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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية

  األمينة العامة
  2015ع/./و.ت.و/أ23: رقمال

          
  إىل

 الرتبيــــــةالســــــيدات والســــــادة مــــــديري 
ت   .لوال

  
ـــــــــتق عمليةاملوضـــــــــوع: ـــــــــة يم ي مرحل

 لتعليم الثانوي.ا
  
القانون التوجيهي للرتبية رقـم رجع: امل

جـــــــــــــــــــانفي  23 املـــــــــــــــــــؤرخ يف 08-04
ـــــــق املرفقـــــــة:  ،2008 ئ  1 ملحـــــــقالو

  .2و
  

شـــــــرعت وزارة الرتبيـــــــة الوطنيـــــــة منـــــــذ 
ـــــدخول املدرســـــي  يف  2005/2006ال

صـــالح التعلـــيم الثـــانوي الـــذي يعتـــرب إ
  . األساسيالتعليم صالح امتدادا إل

  
هـــــذا اإلصـــــالح إىل وضـــــع ويهـــــدف 

نظــام عصــري ومتطــور يســتجيب إىل 
ة واحلاجيــــــــــات وعشــــــــــر تطلبــــــــــات املامل

العمــل علــى احلقيقيــة للمجتمــع، مــع 
وحتســــــــــني  حتســــــــــني جــــــــــودة التعلــــــــــيم

  مردوده.
  

 ،ومـــــن أجــــــل بلـــــوغ هــــــذه األهــــــداف
اعتمــدت آليــة تغيــري منهجيــة تدرجييــة 

 يف األمـــــــــدطـــــــــور اإلجنـــــــــاز  دخلـــــــــت
ــــــل هلــــــذا النظــــــام  يفســــــححــــــىت  الطوي

الوقـــــت الـــــالزم إلدمـــــاج املســـــتجدات 
تطـــــوير بلفـــــاعلني ل ســـــمحياملدرجـــــة و 

ـــــــيت تضـــــــمن  املهـــــــارات واملســـــــارات ال
  تغيريات نوعية يف هذا املضمار.

  
نتعامــل مــع هــذا  اليف الواقــع أينبغــي و 

جمــرد عمليــة ظرفيــة عتبــاره اإلصــالح 
عمليـــــــــة نظاميـــــــــة متتاليـــــــــة هـــــــــو بـــــــــل 

عـــــــدة مراحـــــــل  ديناميكيـــــــة تتضـــــــمنو 
 ،مالتصــــــــــور، التصــــــــــمي مــــــــــن ابتــــــــــداء

ملتابعـــــــــة فـــــــــ التطبيق املنتظـــــــــر مـــــــــرورا 
ـــــــيم ، ومـــــــن مث معاجلـــــــة وضـــــــبط والتقي

  األمور على ضوء نتائج التقييم.
  

وعلى غرار ما جيري به العمل يف كـل 
 )10عشـر (بعد مـرور و النظم الرتبوية 

 ،سـنوات مــن إصــالح التعلــيم الثــانوي
 مراجعـــــةفـــــة وققيـــــام بللوقـــــت الحـــــان 
ار املقطـــــوع للمســـــموضـــــوعي يم يـــــوتق

 ةنقـــاط القـــو حـــىت نـــتمكن مـــن إدراك 
، قـــــــقوالتقـــــــدم النـــــــوعي والكمـــــــي احمل

النقـــائص والعوائـــق  حصـــر إضـــافة إىل
عمليـــــــــة  تنفيـــــــــذأثنـــــــــاء  بـــــــــرزتالـــــــــيت 

 تتجلـــــىســـــوف  عندئـــــذ، .اإلصـــــالح
 الـــــــــيت أدت إىل اهليكليـــــــــةاألســـــــــباب 

 ةالوظيفيــــ بعــــض اإلخــــتالالت ظهــــور
 ميكـن علـى ضـوئهااليت و هلذه العملية 

التقوميـات الالزمـة حتديد التعـديالت و 
والتعــــرف علــــى أهــــم العمليــــات ذات 
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إصـالح املنظومـة  سـتكمالال ولويةاأل
  الرتبوية.

