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ؤرخ ف ي  3ش عبان
مرﺳ وم رئاﺳ ّي م ّ
ع ام  1438المواف ق  30أبري ل ﺳ نة
 ،2017يتض ّمن إنه اء مه ام م دير
الديوان الوطني للتعليم والتكوين ع ن
بعد.

بموجب مرسوم رئاس ي م ـؤرخ فـ ـي
 7ذي القع دة ع ـام  1438الموافـ ـق
 30يوليو سنة  ،2017يعين السيد سيد
علي دع اس ،مفتش ا بالمفتش ية العام ة
للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية.

ؤرخ فــــي
ي مــ ّ
بموجب مرسوم رئاس ّ
 3ش عبان عــ ـام  1438الموافـــــ ـق
 30أبري ل س نة  ،2017تنه ى مه ام
السيد عبد العزيز ق ارة ،بص فته م ديرا
للديوان ال وطني للتعل يم والتك وين ع ن
بعد.

بموج ب مرس وم رئاس ي م ـؤرخ فـ ـي
 7ذي القع دة ع ام  1438الموافــ ـق
 30يولي و س نة  ،2017تع ين الس يدة
والسيد اﻵتي اسماهما بوزارة التربي ة
الوطنية :
 علي قرجوم ،مفتشا بالمفتشية العامةللبيداغوجيا،
 ن ورة محدي د ،نائب ة م دير للب رامجالتعليمية بمديرية التعليم الثانوي العام
والتكنولوجي.

★
مراﺳ يم رئاﺳ ية مؤرخ ة ف ي  7ذي
القعدة عام  1438الموافق  30يوليو
ﺳنة  ،2017تتضمن التعيين ب وزارة
التربية الوطنية.

بموجب مرسوم رئاسي مـ ـؤرخ فــ ـي
 7ذي القع دة ع ام  1438الموافــ ـق
 30يولي و س نة  ،2017يع ين الس يد
محم د يحي اوي ،نائ ب م دير لتق ديرات
الميزانية بوزارة التربية الوطنية.

بموج ب مرس وم رئاس ي م ـؤرخ فـ ـي
 7ذي القع دة ع ام  1438الموافــ ـق
 30يولي و س نة  ،2017يع ين الس يد
محم د نبي ل ب ن ددوش م ديرا للتعل يم
اﻷساسي بوزارة التربية الوطنية.
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مرﺳ وم رئاﺳ ي م ؤرخ ف ي  7ذي
القعدة عام  1438المواف ق  30يولي و
ﺳ نة  ،2017يتض من تعي ين م دير
المرﻛ ز ال وطني ﻹدم اج اﻻبتك ارات
البيداغوجي ة وتنمي ة تكنولوجي ات
اﻹعﻼم واﻻتصال في التربية.

مرﺳ وم رئاﺳ ي م ؤرخ ف ي  7ذي
القعدة عام  1438الموافق  30يوليو
ﺳ نة  ،2017يتض من تعي ين م دير
الديوان الوطني لمح و اﻷمي ة وتعل يم
الكبار.
بموج ب مرس وم رئاس ي م ؤرخ فــ ـي
 7ذي القع دة ع ام  1438الموافــ ـق
 30يولي و س نة  ،2017يع ين الس يد
كمال خربوش ،مديرا للديوان الوطني
لمحو اﻷمية وتعليم الكبار.

بموجب مرسوم رئاس ي م ـؤرخ فـ ـي
 7ذي القع دة ع ـام  1438الموافـ ـق
 30يولي و س نة  ،2017يع ين الس يد
عب د الغ اني خ ﻼدي ،م ديرا للمرك ز
ال وطني ﻹدم اج اﻻبتك ارات
البيداغوجي ة وتنمي ة تكنولوجي ات
اﻹعﻼم واﻻتصال في التربية.
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وبمقتض ى المرس وم التنفي ذي رقـ ـم
 54-95المؤرخ في  15رمض ان ع ام
 1415الموافق  15فبراير سنة 1995
الذي يحدد صﻼحيات وزير المالية،

ق رار وزاري مش ترك مــ ـؤرخ فـــ ـي
 17جم ادى الثاني ة ع ام 1438
المواف ق  16م ارس ﺳ نة ،2017
يحدد تصنيف المعاهد الوطنية لتكوين
م وظفي قط اع التربي ة الوطني ة
وش روط اﻻلتح اق بالمناص ب العلي ا
التابعة لها.

وبمقتض ى المرس وم التنفي ذي رقـ ـم
 04-08الم ؤرخ ف ي  11مح رم ع ام
 1429المواف ق  19ين اير س نة 2008
والمتض من الق انون اﻷساس ي الخ اص
ب الموظفين المنتم ين لﻸس ﻼك
المش تركة ف ي المؤسس ات واﻹدارات
العمومية ،المعدل والمتمم،

ّ
إن الوزير اﻷول،
ووزير المالية،
ووزيرة التربية الوطنية،
بمقتض ى المرس وم الرئاســ ـي رقــ ـم
 307-07الم ؤرخ ف ي  17رمض ان
ع ام  1428المواف ق  29س بتمبر س نة
 2007الذي يحدد كيفيات م نح الزي ادة
اﻻس تدﻻلية لش اغلي المناص ب العلي ا
ف ي المؤسس ات واﻹدارات العمومي ة،
ﻻ سيما المادة 13منه،

