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ترك م رار وزاري مش ـق ـؤرخ فـ ي ــــ
ـصف 8 ـر عــ ـالمواف 1438ام ـــ  قــــ
وضع   یتضمن، 2016 نوفمبر سنة 8

الك ض األس ة االخ بع ة بالتربی ص
ة   ام بالخدم دى   الوطنیة في حالة القی ل

امن رة  وزارة التض وطني واألس ال
 . المرأة وقضایا

 
  ،األّول الوزیر إّن
 

رة امن ووزی وطني التض رة ال  واألس
  ، رأةلما وقضایا

 
  ، الوطنیة التربیة ووزیرة

 
ى بم وملما قتض ي  رس  مـرق الرئاس

ي ؤرخلما 125-15 ب 25 ف ام رج  ع
ق لما 1436 ایو  14 واف  2015 سنة  م

منلموا اءین تعی تض ة  أعض  ،الحكوم
  ، عدللما

 
ى  وملماو بمقتض ذي رس م التنفی  رق

ي ؤرخلما 315-08 وال 11 ف ام ش  ع
ق لما 1429 وبر 11 واف نة أكت  س
   يـاألساس ونـالقان نـتضملموا 2008

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ا  الخاص   لألسالك  یننتم لماین وظفلمب
ة ة الخاص ة بالتربی دللما، الوطنی  ع

  ، تمملموا
 

رار و بمقتضى   وزاري  الق تركلما ال  ش
ي ؤرخلما ع 21 ف اني ربی ام الث  ع

قلما 1415 بتمبر 27 واف نة س  س
من لموا 1994 ع تض ض وض  بع

الك ة األس اإلدارة الخاص ةلما ب  كلف
ة  ة بالتربی ي الوطنی ة ف ة حال دى خدم  ل

اتلما ةلما ؤسس الحلموا تخصص  ص
ة إلدارة التابع ةلما ل ؤون كلف  بالش

  ، االجتماعیة
 

   : یقررون ما یأتي
 

 3 ادةلما ألحكام تطبیقا :المادة األولى 
ن وملما م ذي رس م التنفی  08-315 رق

ي ؤرخلم ا وال  11 ف ام ش  1429 ع
ق لما وبر 11 واف نة أكت  2008 س

اله ذكورلموا ع ،أع ي یوض ة ف  حال
ام ة القی دى بالخدم امن وزارة ل  التض

وطني  ي رأةلم ا وقضایا  واألسرة  ال  وف
ا  نصوصلما التعدادات حدود ي  علیھ  ف
ذا رار ھ ونلما، الق ونلما وظف  نتم

 : اآلتیة لألسالك
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  التعداد  األسالك

 5 االبتدائیة درسةلما معلمو
 30 االبتدائیة درسةلما أساتذة

 10 األساسي التعلیم أساتذة
 30 توسطلما التعلیم أساتذة
 20 الثانوي التعلیم أساتذة

  
  

ادة من:  2 الم الح تض  وزارة مص
امن وطني التض رة ال ایا واألس  وقض

ین للموظف  ھنيلما سارلما تسییر رأةلما
ي  ذكورةلم ا لألسالكین نتملما  ادةلم ا ف

ى اله األول ا ،أع ام طبق ة لألحك  القانونی
یة ددة األساس ببم المح وملما وج  رس
ذي م التنفی ي ؤرخلما 08-315 رق  ف

ـع والـش 11 ـوافلما 1429 امــ  قــ
وبر 11 نة أكت  ذكورلموا 2008 س

  . أعاله
 

ادة تفید:  3 الم ونلما یس  وظف
ي  وضوعون لما ة ف ام  حال ة القی  بالخدم

ن ق م ي الح ة ف ا ،الترقی ام طبق  لألحك
ة یة القانونی ددة األساس ببم المح  وج

وملما ذي رس م التنفی  08-315 رق
ي ؤرخلم ا وال  11 ف ام ش  1429 ع
ق لما وبر 11 واف نة أكت  2008 س

  . أعاله ذكورلموا
 
  
  
  
  

  
  

ة  تكون:  4 المادة ن  شغولة لما الرتب  م
ة  من استفاد الذي وظفلما طرف  ترقی
  . الجدیدة الرتبة إلى تحویل محل

 
ادة ى:  5 الم رار یلغ وزاري الق  ال

ي  ؤرخلما شتركلما ع  21 ف اني  ربی  الث
ق لما 1415 عام  سنة  سبتمبر  27 واف

  . أعاله ذكورلموا 1994
 

ادة ر:  6 الم ذا ینش رار ھ ي الق  ف
دة میة الجری ة الرس  للجمھوری
  . الشعبیة قراطیةیمالد الجزائریة

 
 2016 نوفمبر 8 في الجزائر

 واألسرة الوطني التضامن وزیرة
 رأةلما وقضایا
 مسلم مونیة

 الوطنیة التربیة وزیرة
 غبریت بن نوریة

 األول الوزیر عن
 للوظیفة العام دیرلما منھ وبتفویض

 اإلداري واإلصالح العمومیة
  بوشمال بلقاسم
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ـق ي ـؤّرخ فـرك مـرار وزاري مشتـ
ـّرم عـمح 15 ـالمواف 1438 امـ ق ــ
نة   17 وبر س ّمن 2016أكت ، یتض

