات 
التربية واملؤسسات 

  .التعليمية

التسجيالت وإيـداع 
  امللفـات

 29/10/2015من 
  19/11/2015إىل 

يتم تأكيد املشاركة كتابيا 
لدى مديريات التربية يف 

أيام من تاريخ  10أجل 
تبليغ املعين وتسجل امللفات 

يف دفتر خاص حسب 
  التسلسل الزمين الستالمها

وإعداد  سة امللفاتدرا
  حماضر اللجان

ابتداء من 
29/10/2015  

تقوم جلنة بدراسة امللفات 
وإعداد حمضر وتبدأ عملها 

  مبجرد فتح التسجيالت

  الطعنآجال 
أيام عمل من  5قبل 

تاريخ إجراء 
االمتحان 

26/11/2015  

يتم تبليغ املعنيني بالطعن قبل 
أيام عمل بأي وسيلة  5

  اتصال ممكنة
اء االمتحان تاريخ إجر

    03/12/2015  املهين
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  الشهادات / رزنامة مراحل تطبيق املسابقة على أساس االختبارات 
  2015بعنوان 

  مالحظات  تاريخ الفتح  املرحلة

  12/10/2015  املسابقةقـرارات فتـح 

مت إرسال قرارات فتح 
املسابقات إىل املديرية 

العامة للوظيفة العمومية 
  واإلصالح اإلداري

    21/10/2015  ملطابقـةرأي ا

    29/10/2015  اإلشهار

التسجيالت وإيـداع 
  امللفـات

 29/10/2015من 
    19/11/2015إىل 

وإعداد  دراسة امللفات
  حماضر اللجان

ابتداء من 
29/10/2015  

تقوم جلنة بدراسة 
امللفات وإعداد حمضر 

وتبدأ عملها مبجرد فتح 
  التسجيالت 

  الطعنآجال 
أيام عمل من  5قبل 

تاريخ إجراء 
االمتحان 

26/11/2015  

يتم تبليغ املعنيني بالطعن 
أيام عمل بأي  5قبل 

  وسيلة اتصال ممكنة
تاريخ إجراء االختبارات أو 

    03/12/2015  املقابلة
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
  :مديرية التربية بوالية

  
 )الشهادات/االختبارات(التوظيف على أساس  وصل إيداع مللف مسابقةمم
  :ةبرتب اللتحاقل

..................................  
  

  )ملـــف مقبـــــــول(
  

  : ...................................................إسم ولقب املترشح
  ........................................: ...............تاريخ اإلزدياد

  ................................................: ..............العنوان
  : ...............................................الرتبة املراد االلتحاق ا

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

  
 اموع العدد الوثائـــق
   طلب خطي للمشاركة يف املسابقة

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

   استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف املترشح
  

  ...............:......رقم امللف يف سجل التوظيف
  :..........................االختباراتمكان إجراء 
  :االختباراتتاريخ إجراء 

  
  :طبيعة االختبارات الكتابية

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

  
  :ة التربية بواليةمديري

  
 )الشهادات/االختبارات(وصل إيداع مللف مسابقة التوظيف أساس مم

  :ةبرتب اللتحاقل
..................................  

  
  )ملــف مرفــــوض(

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

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

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

  ): ...........................................إن وجد(يد اإللكتروين الرب
  

 اموع العدد الوثائــق
   طلب خطي للمشاركة يف املسابقة

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

   استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف املترشح
  
  ................:....م امللف يف سجل التوظيفرق

  :..........................أسبــاب الــرفض  
  : االتصال مبديرية التربية ابتداء من:                 تاريخ إجتماع جلنة الطعن

  
إسم ولقب وإمضاء املكلف بالتسجيل                    إمضاء املعين باألمر
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 عام القعدة ذي 9 يف مؤرخ قرار
 سـنة  غشـت  24 املوافق 1436
 تنظـيم  كيفيـات  حيدد ،2015

 التحضريي البيداغوجي  التكوين
ـ  التجرييب التربص أثناء  وظفيمل

 .براجمه حمتوى وكذا ومدته التعليم
 
  ، الوطنية التربية وزيرة إن
 

 66-145 رقـم  رسـوم امل مبقتضى
 1386 عـام  صـفر  12 يف ؤرخامل
 تعلقاملو 1966 سنة يونيو 2 وافقامل

 ذات القرارات بعض ونشر بتحرير
 م اليت الفردي أو التنظيمي الطابع
  ، تمماملو عدلامل ،نيوظفامل وضعية

 
 رقـم  الرئاسي رسوماملو مبقتضى 

 عام رجب 25 يف ؤرخامل 125-15
 2015 سنة مايو 14 وافقامل 1436

 احلكومـة  أعضاءني تعي تضمناملو
  ، عدلامل
 

 رقـم  يذيالتنف رسوماملو مبقتضى 
 األول ربيع 29 يف ؤرخامل 265-94

 ةـسن سبتمرب 6 وافقامل 1415 عام
 وزير صالحيات حيدد الذي 1994

  ، الوطنية التربية
  
 مـرق التنفيذي رسومامل قتضىمب و

   عام شوال11  يف ؤرخامل315-08

 ةـسن رـأكتوب 11 وافقامل 1429
 األساسي القانون تضمنامل و 2008
 لألسالك نينتماملني وظفاملب اخلاص
 عـدل امل، الوطنيـة  بالتربية اخلاصة

