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 يـف مؤرخان رئاسيان مرسومان
 وافقملا 1437 عام الثانية مجادى 4

 انـيتضمن، 2016 سنة مارس 13
 التربية بوزارة نيمفتش مهام إاء

 . الوطنية
 

 ؤرخـم يـرئاس مرسوممبوجب 
ـ  ةـالثاني مجادى 4 يـف  امـع

 سـنة  مارس 13 قـوافملا 1437
ـ  السيد مهام تنهى ،2016  دـحمم

 بـوزارة  مفتشـا  بصفته، لعور بن
 علـى  إلحالتـه ، الوطنيـة  التربية

 . التقاعد
 

 ؤرخـم يـرئاس مرسوممبوجب 
ـ  ةـالثاني مجادى 4  يـف  امـع

 سـنة  مارس 13 قـوافملا 1437
 دـعب دـالسي مهام تنهى ،2016

 مفتشـا  بصـفته ، مقران يدلمجا
 على إلحالته، الوطنية التربية بوزارة
 . التقاعد

  
  

  
 مجادى 4 يف مؤرخ رئاسي مرسوم

ـ ملا 1437 امـع ةـالثاني  قـواف
 يتضـمن ، 2016 سنة مارس 13

 الدراسـات  مـدير  مهـام  إاء
 التربيـة  بوزارة والتعاون القانونية
 . الوطنية

 
 ؤرخـم يـرئاس مرسوم مبوجب

 1437 امـع الثانية مجادى 4 يـف
 ،2016 سـنة  مارس 13 قـوافملا

، محادي بن باي السيد مهام تنهى
 القانونيـة  للدراسات مديرا بصفته

 بناء، الوطنية التربية بوزارة والتعاون
  . طلبه على

  

 يـف مؤرخان رئاسيان مرسومان
 وافقملا 1437 عام الثانية مجادى 4

 يتضـمنان  ،2016 سنة مارس 13
 بـوزارة  مـدير  نائيب مهام إاء

 . الوطنية التربية
 

 ؤرخـم يـرئاس مرسوممبوجب 
 1437  عام الثانية مجادى 4 يـف
، 2016 سـنة  مارس  13 قـوافملا

، تومي أمحد سيد السيد مهام تنهى
 التعليمية للربامج مدير نائب بصفته

 العـام  الثـانوي  التعلـيم  ديريةمب
ــوجي ــوزارة والتكنول ــة ب  التربي

 .الوطنية
 

 ؤرخـم يـرئاس مرسوممبوجب 
 1437 امـع الثانية مجادى 4 يـف
، 2016 سـنة  مارس 13 قـوافملا

، بوخروبة فوزية السيدة مهام تنهى
 لألنشـطة  مـدير  نائبـة  بصفتها

 التربية بوزارة والصحية االجتماعية
  . أخرى بوظيفة لتكليفها، الوطنية

  
  

  
 مجادى 4 يف مؤرخ رئاسي مرسوم

 قـوافملا 1437 امـع ةـالثاني
 يتضـمن  ،2016 سنة مارس 13

 للـديوان  العامني األم مهام إاء
 .بعد عن والتكوين للتعليم الوطين

 
 ؤرخـم يـرئاس مرسوم مبوجب

 1437 امـع الثانية مجادى 4 يـف
، 2016 سـنة  مارس 13 قـوافملا

، قارة العزيز عبد السيد مهام تنهى
 الـوطين  للديوان عاما أمينا بصفته
 لتكليفه ،بعد عن والتكوين للتعليم
  .أخرى بوظيفة
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س ومــــــــمرس   يــــــــف ؤرّخـــــــــم يّ ـــــــــر
 1437 عــــــــــــام األوىل مجــــــــــــادى 19
، 2016 ســنةو  فربايـر 28 وافـقملا

ــــاء يتضــــّمن  الرتبيــــة مــــدير مهــــام إ
 . اجلزائر لشرق

 
س ومـــمرسمبوجب   يــــــف ؤرّخـــــم يّ ـــــر

 قـوافـملا 1437 امـع األوىل مجادى 19
 مهـــام تنهـــى ،2016 ســـنة فربايـــر  28

 مــديرا بصــفته، بــولقرون رشــيد الّســيد
 بوظيفـة لتكليفه ،اجلزائر لشرق للرتبية
  . أخرى

  

  

  

سـيّ  مرسـوم  مجـادى 4 يف مـؤرّخ ر
ــــالثاني ــــــع ةــ ــــــوافـــملا 1437 امـــ   قــ

 يتضــــــّمن، 2016 ســــــنة مــــــارس 13
ـــاء  واليــــة يف الرتبيـــة مــــدير مهـــام إ
 . بشار