  
قطــاع الرتبيــة  بــرمج ،ويف هــذا املســعى

الفــــــرتة املمتــــــدة مــــــن  خــــــاللالوطنيــــــة 
عمليـــــــة  2015جـــــــانفي إىل جويليـــــــة 

ـــــــــــــيم لقت ـــــــــــــانوي العـــــــــــــام ي ـــــــــــــيم الث لتعل
والتكنولـــــــــوجي مـــــــــع كافـــــــــة الشـــــــــركاء 
ت:  والفـــــاعلني مـــــن خمتلـــــف املســـــتو

  احمللية، الوالئية والوطنية. 
  

توضـيح  هـو هذا املنشور والغرض من
طرائــق تنظــيم هــذه اإلطــار املنهجــي و 
 يرتكــــز احلــــوار الــــيتالعمليــــة التقييميــــة 

 أساســــــا علــــــى ثالثــــــة مواضــــــيع فيهــــــا
متابعـــــــة  إطـــــــار للنقـــــــاش يف مطروحـــــــة

  :عملية اإلصالح
  
(املناهج التحـــــــــــوير البيـــــــــــداغوجي - 1

ـــــة، ـــــه ، ومتابعـــــة وتـــــرية  التعليمي التوجي
        تنفيذ وتقييم الربامج.)

عصــــرنة التســــيري (احلكامــــة نظــــام  - 2
اإلداري واملـــــــــايل مـــــــــع  ،البيـــــــــداغوجي

  .)تكافؤ فرص النجاح

حرتافيـــــــــــة (مســـــــــــعى اال التكـــــــــــوين -3
حتســـــني جـــــودة األداء الرتبـــــوي عـــــن و 

  .)التكوينطريق 
  

بغيــــة اجلهــــود  تضــــافر قتضــــي العمــــلي
مــن أجــل حــوار  تــوفري الشــروط املثلــى

مجيـــع أفـــراد  ســـاهم فيـــهبنـــاء ونـــوعي ي
الرتبويـــة قصـــد حتقيـــق جـــودة  ماعـــةاجل

 ويكـون ذلـك حـول( التعليم الثـانوي.
رفقـة هلـذا املوثيقـة اليف  املقدمـةالنقـاط 

  املنشور).
  

علــى املســتوى  ةيــالعمليــة التقييممتــس 
ت  خمتلـــــــــــــف ،التنظيمـــــــــــــي املســـــــــــــتو

  التنفيذية للسياسة الرتبوية:
  ت،ثانوال -
ت الرتبية -   ،مدير
  ،هويةاجل ندواتال -
  وطنية.ال ةندو ال -
  
حــول  قــوائم املشــاركنيإعــداد كــون وي

مـــــة كـــــذا و  ،العمليـــــةحمتـــــوى هـــــذه  رز
  :يتكاآل  ،العمليات املربجمة

  
  :ناملشاركو  -1
 

  ت:الثانوعلى مستوى  .1.1
 .التنظيم والتنشيط: مدير الثانوية •
 ن: و املشارك •

  األساتذة، -
  ،أعضاء جملس التوجيه والتسيري -
اإلرشـــــــــــاد و مستشـــــــــــار التوجيـــــــــــه  -

  .واملهين  املدرسي
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ت .2.1   :على مستوى الوال
  

* استشـــارة ســــلك مفتشـــي الرتبيــــة 
  :الوطنية

 رتبية.مدير ال التنظيم: •
 التنشيط: •

ـــــة  شـــــيمفتمنســـــق  - ـــــة الوطني الرتبي
  .للمواد

ـــــةمنســـــق  - ـــــة الوطني  مفتشـــــي الرتبي
ت.   إلدارة الثانو

ـــــة منســـــق  - ـــــة الوطني مفتشـــــي الرتبي
  .واملادي لتسيري املايلل
 رتبيــــة الوطنيــــةال ن: مفتشــــواملشــــاركو  •