ادة اءة   إع ھادة الكف ان ش یم امتح تنظ
 . العلیا

 
  األول،  الوزیر إّن
 

  الوطنیة،  التربیة ووزیرة
 

م  بمقتضى القانون  ؤّرخلم ا 91-05 رق
ي ادى 30 ف ة جم ام الثانی  1411 ع

قلما ایر 16 واف نة ین  1991 س
ّمنلموا یم تض تعمال تعم ة اس  اللغ

  تّمم، لموا عّدللمالعربیة، ا
 

ى ا وملمو بمقتض م رس  66-145 رق
ي ؤّرخلما فر 12 ف ام ص  1386 ع
ق لموا 1966 سنة یونیو 2 وافقلما  تعّل

ر ر بتحری ض ونش رارات بع  ذات الق
ابع ي الط ردي أو التنظیم ي الف م الت  تھ
  تّمم، لموا عّدللما ،ینوظفلما وضعیة

 
ى ا وملمو بمقتض م رس  68-632 رق

ي ؤّرخلم ا ان أول ف ام رمض  1388 ع
قلما وفمبر 21 واف نة  ن  1968 س

اءة  عال بروفي إحداث تضّمنلموا  للكف
 التعلیم في ساعدینلمللمعلمین ا بالنسبة

  عّدل، لما االبتدائي،
 

ى ا وملمو بمقتض ذّي رس م الّتنفی  رق
ي ؤّرخلما 94-89 دة ذي 16 ف  القع

ام قلما 1409 ع و 20 واف نة یونی  س
ّمنلموا 1989 اء تض دیوان إنش  ال

وطني ات  ال ابقات، لموا لالمتحان  س
  تّمم، لموا عّدللما

  
ى  وملماو بمقتض ذّي رس م الّتنفی  رق

 عام  رمضان أول في ؤّرخلما 99-90
 1990 سنة مارس 27 وافقلما 1410

قلموا لطة تعّل ییرین التعی بس  والتس
بة اإلداري وظف بالنس وانین للم  وأع
ات  ركزیةلما اإلدارة دیات  والوالی  والبل

اتلموا ة  ؤسس ابع  ذات العمومی  الط
  ، اإلداري

 
ى  وملماو بمقتض ذّي رس م الّتنفی  رق

 عام  رمضان  25 في ؤّرخلما 61-94
قلما 1414 ارس 7 واف نة م  1994 س

ّمن لموا ق  تض ن  36 ادةلم ا تطبی  م
ـ لما 91-16 مـرق  ونـالقان  ـ ف ؤّرخـ  يـ

ق لما 1412 عام األول ربیع 5  14 واف
 اھدلمجبا تعّلقلموا 1991 سنة سبتمبر
  ، والشھید

 
ى  وملماو بمقتض ذّي رس م الّتنفی  رق

ي  ؤّرخلما 265-94 ع  29 ف  األول ربی
ام قلما 1415 ع بتمبر 6 واف نة س  س

ذي  1994 دد ال الحیات یح ر ص  وزی
  ، الوطنیة التربیة

  
ى  وملماو بمقتض ذّي رس م الّتنفی  رق

ي ؤّرخلما 315-08 ّوال 11 ف ام ش  ع
ق لما 1429 وبر 11 واف نة أكت  س
ّمنلموا 2008 انون تض ي الق  األساس

ا  الخاص   لألسالك ین نتم لماین وظفلمب
ة ة الخاص ة بالتربی ّدللما، الوطنی  ع

 ، تّمملموا
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ىبمو وملما قتض ذّي رس م الّتنفی  رق
 الثانیة جمادى 3 في ؤّرخلما 194-12

ام قلما 1433 ع ل 25 واف نة أبری  س
ذي 2012 دد ال ات یح یم كیفی  تنظ

ابقاتلما ات س وص واالمتحان  والفح
ةلما ي ھنی اتلما ف  واإلدارات ؤسس

  ، وإجرائھا العمومیة
  

رار و بمقتضى   وزاري  الق تركلما ال  ش
ي ؤّرخلما ع 13 ف اني ربی ام الث  ع

 1999 سنة  یولیو 26 وافقلما 1420
ّمنلموا ادة تض یم إع ان تنظ  امتح

  ، للكفاءة العلیا الشھادة
 

   : یأتي ما یقّرران
 
ى اّدةلما ا : األول ام تطبیق  ادةلما ألحك

ى ن األول وملما م م رس  68-632 رق
 1388 عام  رمضان  أول في ؤّرخلما
ق لما وفمبر  21 واف نة  ن  1968، س
ّدللما اله ذكورلموا ع دف، أع ذا یھ  ھ

اءة  شھادة  تنظیم  إعادة  إلى القرار  الكف
  . العلیا

 
مح:  2 اّدةلما اركةلمبا یس ي ش  ف

ان ھادة امتح اءة ش ا الكف ین للمعلم العلی
اعدینلما ملما س ذینین رس ون ال  یثبت

ة  من سنوات (10) عشر أقدمیة  الخدم
 . الصفة بھذه الفعلیة

  
دد:  3 اّدةلما واریخ تح راء ت  إج

ان  ھادة امتح اءة  ش ا الكف دء العلی  وب
جیالت ا التس رار ،واختتامھ ن بق  م

  . الوطنیة بالتربیة كلفلما الوزیر

تم:  4 اّدةلما تح ی ان ف ھادة امتح  ش
ة  حسب  ،العلیا الكفاءة رار  ،الحال  أو بق
رر  ن  ،مق ي  السلطة  م ا  الت الحیة لھ  ص
  . الوصیة السلطة أوین التعی