وبمقتض ى المرس وم التنفي ذي رقـ ـم
 315-08الم ؤرخ ف ي  11ش وال ع ام
 1429المواف ق  11أكت وبر س نة
 2008والمتض من الق انون اﻷساس ي
الخاص ب الموظفين المنتم ين لﻸس ﻼك
الخاص ة بالتربي ة الوطني ة ،المع دل
والمتمم،

وبمقتض ى المرس وم الرئاس ي رقـ ـم
 125-15الم ؤرخ ف ي  25رج ب ع ام
 1436المواف ق  14م ايو س نة 2015
والمتض من تعي ين أعض اء الحكوم ة،
المعدل،

وبمقتض ى المرس وم التنفي ذي رقـ ـم
 28-14الم ؤرخ ف ي أول ربي ع الث اني
ع ام  1435المواف ق أول فبراي ر س نة
 2014ال ذي يح د ّد الق انون اﻷساس ي
النم وذجي للمعاه د الوطني ة لتك وين
موظفي قطاع التربية الوطنية،

وبمقتض ى المرس وم التنفي ذي رقـ ـم
 265-94المؤرخ في  29ربي ع اﻷول
ع ام  1415المواف ق  6س بتمبر س نة
 1994ال ذي يح دد ص ﻼحيات وزي ر
التربية الوطنية،

وبمقتض ى الق رار ال وزاري المش ترك
الم ؤرخ ف ي  6ص فر ع ام 1437
الموافق  18ن وفمبر س نة  2015ال ذي
يحدد التنظيم الداخلي للمعاه د الوطني ة
لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية،
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الم ادة  : 2تص نف المعاه د الوطني ة
لتكوين موظفي قطاع التربي ة الوطني ة
في الصنف "أ" ،القسم "".4

يقررون ما يأتي :
الم ادة اﻷول ى  :تطبيق ا ﻷحك ام الم ادة
 13م ن المرسـ ـوم الرئاسـ ـي رقــ ـم
 307-07الم ؤرخ ف ي  17رمض ان
ع ام  1428المواف ق  29س بتمبر س نة
 2007والم ذكور أع ﻼه ،يه دف ه ذا
الق رار إل ى تحدي د تص نيف المعاه د
الوطنية لتكوين موظفي قط اع التربي ة
الوطنية وش روط اﻻلتح اق بالمناص ب
العليا التابعة لها.

الم ادة  : 3تح دد الزي ادة اﻻس تدﻻلية
للمناص ب العلي ا التابع ة للمعاه د
الوطنية لتكوين موظفي قط اع التربي ة
الوطني ة وش روط اﻻلتح اق به ذه
المناصب ،طبقا للجدول اﻵتي :

6

المؤﺳسة
العمومية

المعاهد
الوطنية
لتكوين
موظفي
قطاع
التربية
الوطنية

التصنيف
المناصب العليا

شروط اﻻلتحاق
بالمناصب

طريقة
التعيين

711

-

مرسوم

256

 مفتﺶ التربية الوطنية. مفتﺶ التعليم المتوسط. مدير الثانوية. مفتﺶ التعليم اﻻبتدائي. مفتﺶ التوجيه واﻹرشادالمدرسي و المهني.
 مدير المتوسطة. ناظر ثانوية. مستشار رئيسي للتوجيهو اﻹرشاد المدرسي
والمهني ،يثبت أربع )(4
سنوات من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة.

قرار
من
الوزير

المستوى الزيادة
السلمي اﻻﺳتدﻻلية

الصنف

القسم

 -المدير

أ

4

م

 نائب مدير التكوينوالمسابقات
واﻻمتحانات المهنية
 نائب مدير الدراساتو البحث والتوثيق

أ

4

م 1-

7

المؤﺳسة
العمومية

التصنيف
المناصب العليا
 نائب مدير اﻹدارةوالوسائل العامة

الصنف

القسم

أ

4

المستوى الزيادة
السلمي اﻻﺳتدﻻلية

م1 -

المعاهد
الوطنية
لتكوين
موظفي
قطاع
التربية
الوطنية
)تابﻊ(
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256

شروط اﻻلتحاق
بالمناصب

طريقة
التعيين

 مف تﺶ التربي ة الوطني ةتخصﺺ  :التسيير الم الي
و المادي في الثانويات.
 مف تﺶ التعل يم المتوس طتخصﺺ  :التسيير الم الي
و المادي في المتوسطات.
 مقتص د رئيس ي ،يثب تث ﻼث ) (3س نوات م ن
اﻷقدمية بصفة موظف.
 متصرف رئيسي ،علىاﻷق ل ،مرس م ،أو رتب ة
معادل ة ،يثب ت ث ﻼث )(3
س نوات م ن اﻷقدمي ة
بصفة موظف.