 
ســـــ مرســـــوممبوجـــــب      يـفـــــ ؤرّخـمـــــ ـيتّ ر

 قـوافـملا 1437 امـعـ الثانيـة مجـادى 4
 مهـــام تنهـــى، 2016 ســـنة مـــارس 13

 مــــديرا بصــــفته، مــــيمن الشــــيخ الّســــيد
 علــى إلحالتــه، بشــار واليــة يف للرتبيــة
  . الّتقاعد

  

  

  

ســـّي مـــؤرّخ يف  مجـــادى  6مرســـوم ر
ـــــــوافملا 1437 امـعـــــــ ةـالثانيـــــــ  15ق ــ

ـــاء 2016مـــارس ســـنة  ، يتضـــّمن إ
مـــدير التكـــوين بـــوزارة الرتبيـــة  مهـــام
 . الوطنية

  
ســـــيّ  مرســـــوم جـــــبمبو  ـــــ مـــــؤرّخ ر      يـف
 فـــقاو ملا 1437 عـــام الثانيـــة مجـــادى 6

 مهـــام تنهـــى، 2016 ســـنة مـــارس 15
        مديرا بصفته ،لبصري أحسن الّسيد

، الوطنيـــــــــة الرتبيـــــــــة بـــــــــوزارة للتكـــــــــوين
  . الّتقاعد على إلحالته

  

  

  

ســـّي مـــؤرّخ يف  مجـــادى  6مرســـوم ر
        قـــــــوافملا 1437 امـــــــــــــة عــــــــــــالثاني

، يتضــــــّمن 2016مــــــارس ســــــنة  15
ــاء مهــام مــديرة األنشــطة الثقافيــة  إ

ضــــــية والنشــــــاط االجتمــــــاعي  والر
 . بوزارة الرتبية الوطنية

 
ســـ مرســـوم جـــبمبو  ـــــف ؤرّخـمـــ يّ ـر  يـــــــــ
ــ مجــادى 6  قـوافــملا 1437 امـعــ ةـالثاني

 مهـــام تنهـــى، 2016 ســـنة مـــارس 15
 بصــــفتها، موالــــك تســــعديت الّســــيدة
ـــــة لألنشـــــطة مـــــديرة ضـــــية الثقافي  والر

 الرتبيـــــة بـــــوزارة االجتمـــــاعي والنشـــــاط
  .الّتقاعد على إلحالتها، الوطنية

  

  

  

سّي مؤرّخ يف  مجادى  6مرسوم ر
ق ـــــــــــــوافملا 1437 امــــــــــالثانية ع

يتضّمن  ،2016مارس سنة  15
اء مهام ة ـئب مدير بوزارة الرتبي إ
 . الوطنية

 
ســـيّ  مرســـوم وجـــبمب  يـــــــــــــــف ؤرّخـمـــ ر
 وافـــقملا 1437 عـــام الثانيـــة مجـــادى 6

 ابتــداء، تنهــى 2016 ســنة مــارس 15
 مهـــــام، 2015 ســـــنة نـــــوفمرب 23 مـــــن
 هـبصفتـ، لوصيف أمقران حممد الّسيد

 اتـوالصفقــــ للمحاســــبة مــــدير ائبـنــــ
ــــــــوزارة يةـالعمومــــــــ ــــــــة ب ــــــــ الرتبي ، ةـالوطني
  . أخرى بوظيفة هـلتكليف
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مجادى  6مرسوم رئاسي مؤرخ يف  ق ــوافملا 1437 امـالثانية ع
يتضمن  ،2016مارس سنة  15 ي ـة فـر التربيـمدي إاء مهام  . ة أم البواقيـوالي
، مساعدية مراد اهللا عبد السيد مهام تنهى، 2016 سنة مارس 15 وافقملا 1437 عام الثانية مجادى 6 يـف ؤرخـم يـرئاس مرسوم جبمبو     . أخرى بوظيفة لتكليفه، البواقي أم والية يف للتربية مديرا بصفته

    خ يةـرئاس مراسيميـف ةـمؤر 
 وافقملا 1437 عام الثانية مجادى 4

 . الوطنية التربية بوزارة نيالتعي تتضـمن ، 2016 سنة مارس 13
، 2016 سـنة  مارس 13 قـوافملا 1437 امـع الثانية مجادى 4 يـف ؤرخـم يـرئاس مرسوممبوجب     :الوطنية التربية بوزارة امسامها اآليت واآلنسة السيدة تعين
 ،والتلخيص بالدراسات مكلّفـة ، عـروس  علـي  نادية- 
  . مفتشة، خليفي حورية- 
، 2016 سـنة  مارس 13 قـوافملا 1437 امـع الثانية مجادى 4 يـف ؤرخـم يـرئاس مرسوممبوجب     : الوطنية التربية بوزارة مدير نـائبيت  امسامها اآليت السيدتان تعين
 ، درسيملا والتوجيـه  البيـداغوجي  للتقيـيم  رـمدي ةـنائب، بوخروبة فوزية- 
، 2016 سـنة  مارس 13 قـوافملا 1437 امـع الثانية مجادى 4 يـف ؤرخـم يـرئاس مرسوممبوجب    . والصحية االجتماعية لألنشطة مدير نائبة، عصاد أنيسة-  ، طبوب الكملا دـعب السيد يعين   . الوطنية التربية بوزارة اخلدمـة  أثناء للتكوين مدير نائب