  
ف:  5 اّدةلما دیوان یكل وطني ال  ال

 إجراء  بتنظیم  سابقات لموا لالمتحانات
  . العلیا الكفاءة شھادة امتحان

 
ّمن :  6 اّدةلما ف  یتض ح  مل  الترش

اركة ي للمش ان ف ھادة امتح اءة ش  الكف
  . ترشحلما یقدمھ خطیا طلبا ،العلیا

 
تم تكمال ی وین اس ات تك ح ملف  ترش

 القانونیة الشروطین ستوفلما ینوظفلما
ي  للمشاركة األساسیة  شھادة  امتحان  ف
اءة ا الكف ن ،العلی رف م  اإلدارة ط

تخدمةلما ب ،س وي أن ویج ى تحت  عل
 : اآلتیة الوثائق

ن  نسخة-  رار  م رر  أو ق  أوین التعی  مق
 ، الترسیم

خة-  ن نس ھادة م ت ش فة تثب  ص
ویة ي العض یش ف ر ج وطني التحری  ال

ة لما أو ة لما نظم ة  دنی ر  لجبھ  التحری
وطني ة أو ال ن أو أرمل ھید )ة( اب  ،ش

  . االقتضاء عند
 
ّمن:  7 اّدةلما ان یتض ھادة امتح  ش

اءة ا الكف ارین العلی ابی االختب ین الكت
  :یناآلتی

 
ار  1 - ي  اختب ة  ف  ،االختصاص  تعلیمی

  ،3 عامللما ،ساعات 3 دةلما

nassim
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ي  اختبار2 -  وم  ف ة  عل  3 دةلم ا ،التربی
   2. عامللما، ساعات

 
ارات  تتضّمن  8 : اّدةلم ا  امتحان  اختب

ھادة اءة ش ا الكف رامج العلی ةلما الب  لحق
  . القرار ھذا بأصل

 
ل:  9 اّدةلما ة ك ل نقط ن تق ن 5 ع  م

ي 20 ارات ف اله ذكورةلما االختب  ،أع
  . إقصائیة ُتعّد

 
د:  10 اّدةلما حونلما یع ذین ترش  ال

لوا ى تحص دل عل ام مع اوي ع  10 یس
ن ى 20 م ل عل ول دون ،األق  الحص

ى ة عل ائیة نقط اجح ،إقص يین ن  ف
  . العلیا الكفاءة شھادة امتحان

 
ّد:  11 اّدةلما ة تع ح لما قائم ین ترش

اجح ا ینالن ي نھائی ان ف امتح

 

ھادة ش
 

  : من تتكون لجنة العلیا الكفاءة
لمم - لطة ث ي  الس ا الت الحیة  لھ  ص

لطة أوین التعی یة الس لممأو الوص  ث
 ، رئیسا ،إحداھما

، االمتحان مركز ،ؤسسةلما مسؤول - 
  ، عضوا

  
  
  
  
  
  
  
 

حح-  ارات (2)ین مص ، لالختب
  .عضوین

  
ى:  12 اّدةلما فة یرّق م بص  معل
ةلما ة درس حونلما االبتدائی  ترش

اجحون ي الن ان ف ھادة امتح اءة ش  الكف
  . العلیا

 
ى:  13 اّدةلما ام تلغ رار أحك  الق

وزاري تركلما ال ي ؤّرخلما ش  13 ف
ع اني ربی ام الث قلما 1420 ع  26 واف
و نة یولی ّمنلموا 1999 س ادة تض  إع
  . للكفاءة العلیا الشھادة امتحان تنظیم

 
ر :  14 اّدةلم ا ذا  ینش رار  ھ ي  الق  ف

دة مّیة الجری ة الّرس  للجمھورّی
  . الّشعبّیة قراطّیةیمالّد الجزائرّیة

 
  2016 أكتوبر 17 في الجزائر

  الوطنیة التربیة وزیرة
 غبریط بن نوریة

 منھ وبتفویض األول الوزیر عن
 العمومیة للوظیفة العام دیرلما

 اإلداري واإلصالح
  بوشمال بلقاسم
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ـرار وزاري مشتـق ـرك مـ ـؤرخ فـ ي ـ
ـ رمض 2 ـ ان عـ ـ المواف 1437 امــ  قــ
نة    7 و س من 2016یونی ، یتض

نیف وطني  تص دیوان ال یم ال للتعل
د ن بع وین ع اق  والتك روط االلتح وش

 . بالمناصب العلیا التابعة لھ
 

  األول،  الوزیر إّن
  الیة، لما ووزیر

  الوطنیة،  التربیة ووزیرة
 

ى ا  وملمبمقتض ي  رس  مـرق الرئاس
ي ؤرخلما 307-07 ان 17 ف  رمض

ق لما 1428 عام  سنة  سبتمبر  29 واف
نح  كیفیات یحدد الذي 2007 ادة  م  الزی

تداللیة اغلي االس ب لش ا المناص  العلی
  العمومیة،  واإلدارات ؤسساتلما في
 

ى ا  وملمو بمقتض ي  رس م الرئاس  رق
ي ؤّرخلما 125-15 ب 25 ف ام رج  ع

ق لما 1436 ایو  14 واف  2015 سنة  م
منلموا اء  تض ین أعض ة،  تعی  الحكوم
  عدل، لما