قرار
من
الوزير

المؤﺳسة
العمومية
المعاهد
الوطنية
لتكوين
موظفي
قطاع
التربية
الوطنية
)تابﻊ(

التصنيف
المناصب العليا
 نائب مدير اﻹدارةوالوسائل العامة
)تابع(

الصنف

القسم

أ

4

المستوى الزيادة
السلمي اﻻﺳتدﻻلية

م1 -

9

256

شروط اﻻلتحاق
بالمناصب

طريقة
التعيين

 مقتصد ،يثبت أربع )(4سنوات من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة.
 متصرف محلل أومتصرف أو رتبة معادلة،
يثبت أربع ) (4سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

قرار
من
الوزير

المؤﺳسة
العمومية

المعاهد
الوطنية
لتكوين
موظفي
قطاع
التربية
الوطنية
)تابﻊ(

التصنيف
المناصب العليا
 رئيس مصلحةتنظيم التكوين
 رئيس مصلحةتنظيم سير المسابقات
واﻻمتحانات المهنية
 رئيس مصلحةالمتابعة والتقييم
 رئيس مصلحةالدراسات والبحث
التربوي

الصنف

أ

المستوى الزيادة
القسم
السلمي اﻻﺳتدﻻلية

4

م2-

10

154

شروط اﻻلتحاق بالمناصب
 مفتﺶ التعليم المتوسط. مدير الثانوية. مدير المتوسطة. مفتﺶ التعليم اﻻبتدائي. أستاذ مكون في التعليمالمتوسط.
 ناظر ثانوية. أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي،على اﻷقل.
 أستاذ مكون في المدرسةاﻻبتدائية.
 أستاذ رئيسي للتعليمالمتوسط ،يثبت ثﻼث )(3
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة.

طريقة
التعيين
مقرر
من
مدير
المعهد

التصنيف

المؤﺳسة
العمومية

المناصب العليا

المعاهد
الوطنية
لتكوين
موظفي
قطاع
التربية
الوطنية
)تابﻊ(

 رئيس مصلحةتنظيم التكوين
 رئيس مصلحةتنظيم سير المسابقات
واﻻمتحانات المهنية
 رئيس مصلحةالمتابعة والتقييم
 رئيس مصلحةالدراسات والبحث
التربوي )تابع(

الصنف

أ

المستوى الزيادة
القسم
السلمي اﻻﺳتدﻻلية

4

م2-

11

154

شروط اﻻلتحاق بالمناصب
 مستشار رئيسي للتوجيهواﻹرشاد المدرسي و المهني،
يثبت ثﻼث ) (3سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
 أستاذ رئيسي للمدرسةاﻻبتدائية ،يثبت ثﻼث )(3
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة.

طريقة
التعيين
مقرر
من
مدير
المعهد

المؤﺳسة
العمومية

المناصب العليا
رئيس مصلحة
التوثيق واﻷرشيف

التصنيف
الصنف

أ

المستوى الزيادة
القسم
السلمي اﻻﺳتدﻻلية

4

م2-

المعاهد
الوطنية
لتكوين
موظفي
قطاع
التربية
الوطنية
)تابﻊ(

12

154

شروط اﻻلتحاق بالمناصب

طريقة
التعيين

مقرر
 أستاذ مكون في التعليممن
المتوسط.
 أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي ،مديرالمعهد
على اﻷقل.
 أستاذ مكون في المدرسةاﻻبتدائية.
 وثائقي أمين محفوظاترئيسي ،على اﻷقل ،مرسم
يثبت سنتين ) (2من اﻷقدمية
بصفة موظف.
 أستاذ رئيسي للتعليمالمتوسط ،يثبت ثﻼث )(3
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة.
 أستاذ التعليم الثانوييثبت ثﻼث ) ( 3سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

المؤﺳسة
العمومية
المعاهد
الوطنية
لتكوين
موظفي
قطاع
التربية
الوطنية
)تابﻊ(

المناصب العليا
رئيس مصلحة
التوثيق واﻷرشيف
)تابع(

التصنيف
الصنف

أ

المستوى الزيادة
القسم
السلمي اﻻﺳتدﻻلية

4

م2-
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شروط اﻻلتحاق بالمناصب

طريقة
التعيين

 أستاذ التعليم المتوسط يثبتثﻼث ) (3سنوات من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة.
 أستاذ رئيسي للمدرسةاﻻبتدائية ،يثبت ثﻼث )(3
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة.
 وثائقي أمين محفوظات محللأو وثائقي أمين محفوظات
يثبت ثﻼث ) (3سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

مقرر
من
مدير
المعهد

المؤﺳسة
العمومية

المعاهد
الوطنية
لتكوين
موظفي
قطاع
التربية
الوطنية
)تابﻊ(

المناصب العليا
 رئيس مصلحةاﻹعﻼم اﻵلي
وتكنولوجيات اﻹعﻼم
واﻻتصال

التصنيف
الصنف

أ

المستوى الزيادة
القسم
السلمي اﻻﺳتدﻻلية

4

م2-

14

154

شروط اﻻلتحاق بالمناصب

طريقة
التعيين

مقرر
 أستاذ مكون في التعليمالمتوسط ،تخصﺺ إعﻼم آلي .من
 أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي ،مديرالمعهد
تخصﺺ إعﻼم آلي ،على
اﻷقل.
 مهندس رئيسي في اﻹعﻼماﻵلي ،على اﻷقل ،مرسم ،يثبت
سنتين ) (2من اﻷقدمية بصفة
موظف.
أستاذ رئيسي للتعليمالمتوسط ،تخصﺺ إعﻼم آلي
يثبت ثﻼث ) (3سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