 قـوافملا 1437 امـع ةـالثاني مجادى 4 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 . بعد عن والتكوين للتعليم الوطين الديوان مدير نيتعي يتضـمن ، 2016 سنة مارس 13
، 2016 سـنة  مارس 13 قـوافملا 1437 امـع الثانية مجادى 4 يـف ؤرخـم يـرئاس مرسوممبوجب       .بعد عن والتكـوين  للتعليم الوطين للديوان مديرا، قارة العزيز عبد السيد يعين

    مرسوم خ يف  رئاسيمجادى  6مؤر  قـاملواف 1437 امـة عـالثاني
 .الوطنيةنائب مدير بوزارة التربية ني تعي يتضمن، 2016 مارس سنة 15
ـ  ةـالثاني مجادى 6 يـف ؤرخـم يـرئاس مرسوم وجبمب   امـع

 سـنة  مارس 15 قـوافملا 1437
    .الوطنية التربية بوزارة متلكاتملوا العامة للوسائل مدير نائب ،شالل الرمحـان  عبد السيد يعين، 2016

     خ يفمؤر مجادى  6مرسوم رئاسي ـ  1437 امـة عـالثاني ق ـاملواف
، يتضـمن  2016مارس سنة  15  . سكيكدةمـدير التربيـة يف واليـة    ني تعي
 
، مساعدية مراد اهللا عبد السيد يعين 2016 ،سـنة  مارس 15 قـوافملا 1437 امـع الثانية مجادى 6 يـف ؤرخـم يـرئاس مرسوم جبمبو.   . سكيكدة والية يف للتربية مديرا
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 يـف مؤرخ مشترك وزاري قرار
 1437 امـع ةـالثاني مجادى أول

، 2016 سنة مارس 10 قـوافملا
 والشهادات ؤهالتملا قائمة حيدد

 يـف والترقية للتوظيف طلوبةملا
 ةـبالتربي ةـاخلاص الرتب بعض

 . الوطنية
 
  ، األول الوزير إنّ

  ، الوطنية التربية ووزيرة
 
 مـرق يـالرئاس رسومملا قتضىمب

 عام رجب 25 يف ؤرخملا 125-15
 2015 سنة مايو 14  املوافق 1436

، احلكومة أعضاءني تعي تضمنملوا
  ، عدلملا

 
 ذيــالتنفي ومـرسملاو مبقتضى 

 ربيع 29 يف ؤرخملا 94-265 مـرق
 قــوافملا 1415 امــع األول

 حيدد الذي 1994 سنة سبتمرب 6
  ، الوطنية التربية وزير صالحيات

 
 مـرق التنفيذي رسومملاو مبقتضى 

 عام شوال 11 يف ؤرخملا 315-08
 ةـسن أكتوبر 11 وافقملا 1429
 األساسي القانون تضمنملوا 2008
 لألسالكني نتمملا نيوظفملبا اخلاص
 دلـعملا، يةـالوطن بالتربية اخلاصة

  ، منه 15 ادةملا سيما ال، تممملوا
  

 ذيـالتنفي ومـرسملاو مبقتضى 
 يــف ؤرخـملا 12-194 مـرق
 وافقملا 1433 عام الثانية مجادى 3

   حيدد الذي 2012 سنة أبريل 25
  

 اتـسابقملا يمـتنظ اتـكيفي
 ةـهنيملا والفحوص واالمتحانات

 العمومية واإلدارات ؤسساتملا يف
  ، وإجرائها

 
 رقم التنفيذي رسومملاو مبقتضى 

 عام رمضان 5 يف ؤرخملا 193-14
 2014 سنة يوليو 3 وافقملا 1435
 العام ديرملا صالحيات حيدد الذي

 الحـواإلص ةـالعمومي ةـللوظيف
  ، اإلداري

 
 شتركملا الوزاري القرارو مبقتضى 

 امـع ةـالثاني مجادى 7 يف ؤرخملا
 2014 سنة أبريل 7 وافقملا 1435

 التـؤهملا ةـقائم ددـحي الذي
 فـللتوظي ةـطلوبملا والشهادات

 اخلاصة الرتب بعض يف والترقية
  ، تممملوا عدلملا، الوطنية بالتربية

 
   : يأيت ما يقرران

 
 ادةملا ألحكام تطبيقا : األوىل ادةملا

 مـرق التنفيذي رسومملا من 15
 عام شوال 11 يف ؤرخملا 315-08

 سنة رـأكتوب 11 قـوافملا 1429
 ذكورملوا مـتمملوا عدلملا، 2008
 حتديد إىل القرار هذا يهدف، أعاله
 اداتـوالشه التـؤهملا ةـقائم