الذين ميارسون مهامهم علـى مسـتوى 
 .الوالية
 

علــــى مســــتوى مديريــــة  * استشــــارة
  :الرتبية

 رتبية.التنشيط: مدير الالتنظيم و  •
 ن: املشاركو  •

األمــــــني العــــــام ورؤســــــاء املصــــــاحل  -
مصــــــــــاحل مــــــــــوظفي وممثلــــــــــون عــــــــــن 

  .املديرية
مـــــــدير مركـــــــز التوجيـــــــه املدرســـــــي  -

  واملهين
) ممثلــــني عــــن كــــل مــــن 3ثالثــــة ( -

ت، النظـــــــــــــــار،  مـــــــــــــــديري الثـــــــــــــــانو
  .املقتصدينمستشاري الرتبية و 

  
  

 يــــــــــــــةالنقاب ممثلــــــــــــــو التنظيمــــــــــــــات -
  .املعتمدة

  
  :هوياجلستوى امل .3.1
مــــدير الرتبيــــة للواليـــــة  -التنظــــيم:  •

 .املستقبلة
رئـــيس  رتبيـــة،مـــدير ال -التنشـــيط:  •

 .الندوة اجلهوية
ـــــــــــة  مـــــــــــديرو -ن: و املشـــــــــــارك • الرتبي

  ة.للجه
  رؤساء املصاحل. -
ـــــــــــــــــــو - ـــــــــــــــــــأطري  مـــــــــــــــــــوظفي ممثل الت

  .البيداغوجي واإلداري
  .أولياء التالميذ ممثلو -
 يــــــــــــــةالنقابالتنظيمــــــــــــــات  ممثلــــــــــــــو -

  .املعتمدة
  
ت  -2 ــاء مســتو حتليــل التقــارير وبن

  االستنتاجات:
مــــــدير علــــــى املســــــتوى الــــــوالئي :  -

  .الرتبية للوالية
ير مـــــــد: اجلهـــــــويعلـــــــى املســـــــتوى  -

  .الرتبية، رئيس الندوة اجلهوية
املفتشـــــية علـــــى املســـــتوى الـــــوطين:  -

وزارة الرتبيــــــــــة العامــــــــــة للبيــــــــــداغوجيا (
  .)الوطنية
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مة العمليات املربجمة:  - 3   رز
  

  
  

  املدة الزمنية  التقارير نتاجاست عملية التقييمسري 
ت -  مدير الثانوية- الثانو

جانفي  29إىل  18من 
2015  

 منسق الوالية- سلك املفتشني -

 الرتبيةمديرية- ت الرتبيةمدير -

ت -  2015 فرباير 26إىل  01من  مدير الرتبية- الوال

ــــــــــــــــدوة- الندوات اجلهوية - ــــــــــــــــيس الن م.ت/رئ
 اجلهوية

 2015 ارسم 19إىل  08من 

للبيـــداغوجيااملفتشـــية العامـــة الوطنية ةالندو  -
 -.ت. وو–

 جويلية 08إىل 06من 
2015  
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التعلـــــيم  مرحلـــــة مييـــــالقيـــــام بتق نبغـــــيي
املسـطرة  األهـداف ضوءالثانوي على 

 الوطنيـــةيف القـــانون التـــوجيهي للرتبيـــة 
تربويــــة  إســــرتاتيجية إجيــــاديف املبــــادرة و 

فعالــــــــة هادفــــــــة ومؤهلــــــــة لرفــــــــع كــــــــل 
ت و  ت العصر.حتد   رها

  
اســـتحداث  العمليـــة إىلـــدف هـــذه 

ــــــــــــــة تســــــــــــــتجيب ــــــــــــــق تعليمي إىل  طرائ
ق جــــــــودة يــــــــمتطلبــــــــات اجملتمــــــــع وحتق

 املالحظـــــــاتمـــــــن  ا، انطالقـــــــالتعلـــــــيم
عــن  الــيت ســتنبثقواالقرتاحــات اهلامــة 