  ، تمماملو
 

 رقـم  التنفيذي رسوماملو مبقتضى 
 الثانية مجادى 3 يف ؤرخامل 194-12

 ةـسن أبريل 25 وافقامل 1433 عام
 مـتنظي كيفيات حيدد الذي 2012

 والفحوص واالمتحانات سابقاتامل
 واإلدارات ؤسسـات امل يف هنيةامل

  ، اوإجرائه العمومية
 

 رقـم  التنفيذي رسوماملو مبقتضى 
ــ 28-14 ــع أول يف ؤرخامل  ربي

 أول وافـق امل 1435 عام يـالثان
 حيـدد  الـذي  2014 سنة فرباير

ـ  األساسـي  القانون  يـالنموذج
 يـموظف لتكوين الوطنية للمعاهد

  ، الوطنية التربية قطاع
 

 يــف ؤرخـامل القرارو مبقتضى 
ـ امل 1435 عام رمضان 17  قـواف
 ددـحي الذي 2014 سنة ليويو 15

 واالمتحانات سابقاتامل تنظيم إطار
 الرتـب  بـبعض  لاللتحاق هنيةامل
 بالتربيـة  اخلاصة لألسالك نتميةامل

  ، الوطنية
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  : يأيت ما تقرر
 

 ادةامل ألحكام تطبيقا : األوىل املادة
 رقـم  التنفيـذي  رسومامل من 17

 عام شوال 11 يف ؤرخامل 315-08
 سـنة  أكتـوبر  11 وافقامل 1429
 ورـذكاملو تمماملو عدلامل ،2008
 حتديد إىل القرار هذا يهدف، أعاله

 البيداغوجي التكوين تنظيم كيفيات
 التجـرييب  التربص أثناء التحضريي

 حمتوى وكذا ومدته التعليم وظفيمل
  : يأيت ما حسب براجمه
  : االبتدائية املدرسة أساتذة سلك

 .يةاالبتدائ درسةامل أستاذ رتبة - 
  : املتوسط التعليم أساتذة سلك

 . توسطامل التعليم أستاذ رتبة - 
  : الثانوي التعليم أساتذة سلك

  . الثانوي التعليم أستاذ رتبة - 
 

 التعلـيم  موظفـو  يلزم 2 : املادة
 الرتـب  إحـدى  لشغل تربصونامل
 ،أعـاله  األوىل ادةامل يف ذكورةامل
 حتضريي بيداغوجي تكوين تابعةمب

  . التجرييب تربصال أثناء
 

 التكـوين  دورة فتح يتم 3 : املادة
 أثنــاء التحضــريي البيــداغوجي

 من قرار وجبمب التجرييب التربص
، الوطنيـة  بالتربيـة  كلفامل الوزير
  : يأيت ما، اخلصوص على فيه حيدد

 ، عنيةامل الرتب أو الرتبة -

ـ امل التعليم موظفي عدد -  ني تربص
 البيـداغوجي  بـالتكوين  نيعنيامل

 طـط لمخا يف احملـدد  التحضريي
ــددامل أو الســنوي القطــاعي  تع

 عليـه  صادقامل للتكوين السنوات
 طبقـا  قصـودة امل السـنة  بعنوان

 ، قررةامل لإلجراءات
 ، التكوين مدة - 
 ، التكوين بداية تاريخ - 
 . عنيةامل التكوين مؤسسة - 
  

 نـالتكويــ يــنظم 4 : املــادة
 لـبشك ريـالتحضي البيداغوجي

 األيام وأنصاف األيام خالل تناويب
، درسـية امل والعطـل  البيداغوجية

 وأعمـاال  نظريـة  دروسا ويشمل
 . تطبيقية

  
 التكـوين  مـدة  حتدد 5 : املادة

 يف ذكورامل التحضريي البيداغوجي
 (7)  بسـبعة ، أعاله األوىل ادةامل

 قدره إمجايل ساعي وحبجم أسابيع
  . ساعة (190) وتسعون مائة
 

 البيداغوجي لتكوينا يتم 6 : املادة
 الوطنيـة  عاهـد امل يف التحضريي

 التربيـة  قطـاع  موظفي لتكوين
 العمومية ؤسساتامل يف أو الوطنية
 حتـددها  الـيت  والتعلـيم  للتربية

  . بالواليات التربية مديريات
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 ومتابعـة  تـأطري  يتوىل 7 : املادة
 التحضـريي  البيداغوجي التكوين
  : والتخصصات وادامل حسب