المؤﺳسة
العمومية
المعاهد
الوطنية
لتكوين
موظفي
قطاع
التربية
الوطنية
)تابﻊ(

المناصب العليا
 رئيس مصلحةاﻹعﻼم اﻵلي
وتكنولوجيات
اﻹعﻼم واﻻتصال
)تابع(

التصنيف
المستوى الزيادة
الصنف القسم
السلمي اﻻﺳتدﻻلية

أ

4

م2-

154
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شروط اﻻلتحاق بالمناصب

طريقة
التعيين

 أستاذ التعليم الثانوي تخصﺺ إعﻼم مقررمن
آلي ،يثبت ثﻼث ) (3سنوات من
مدير
الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المعهد
 مهندس دولة في اﻹعﻼم اﻵلي،يثبت ثﻼث ) (3سنوات من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة.
 أستاذ التعليم المتوسط تخصﺺإعﻼم آلي ،يثبت ثﻼث ) (3سنوات
من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

التصنيف

المؤﺳسة
العمومية

المناصب العليا

المعاهد
الوطنية
لتكوين
موظفي
قطاع
التربية
الوطنية
)تابﻊ(

 رئيس مصلحةالمستخدمين

المستوى الزيادة
الصنف القسم
السلمي اﻻﺳتدﻻلية

أ

4

م2-

154
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شروط اﻻلتحاق بالمناصب
 متصرف رئيسي ،على اﻷقل،مرسم ،أو رتبة معادلة ،يثبت سنتين
) (2من اﻷقدمية بصفة موظف.
 متصرف محلل أو متصرف أورتبة معادلة يثبت ثﻼث ) (3سنوات
من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

طريقة
التعيين
مقرر
من
مدير
المعهد

المؤﺳسة
العمومية
المعاهد
الوطنية
لتكوين
موظفي
قطاع
التربية
الوطنية
)تابﻊ(

المناصب العليا
 رئيس مصلحةالميزانية وتسيير
الوسائل المالية

التصنيف
المستوى الزيادة
الصنف القسم
السلمي اﻻﺳتدﻻلية

أ

4

م2-

154
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شروط اﻻلتحاق بالمناصب

طريقة
التعيين

 مقتصد رئيسي ،يثبت سنتين )(2من اﻷقدمية بصفة موظف.
 متصرف رئيسي ،على اﻷقل،مرسم ،أو رتبة معادلة ،يثبت سنتين
) (2من اﻷقدمية بصفة موظف.
 مقتصد ،يثبت ثﻼث ) (3سنوات منالخدمة الفعلية بهذه الصفة.
 متصرف محلل أو متصرف أورتبة معادلة يثبت ثﻼث )(3سنوات
من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

مقرر
من
مدير
المعهد

الم ادة  : 5ينش ر ه ذا الق رار ف ي
الرس ميّة للجمهوريّ ة
الجري دة ّ
الجزائريّة الديمقراطية ال ّ
شعبيّة.

المادة  : 4يجب أن ينتمي الموظف ون
الذي يشغلون هذه المناصب إلى رتب
تك ون مهامه ا موافق ة لص ﻼحيات
الهياكل المعنية.

الجزائر في  16مارس 2017
وزيرة التربية الوطنية
نورية بن غبريت
وزير المالية
حاجي بابا عمي
عن الوزير اﻷول وبتفويض منه مدير
العام للوظيفة العمومية و اﻹصﻼح
اﻹداري
بلقاسم بوشمال
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ع ام  1416المواف ق  4م ايو س نة
 1996ال ذي يح دد ش روط تطبي ق
أحك ام اﻷم ن ال داخلي ف ي المؤسس ة،
المنص وص عليه ا ف ي اﻷم ـر رقـ ـم
 24-95الم ؤرخ ف ي  30ربي ع الث اني
ع ام  1416المواف ق  25س بتمبر س نة
 1995والمتعل ق بحماي ة اﻷم ﻼك
العمومية وأمن اﻷشخاص فيها،

ق رار وزاري مش ترك مــ ـؤرخ فـــ ـي
 30رجـ ـب عـ ـام  1438الموافــ ـق
 27أبريل ﺳ نة  ،2017يح دد التنظ يم
ال داخلي للمعه د ال وطني للبح ث ف ي
التربية.
ّ
إن الوزير اﻷول،
ووزيرة التربية الوطنية،
ووزير المالية،
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

وبمقتض ى المرس وم التنفي ذي رقـ ـم
 396-11الم ؤرخ ف ي  28ذي الحج ة
ع ام  1432المواف ق  24ن وفمبر س نة
 2011ال ذي يح دد الق انون اﻷساس ي
النم وذجي للمؤسس ة العمومي ة ذات
الطابع العلمي والتكنولوجي،

بمقتض ى المرس وم الرئ ـاسي رقـ ـم
 125-15الم ؤرخ ف ي  25رج ب ع ام
 1436المواف ق  14م ايو س نة 2015
والمتض من تعي ين أعض اء الحكوم ة،
المعدل،

وبمقتض ى المرس وم التنفي ذي رقـ ـم
 77-13الم ؤرخ ف ي  18ربي ع اﻷول
ع ام  1434المواف ق  30ين اير س نة
 2013ال ذي يح دد ص ﻼحيات وزي ر
التعليم العالي والبحث العلمي،

وبمقتض ى المرس وم التنفي ذي رقـ ـم
 265-94المؤرخ في  29ربي ع اﻷول
ع ام  1415المواف ق  6س بتمبر س نة
 1994ال ذي يح دد ص ﻼحيات وزي ر
التربية الوطنية،