 بعض يف والترقية للتوظيف طلوبةملا
  . الوطنية بالتربية اخلاصة الرتب

  
ـ ا قائمة حتدد 2 : ادةملا  ؤهالتمل

ـ ا والشهادات ـ ا يف ذكورةمل  ادةمل
  : اآليت اجلدول وفق، أعاله األوىل
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 األسالك
 أو/و الفروع  والشهادات ؤهالتملا  وادملا  والرتب

  طلوبةملا التخصصات

 أستاذ
 املدرسة

  االبتدائية
اللغة 
  العربية

شهادة الليسانس يف اللغة - 
 .العريبواألدب 

مجيع الفروع بكل  -
  .ختصصاا

 . فلسفة-  .شهادة الليسانس يف الفلسفة -
شهادة الليسانس يف العلوم  -

 . اإلسالمية
 . كل التخصصات- 

شهادة الليسانس يف علوم - 
 .التربية

علوم التربية بكل  -
  . ختصصاا

شهادة الليسانس يف علم  -
 . االجتماع

علم االجتماع بكل  -
  . ختصصاته

شهادة الليسانس يف علم  -
 .النفس

علم النفس بكل  -
  . ختصصاته

شهادة الليسانس يف  -
 الرياضيات، 

شهادة الدراسات العليا يف - 
  .الرياضيات

الرياضيات بكل  -
  . ختصصاا

 الرياضيات شهادة الليسانس يف -
  .إعالم آيل -

مجيع الفروع بكل  -
 .ختصصاا

 شهادة الليسانس يف الفيزياء،  -
شهادة الدراسات العليا يف  - 

 .الفيزياء
 
 .الفيزياء بكل ختصصاا -

 شهادة الليسانس يف الكيمياء،  -
شهادة الدراسات العليا يف  - 

 .الكيمياء
بكل الكيمياء  -

 .ختصصاا
 الطبيعية، شهادة الليسانس يف العلوم  -

 الطبيعية،  العلومشهادة الدراسات العليا يف - 
 واحلياة،  الطبيعةشهادة الليسانس يف علوم - 
 .واحلياة الطبيعةشهادة الدراسات العليا يف علوم - 

 .ختصصاامجيع الفروع بكل  -

 شهادة الليسانس يف البيولوجيا،  -
 .البيولوجياشهادة الدراسات العليا يف - 

 .ختصصاامجيع الفروع بكل  -
 .التجاريةشهادة الليسانس يف العلوم  -

 .ختصصااعلوم جتارية بكل  -
 . االقتصاديةشهادة الليسانس يف العلوم  -

 .ختصصااعلوم اقتصادية بكل  -
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 األسالك
أو / الفروع و  املؤهالت والشهادات  املواد  والرتب

  التخصصات املطلوبة

 أستاذ
 املدرسة
  االبتدائية

  )تابع(

اللغة 
  العربية

شهادة الليسانس يف العلوم  -
 .املالية

علوم مالية بكل  -
 .ختصصاا

شهادة الليسانس يف علوم  -
 .التسيري

علوم التسيري بكل  -
  .ختصصاا

  .ختصصاتهالتاريخ بكل  - .شهادة الليسانس يف التاريخ- 
اجلغرافيا بكل  -  .شهادة الليسانس يف اجلغرافيا -

  .ختصصاا
شهادة الليسانس يف اإلعالم  -

  .اآليل
اإلعالم اآليل بكل  -

  .ختصصاته
  .احلقوق بكل ختصصاا -  .شهادة الليسانس يف احلقوق -
شهادة الليسانس يف العلوم  -