  احلوار.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

العمليـــــــــــة الســـــــــــتفادة مـــــــــــن هـــــــــــذه ول
مجيــع علــى  هاتوســيع جيــب ،التقييميــة
ـــــة و ا أعضـــــاء شـــــركائها جلماعـــــة الرتبوي

 مكانــــــــهكــــــــل فــــــــرد   يشــــــــارك فيهــــــــاو 
املســـــــــــامهة يف جنـــــــــــاح هـــــــــــذا العمـــــــــــل 

لت لــى ععلــيم يف بلــد إىل أواالرتقــاء 
األنظمـــة الرتبويـــة  علـــى غـــرار ،املراتـــب
  يف العامل. الناجعة

  
  2015جانفي  12اجلزائر يف 

لنيابة   األمينة العامة 
  مجيلة عيدي
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: هيكلــــــــــة املواضــــــــــيع  1 امللحـــــــــق
  املطروحة للنقاش.

  
  البيداغوجي.: التحوير 1املوضوع 

  
تــدرج احملـــاور الفرعيـــة للتقيـــيم يف هـــذا 

  املوضوع على النحو اآليت:
  

هيكلة التعليم الثانوي (اجلـذوع  .1.1
 املشرتكة، الشعب املفتوحة)

ت  .2.1  منطية الثانو
مـــــــن حيـــــــث: تقيـــــــيم الـــــــربامج (. 3.1

بـــــــني مضـــــــامني  املالئمـــــــة/ املضـــــــامني
 / التوازيـــــــع احلجـــــــم الـــــــزمينالـــــــربامج و 

 / الســـنوية / مســـاعي التعلـــيم والـــتعلم
 املعامالت)

ئـــق . 4.1 جهـــاز مرافقـــة الـــربامج (الو
 / الكتب املدرسية) املرافقة

 / تنظيم الزمن املدرسي (اليـومي .5.1
 السنوي) / الفصلي / األسبوعي

 التوجيه املدرسي . 6.1
 التقييم البيداغوجي . 7.1
 امتحان البكالور. 8.1
 الوســــائط البيداغوجيــــةتوظيــــف . 9.1

 تكنولوجيات اإلعالم و االتصالو 
 التعليم املتخصص مؤسسات .10.1
لرتبيــــــــة ل اخلاصــــــــة ؤسســــــــاتامل .11.1
 والتعليم

  
  
  

  نظام احلكامة: 2املوضوع 
  
تــدرج احملــاور الفرعيــة للتقيــيم يف هــذا ت

  املوضوع على النحو اآليت:
  

 يف اجملال البيداغوجي: 
 اجملـــــــالس ( هيكلتهـــــــا، خمتلـــــــف .1.2

 فعاليتها) نشاطها،
 . مشروع املؤسسة2.2
 . مشروع املصلحة3.2
 مشروع املفتش .4.2
 الدعم البيداغوجي. 5.2
استعمال تكنولوجيات اإلعالم  .6.2

 واالتصال يف التسيري البيداغوجي 
  

  يف اجملال اإلداري:  
 تنظيم العالقات يف املؤسسة .7.2
 ظروف التمدرس .8.2
 احلياة املدرسية .9.2

 التشريع املدرسي .10.2
 التسرب املدرسي .11.2
اســــــــــــــــــتعمال تكنولوجيــــــــــــــــــات  .12.2

اإلعـــــــــــــالم واالتصـــــــــــــال يف التســـــــــــــيري 
 اإلداري

 
 يف اجملال املايل: 

   النظم وأساليب التسيري .13.2
 ميزانية التسيري. 14.2
  استعمال تكنولوجيات  .15.2
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 اإلعالم واالتصال يف التسيري املايل 
  .التكوين: 3املوضوع 

  
تــدرج احملــاور الفرعيــة للتقيــيم يف هــذا ت

  املوضوع على النحو اآليت:
  