 ، االبتدائي لتعليما مفتشو - 
 ، توسطامل التعليم مفتشو - 
 ، الوطنية التربية مفتشو - 

 التعلـيم  يف كونونامل األساتذة - 
 ويف توسطامل التعليم ويف االبتدائي

 ، الثانوي التعليم
 اإلعالم يف هندسونامل األساتذة - 
 ، اآليل

 لتكوين الوطنية عاهدامل أساتذة - 
 ، ةالوطني التربية قطاع موظفي

 العموميـة  ؤسسـات امل أساتذة - 
 االختصـاص  ذوي من للتكوين
 . والكفاءة واخلربة

  
 برامج القرار ذا تلحق 8 : املادة

 التحضـريي  البيداغوجي التكوين
ـ  يف ذكورةامل للرتب  األوىل ادةامل
 مـن  حمتواها تفصيل ويتم، أعاله
 للتكـوين  العمومية ؤسسةامل طرف

 . عنيةامل
  

 التعلـيم  وظفـو م يلزم 9 : املادة
 البيداغوجي التكوين يف تربصونامل

 ايـة  تقريـر  بإعداد التحضريي
 صـلة  لـه  موضوع حول التكوين

 يف قـررة املو درسـة امل بالوحدات
  . الربنامج

 

 معـارف  تقيـيم  يتم 10 : املادة
 يفني تربصــامل التعلــيم مــوظفي

 التحضـريي  البيداغوجي التكوين
 البيداغوجيـة  راقبةامل مبدأ حسب

 دورية تقييمات ويشمل، ستمرةامل
  . والتطبيقي النظريني اجلانب يف
 

 ايـة  عنـد ، يـنظم  11 : املادة
 يتضـمن  ـائي  امتحان، التكوين

 بربامج صلة ذات كتابية اختبارات
  . التكوين

 
 كيفيـات  حتديـد  يتم 12 : املادة
 البييـداغوجي  التكوين دورة تقييم

 يف ذكورةامل الرتب يف التحضريي
  : يأيت كما، أعاله ألوىلا ادةامل
ــةامل معــدل-  ــة راقب  البيداغوجي
 ، : 2عاملامل، ستمرةامل
ــة-  ــان عالم ــهائي االمتح ، الن
 ، : 3عاملامل

، التكـوين  ايـة  تقرير عالمة - 
   : 1. عاملامل
 

ــادة ــرب 13 : امل  األســاتذة يعت
 عامـا  معدال احلائزون تربصونامل

 يف 20 مـن  10 يفوق أو يساوي
، أعاله 12 ادةامل يف ورذكامل التقييم

ــاجح ــاني ن ــوين يف ائي  التك
  . التحضريي البيداغوجي
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 مـوظفي  قائمة تضبط 14 : املادة
 تـابعوا  الـذين ني تربصامل التعليم
 البيداغوجي التكوين دورة بنجاح

 اليت السلطة طرف من التحضريي
 علـى  بنـاء  ،نيالتعي صالحية هلا

 الـيت  التكوين اية جلنة مداوالت
  : من تتكون
ني التعي صالحية هلا اليت السلطة - 

 ، رئيسا، قانونا ؤهلامل ثلهامم أو
 للتكوين العمومية ؤسسةامل مدير - 

 ، عضوا، ثلهمم أو عنيةامل
ني كـون امل عـن  (2)ني اثنني ثلمم -

 للتكوين العمومية للمؤسسةني التابع
 . عضوين، عنيةامل
  

 مؤسسـة  مدير يسلم 15 : املادة
 التكـوين  دورة اية عند، التكوين

 شـهادة ، التحضريي البيداغوجي
ني تربصامل التعليم موظفي إىل جناح
 الـدورة  بنجـاح  تـابعوا  الذين

 اية جلنة حمضر على بناء، التكوينية
  . التكوين

 
 التعلـيم  موظفو يلزم 16 : املادة

 دورة بنجاح تابعوا الذين تربصونامل
 يف التحضريي البيداغوجي التكوين
 ىـاألول ادةامل يف ذكورةامل الرتب
 الترسـيم  امتحـان  باجتياز ،أعاله
  . به عمولامل للتنظيم وفقا

 
 األحكـام  مجيع تلغى 17 : املادة

  . القرار هلذا الفةلمخا
 

 يف القـرار  هذا ينشر 18 : املادة
 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة

 . الشعبية قراطيةميالد
  

 2015 غشت 24 يف اجلزائر
  تربية الوطنيةوزيرة ال
  غربيت بن نورية
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 األول لحقملا
 رتبة يف التجرييب التربص أثناء التحضريي البيداغوجي التكوين برنامج