  .واإلدارية القانونية
  .وإداريةعلوم قانونية  -

شهادة الليسانس يف علوم  -
  .اإلعالم واالتصال

علوم اإلعالم واالتصال  -
  .ختصصاا بكل

شهادة الليسانس يف العلوم  -
  .والعالقات الدولية السياسية

علوم سياسية وعالقات  -
  .ختصصاا دولية بكل

شهادة الليسانس يف العلوم  -
 .السياسية

علوم سياسية بكل  -
 .ختصصاا

اللغة 
 األمازيغية

شهادة الليسانس يف اللغة  -
 .األمازيغية والثقافة

مجيع الفروع بكل  -
 .ختصصاا

اللغة 
 الفرنسية

شهادة الليسانس يف اللغة  -
 الفرنسية، 

 شهادة الليسانس يف الترمجة- 
 ).اللغة الفرنسية من وإىل(

 لغة فرنسية،  -
اللغة  من وإىل( ترمجة- 

 ).الفرنسية

 أستاذ
 التعليم

  توسطملا

اللغة 
  العربية

 اللغة يف الليسانس شهادة -
 .العريب واألدب

مجيع الفروع بكل  -
 .ختصصاا

 اللغة
  األمازيغية

شهادة الليسانس يف اللغة  -
 .األمازيغية والثقافة

مجيع الفروع بكل  -
 .ختصصاا

 التاريخ
  واجلغرافيا

 ،التاريخ يف الليسانس شهادة -
 .اجلغرافيا يف الليسانس شهادة- 

 ، ختصصاته بكل تاريخ -
  ختصصاا بكل جغرافيا- 

اللغة 
  الفرنسية

 اللغة يف الليسانس شهادة -
 ، الفرنسية

 الترمجة يف الليسانس شهادة- 
 ).اللغة الفرنسية من وإىل(

 ، فرنسية لغة -
اللغة  من وإىل( ترمجة- 

 ).الفرنسية

 اللغة
  اإلجنليزية

 اللغة يف الليسانس شهادة -
 ، اإلجنليزية

 الترمجة يف الليسانس شهادة -
 ).اللغة اإلجنليزية من وإىل(

 ، إجنليزية لغة -
اللغة  من وإىل( ترمجة - 

 ).اإلجنليزية
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 األسالك
أو / الفروع و  املؤهالت والشهادات  املواد  والرتب

  التخصصات املطلوبة

 أستاذ
 التعليم

  توسطملا
 )تابع(

الرياضيات

 يف العليا الدراسات شهادة -
 ، الرياضيات

 .الرياضيات يف الليسانس شهادة- 
 بكل الرياضيات -

 .ختصصاا
 الرياضيات يف الليسانس شهادة -
 .آيل إعالم –

 بكل الفروع مجيع -
 .ختصصاا

 اهلندسة يف الليسانس شهادة -
 ، دنيةملا

 اهلندسة يف الليسانس شهادة- 
 ، يكانيكيةملا

 اهلندسة يف الليسانس شهادة - 
 ، الكهربائية

 يف الليسانس شهادة - 
 ، اإللكترونيك

 يف الليسانس شهادة- 
 .اإللكتروتقين

 بكل مدنية هندسة -
 ، ختصصاا

 بكل ميكانيكية هندسة- 
 ، ختصصاا

 بكل كهربائية هندسة- 
 ، ختصصاا

 بكل اإللكترونيك- 
 ، ختصصاته

 بكل إلكتروتقين- 
 .ختصصاته

 العلوم
 الفيزيائية
 والتكنولوجيا

 يف العليا الدراسات شهادة -
 ، الفيزياء

 .الفيزياء يف الليسانس شهادة- 
 
 .ختصصاا بكل فيزياء -

 يف العليا الدراسات شهادة -
 ، الكيمياء

 الكيمياء يف الليسانس شهادة- 
 بكل كيمياء -

 .ختصصاا
 ، اإللكترونيك يف الليسانس شهادة -

 ، اإللكتروتقين يف الليسانس شهادة- 
 ، يكانيكملا يف الليسانس شهادة- 
 ، الكهرباء يف الليسانس شهادة- 
 ، ادةملا علوم يف الليسانس شهادة- 
 .الطرائق هندسة يف الليسانس شهادة- 

 بكل اإللكترونيك -
 ، ختصصاته

 بكل إلكتروتقين - 
 ، ختصصاته

ختصصاته بكل ميكانيك - 
، ختصصاا بكل كهرباء - 
 ، كيمياء - 
 بكل الطرائق هندسة- 

 .ختصصاا

 العلوم
 الطبيعية

 ، الطبيعية العلوم يف العليا الدراسات شهادة -
 ، الطبيعية العلوم يف الليسانس شهادة- 
 ، واحلياة الطبيعة علوم يف العليا الدراسات شهادة- 

 ، واحلياة الطبيعة علوم يف الليسانس شهادة - 
 ، البيولوجيا يف العليا الدراسات شهادة - 
 .البيولوجيا يف الليسانس شهادة- 

مجيع الفروع بكل  -
 .ختصصاا
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 األسالك
أو / الفروع و  املؤهالت والشهادات  املواد  والرتب

  التخصصات املطلوبة

 أستاذ
 التعليم

  توسطملا
  )تابع(

 .ختصصاته بكل آيل إعالم -  .اآليل اإلعالم يف الليسانس شهادة - اآليلاإلعالم 

 املوسيقى
 ، للموسيقى العايل الوطين عهدملا من سلّمةملا وسيقيةملا العليا الدراسات شهادة -