 
ى ا وملمو بمقتض ذي رس م التنفی  رق

ي  ؤرخلما 265-94 ع  29 ف  األول ربی
ام قلما 1415 ع بتمبر 6 واف نة س  س

ذي  1994 دد ال الحیات یح ر ص  وزی
  الوطنیة،  التربیة

 
 مــــرق التنفیذي رسوملمو بمقتضى ا

 امـع رمضان 15 في ؤرخلما 54-95
 1995 سنة فبرایر 15 وافقلما 1415

  الیة،لما وزیر صالحیات یحدد الذي

ى  وملماو بمقتض ذي رس م التنفی  رق
ي ؤرخلما 288-01 ب 6 ف ام رج  ع

قلما 1422 بتمبر 24 واف نة س  س
من لموا 2001 دیل تض انون تع  الق

ي ز األساس وطني للمرك یم ال  للتعل
م لما لة لمبا تمملموا عم ن راس ق ع  طری

  ، تمملموا عدللما ،والتلفزیون اإلذاعة
 

ى  وملماو بمقتض ذي رس م التنفی  رق
ي ؤرخلما 04-08 رم 11 ف ام مح  ع
ایر  19 وافقلما 1429  2008 سنة  ین

انون  تضمنلموا  الخاص  األساسي  الق
ا الكین نتملماین وظفلمب  لألس

تركةلما ي ش اتلما ف  واإلدارات ؤسس
  ، العمومیة

 
ى  وملماو بمقتض ذي رس م التنفی  رق

ي ؤرخلما 315-08 وال 11 ف ام ش  ع
ق لما 1429 وبر 11 واف نة أكت  س
منلموا 2008 انون تض ي الق  األساس

ا  الخاص   لألسالك ین نتم لماین وظفلمب
ة ة الخاص ة بالتربی دللما ،الوطنی  ع

  ، تمملموا
 

رار و بمقتضى   وزاري  الق تركلما ال  ش
ي ؤرخلما ع 16 ف ام األول ربی  ع

ق لما 1436 ایر  7 واف  2015 سنة  ین
منلموا یم تض داخلي التنظ دیوان ال  لل

  ، بعد عن والتكوین للتعلیم الوطني
 

   : یأتي ما یقّررون
 
ى ادةلما ا : األول ام تطبیق ادة ألحك  الم

ن  13 وم  م ي  المرس ـ رق الرئاس  مــ
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ي ؤرخلما 307-07 ان 17 ف  رمض
ق لما 1428 عام   سنة  سبتمبر  29 واف

  ، أعاله ذكورلموا 2007
  

دف  ذا  یھ رار  ھ ى  الق د  إل  تصنیف  تحدی
دیوان  وطني  ال یم ال وین  للتعل ن والتك  ع

 العلیا ناصبلمبا االلتحاق وشروط بعد
  . لھ التابعة

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نف:  2 ادةلما دیوان یص وطني ال  ال
وین  للتعلیم ن  والتك د  ع ي  بع  الصنف  ف

  ."2" القسم " أ"
   
دد:  3 ادةلما ادة تح تداللیة الزی  االس

ب ا للمناص ة العلی دیوان التابع  لل
وطني  یم  ال وین  للتعل ن  والتك د ع  بع
روط  اق وش ذه االلتح بلما بھ  ،ناص

 : اآلتي للجدول طبقا
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المؤسسة 
  العمومیة

  المناصب العلیا

  التصنیف

  شروط االلتحاق بالمنصب
طریقة 
ف  التعیین

صن
ال

سم  
الق

  

مي
سل

 ال
وى

ست
الم

یة  
الل

ستد
اال

دة 
زیا

ال
  

 الدیوان
 الوطني
 للتعلیم

 والتكوین
  عن بعد

  مرسوم  -  1008  م  2  أ  المدیر

  مرسوم  -  605  َم  2  أ  األمین العام

 قسم رئیس -
یم والتقو اإلنتاج

 البیداغوجي
 قسم رئیس -

 وترقیة البرمجة
  الخدمات

  363  1- م  2  أ

 ناظر ثانویة أو أستاذ رئیسي -
ل،   ى األق انوي عل یم الث  للتعل

م، أو ة، مرس ة معادل ت  رتب یثب
س ة    (5)خم ن األقدمی نوات م س

 . بصفة موظف
ت    -  انوي یثب یم الث تاذ التعل أس

س ة    (5) خم ن الخدم نوات م س
  . الصفة الفعلیة بھذه

قرار 
 من

  الوزیر

 قسم رئیس
 تكنولوجیات

 اإلعالم
  واالتصال

  363  1- م  2  أ

انوي   - یم الث ي للتعل تاذ رئیس  أس
ي أو  ص تخ( الم آل  ص إع

م،  ، )إلكترونیك على األقل، مرس
 (5)أو رتبة معادلة، یثبت خمس 

ة   ن األقدمی نوات م فة   س بص
 . موظف

دس - الم   مھن ي اإلع ي ف رئیس
ي  ل،   اآلل ى األق م،  عل ت   مرس یثب
س  ة  (5) خم ن األقدمی نوات م س

 . بصفة موظف
انوي -  یم الث تاذ التعل  أس
ص ( ي أو   تخص الم آل  إع

ك ت، )إلكترونی س  یثب  (5)خم
ة    ة الفعلی ن الخدم ذه   سنوات م بھ

 . الصفة
 مھندس دولة في اإلعالم اآللي- 

س   ت خم ن   (5)یثب نوات م س
  . الفعلیة بھذه الصفة الخدمة

قرار 
 من

  الوزیر
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المؤسسة 
  العمومیة

  المناصب العلیا

  التصنیف

  شروط االلتحاق بالمنصب
طریقة 
ف  التعیین

صن
ال

سم  
الق

  