 االبتدائية درسةملا أستاذ
  أسابيع (7) سبعة : دةملا

  
 احلجم الوحدات الرقم

 الساعي
 عاململا

 1 سا 20 النفس وعلم التربية علوم 1
 1 اس 10 القسم تسيري تقنيات 2
 1 سا 10 درسيةملا الوساطة 3
 2 سا 40 التدريس وطرق التخصص مادة تعليمية 4
 2 سا 25 البيداغوجية عاجلةملوا التقييم 5
 1 سا 20 التعليمية ناهجملوا اجلزائري التربوي النظام 6
 1 سا 10 هنةملا وأدبيات أخالقيات 7
 1 سا 10 والبيداغوجيا التكوين هندسة 8
 1 سا 20 درسيملا التشريع 9
 اإلعالم وتكنولوجيات اآليل اإلعالم 10

 واالتصال
 1 سا 25

 - سا 190 اإلمجايل الساعي احلجم
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 الثاين لحقملا
 رتبة يف التجرييب التربص أثناء التحضريي البيداغوجي التكوين برنامج

 توسطملا التعليم أستاذ
  أسابيع (7) سبعة : دةملا

  
 احلجم الوحدات الرقم

 يالساع
 عاململا

 1 سا 20 النفس وعلم التربية علوم 1
 1 سا 10 القسم تسيري تقنيات 2
 1 سا 10 درسيةملا الوساطة 3
 2 سا 40 التدريس وطرق التخصص مادة تعليمية 4
 2 سا 25 البيداغوجية عاجلةملوا التقييم 5
 1 سا 20 التعليمية ناهجملوا اجلزائري التربوي النظام 6
 1 سا 10 هنةملا دبياتوأ أخالقيات 7
 1 سا 10 والبيداغوجيا التكوين هندسة 8
 1 سا 20 درسيملا التشريع 9
 اإلعالم وتكنولوجيات اآليل اإلعالم 10

 واالتصال
 1 سا 25

 - سا 190 اإلمجايل الساعي احلجم

  
  



210 

 الثالث لحقملا
 رتبة يف التجرييب التربص أثناء التحضريي البيداغوجي التكوين برنامج

 الثانوي التعليم أستاذ
  أسابيع (7) سبعة : دةملا

  
 احلجم الوحدات الرقم

 الساعي
 عاململا

 1 سا 20 النفس وعلم التربية علوم 1
 1 سا 10 القسم تسيري تقنيات 2
 1 سا 10 درسيةملا الوساطة 3
 2 سا 40 التدريس وطرق التخصص مادة تعليمية 4
 2 اس 25 البيداغوجية عاجلةملوا التقييم 5
 1 سا 20 التعليمية ناهجملوا اجلزائري التربوي النظام 6
 1 سا 10 هنةملا وأدبيات أخالقيات 7
 1 سا 10 والبيداغوجيا التكوين هندسة 8
 1 سا 20 درسيملا التشريع 9
 اإلعالم وتكنولوجيات اآليل اإلعالم 10

 واالتصال
 1 سا 25

 - سا 190 اإلمجايل الساعي احلجم
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 15-271 مـرق ذيـتنفي مرسوم
 1437 امـع رمـحم 5 يف مؤرخ

 ،2015 سنة أكتوبر 19 وافقامل
 مـرق ذيـالتنفي رسومامل يتمم

 األول ربيع 10 يف ؤرخامل 10- 78
 سنة فرباير 24 وافقامل 1431 عام

 امـالنظ ؤسسـي ذيـال 2010
 ن ـينتماملني ـللموظف التعويضي
 . الوطنية بالتربية اخلاصة لألسالك

 
  ، األول الوزير إنّ
 

 التربية وزيرة تقرير على بناء
  ، الوطنية

 
 سـيما  ال، الدسـتور  على وبناء

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

 املؤرخ 06-03 رقم األمر ومبقتضى
 1427 عـام  الثانية مجادى 19 يف

 2006 سـنة  يوليـو  15 املوافق
 العـام  األساسي القانون تضمناملو

  ، ميةالعمو للوظيفة
 

 رقم الرئاسي رسوماملو مبقتضى 
 عام رجب 25 يف ؤرخامل 125-15

 2015 سنة مايو 14 وافقامل 1436
، احلكومة أعضاءني تعي تضمناملو
  ، عدلامل
 

 رقم التنفيذي رسوماملو مبقتضى 
 عام شوال 11 يف ؤرخامل 315-08

 سنة أكتوبر 11 وافقامل 1429
 األساسي القانون تضمناملو 2008
 لألسالكني نتماملني وظفاملب اخلاص
 دلـعامل، ةـالوطني بالتربية اخلاصة

  ، تمماملو
 

 مـرق التنفيذي رسوماملو مبقتضى 
 األول ربيع 10 يف ؤرخامل 78-10

 سنة فرباير 24 وافقامل 1431 عام
 امـالنظ سـيؤس ذيـال  2010
ني ـنتماملني ـللموظف يـالتعويض
، ةـالوطني بالتربية اخلاصة لألسالك