 .وسيقىملا يف الليسانس شهادة- 

 .ختصصاامجيع الفروع بكل  -

 ، الفنية العليا الدراسات شهادة - الرسم
 .التشكيلية الفنون يف الليسانس شهادة- 

 .بصرية وفنون بالستيكية وفنون تشكيلية فنون -

 البدنية التربية
 والرياضية

 ، البدنية التربية يف الليسانس شهادة -
 ، والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم يف الليسانس شهادة- 
 .والرياضية البدنية التربية يف الليسانس شهادة- 

 .ختصصاامجيع الفروع بكل  -

 أستاذ
 التعليم
  الثانوي

الرياضيات

  .ختصصاا بكل الرياضيات - .الرياضيات يف ماستر شهادة -
 .ختصصاامجيع الفروع بكل  -  .آيل إعالم - الرياضيات يف ماستر شهادة -
 .العملية البحوث يف دولة مهندس شهادة -

 .عملية حبوث -
 ، واإلحصاء االحتماالت يف دولة مهندس شهادة -

 .واإلحصاء االحتماالت يف ماستر شهادة- 

  .وإحصاء احتماالت -

 العلوم
  الفيزيائية

 ، الفيزياء يف ماستر شهادة -
 ، الكيمياء يف ماستر شهادة- 
 ، الطرائق هندسة يف ماستر شهادة- 
 ، الفيزياء يف دولة مهندس شهادة- 
 ، الكيمياء يف دولة مهندس شهادة- 
 .الطرائق هندسة يف دولة مهندس شهادة- 

 .ختصصاامجيع الفروع بكل  -

  واحلياة الطبيعةعلوم 

 ، الطبيعية العلوم يف ماستر شهادة -
 ، واحلياة الطبيعة علوم يف ماستر شهادة- 
 ، البيولوجيا يف ماستر شهادة- 
، البيولوجيا يف دولة مهندس شهادة- 
 ، الفالحية العلوم يف دولة مهندس شهادة- 
 ، الفالحية العلوم يف ماستر شهادة- 
 ، التغذية يف دولة مهندس شهادة- 
 .التغذية يف ماستر شهادة- 

 .ختصصاامجيع الفروع بكل  -
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 األسالك
أو / الفروع و  املؤهالت والشهادات  املواد  والرتب

  التخصصات املطلوبة

 أستاذ
 التعليم
 الثانوي

  )تابع(

اإلعالم 
 اآليل

 ، اآليل اإلعالم يف ماستر شهادة -
 اإلعالم يف دولة مهندس شهادة- 

 .اآليل
 
 .إعالم آيل بكل ختصصاته -

 العلوم
 االقتصادية

 العلوم يف ماستر شهادة -
 ، االقتصادية

 ، التجارية العلوم يف ماستر شهادة- 
 ، اليةملا العلوم يف ماستر شهادة- 
 ، التسيري علوم يف ماستر شهادة- 
 نامجنتملا يف ماستر شهادة- 

 .الصناعي

علوم اقتصادية بكل ختصصاا،  -
 علوم جتارية بكل ختصصاا، - 
 علوم مالية بكل ختصصاا، - 
 علوم التسيري بكل ختصصاا، - 
 .منامجنت صناعي- 

األدب 
  العريب

 واألدب اللغة يف ماستر شهادة -
 .العريب

 .ختصصاامجيع الفروع بكل  -

 لعلوم
  اإلسالمية

 العلوم يف ماستر شهادة -
 .اإلسالمية

 .كل التخصصات -
 اللغة

  األمازيغية
 والثقافة اللغة يف ماستر شهادة -

 .األمازيغية
 .ختصصاامجيع الفروع بكل  -

 خيالتار
  واجلغرافيا

 .ختصصاته بكل تاريخ - .التاريخ يف ماستر شهادة -
 ، اجلغرافيا يف ماستر شهادة -

 .اجلغرافيا يف دولة مهندس شهادة- 
جغرافيا بكل  -

 .ختصصاا
 .فلسفة - .الفلسفة يف ماستر شهادة - الفلسفة

 للغةا
 الفرنسية

 ، الفرنسية اللغة يف ماستر شهادة -
 من( الترمجة يف ماستر شهادة- 

 ).الفرنسية اللغة وإىل
 ، فرنسية لغة -

 اللغة وإىل من( ترمجة- 
 ).الفرنسية

 
 اللغة

  اإلجنليزية
 ، اإلجنليزية اللغة يف ماستر شهادة -

 من( الترمجة يف ماستر شهادة- 
 ).اإلجنليزية اللغة وإىل

 ، إجنليزية لغة -
 اللغة وإىل من( ترمجة- 

 ).اإلجنليزية
  األملانيةاللغة 

 ، انيةملاأل اللغة يف ماستر شهادة -
 ).انيةملاللغة األ وإىل من( الترمجة يف ماستر شهادة- 