وبمقتض ى المرس وم التنفي ذي رقـ ـم
 151-16المؤرخ في  16ش عبان ع ام
 1437المواف ق  23م ايو س نة 2016
والمتض من تحوي ل المعه د ال وطني
للبح ث ف ي التربي ة إل ى مؤسس ة
عمومي ة ذات ط ابع علم ي
وتكنولوجي،

وبمقتض ى المرس وم التنفي ذي رقـ ـم
 54-95المؤرخ في  15رمض ان ع ام
 1415الموافق  15فبراير سنة 1995
الذي يحدد صﻼحيات وزير المالية،
وبمقتض ى المرس وم التنفي ذي رقـ ـم
 158-96المؤرخ في  16ذي الحجة
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 المساهمة ف ي متابع ة تق دم المش اريعطبقا ﻷحكام العقود المبرمة ف ي ح دود
اﻵج ال والميزاني ات المخصص ة
للمشاريع،
 التكفل باحتياجات الب احثين المكلف ينبالمش اريع والس هر عل ى تلبيته ا
بواسطة هياكل الدعم،
 إع داد دلي ل الب احثين ومؤسس اتالبحث وتحيينه،
 مس اعدة المجل س العلم ي ف ي تقي يممراح ل المش اريع ومعالج ة الف وارق
واﻹج راءات التص حيحية الت ي ينبغ ي
اتخاذها،
 ض مان س ير إج راءات التك وين ع نطري ق البح ث و تطويره ا باﻻتص ال
م ع ال وزارة الوص ية والجامع ات
والمعاهد الشريكة،
 ض مان تس يير وتط ور نظ مالمعلوم ات وبن ك المعطي ات
والبرمجي ات والتطبيق ات والمواق ع
اﻹلكترونية،
 ض مان جم ع ومعالج ة المعلوم ةالعلمي ة والتقني ة ف ي مي دان التربي ة
والبي داغوجيا ونش رها والمحافظ ة
عليه ا ووض عها ف ي متن اول
المستعملين.
وينظم في مصلحتين ): (2
 مص لحة متابع ة مش اريع البح ثوالتكوين عن طريق البحث،
 -مصلحة الشبكات وقواعد البيانات.

يقررون ما يأتي :
الم ادة اﻷول ى  :تطبيق ا ﻷحك ام الم ادة
 10م ن المرسـ ـوم التنفيـ ـذي رقـ ـم
 396-11الم ؤرخ ف ي  28ذي الحج ة
ع ام  1432المواف ق  24ن وفمبر س نة
 2011والم ذكور أع ﻼه ،يه دف ه ذا
الق رار إل ى تحدي د التنظ يم ال داخلي
للمعه د ال وطني للبح ث ف ي التربي ة،
ال ذي ي دعى ف ي ص لب ال نﺺ
"المعهد".
الم ادة  : 2ي نظم المعه د ،تح ت س لطة
الم دير ال ذي يس اعده م دير مس اعد
وأمين ع ام ،ف ي أقس ام تقني ة ومص الح
إدارية وأقسام للبحث.
الم ادة  : 3تتك ون اﻷقس ام التقني ة
وعددها ثﻼثة ) (3من :
 قس م متابع ة البح ث والتك وين ع نطريق البحث،
 قس م اﻹنت اج العلم ي ف ي التربي ةوالرصيد الوثائقي،
 قس م تثم ين نت ائج البح ث والعﻼق اتالخارجية.
الم ادة  : 4يكل ف قس م متابع ة البح ث
والتكوين عن طريق البحث بما يأتي :
 ضمان متابعة مشاريع البحث للمعهدوتقييمها وك ذا الدراس ات المس جلة ف ي
مخط ط خ دمات البح ث لفائ دة
المؤسسات والهيئات الخارجية،
 مراقبة إعداد أدوات متابع ة ومراقب ةمشاريع البحث ووجاهتها،

الم ادة  : 5يكل ف قس م اﻹنت اج العلم ي
ف ي التربي ة والرص يد الوث ائقي بم ا
يأتي:
20

 ض مان تنفي ذ متابع ة ب رامجالتظ اهرات العلمي ة الوطني ة والدولي ة
وتغطيتها وتقييمها،
 ض مان التنس يق م ع مؤسس اتوهيئ ات وطني ة ودولي ة ،وخاص ة
مخابر ووح دات ومراك ز البح ث الت ي
تق وم بب رامج بح ث قريب ة أو مرتبط ة
بمجال اهتمام المعهد م ن أج ل تط وير
برامج ومشاريع البحث في التربية،
 القي ام بك ل عم ل م ن ش أنه دع مالش راكة العلمي ة عل ى المس توى
ال وطني وال دولي ف ي ك ل م ا يتعل ق
بمجال اختصاص المعهد.

 تنفيذ برنامج الموضوعات المقترحةمن طرف لجان التحرير للمجﻼت،
 ض مان التكف ل بمج ﻼت ودف اتروكتب المعهد ومتابعة نشرها،
 ضمان نوعي ة اﻹص دارات واحت رامإج راءات المراقب ة القبلي ة والبعدي ة
لمسار النشر،
 القي ام ب إجراءات النش ر ل دىالمطبع ة ،باﻻتص ال م ع المص الح
اﻹداري ة ،والتأك د م ن النوعي ة التقني ة
للخدم ة بمراقب ة مجم وع مراح ل
الطباعة،
 ض مان إع داد ´´رس الة المعه د´´والسهر على توزيعها،
 ض مان متابع ة اﻹنت اج التقن يالبيداغوجي في إطار اﻻبتكار وإدم اج
تكنولوجي ات اﻹع ﻼم واﻻتص ال ف ي
التربية،
 ض مان تس يير وتط وير وحف ظالرص يد الوث ائقي واﻷرش يف العلم ي
والتكنولوجي.
وينظم في مصلحتين ) : (2
 مصلحة اﻹصدارات، مص لحة التوثي ق العلموالبيداغوجي.