  ، تمماملو عدلامل
 

  ، اجلمهورية رئيس موافقة وبعد
 

   : يأيت ما يرسم
 
 رسومامل هذا يهدف : األوىل ادةامل

 رسومامل أحكام بعض تتميم إىل
 يـف ؤرخامل 10-78 رقم التنفيذي

 وافقامل 1431 عام األول ربيع 10
 يؤسس الذي 2010 سنة فرباير 24

ني نتماملني للموظف التعويضي النظام
  . الوطنية بالتربية اخلاصة لألسالك

 
 رسومامل من 2 ادةامل تتمم 2 : ادةامل

 يـف ؤرخامل 10-78 رقم التنفيذي
 وافقامل 1431 عام األول ربيع 10
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 ذكوراملو 2010 ةـسن رـفرباي 24
  : يأيت كما وحترر، أعاله

 وظفـون امل يسـتفيد  2 : ادةامل" 
 ةـبالتربي اخلاصة لألسالك نتمونامل

 نـم، ةـاحلال بـحس، الوطنية
  : اآلتية والتعويضات العالوات

 ، التربوي األداءني حتس عالوة - 
 ، التسيري يف األداءني حتس عالوة - 
 ، ردوديةامل عالوة - 
 ، التأهيل تعويض - 
 ، التربوي التوثيق تعويض - 
 ، البيداغوجية اخلربة تعويض - 
 ، التقنية اخلدمات تعويض - 
 ، الضرر تعويض - 
 عاجلةاملو درسيامل الدعم ويضتع - 

 ، البيداغوجية
 ، تعليمية مؤسسة تسيري تعويض - 
  ". ادياملو ايلامل التسيري تعويض - 
  
 التنفيـذي  رسومامل يتمم 3 : ادةامل

 ربيـع  10 يف ؤرخامل 10-78 رقم
 فرباير 24 وافقامل 1431 عام األول
 9 مبادة، أعاله ذكوراملو 2010 سنة

  : يأيت كما حترر 1، مكرر
 رفـيص 1 : ررـمك 9 ادةـامل"

 تعليميـة  مؤسسـة  تسيري تعويض
 ؤسسـات امل مديري لفائدة شهريا

 فعليـة  ارسـة مم حالة يف التعليمية
 حتـدد  جزافية مبالغ وفق، هامهممل

  : يأيت كما

 درسةامل ديرمل بالنسبة دج - 3000 
 ، االبتدائية

ــبة دج - 4000  ــ بالنس  ديرمل
 ، توسطةامل

ــبةبال دج - 5000  ــ نس  ديرمل
  ".الثانوية

 
 التنفيـذي  رسومامل يتمم 4 : ادةامل

 ربيـع  10 يف ؤرخامل 10-78 رقم
 فرباير 24 وافقامل 1431 عام األول
 ادة، مبأعاله ذكوراملو 2010 سنة

  : يأيت كما ررحت، 2 مكرر 9
 يصـرف  2 : مكـرر  9 ادةامل" 

 شهريا ادياملو ايلامل التسيري تعويض
ـ  مـن  % 4 نسـبة  وفق  بالرات

 لفائـدة  درجة كل عن األساسي
ـ ني وظفامل ـ  يف ذكورينامل  4 ادةامل

 ". أعاله
  
 هـذا  مفعـول  يسري 5 : ادةامل
 سنة سبتمرب أول من ابتداء رسومامل

.2015  
  
 يف رسـوم امل هذا ينشر 6 : ادةامل

 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة
ةميالدعبية قراطيالش .  
 

 2015أكتوبر 19 يف اجلزائر
  الوزير األول

  سالل الكامل عبد
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 يـف مؤرخ مشترك وزاري قرار
 قـوافامل 1436 امـع شوال 17

 القرار يعدل ،2015 سنة غشت 2
 يـف ؤرخـامل شتركامل الوزاري

 قــوافامل 1431 امـع رجب 3
 ددـحي الذي 2010 سنة يونيو 16

 اـوتصنيفه الشغل مناصب تعداد
 وانـباألع اصـاخل العقد ومدة
 ظـاحلف نشاطات يف نـيلالعام

 بعنوان اخلدمات أو ةـالصيان أو
 احلــصاملو زيةـركامل اإلدارة

 العمومية ؤسساتاملو الالمركزية
 .الوطنية التربية وزارة وصاية حتت

 
 ، األول الوزير إن

 ، اليةامل ووزير
  ، الوطنية التربية ووزيرة

 
 مـرق يـالرئاس رسوماملمبقتضى 
 ضانرم 17 يف ؤرخامل 308-07

 سنة سبتمرب 29 وافقامل 1428 عام
 توظيف كيفيات حيدد الذي 2007

 وحقوقهم نـتعاقديامل وانـاألع
ةـشكلامل رـوالعناص مـوواجبا 
 بتسيريهم تعلقةامل والقواعد لرواتبهم