 توظيف األساتذة..  1 .3

 
تكــــــــوين وحتســــــــني مســــــــتوى . 2 .3

 :املكونني
 

التكوين القاعدي ملوظفي  .1.2.3
  خمتلف األسالك:

  فيما خيص التنظيم، *
ت (ملمح  * فيما خيص توجيه احملتو

  التكوين)،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التكوين أثناء اخلدمة: .2.2.3
  * حتسني املستوى املستمر:  

  لألساتذة، -
  ملوظفي التأطري، -
  ،للموظفني اإلداريني -
  للعمال املهنيني. -

  نظام التكوين عن بعد، *
  

التكوين املتخصص ملوظفي  .3.2.3
  التأطري اإلداري والبيداغوجي.
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  بطاقة منهجية :2امللحق 
  

لتقــــــومي  احملــــــاور املقرتحــــــةلدراســــــة 
  التعليم الثانوي  مرحلة

 – التنفيذ واالسرتجاع -
  

وارد يف امللحـــــق يعـــــاجل كـــــل حمـــــور 
األســــئلة الــــيت يتضــــمنها  ســــقاط1

 املــوايل واإلجابــة عليهــامعالتصــميم 
حتسـبا إلعـداد  ذا التصميمالتقيد 

ـــــــــة ـــــــــة احلوصـــــــــالت الوالئي ، اجلهوي
  والوطنية.

  
  عنوان احملور:ذكر 

(حـول احملـور)  عرض حالتقدمي  -1
:  
 ؟املكتسبات ونقاط القوةما هي  -
اجلوانــــــب الــــــيت تتطلــــــب مــــــا هــــــي  -

 ؟التقوية
ت، مـــــــا هـــــــي  - ـــــــق، الصـــــــعو العوائ

 ؟االختالالت و نقاط الضعف
  
  
  
  
  
  
  
 

التعـــــرف علـــــى األســـــباب الـــــيت   -2
 كانــــت أصــــل النقــــائص املالحظـــــة

  (حول احملور):
 الــيت تعتــرب أصــل هــي األســبابمــا  -

  ؟ةالنقائص املالحظ
  
تقـــــــــــدمي اقرتاحـــــــــــات إجرائيـــــــــــة  -3

تحســــــــني (يف جمــــــــال للمعاجلــــــــة وال
  احملور):

ــــــــــــف تكــــــــــــون  - اســــــــــــرتاتيجيات كي
 ؟التنفيذ

إجـــــــــــراءات التنظـــــــــــيم مـــــــــــا هـــــــــــي   -
 ؟والعمل

 ؟شروط اإلجنازما هي  -
يف  مـــا هـــي التحســـينات املقرتحـــة  -

تســــيري املــــوارد البشــــرية، املاديــــة جمــــال 
 ؟واملالية

ــــــــف ينبغــــــــي أن تكــــــــون  - نظــــــــم كي
 ؟املرافقة، املتابعة، التقييم والضبط

اجتاهـــات التطـــور املمكنـــة مـــا هـــي  -
املتوســــــــــــــط  مــــــــــــــدينواملرجــــــــــــــوة يف األ

  ؟والطويل
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية

  
ديسـمرب  18مـؤرخ يف  11رقـم قرار 

يتضـــمن فـــتح دورة التكـــوين  2014
أســـــــتاذ رتبـــــــة ني يف يـــــــاملســـــــبق للتع

  التعليم الثانوي.
  

  إَن وزير الرتبية الوطنية،
   

املــؤرخ  145-66رقــم مبقتضــى املرســوم 
 2 املوافـــــق 1386عــــــام  صـــــفر 12يف 

، املتعلـــــق بتحريـــــر 1966يونيــــــو ســـــنة 
ونشــــر بعــــض القــــرارات ذات الطــــابع 
ـــم وضـــعية  التنظيمـــي والفـــردي الـــيت 

 املوظفني، املعدل واملتَمم،
  

-96 التنفيــذي رقــمومبقتضــى املرســوم 
 يف املـؤرخ 92    14   عـام شـوال   

 املوافـق  1416  03   مـارس سـنة 
ــــــــق بتكــــــــوين املــــــــوظفني  1996 واملتعًل