وينظم في مصلحتين ): (2
 مصلحة تثمين نتائج البح ث واليقظ ةالعلمية،
 مص لحة التظ اهرات العلمي ةواﻻتصال والعﻼقات الخارجية.
المادة  : 7يلح ق ب اﻷمين الع ام مكت ب
اﻷمن الداخلي.
المادة  : 8تكلف المصالح اﻹدارية بما
يأتي :
 إع داد ووض ع حي ز التنفي ذ المخط طالس نوي لتس يير الم وارد البش رية
للمعهد،
 ض مان متابع ة المس ار المهن يلمستخدمي المعهد،
 إعداد ووضع حيز التنفيذ مخطط اتس نوية ومتع ددة الس نوات للتك وين
وتحسين المستوى وتجدي د المعلوم ات
لمستخدمي المعهد،

ي

الم ادة  : 6يكل ف قس م تثم ين نت ائج
البحث والعﻼقات الخارجية بما يأتي :
 ضمان ترقية وتثمين اﻹنت اج العلم يوالتكنولوجي في مجال التربية،
 ض مان اليقظ ة العلمي ة ف ي مج التحوي ل وام تﻼك ونش ر المع ارف
العلمية المتعلقة بالتربية والتكوين،
21

 قس م البح ث ف ي التعل يم وتعليمي ةالمواد واﻻبتكار البيداغوجي.

 إع داد مش روع ميزاني ة التس ييروالتجهيز للمعه د وك ذا ض مان تنفي ذها
بعد المصادقة عليها،
 مسك المحاسبة العامة للمعهد، ض مان تخص يﺺ الوس ائل لتس ييرهياكل المعهد،
 ض مان تس يير قض ايا المنازع اتوالمنازعات القانونية للمعهد،
 ض مان تس يير اﻷم ﻼك المنقول ةوالعقاري ة للمعه د والمحافظ ة عليه ا
وصيانتها،
 مسك دفاتر الجرد للمعهد، ض مان حف ظ وص يانة اﻷرش يفاﻹداري للمعهد.

يكل ف قس م البح ث ف ي المدرس ة
ومحيطه ا بإنج از دراس ات وأعم ال
بحث حول :
 المدرس ة والمجتم ع ف ي الجزائ ر :الفاعلون والمؤسسات،
 الحي اة المدرس ية  :التم ثﻼتوالخطابات والممارسات،
 التكف ل والوس اطة والمعالج ة ف ياﻷوساط التربوية،
 تاريخ التربية في الجزائر.يكلف قسم البحث في الحكامة التربوية
بإنجاز دراسات وأعمال بحث حول :

تنظم المصالح اﻹداري ة وع ددها ثﻼث ة
) (3في :
 مصلحة المستخدمين، مصلحة الميزانية والمحاسبة، -مصلحة الوسائل العامة.

ة  :خب

 التربي ة والحكاموممارسات،
 قيادة النظام التربوي وإج راء التقي يمالمستمر له،
 اﻷنظم ة المرجعي ة وأجه زة تك وينمستخدمي التربية،
 تقي يم م ردود نظ ام التك وين ف يالتربية وتحليله.

الم ادة  : 9تتك ون أقس ام البح ث
وعددها ثﻼثة ) (3من :
 قسم البحث في المدرسة ومحيطها، -قسم البحث في الحكامة التربوية،

22

رات

الم ادة  : 10ينش ر ه ذا الق رار ف ي
الجري دة الرس مية للجمهوري ة
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يكلف قسم البحث ف ي التعل يم وتعليمي ة
الم واد واﻻبتك ار البي داغوجي بإنج از
دراسات وأعمال بحث حول :
 تقي يم من اهج التعل يم وخب رة الكت بالمدرسية،
 تعليمي ة اللغ ة العربي ة واللغ اتاﻷجنبي ة والم واد العلمي ة والعل وم
اﻻجتماعية،
 تحليل الممارسات في القسم، البي داغوجيات والتكنولوجي اتالحديثة،
 التربي ة عل ى تكنولوجي ات اﻹع ﻼمواﻻتصال.

الجزائر في  27أبريل 2017
وزير المالية
حاجي بابا عمي
وزيرة التربية الوطنية
نورية بن غبريت
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بالنيابة
محمد مباركي
عن الوزير اﻷول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية
واﻹصﻼح اﻹداري
بلقاسم بوشمال
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المعه د ال وطني للبح ث ف ي التربي ة
وحقوقه والتزاماته ومستخدميه :

ق رار وزاري مش ترك م ـؤرخ فـــ ـي
 10رمض ان عـ ـام  1438الموافــ ـق
 5يوني و ﺳ نة  ،2017يتض من تعي ين
أعض اء اللجن ة المكلف ة بإع داد ج رد
ﻛم ي ون وعي وتق ديري لممتلك ات
المعه د ال وطني للبح ث ف ي التربي ة
وحقوقه والتزاماته ومستخدميه.