 ، انيةملأ لغة -
اللغة  وإىل من( ترمجة-    ).انيةملاأل
 

  اإلسبانيةاللغة 
 ، اإلسبانية اللغة يف ماستر شهادة -

 ).اللغة اإلسبانية وإىل من( الترمجة يف ماستر شهادة- 
 ، إسبانية لغة -

اللغة  وإىل من( ترمجة-   ).اإلسبانية
 اإليطاليةاللغة 

 ، اإليطالية اللغة يف ماستر شهادة -
 ).اللغة اإليطالية وإىل من( الترمجة يف ماستر شهادة- 

 ، إيطالية لغة -
اللغة  وإىل من( ترمجة-   ).اإليطالية

 الروسيةاللغة 
 ، الروسية اللغة يف ماستر شهادة -

اللغة  وإىل من( يف ماستر شهادة-   ).الروسية
 ، روسية لغة -

اللغة  وإىل من( ترمجة-   ).الروسية
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 األسالك
أو / الفروع و  املؤهالت والشهادات  املواد  والرتب

  التخصصات املطلوبة

 أستاذ
 التعليم
 الثانوي

)تابع(  
 

 اللغة
 الصينية

 ، الصينية اللغة يف ماستر شهادة -
اللغة  وإىل من( يف ماستر شهادة- 

 ).الصينية
 ، صينية لغة -

اللغة  وإىل من( ترمجة- 
 ).الصينية

اللغة 
 التركية

 ، التركية اللغة يف ماستر شهادة -
 من( الترمجة يف ماستر شهادة- 

 ).اللغة التركية وإىل
 ، تركية لغة
اللغة  وإىل من( ترمجة - 

 ).التركية

 املوسيقى
 ، وسيقىملا يف ماستر شهادة -

 وسيقيةملا العليا الدراسات شهادة- 
 العايل الوطين عهدملا من سلّمةملا

 .للموسيقى

مجيع الفروع بكل  -
 .ختصصاا

 الرسم
 ، الفنية العليا الدراسات شهادة -

 الفنون يف ماستر شهادة- 
 البالستيكية

 وفنون تشكيلية فنون -
 بصرية وفنون بالستيكية

 التربية
 البدنية

 والرياضية

 ، البدنية التربية يف ماستر شهادة -
 وتقنيات علوم يف ماستر شهادة- 

 ، والرياضية البدنية النشاطات
 البدنية التربية يف ماستر شهادة- 

 .والرياضية

مجيع الفروع بكل  -
 .ختصصاا

 هندسة
 الطرائق

 ، الكيمياء يف ماستر شهادة -
 .الكيمياء يف دولة مهندس شهادة- 

 بكل كيمياء -
 .ختصصاا

 ، الطرائق هندسة يف ماستر شهادة -
 هندسة يف دولة مهندس شهادة- 

 .الطرائق
 بكل الطرائق هندسة -

 .ختصصاا

 اهلندسة
الكهربائية

 اهلندسة يف ماستر شهادة -
 ، الكهربائية

 يف دولة مهندس شهادة- 
 .الكهرباء

 بكل كهربائية هندسة -
 ، ختصصاا

 بكل كهرباء- 
 .ختصصاا

 ، اإللكترونيك يف ماستر شهادة -
 يف دولة مهندس شهادة- 

 .اإللكترونيك
 بكل إلكترونيك -

 .ختصصاته

 ، اإللكتروتقين يف ماستر شهادة -
 يف دولة مهندس شهادة- 

 .اإللكتروتقين
 بكل إلكتروتقين -

 .ختصصاته

اهلندسة 
  دنيةملا

 ، دنيةملا اهلندسة يف ماستر شهادة -
 اهلندسة يف دولة مهندس شهادة- 
 .دنيةملا

 بكل مدنية هندسة -
 .ختصصاا

اهلندسة 
  امليكانيكية

 اهلندسة يف ماستر شهادة -
 ، يكانيكيةملا

 يف دولة مهندس شهادة- 
 .يكانيكملا

 بكل ميكانيكية هندسة -
 ، ختصصاا

 بكل ميكانيك- 
  .ختصصاته

nassim
Tampon 



13 
 

األسالك 
أو التخصصات /الفروع و املؤهالت والشهادات والرتب

 املطلوبة
مستشار 
 التوجيه
 واإلرشاد
املدرسي 
  واملهين

 شهادة الليسانس يف علوم التربية،  -
 شهادة الليسانس يف علم النفس، - 
شهادة الليسانس يف علم - 