، عليهم طبقامل التأدييب النظام وكذا
  ، منه 8 ادةامل سيما ال
 

 مـرق الرئاسي رسوماملو مبقتضى 
 عام رجب 25 يف ؤرخامل 125-15

 2015 سنة مايو 14 وافقامل 1436

، احلكومة أعضاءني تعي تضمناملو
  ، عدلامل
 

 مـرق التنفيذي رسوماملو مبقتضى 
 األول ربيع 29 يف ؤرخامل 265-94

 سنة سبتمرب 6 وافقامل 1415 عام
 وزير صالحيات حيدد الذي 1994
  ، الوطنية التربية

 
 مـرق التنفيذي املرسوم ومبقتضى
 عام رمضان 15 يف ؤرخامل 54-95

 1995 سنة فرباير 15 وافقامل 1415
  ، اليةامل وزير صالحيات حيدد الذي

 
 شتركامل الوزاري القرارو مبقتضى 

 1431 عام رجب 3 يف ؤرخامل
 الذي 2010 سنة يونيو 16 وافقامل

 لـالشغ بـمناص دادـتع حيدد
 اصـاخل دـالعق ومدة وتصنيفها
 اتـنشاط يـف نيالعامل باألعوان

 اتـاخلدم أو ةـالصيان أو احلفظ
 احلـصاملو ركزيةامل اإلدارة بعنوان

 ةـالعمومي ؤسساتاملو الالمركزية
، الوطنية التربية وزارة وصاية حتت

  ، عدلامل
 

   : يأيت ما يقررون
 
 ادةامل أحكام تعدل : األوىل ادةامل

 شتركامل الوزاري القرار من األوىل
 1431 عام رجب 3 يف ؤرخامل
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 2010، ةـسن وـيوني 16 وافقامل
  : يأيت كما، أعاله ذكوراملو
 كامـألح اـتطبيق : األوىل ادةامل"
 مـرق الرئاسي رسومامل من 8 ادةامل

 رمضان 17 يف ؤرخامل 07 - 308
 سنة سبتمرب 29 وافقامل 1428 عام

 هذا حيدد، أعاله ذكوراملو 2007
 لـالشغ بـمناص دادـتع القرار

 الصيانة أو احلفظ لنشاطات طابقةامل
 مدة وكذا وتصنيفها اخلدمات أو

ن ـيالعامل وانـباألع اخلاص العقد
 احلـصاملو ركزيةامل اإلدارة بعنوان

 ةـالعمومي ؤسساتاملو الالمركزية
، الوطنية التربية وزارة وصاية حتت
  : أدناه اجلدول يفني مب هو كما
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  الشغل مناصب

  ملالع عقد طبيعة حسب التعداد
 التعداد

)2+1(  

  التصنيف
 دةملا حمدد غري عقد

(1)  
 دةملا حمدد عقد

 الرقم  الصنف  (2)
 التوقيت  االستداليل

 الكامل
 التوقيت
 اجلزئي

 التوقيت
 الكامل

 التوقيت
 اجلزئي

 من مهين عامل
 48972 4 1 873 48094 األول ستوىملا

 من خدمة عون  200 1
 4 - - - 4 األول ستوىملا

 387 - 2 - 385 حارس
 من سيارة سائق

  219 2 1322 - 1 - 1321 األول ستوىملا

 من مهين عامل
 6237 - - - 6237 الثاين ستوىملا

 من سيارة سائق  240 3
 26 - - - 26 الثاين ستوىملا

 من سيارة سائق
  263 4 1 - - - 1 الثالث ستوىملا
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 1 - - - 1 حظرية رئيس
 من مهين عامل

 5328 - - - 5328 لثالثا ستوىملا

5 288  
 من وقاية عون

 8834 - 58 - 8776 األول ستوىملا

 من خدمة عون
 2 - - - 2 الثالث ستوىملا

 من مهين عامل
  315 6 1 - - - 1 الرابع ستوىملا

 من وقاية عون
  348 7 572 - 10 - 562 الثاين ستوىملا

  "   71687 4 72 873 70738 اموع
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 القرار هذا بأصل تلحق 2 : ادةامل
 مناصـب  تعـداد  توزيع جداول
 ركزيـة امل اإلدارة بعنـوان  الشغل

 وكذا بالواليات التربية ومديريات
 الوطنية عاهداملو راكزاملو الدواوين

  . الوطنية التربية لوزارة التابعة
 
  
  
  
  
  

 يف القـرار  هـذا  ينشر 3 : ادةامل
 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة

ةميالدة قراطيعبيالش . 
  