مي
سل

 ال
وى

ست
الم

یة  
الل

ستد
اال

دة 
زیا

ال
  

 الدیوان

 الوطني

 للتعلیم

 والتكوین

  عن بعد

  )تابع(

 قسم رئیس -

 العامة اإلدارة

 والوسائل

 قسم رئیس -

  والتوزیع الطبع

  363  1- م  2  أ

 یثبت مقتصد رئیسي مرسم، -
سنوات من األقدمیة  (5)خمس 
 . موظف بصفة

 متصرف رئیسي على األقل، - 
یثبت  مرسم، أو رتبة معادلة،

سنوات من األقدمیة  (5) خمس
 . بصفة موظف

 (5)مقتصد یثبت خمس  - 
من الخدمة الفعلیة بھذه  سنوات
 . الصفة

 متصرف أو رتبة معادلة یثبت - 
سنوات من الخدمة  (5)خمس 
  .الصفةبھذه  الفعلیة

قرار 
 من

  الوزیر

 مدیر

 مركز

  والئي

  363  1- م  2  أ

 ناظر ثانویة أو أستاذ رئیسي -
 للتعلیم الثانوي على األقل،

یثبت  رتبة معادلة، أو مرسم،
سنوات من األقدمیة  (5) خمس

 . بصفة موظف
 یثبت أستاذ التعلیم الثانوي، - 

سنوات من الخدمة  (5)خمس 
  .الصفةبھذه  الفعلیة

مقرر 
 من

 مدیر
  الدیوان
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المؤسسة 
  العمومیة

  المناصب العلیا

  التصنیف

  شروط االلتحاق بالمنصب
طریقة 
ف  التعیین

صن
ال

سم  
الق

  

مي
سل

 ال
وى

ست
الم

یة  
الل

ستد
اال

دة 
زیا

ال
  

 الدیوان

 الوطني

 للتعلیم

 والتكوین

  عن بعد

  )تابع(

 مصلحة رئیس -

 قسم مستوى على

یم والتقو اإلنتاج

 البیداغوجي

 مصلحة رئیس - 

 قسم مستوى على

 وترقیة البرمجة

  الخدمات

  218  2- م  2  أ

 ناظر ثانویة أو أستاذ رئیسي -
 للتعلیم الثانوي على األقل،

یثبت  رتبة معادلة، أو مرسم،
من األقدمیة  سنوات (3)ثالث 

 . بصفة موظف
 أستاذ التعلیم الثانوي أو رتبة - 

سنوات  (4)معادلة یثبت أربع 
  . بھذه الصفةالخدمة الفعلیة  من

مقرر 
 من

 مدیر
  الدیوان

 مصلحة رئیس
 قسم مستوى على

 تكنولوجیات
 اإلعالم

  واالتصال

  218  2- م  2  أ

 أستاذ رئیسي للتعلیم الثانوي -
 تخصص إعالم آلي أو(

مرسم  على األقل،، )إلكترونیك
 (3)یثبت ثالث  أو رتبة معادلة،

 بصفة سنوات من األقدمیة
 . موظف

اإلعالم رئیسي في  مھندس - 
یثبت  مرسم، على األقل، اآللي
سنوات من األقدمیة  (3) ثالث

 . بصفة موظف
 تخصص أستاذ التعلیم الثانوي - 

أو  )إعالم آلي أو إلكترونیك
 (4)یثبت أربع  معادلة، رتبة

الخدمة الفعلیة بھذه  سنوات من
 . الصفة

 مھندس دولة في اإلعالم - 
سنوات من  (4)یثبت أربع  اآللي

  . الفعلیة بھذه الصفة الخدمة

مقرر 
 من

 مدیر
  الدیوان
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المؤسسة 
  العمومیة

  المناصب العلیا

  التصنیف

  شروط االلتحاق بالمنصب
طریقة 
ف  التعیین

صن
ال

سم  
الق

  

مي
سل

 ال
وى

ست
الم

یة  
الل

ستد
اال

دة 
زیا

ال
  

 الدیوان

 الوطني

 للتعلیم

 والتكوین

  عن بعد

  )تابع(

 مصلحة رئیس

 قسم مستوى على

 العامة اإلدارة

  والوسائل

  218  2- م  2  أ

 یثبت مرسم، مقتصد رئیسي، -
سنوات من األقدمیة  (3)ثالث 
 . موظف بصفة

 متصرف رئیسي على األقل، - 
یثبت  أو رتبة معادلة، مرسم،

سنوات من األقدمیة  (3) ثالث
 . بصفة موظف

 وثائقي أمین محفوظات - 
یثبت  مرسم، على األقل، رئیسي

سنوات من األقدمیة  (3) ثالث
 . بصفة موظف

 (4)مقتصد یثبت أربع  - 
الخدمة الفعلیة بھذه  سنوات من

 . الصفة
 متصرف أو رتبة معادلة یثبت - 

 سنوات من الخدمة (4)أربع 
 . بھذه الصفة الفعلیة

 وثائقي أمین محفوظات یثبت - 
سنوات من الخدمة  (4)أربع 

  . بھذه الصفة الفعلیة

 مقرر
 من

 مدیر
  الدیوان
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المؤسسة 
  العمومیة

  المناصب العلیا

  التصنیف

  شروط االلتحاق بالمنصب
طریقة 
ف  التعیین

صن
ال

سم  
الق

  