م،  وحتسني مستواهم وجتديد معلومـا
 املعدل واملتمم،

        
-14ومبقتضــى املرســوم التنفيــذي رقــم 

املـــــؤرخ يف أول ربيـــــع الثـــــاين عـــــام  28
ســـــــــــــنة  املوافـــــــــــــق أول فربايـــــــــــــر 1435
ـــــــــــــــذي حيـــــــــــــــدد القـــــــــــــــانون 2014 ، ال

للمعاهــــــــــــد  األساســــــــــــي النمــــــــــــوذجي
الوطنيــة لتكــوين مــوظفي قطــاع الرتبيــة 

  الوطنية،

-08ومبقتضــى املرســوم التنفيــذي رقــم 
 1429شَوال عام  11املؤرخ يف  315

ـــــــــــق  ـــــــــــوبر ســـــــــــنة  11املواف  2008أكت
اخلـــاص واملتضـــمن القـــانون األساســـي 

ملـــوظفني املنتمـــني لألســـالك اخلاصـــة 
  املعدل واملتمم، لوطنية؛الرتبية 

  
شتــــــــرك امل يالـــــــوزار  القـــــــرار ومبقتضـــــــى

 املوافـق 1435حمرم عام  13 ؤرخ يفامل
 ددالـــذي حيـــ 2013 ســـنة نـــوفمرب 17

تنظــــــيم التكــــــوين املســـــــبق   كيفيــــــات
 التعلـيم الثـانوي أسـتاذ  للتعيني يف رتبة

  ،جمهبر  وحمتوى 
 

القطــاعي الســنوي خطــط املومبقتضــى 
لتكـــــوين وحتســـــني املســـــتوى وجتديـــــد ل

معلومــــــــــــــات املــــــــــــــوظفني واألعــــــــــــــوان 
لرتبيــــــة الوطنيــــــة  املتعاقــــــدين اخلــــــاص 

  .2014 بعنوان سنة
  

يت   يقـرر ما 
  

: يهـدف هـذا القـرار إىل املاًدة األوىل
ني يف يــللتعفــتح دورة التكــوين املســبق 

  ة أستاذ التعليم الثانوي.تبر 
  

ناصــــــــب املعــــــــدد  حيـــــــــَدد: 2املــــــــاًدة 
القطـــــاعي لمخطـــــط ل طبقـــــااملفتوحـــــة 
لتكــــوين وحتســــني املســــتوى   الســــنوي ل

وجتديــد معلومــات املــوظفني واألعــوان 
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لرتبيــــــة الوطنيــــــة  املتعاقــــــدين اخلــــــاص 
   .2014 بعنوان سنة

  
  *توظيف خارجي: 

 2014مســــــــــــابقة بعنــــــــــــوان ســــــــــــنة  -
  مرتبصا 480وعددهم

خملفـــــــات التكـــــــوين بعنـــــــوان ســـــــنة  -
ملديريـــة الرتبيـــة  جزائـــر غـــرب   2013

  مرتبصا. 201 وعددهم
  
عــــن طريــــق  علــــى ســــبيل االختيــــار*

ــــــــــى قائمــــــــــة التأهيــــــــــل  التســــــــــجيل عل
  موظفا . 751وعددهم 

 
التكــوين املســبق  حتــدد مــدة :3املـادة 
ة أسـتاذ التعلـيم الثـانوي تبني يف ر يللتع

) واحـــــــدة. حبجــــــم ســـــــاعي 1بســــــنة (
 145ســاعة نظــري منهــا  400:قــدره 

  ساعة تطبيقي.
  