 2015 غشت 2 يف اجلزائر
 اليةامل وزير

 خلفة بن الرمحان عبد
 الوطنية التربية وزيرة

  غربيت بن نورية
 منه وبتفويض األول الوزير عن

 اإلداري اإلصالح و العمومية للوظيفة العام ديرامل
 بومشال بلقاسم
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 15-274 رقـم  رئاسـي  مرسوم
 1437 عـام  حمرم 8 يف ؤرخـم
 ،2015 سـنة  أكتوبر 22 وافقامل

ــمن ــل يتض ــاد حتوي  يف اعتم
 . الدولة ميزانية

 
 ، اجلمهورية رئيس إنّ
  

 ، اليةامل وزير تقرير على بناء
  

 سـيما  ال ،الدسـتور  على وبناء
 رةـالفق( 125 و 77-8 انـادتامل

 ، منه )األوىل
  

ـ ى ـو مبقتض ـ  ونـالقان  مـرق
ـ  84 - 17  شـوال  8 يف ؤرخامل

 يوليـو  7 وافـق امل 1404 امـع
ــقاملو 1984 ســنة ــوان تعلّ ني بق

  ، تمماملو عدلامل، اليةامل
 

ـ ى ـو مبقتض ـ  ونـالقان  مـرق
ـ  14 - 10  ربيــع 8 يف ؤرخامل

ــ األول ــامل 1436 امـع  قـواف
ــمرب 30 ــنة ديس  2014 س
 لسـنة  اليـة امل قـانون  تضمناملو

2015،   
 

ـ األمى ـو مبقتض ـ  رــ  مـرق
ــ 15 - 01 ــوال 7 يف ؤرخامل  ش

   قـوافمـال 1436 امــع

ــ 23 ــنة وـيوليـ  2015 سـ
 التكميلـي  اليةامل قانون تضمناملو

   ،2015 لسنة
 

ــى ــومامل ومبقتض ــي رس  الرئاس
 القعـــدة ذي أول يف ؤرخاملـــ

 غشـت  16 وافقامل 1436 امـع
 توزيــع تضــمناملو 2015 ســنة

ــادات ــةلمخا االعتمـ  صصـ
 مـن  شتركةامل التكاليف ةـيزانيمل

 قـانون  وجـب ، مبيريالتس ميزانية
   ،2015 لسنة التكميلي اليةامل
 

   : يأيت ما يرسم
 
 ميزانيـة  من يلغى : األوىل ادةامل

 اثنـان  قـدره  اعتماد 2015 سنة
ــرون ــارا وعش ــعمائة ملي  وتس
 مليونــا وثالثــون وثالثــة
ــ ــان ةـوثالمثائ  ومخســون واثن

                      ارـدينـــــ فـألـــــ
ــد) دج22.933.352.000 (  مقي

ــة يف ــ ميزانيـ  فـالتكاليـ
ـ  ابـالب ويف ركةـشتامل  مـرق

 - حمتملـة  نفقـات 37 - 91 "
  ".جممع احتياطي

 
 سـنة  يزانيـة مل خيصص 2 : ادةامل

ــاد 2015 ــدره اعتم ــان ق  اثن
   ةـوتسعمائ اراـملي وعشرون
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ــة ــون وثالث ــ وثالث  اـمليون
ــة ــان وثالمثائ  ونـومخســ واثن

ــف ــ ألـــ  ارـدينـــ
 يقيـــد) جد 22.933.352.000(

 الــوزارات تســيري اتميزانيــ يف
 اجلـدول  يف بينـة امل األبواب ويف
 . رسومامل ذا لحقامل
  

 يف رسـوم امل هذا ينشر 3 : ادةامل
 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة

ةميالدة قراطيعبيالش . 
  

 2015أكتوبر 22 يف اجلزائر
  اجلمهورية رئيس

  بوتفليقة العزيز عبد
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  لحقامل اجلدول
  

 رقم
 العناوين بواباأل

 االعتمادات
 صصةلمخا

 )دج(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

02 - 31 
03 - 31  

...  
  

 الوطنية التربية وزارة
 األول الفرع
 وحيد فرع

 األول اجلزئي الفرع
 ركزيةملا صاحلملا

 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 األول القسم

 العمل مرتبات - وظفونملا
 .........تلفةخلما نحملوا التعويضات - ركزيةملا اإلدارة
، الرواتب، تعاقدونملا ستخدمونملا - ركزيةملا اإلدارة

 االجتماعي الضمان واشتراكات عائلي طابع ذات منح
  األول القسم جمموع    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

7.495.200 
3.154.500 
10.649.700  

  
  
  
  

03 - 33  
  
  
  
 

35 - 36 
  

39 - 36 
  

45 - 36  

  
 الثالث القسم

  تماعيةاالج التكاليف - وظفونملا
 

 ................. االجتماعي الضمان - ركزيةملا اإلدارة
 الثالث القسم جمموع

  
 السادس القسم

 التسيري إعانات
 التربية قطاع موظفي لتكوين الوطنية للمعاهد إعانات
 .......................................... الوطنية

ني سوحت التربية مستخدمي لتكوين الوطين للمعهد إعانة
 ......................................... مستواهم

  ................التربية يف للبحث الوطين للمعهد إعانة

  
  
  
  

1.873.800 
1.873.800 

  
  
  
  

23.598.000 
  

3.342.000 
2.554.500  
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رقم 
 العناوين األبواب