مي
سل

 ال
وى

ست
الم

یة  
الل

ستد
اال

دة 
زیا

ال
  

 الدیوان

 الوطني

 للتعلیم

 والتكوین

  عن بعد

  )تابع(

 رئیس

 مصلحة

 على

 مستوى

 قسم الطبع

  والتوزیع

  218  2- م  2  أ

 یثبت مرسم، مقتصد رئیسي، -
سنوات من األقدمیة  (3)ثالث 
 . موظف بصفة

 متصرف رئیسي على األقل، - 
یثبت  مرسم، أو رتبة معادلة،

سنوات من األقدمیة  (3) ثالث
 . بصفة موظف

 (4)مقتصد یثبت أربع  - 
الخدمة الفعلیة بھذه  سنوات من

 . الصفة
 متصرف أو رتبة معادلة یثبت - 

 سنوات من الخدمة (4)أربع 
  . بھذه الصفة الفعلیة

مقرر 
 من

 مدیر
  الدیوان

 مصلحة رئیس

 واالتصال البرید

 مستوى على

  العامة األمانة

  218  2- م  2  أ

 متصرف رئیسي على األقل، -
 یثبت أو رتبة معادلة، مرسم
سنوات من األقدمیة  (3)ثالث

 . بصفة موظف
 متصرف أو رتبة معادلة یثبت - 

 سنوات من الخدمة (4)أربع 
  .بھذه الصفة الفعلیة

مقرر 
 من

 مدیر
  الدیوان
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المؤسسة 
  العمومیة

  المناصب العلیا

  التصنیف

  شروط االلتحاق بالمنصب
طریقة 
ف  التعیین

صن
ال

سم  
الق

  

مي
سل

 ال
وى

ست
الم

یة  
الل

ستد
اال

دة 
زیا

ال
  

 الدیوان
 الوطني
 للتعلیم

 والتكوین
  عن بعد

  )تابع(

 مصلحة رئیس

 التربوي النشاط

 مستوى على

  الوالئي المركز

  131  3- م  2  أ

 ناظر ثانویة أو أستاذ رئیسي -
 للتعلیم الثانوي على األقل،

رتبة معادلة یثبت  أو مرسم،
األقدمیة بصفة  من (2)ین سنت

 . موظف
 أستاذ التعلیم الثانوي أو رتبة - 

سنوات  (3)معادلة یثبت ثالث 
  . الخدمة الفعلیة بھذه الصفة من

 مقرر
 من

 مدیر
  الدیوان

 مصلحة رئیس

 الوسائل تسییر

 التقنیة

 والتكنولوجیة

 مستوى على

  الوالئي المركز

  131  3- م  2  أ

أستاذ رئیسي للتعلیم الثانوي  -
أو رتبة  مرسم، األقل، على

 من (2)ین سنت معادلة یثبت
 . موظف األقدمیة بصفة

رئیسي في اإلعالم  مھندس - 
 یثبت مرسم، على األقل، اآللي

من األقدمیة بصفة  (2)ین سنت
 . موظف

 أستاذ التعلیم الثانوي أو رتبة - 
سنوات  (3)معادلة یثبت ثالث 

 . الخدمة الفعلیة بھذه الصفة من
مھندس دولة في اإلعالم  - 

سنوات  (3)یثبت ثالث  اآللي
  . الفعلیة بھذه الصفة من الخدمة

مقرر 
 من

 مدیر
  الدیوان
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المؤسسة 
  العمومیة

  العلیا المناصب

  التصنیف

  شروط االلتحاق بالمنصب
طریقة 
ف  التعیین

صن
ال

سم  
الق

  

مي
سل

 ال
وى

ست
الم

یة  
الل

ستد
اال

دة 
زیا

ال
  

 الدیوان

 الوطني

 للتعلیم

 والتكوین

  عن بعد
  )تابع(

 مصلحة رئیس

 اإلداري التسییر

 على والمالي

 المركز مستوى

  الوالئي

  131  3- م  2  أ

 یثبت مرسم، مقتصد رئیسي، -
 من األقدمیة بصفة (2)ین سنت

 . موظف
 متصرف رئیسي على األقل، - 

مرسم، أو رتبة معادلة یثبت 
األقدمیة بصفة  من (2)ین سنت

 . موظف
 (3)مقتصد یثبت ثالث  - 

الخدمة الفعلیة بھذه  سنوات من
 . الصفة

 متصرف أو رتبة معادلة یثبت - 
سنوات من الخدمة  (3)ثالث 
  . بھذه الصفة الفعلیة

مقرر 
 من

 مدیر
  الدیوان
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اد:  4 ادةلما  ینوظفلماین تعی یع
فةین عینلما ة بص ي قانونی بلما ف  ناص

ا رئیس  العلی م  ل ة  قس  البرمج
ات ة واالمتحان دمات وترقی دیر الخ  وم

یس  جھوي  مركز  تسییر  مصلحة  ورئ
ریة واردلما یس البش لحة ورئ  مص

ویر اج تط ندات وإنت ددةلما الس  تع
ائط یس الوس لحة ورئ ویر مص  التط

اتي یس المعلوم لحة ورئ ى مص  عل
توى  ز مس وي  المرك ى، الجھ  عل

والي ي ،الت بلما ف ا ناص رئیس العلی  ل
ة  البرمجة  قسم دمات  وترقی دیر  الخ  وم

ز ي مرك یس والئ لحة ورئ  مص
تخدمین ات المس یس والمنازع  ورئ

لحة ندات مص ددة الس ائط المتع  الوس
معي  ري  والس یس  البص لحة  ورئ  مص

ویر اتيلما التط یم  علوم  والتعل
ي یس اإللكترون لحة ورئ ى مص  عل

  . الوالئي ركزلما مستوى
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ون لما وظفونلما یستفید 5 : ادةلما  عّین
فة ة بص ي قانونی ب ف ا  المناص  العلی

ذكورة  العلیا للمناصب المطابقة ي  الم  ف
دول اله الج ل، أع اریخ قب ر ت ذا نش  ھ
رار ي الق دة ف میة الجری ن ،الرس  م
ى ، أعاله المحددة االستداللیة الزیادة  إل
ة اء غای امھم إنھ ي مھ بلما ف  نص