بعنوان وزارة التربية الوطنية :
 الس يد عب د الرحم ان ش ﻼل ،نائ بمدير،
 الس يد عم ر ول د عل ي ،تقن ي ف ياﻹعﻼم اﻵلي،
 الس يدة فري دة ب ن ص الح ،رئيس ةمص لحة )المعه د ال وطني للبح ث ف ي
التربية(،
 الس يد عب د الحمي د نش ناش ،رئ يسمص لحة )المعه د ال وطني للبح ث ف ي
التربية(.

بموجب ق رار وزاري مش ترك م ؤرخ
ف ي  10رمض ان ع ام  1438المواف ق
 5يوني و س نة  ،2017يع ين اﻷعض اء
اﻵتي ة أس ماؤهم ،طبق ا ﻷحك ام المـ ـادة
 7من المرسوم التنفيذي رقم 151-16
الم ؤرخ ف ي  16ش عبان ع ام 1437
المواف ق  23م ايو س نة 2016
والمتض من تحوي ل المعه د ال وطني
للبح ث ف ي التربي ة إل ى مؤسس ة
عمومي ة ذات ط ابع علم ي
وتكنولوجي ،في اللجنة المكلفة بإع داد
جرد كمي ونوعي وتقديري لممتلكات

بعنوان وزارة المالية :
 الس يد جيﻼل ي ش لوش ،المراق بالمالي لوزارة التربية الوطنية،
 السيد علي حمداش ،م دير المحافظ ةالعقارية لوﻻية الجزائر.
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 1994ال ذي يح دد ص ﻼحيات وزي ر
التربية الوطنية،

ق رار وزاري مش ترك مـ ـؤرخ فــ ـي
 22ش وال عــ ـام  1438الموافــ ـق
 16يولي و ﺳ نة  ،2017يح دد ع دد
المناص ب العلي ا للعم ال المهني ين
وﺳ ائقي الس يارات والحج اب بعن وان
الح
ة والمص
اﻹدارة المرﻛزي
الﻼمرﻛزي ة والمؤﺳس ات العمومي ة
التابعة لوزارة التربية الوطنية.

وبمقتض ى المرس وم التنفي ـذي رق ـم
 54-95المؤرخ في  15رمض ان ع ام
 1415الموافق  15فبراير سنة 1995
الذي يحدد صﻼحيات وزير المالية،
وبمقتض ى المرس وم التنفي ـذي رق ـم
 05-08الم ؤرخ ف ي  11مح رم ع ام
 1429المواف ق  19ين اير س نة 2008
و المتضمن القانون اﻷساس ي الخ اص
بالعمال المهني ـين وسائق ـي السي ـارات
و الحجاب ،ﻻ سيما المادة  38منه،

ّ
إن الوزير اﻷول،
ووزير المالية،
ووزيرة التربية الوطنية،
بمقتض ى المرس وم الرئ ـاسي رقـ ـم
 307-07الم ؤرخ ف ي  17رمض ان
ع ام  1428المواف ق  29س بتمبر س نة
 2007الذي يحدد كيفيات م نح الزي ادة
اﻻس تدﻻلية لش اغلي المناص ب العلي ا
في المؤسسات و اﻹدارات العمومية.

يقررون ما يأتي :
الم ادة اﻷول ى  :تطبيق ا ﻷحك ام الم ادة
 38من المرسوم التنفيذي رقم 05-08
الم ؤرخ ف ي  11مح رم ع ام 1429
المواف ق  19ين اير س نة 2008
والمذكور أعﻼه ،يحدد ع دد المناص ب
العلي ا ذات الط ابع ال وظيفي ،بعن وان
الح
ة والمص
اﻹدارة المركزي
الﻼمركزي ة والمؤسس ات العمومي ة
التابع ة ل وزارة التربي ة الوطني ة ،كم ا
هو مبين في الجداول اﻵتية :

وبمقتض ى المرس وم الرئاس ي رق ـم
 179-17المؤرخ في  27ش عبان ع ام
 1438المواف ق  24م ايو س نة 2017
و المتضمن تعيين الوزير اﻷول،
وبمقتض ى المرس وم الرئاس ي رق ـم
 180-17المؤرخ في  28ش عبان ع ام
 1438المواف ق  25م ايو س نة 2017
و المتض من تعي ين أعض اء الحكوم ة،
المتمم،

أ( بعن وان اﻹدارة المرﻛزي ة ل وزارة
التربية الوطنية :

وبمقتض ى المرس وم التنفي ـذي رق ـم
 265-94المؤرخ في  29ربي ع اﻷول
ع ام  1415المواف ق  6س بتمبر س نة

المناصب العليا
رئيس حظيرة
رئيس مخزن
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العدد
1
1

ب( بعنوان مديريات التربية :
المناصب العليا
رئيس مخزن
رئيس مطعم
مسؤول المصلحة الداخلية

الم ادة  : 2يلح ق بأص ل ه ذا الق رار
الج دول المتعل ق بتوزي ع المناص ب
العلي ا ذات الط ابع ال وظيفي ،بعن وان
الح
ة والمص
اﻹدارة المركزي
الﻼمركزي ة والمؤسس ات العمومي ة
التابعة لوزارة التربية الوطنية.