االعتمادات 
صصة لمخا

 )دج(
49 - 36 
51 - 36 
53 - 36 

  
58 - 36 
59 - 36 
60 - 36 
61 - 36 

  
62 - 36 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12 - 31 
  

13 - 31  

 ..........الكبار وتعليم األمية حملو الوطين للديوان إعانة
 ........بعد  عن والتكوين للتعليم الوطين للديوان إعانة
 والوسائل التجهيزات وصيانة التموين ركزمل إعانة

 .......................................... التعليمية
 ..........سابقاتملوا لالمتحانات الوطين للديوان إعانة
 ..............البيداغوجية  للوثائق الوطين للمركز إعانة
 .................والتكوين للتربية الوطين للمرصد إعانة
 لتعليم واللغوي البيداغوجي الوطين للمركز إعانة

  متازيغت
 البيداغوجية كاراتاالبت إلدماج الوطين للديوان إعانة

 .......التربية يف واالتصال اإلعالم وتنمية تكنولوجيات
 السادس القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

 األول اجلزئي الفرع جمموع
  

 الثاين اجلزئي الفرع
 للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 األول القسم

 العمل مرتبات - وظفونملا
 نحملوا التعويضات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 ......................................... تلفةلمخا
 ستخدمونملا - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 يـعائل عـطاب ذات حـب، منـتعاقدون، الرواتملا

 .................... االجتماعي الضمان واشتراكات
  ألولا القسم جمموع

7.375.500 
19.041.000 

  
7.080.000 
14.371.500 
3.316.500 
1.453.500 

  
1.245.000 

  
1.701.000 
85.078.500 
97.602.000 
97.602.000 

  
  
  
  
  
  
  
  

75.873.748 
  
  

18.385.315 
94.259.063  
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رقم 
االعتمادات  العناوين األبواب

 )دج(صصة لمخا
  
  

13 - 33 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

22 - 31 
  

23 - 31 
  
  

32 - 31 
  

33 - 31 
  
  
  
 

 الثالث القسم
 االجتماعية التكاليف - وظفونملا

  االجتماعي الضمان - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 الثالث القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

 الثاين اجلزئي الفرع جمموع
  

 الثالث اجلزئي الفرع
 والتقين والثانوي األساسي التعليم مؤسسات

 لثالثا العنوان
 صاحلملا وسائل
 األول القسم

 العمل مرتبات - وظفونملا
 التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 ................ تلفةلمخا نحملوا التعويضات- األساسي
 التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 ذات منح، الرواتب، تعاقدونملا ستخدمونملا- األساسي
 ..........االجتماعي الضمان واشتراكات عائلي طابع

 التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 ..........تلفةلمخا نحملوا التعويضات - والتقين الثانوي

 التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
، الرواتب، تعاقدونملا ستخدمونملا - والتقين الثانوي

  االجتماعي الضمان واشتراكات عائلي طابع ذات حمن
 األول القسم جمموع

  
  

  
  

18.968.437 

18.968.437 

113.227.500 

113.227.500 
  
  
  
  
  
  
  
  

1.447.762.192 
  
  

1.944.867.260 
  

72.024.858 
  
  

1.944.569.428 
5.409.223.738 
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رقم 
االعتمادات  العناوين األبواب

 )دج(صصة لمخا
  
  

23 - 33 
  

33 - 33  

 الثالث القسم
 االجتماعية التكاليف - وظفونملا

 التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 ........................االجتماعي  الضمان- األساسي

 التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
  .................االجتماعي  الضمان - الثانوي والتقين

 الثالث القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

 الثالث اجلزئي الفرع جمموع
 األول الفرع جمموع

  .....الوطنية التربية لوزيرة صصةلمخا االعتمادات جمموع

  
  
  
  

361.940.548 
18.006.214 

379.946.762 

5.789.170.500 

5.789.170.500 

6.000.000.000 

6.000.000.000  
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 ةـة الشعبيـة الدميقراطيـة اجلزائريـاجلمهوري

  وزارة التربية الوطنية
 

 الوطين للمطبوعات املدرسيةالديوان 
 املركز الوالئي للتوزيع والتوثيق التربوي

 :..............................والية 
  
  

 بطاقـة اشتـراك
  
  

   ه أطلب االشتراك يف النشرة الرمسية للتربيةـأنـا املمضي أسفل
  :حسب املعلومات التالية  20....السنة املدنية 

 
 .......................................: ..................االسم . 
 ........................................: .................اللقب . 
 ...........................................: .............العنوان . 
 .....................................: ...................اهلاتف . 
  ..................................: ..................عدد النسخ . 
  

  .دج 200يرفق هذا الطلب بصك بريدي قيمته 
  

  اإلمضاء                     
 
 
  

  
  
  
النشر، مكتب التربوي املديرية الفرعية للتوثيق    تطوير املوارد البيداغوجية و التعليميةمديرية     

2015 ربمفون 581العدد                                 النشرة الرمسية للتربية الوطنية  
www.education.gov.dz 

E-mail : sdde.edu@cniipdtice.dz 
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