  . شغوللما
 
ون  ینتمي  أن یجب  6 : ادةلم ا  الموظف

ب  إلى، علیا مناصب یشغلون الذین  رت
ون  ا تك ة مھامھ الحیات موافق  لص
  . عنیةلما الھیاكل

 
ى:  7 ادةلم ا ع تلغ ام جمی  األحك

  . القرار لھذا المخالفة
 
ر:  8 ادةلما ذا ینش رار ھ ي الق  ف

دة میة الجری ة الرس  للجمھوری
  . الشعبیة قراطیةیمالد الجزائریة

 
  2016 یونیو 7 في الجزائر

 الوطنیة التربیة وزیرة
  غبریت بن نوریة

 الیةلما وزیر
  خلفة بن الرحمان عبد

 األول الوزیر عن
 للوظیفة العام دیرلما منھ وبتفویض

 اإلداري واإلصالح العمومیة
  بوشمال بلقاسم
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م     ذي رق مؤرخ   16-343مرسوم تنفی
ي  ع األول 28ف ام  ربی  1438ع

ق  نة 28المواف مبر س  ،2016 دیس
نقل اعتماد في میزانیة تسییر  یتضمن

 . الوطنیة وزارة التربیة
 

 ، األول الوزیر إّن
  

 ، الیةلما وزیر تقریر على بناء
  

ان لما سیما  ال ،الدستور  على وبناء  ادت
 ، منھ 2) الفقرة( 143و 4-99

  
ى  انونو بمقتض م  الق  84-17 رق

ي ؤرخلم ا ّوال 8 ف ام ش  1404 ع
ق لموا 1984 سنة یولیو 7 وافقلما  تعل

  ،تّمملموا عّدللما ،الیةلما ینبقوان
  

ى  انونو بمقتض م  الق  15-18 رق
ي ؤرخلما ع 18 ف ام األول ربی  ع

قلما 1437 مبر 30 واف نة دیس  س
انون  تضمن لموا 2015 ة لما ق  لسنة  الی
2016،  

  
ى   وملماو بمقتض ي  رس م الرئاس  رق

ي ؤرخلما 125-15 ب 25 ف ام رج  ع
قلما 1436 ایو 14 واف نة م  2015 س

منلموا اءین تعی تض ة  أعض  ،الحكوم
  ، عدللما

 
ى  وملماو بمقتض ذي رس م التنفی  رق

ي ؤرخلما 35-16 ع 14 ف اني ربی  الث
     ةـسن رـینای 24 قـوافلما 1437 امــع

منلموا 2016 ع تض ادات توزی  االعتم
ةلمخا وزیرة صص ة ل ة التربی  الوطنی

ن ة م ییر میزانی ب  التس انونبموج  ق
  .2016 لسنة الیةلما

  
   :یرسم ما یأتي 

 
 سنة میزانیة من یلغى :الماّدة األولى 

اد 2016 دره اعتم عة ق رون تس  وعش
ارا ة  ملی انون وثالث ون  وثم ار  ملی  دین

د  )دج (29.083.000.000 ي مقی  ف
ة ییر میزانی ة وزارة تس ة التربی  الوطنی

واب  وفي ة لما األب ي  بین دول  ف  " أ" الج
  . رسوملما بھذا لحقلما

 
اّدة  ص :  2 الم ة  یخص نة لمیزانی  س
اد 2016 دره اعتم عة ق رون تس  وعش
ارا ة  ملی انون وثالث ون  وثم ار  ملی  دین

د )دج (29.083.000.000 ي یقی   ف
ة ییر میزانی ة وزارة تس ة التربی  الوطنی

ي  بینةلما األبواب وفي دول  ف  "ب" الج
  . رسوملما بھذا لحقلما

 
 ووزیرة الیةلما وزیر یكلف:  3 الماّدة

ة ة التربی ل ،الوطنی ا ك ھ فیم  ،یخص
ذ  ذا  بتنفی وملما ھ ذي  رس ر  ال ي ینش  ف

دة مّیة الجری ة الّرس  للجمھورّی
 . الّشعبّیة قراطّیةیمالّد الجزائرّیة

  
 2016 دیسمبر 28 في الجزائر

  األول الوزیر
  سالل الكلما عبد
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 " أ" الجدول الملحق
  

رقم 
  األبواب

  العناوین
 االعتمادات الملغاة

  ) دج(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

11-31 
12-31  

 وزارة التربیة الوطنیة
 الفرع األول
 فرع وحید

 الفرع الجزئي الثاني
 المصالح الالمركزیة التابعة للدولة

 العنوان الثالث
 وسائل المصالح

 القسم األول
 مرتبات العمل -الموظفون 

  .....للنشاط الراتب الرئیسي -المصالح الالمركزیة التابعة للدولة 
 والمنح التعویضات -المصالح الالمركزیة التابعة للدولة 

  ....................................................................تلفةلمخا
  مجموع القسم األول

  
  
  
  
  
  
  
  
  

670.000.000 
  

480.000.000 
1.150.000.000  

  
  

12 - 32 
  
  
  
  

33-11  
33-13  

 القسم الثاني
 المعاشات والمنح -الموظفون 

معاش الخدمة واألضرار  -المصالح الالمركزیة التابعة للدولة 
 ................................................................... الجسدیة

  الثانيمجموع القسم 
 القسم الثالث

 التكالیف االجتماعیة -الموظفون 
 .................المنح العائلیة -المصالح الالمركزیة التابعة للدولة 
 .........الضمان االجتماعي -المصالح الالمركزیة التابعة للدولة 