تنطلـــــــــق دورة التكـــــــــوين   :4 املـــــــــادة
ة أســتاذ التعلــيم تبــني يف ر يــاملســبق للتع
مــــــــــــن  20الســــــــــــبت يــــــــــــوم الثــــــــــــانوي 

ـــة 2014لســـنة  ديســـمربشهر  اي ، إىل 
  .2015 شهر جويلية

  
دروســا  وتشــملبشــكل تنــاويب نًظم وتــ

منهجيــــــــــــة وملتقيــــــــــــات  وحماضــــــــــــرات
  تطبيقية.وتربصات  موجهةوأعماال 

  

 التكــــوين املســــبق يف يــــنظم: 5املــــادة 
مـــــــوظفي هـــــــد الوطنيـــــــة لتكـــــــوين ااملع

   الوطنية.قطاع الرتبية 
  

ــــذا القــــرار قائمــــة : 6املــــادة  تلحــــق 
لتكـــوين املســـبق  املرتشـــحني املعنيـــني 

بصـــــــفة مرتبصـــــــني يف رتبـــــــة  تعيـــــــني لل
أســــــــــتاذ التعلــــــــــيم الثــــــــــانوي حســــــــــب 

ت التالية:    الوال
  

 -جبايـــــة-البـــــواقي أم-األغـــــواط-أدرار
-تبســــــة-متنراســــــت-بشــــــار-بســــــكرة
 اجلزائـــر-وســـط اجلزائـــر-شـــرق اجلزائـــر
ســــيدي -ســــكيكدة-ســــطيف-غــــرب

-قســــــنطينة-قاملــــــة-عنابــــــة-بلعبــــــاس
بــــــــــــرج  -اليــــــــــــزي-وهــــــــــــران-املســــــــــــيلة
-الطـــــــــارف -بـــــــــومرداس-بـــــــــوعريريج
-تيبــــازة-خنشــــلة -الــــوادي-تنــــدوف
عـــــني -النعامـــــة-الـــــدفلى عـــــني-ميلـــــة

  تيموشنت.
  

ـــذا :  7املـــادة  القـــرار قائمـــة تلحـــق 
لتكــوين املســبق  املرتشــحني  املعنيــني 
للرتقيـة اىل رتبـة أسـتاذ التعلـيم الثـانوي 

ت التالية:   حسب الوال
-أم البـواقي ‐الشلف األغـواط-أدرار
-البليـدة-بشـار-بسـكرة-جباية-تنة
 يتيـز -تيـارت-تلمسان-تبسة-البويرة
-اجلزائــــر وســـــط-اجلزائــــر شـــــرق-وزو

-جيجـــــــل-اجللفـــــــة -اجلزائـــــــر غـــــــرب
ســيدي -ســكيكدة-ســعيدة-ســطيف
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ـــــاس ـــــة-بلعب -قســـــنطينة-قاملـــــة -عناب
-معســـكر-املســـيلة-مســـتغامن-املديـــة

بـــــــــــــرج -البـــــــــــــيض-وهـــــــــــــران-ورقلـــــــــــــة
-الطـــــــــارف -بـــــــــومرداس-بـــــــــوعريريج
سـوق -خنشـلة -الـوادي-تسمسيلت

-عــني الــدفلى-ميلــة -تيبــازة-اهــراس
  غليزان.-عني تيموشنت-النعامة

  

رار يف النشـرة ـينشر هـذا القـ: 8املادة 
  ة لوزارة الرتبية الوطنية.الرمسي

  
  2014ديسمرب  18 حّرر يف

  اعن وزيرة الرتبية الوطنية و بتفويض منه
  مدير التكوين
  أحسن لبصري
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  وزارة الرتبية الوطنية
 

 الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية
 املركز الوالئي للتوزيع والتوثيق الرتبوي

 والية :..............................
  

 بطاقـة اشتـراك
  

   ه أطلب االشرتاك يف النشرة الرمسية للرتبيةـأنـا املمضي أسفل
  حسب املعلومات التالية : 20السنة املدنية ....

 
 ........................................ االسم : ..................
 ......................................... اللقب : .................

 ............................................ العنوان : .............
 ...................................... اهلاتف : ...................

  ................................... عدد النسخ : ..................
  

  .دج 200يرفق هذا الطلب بصك بريدي قيمته 
  

  اإلمضاء                     
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