 .االجتماع

علوم التربية بكل  -
 ختصصاا، 

علم النفس بكل - 
 ختصصاته، 

علم االجتماع بكل - 
 .ختصصاته

  نائب مقتصد

على  سداسيات كاملة،  (4) أربعة
  : العايل يف التعليماألقل، من 

 احملاسبة،  - 
 العلوم االقتصادية،  - 
 العلوم التجارية،  - 
 العلوم املالية،  - 
 علوم التسيري،  - 
 العلوم القانونية واإلدارية،  - 
 .حقوق - 

 حماسبة،   -
 علوم اقتصادية،  - 
 علوم جتارية،  - 
 علوم مالية،  - 
 علوم التسيري،  - 
 علوم قانونية وإدارية،  - 
 .حقوق - 

  مقتصد

 شهادة الليسانس يف احملاسبة،   -
شهادة الليسانس يف العلوم  - 

 االقتصادية، 
شهادة الليسانس يف العلوم  - 

 التجارية، 
 شهادة الليسانس يف العلوم املالية،  - 
شهادة الليسانس يف علوم التسيري،  - 
شهادة الليسانس يف العلوم  - 

 القانونية واإلدارية، 
  .شهادة الليسانس يف احلقوق - 

 حماسبة،   -
 علوم اقتصادية،  - 
 علوم جتارية،  - 
 علوم مالية،  - 
 علوم التسيري،  - 
 علوم قانونية وإدارية،  - 
 .حقوق - 

شهادة الدراسات اجلامعية   -  مشرف التربية
 .يعادهلاالتطبيقية أو ما 

مجيع الفروع بكل   -
 .ختصصاا

  برلمخملحق با

 شهادة تقين يف البيولوجيا،   -
 شهادة تقين يف البيوكيمياء،  - 
 شهادة تقين يف الكيمياء،  - 
 شهادة تقين يف اإللكترونيك،  - 
 شهادة تقين يف اإللكتروتقين،  - 
 شهادة تقين يف الكهرباء،  - 
 شهادة تقين يف امليكانيك،  - 
 .شهادة تقين يف اإللكتروميكانيك - 

 بيولوجيا،   -
 بيوكيمياء،  - 
 كيمياء،  - 
 إلكترونيك،  - 
 إلكتروتقين،  - 
 كهرباء،  - 
 ميكانيك،  - 
 .إلكتروميكانيك - 
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األسالك 
أو /الفروع و املؤهالت والشهادات والرتب

 التخصصات املطلوبة

ملحق 
رئيسي 

  برلمخبا

شهادة تقين سام أو شهادة الدراسات   -
 التطبيقية يف البيولوجيا،  اجلامعية

شهادة تقين سام أو شهادة الدراسات  - 
 التطبيقية يف البيوكيمياء،  اجلامعية

شهادة تقين سام أو شهادة الدراسات  - 
 التطبيقية يف الكيمياء،  اجلامعية

شهادة تقين سام أو شهادة الدراسات  - 
 التطبيقية يف اإللكترونيك،  اجلامعية

شهادة تقين سام أو شهادة الدراسات  - 
 التطبيقية يف اإللكتروتقين،  اجلامعية

شهادة تقين سام أو شهادة الدراسات  - 
 التطبيقية يف الكهرباء،  اجلامعية

شهادة تقين سام أو شهادة الدراسات  - 
 التطبيقية يف امليكانيك،  اجلامعية

تقين سام أو شهادة الدراسات  شهادة - 
 التطبيقية يف اإللكتروميكانيك،  اجلامعية

 .شهادة تقين سام يف مراقبة النوعية - 

 بيولوجيا،   -
 بيوكيمياء،  - 
 كيمياء،  - 
 إلكترونيك،  - 
 إلكتروتقين،  - 
 كهرباء،  - 
 ميكانيك،  - 
 إلكتروميكانيك،  - 
صناعة األغذية  - 

 .الزراعية

  
 الوزاري القرار أحكام تلغى 3 : ادةملا
 عام الثانية مجادى 7 يف ؤرخملا شتركملا

 ،2014 سنة أبريل 7 وافقملا 1435
 . أعاله ذكورملوا تممملوا عدلملا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اجلريدة يف القرار هذا ينشر 4 : ادةملا
 قراطيةميالد اجلزائرية للجمهورية الرمسية
 .الشعبية

  
 2016 مارس 10 يف اجلزائر

 الوطنية التربية وزيرة
 غربيت بن نورية

 األول الوزير عن
 للوظيفة العام ديرملا منه وبتفويض

 اإلداري واإلصالح العمومية
 بومشال بلقاسم

  النشر، مكتب التربوي املديرية الفرعية للتوثيق            تطوير املوارد البيداغوجية و التعليميةمديرية 
  2016أفريل  585العدد                                     النشرة الرمسية للتربية الوطنية          

Site web : www.education.gov.dz  
E-mail : sdde@education.gov.dz 
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