 مجموع القسم الثالث
 مجموع العنوان الثالث
  مجموع الفرع الجزئي الثاني

  
  
  

60.000.000 
60.000.000 

  
  

33.000.000 
330.000.000 

363.000.000 
1.573.000.000 

1.573.000.000  

nassim
Tampon 



20 
 

  " أ" الجدول الملحق
 

رقم 
  األبواب

  العناوین
 االعتمادات الملغاة

  ) دج(
  
  
  
  
  
  

31 - 31  
  
  
  
  
 

21 - 33 
  

31 - 33  
 

33 - 33  
  

 الفرع الجزئي الثالث
 مؤسسات التعلیم األساسي والثانوي والتقني

 العنوان الثالث
 وسائل المصالح

 القسم األول
 مرتبات العمل -الموظفون 

 مؤسسات التعلیم الثانوي -المصالح الالمركزیة التابعة للدولة 
 .....................................الراتب الرئیسي للنشاط -والتقني 

 مجموع القسم األول
  

 القسم الثالث
 التكالیف االجتماعیة -الموظفون 

 مؤسسات التعلیم األساسي -المصالح الالمركزیة التابعة للدولة 
 ............................................................المنح العائلیة -

 مؤسسات التعلیم الثانوي -المصالح الالمركزیة التابعة للدولة 
 ..................................................المنح العائلیة -والتقني 

 مؤسسات التعلیم الثانوي -المصالح الالمركزیة التابعة للدولة 
 ..........................................الضمان االجتماعي -والتقني 

 مجموع القسم الثالث
 مجموع العنوان الثالث

 الثمجموع الفرع الجزئي الث
 مجموع الفرع األول

  .............................................مجموع االعتمادات الملغاة

  
  
  
  
  
  
  

21.500.000.000 
21.500.000.000 

  
  
  
  

615.000.000  
 

119.000.000  
 

5.276.000.000 

6.010.000.000 

27.510.000.000 

27.510.000.000 

29.083.000.000 

29.083.000.000  
  

nassim
Tampon 



21 
 

  " ب" الملحق الجدول
 

رقم 
  األبواب

  العناوین
 االعتمادات الملغاة

  ) دج(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

13 - 31 
  
  
  
  
  

11 - 32  
  
  
  
  
  

 وزارة التربیة الوطنیة
 الفرع األول
 فرع وحید

 الفرع الجزئي الثاني
 المصالح الالمركزیة التابعة للدولة

 العنوان الثالث
 وسائل المصالح

 القسم األول
 مرتبات العمال -الموظفون 

 المستخدمون المتعاقدون،  -المصالح الالمركزیة التابعة للدولة 
 الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي
 مجموع القسم األول

  
 القسم الثاني

 المعاشات والمنح -الموظفون 
 ........ریوع حوادث العمل -المصالح الالمركزیة التابعة للدولة 

 القسم الثانيمجموع 
 مجموع العنوان الثالث
 مجموع الفرع الجزئي الثاني

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3.000.000 
3.000.000 

  
  
  

1.000.000 

1.000.000 

4.000.000 

4.000.000 
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  )تابع(" ب" الجدول الملحق
 

رقم 
  األبواب

  العناوین
 االعتمادات الملغاة

  ) دج(

  

  

  

  

  

  

 

21 - 31  

 الفرع الجزئي الثالث

 التعلیم األساسي والثانوي والتقنيمؤسسات 
 العنوان الثالث

 وسائل المصالح

 القسم األول
 مرتبات العمل -الموظفون 

 مؤسسات التعلیم األساسي -المصالح الالمركزیة التابعة للدولة 

  ...............................................الراتب الرئیسي للنشاط -

  

  

  

  

  

  

  

8.631.000.000  

22 - 31 

  

23 - 31 

  

 مؤسسات التعلیم األساسي -المصالح الالمركزیة التابعة للدولة 

 ..........................................تلفةلمخالتعویضات والمنح ا -

 مؤسسات التعلیم األساسي -المصالح الالمركزیة التابعة للدولة 

 منح ذات طابع عائلي الرواتب، المستخدمون المتعاقدون، -

  ...................................... واشتراكات الضمان االجتماعي

  

11.550.000.000  

  

 

1.681.000.000  

 مؤسسات التعلیم الثانوي -المصالح الالمركزیة التابعة للدولة  31 - 33

 منح ذات طابع الرواتب، المستخدمون المتعاقدون، -والتقني 

 ...............................عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي

  مجموع القسم األول

  

 

282.000.000 

22.144.000.000  
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  )تابع(" ب" الجدول الملحق
 

رقم 
  األبواب

  العناوین
 االعتمادات الملغاة

  ) دج(

  

  

23 - 33  

 القسم الثالث

 التكالیف االجتماعیة -الموظفون 

 مؤسسات التعلیم األساسي -المصالح الالمركزیة التابعة للدولة 

 ...................................................الضمان االجتماعي -

 مجموع القسم الثالث

 مجموع العنوان الثالث

 مجموع الفرع الجزئي الثالث

 مجموع الفرع األول

  .......................................صصةلمخمجموع االعتمادات ا

  

  

  

6.935.000.000 

6.935.000.000 

29.079.000.000 

29.079.000.000 

29.083.000.000 

29.083.000.000  
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 الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية 
  وزارة التربية الوطنية

 
 الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية

 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 الفرعية للتوثيقاملديرية             تطوير املوارد البيداغوجية و التعليميةمديرية 
  2016ديسمرب  589العدد                                 النشرة الرمسية للتربية الوطنية          

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