العدد
1000
1000
500

الم ادة  : 3ينش ر ه ذا الق رار ف ي
الجري دة الرس مية للجمهوري ة
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ج( بعن وان ال ديوان ال وطني لمح و
اﻷمية و تعليم الكبار :
المناصب العليا
رئيس حظيرة
رئيس مخزن
رئيس ورشة
مسؤول المصلحة الداخلية

الجزائر في  16يوليو 2017
وزير المالية
عبد الرحمان راوية
وزيرة التربية الوطنية
نورية بن غبريت
عن الوزير اﻷول
وبتفويض منه المدير العام للوظيفة
العمومية واﻹصﻼح اﻹداري
بلقاسم بوشمال

العدد
1
1
1
1

د( بعنوان مرﻛز التموين ب التجهيزات
و الوﺳائل التعليمية و صيانتها :
المناصب العليا
رئيس حظيرة

العدد
1
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وبمقتض ى المرس وم التنفي ذي رقـ ـم
 42-17الم ؤرخ ف ي  20ربي ع الث اني
ع ام  1438المواف ق  19ين اير س نة
 2017والمتضمن توزي ع اﻻعتم ادات
المخصص ة ل وزيرة التربي ة الوطني ة
م ن ميزاني ة التس يير بموج ب ق انون
المالية لسنة ،2017

ؤرخ
مرﺳوم رئاﺳي رق م  298-17م ّ
في  25محرم ع ام  1439الموافـــ ـق
 16أﻛت وبر ﺳ نة  ،2017يتض من
تحوي ل اعتم اد إل ى ميزاني ة تس يير
وزارة التربية الوطنية.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على تقرير وزير المالية،
وبناء على الدستور ،ﻻ س يما المادت ان
 6-91و ) 143الفقرة اﻷولى( منه،

يرﺳم ما يأتي :
المادة اﻷولى  :يلغى من ميزاني ة س نة
 2017اعتم اد ق دره تس عة مﻼي ين
دين ار ) 9.000.000دج( مقي د ف ي
ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب
رق م  " 91-37نفق ات محتمل ة -
احتياطي مجمع ".

وبمقتض ى الق انون رق م 17-84
الم ؤرخ ف ي  8ش وال ع ام 1404
الموافق  7يوليو سنة  1984والمتعل ق
بقوانين المالية ،المعدل والمتمم،
وبمقتض ى الق انون رق م 14-16
الم ؤرخ ف ي  28ربي ع اﻷول ع ام
 1438المواف ق  28ديس مبر س نة
 2016والمتضمن قانون المالي ة لس نة
،2017

الم ادة  : 2يخص ﺺ لميزاني ة س نة
 2017اعتم اد ق دره تس عة مﻼي ين
دين ار ) 9.000.000دج( يقي د ف ي
ميزانية تس يير وزارة التربي ة الوطني ة
وف ي الب ابين المبين ين ف ي الج دول
الملحق بهذا المرسوم.

وبمقتضى المرس وم الرئاس ي الم ؤرخ
ف ي  20ربي ع الث اني ع ام 1438
المواف ق  19ين اير س نة 2017
والمتض من توزي ع اﻻعتم ادات
المخصص ة لميزاني ة التك اليف
المشتركة من ميزانية التسيير بموج ب
قانون المالية لسنة ،2017

الم ادة  : 3يكل ف وزي ر المالي ة
ووزي رة التربي ة الوطني ة ،ك ل فيم ا
يخص ه ،بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوري ة
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجزائر في  16أكتوبر 2017
رئيس الجمهورية
عبد العزيز بوتفليقة
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الجدول الملحق
رقم
اﻷبواب

العناوين

اﻻعتمادات
المخصصة ) دج(

وزارة التربية الوطنية
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع الجزئي اﻷول
المصالح المرﻛزية
العنوا ن الثالث
وسائل ا لمصالح
القسم الرابﻊ
اﻷدوا ت وتسيير المصالح
 01-34اﻹدارة المركزية  -تسديد ا لنفقات
4 000 ................................
000
................................
 04-34اﻹدارة المركزية  -التكاليف الملحقة
5 000
000
مجموع القسم الرابع
9 000 000
مجموع العنوان الثالث
9 000 000
مجموع الفرع الجزئي اﻷول
9 000 000
مجموع الفرع اﻷول
9 000 000
مجموع اﻻعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية ..
9 000 000
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اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﳌﺪرﺳﻴﺔ
اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﱰﺑﻮي
وﻻﻳﺔ ..............................:

ﺑﻄﺎﻗـﺔ اﺷﺘـﺮاك
أﻧـﺎ اﳌﻤﻀﻲ أﺳﻔﻠـﻪ أﻃﻠﺐ اﻻﺷﱰاك ﰲ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
 20....ﺣﺴﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 .اﻻﺳﻢ ......................................................... :
 .اﻟﻠﻘﺐ ......................................................... :
 .اﻟﻌﻨﻮان ........................................................ :
 .اﳍﺎﺗﻒ ........................................................ :
 .ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺦ .................................................... :
ﻳﺮﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺼﻚ ﺑﺮﻳﺪي ﻗﻴﻤﺘﻪ  200دج.
اﻹﻣﻀﺎء

اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﱰﺑﻮي ،ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺸﺮ
اﻟﻌﺪد  593ﺳﺒﺘﻤﱪ/أﻛﺘﻮﺑﺮ 2017

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮارد اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

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