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في إط ار اﻻس تغﻼل العقﻼن ي لل وتيرة
المدرس ية للموس م الدراس ي
 ،2019/2018و م ن أج ل تك ريس
اﻷه داف الت ي تتض منها المن اهج
التعليمي ة ف ي مختل ف المراﺣ ل
التعليمية ،و قصد توﺣيد فترات إجراء
اﻻختب ارات ،و تحقيق ا لمب دأ المس اواة
وتكافؤ الفرص ب ين التﻼمي ذ ،يش رفني
أن أواف يكم برزنام ة اﻻختب ارات
ية
نة الدراس
لية للس
الفص
.2019/2018

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
اﻷمين العام
الرقم/1654:و.ت.و/أ.ع/

السيدات و السادة مديرو التربية
الموض وع  :رزنام ة اﻻختب ارات
الفص لية للس نة الدراس ية
.2019/2018

 .1بالنسبة لمرحلة التعليم اﻻبتدائي:
الفصل الثاني الفصل الثالث
الفصل اﻷول
المستوى
اﻷولى
ابتداء من يوم
من  9إلى  13من  10إلى  9 14جوان 2019
الثانية ،الثالثة ،الرابعة
ديسمبر  2018مارس  2019ابتداء من يوم
الخامسة
 19ماي 2019
 .2بالنسبة لمرحلة التعليم المتوسط:
الفصل اﻷول
المستوى
اﻷولى ،الثانية ،الثالثة
الرابعة

من  2إلى 06
ديسمبر 2018

 .3بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي:
الفصل اﻷول
المستوى
اﻷولى ،الثانية
الثالثة

الفصل الثاني
من  03إلى 07
مارس 2019

الفصل الثاني
من  03إلى 07
مارس 2019

من  2إلى 06
ديسمبر 2018
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الفصل الثالث
ابتداء من يوم
 26ماي 2019
ابتداء من يوم
 19ماي 2019

الفصل الثالث
ابتداء من يوم
 26ماي 2019
ابتداء من يوم
 19ماي 2019

 .4بالنسبة لﻼختبارات اﻻستدراكية :
المستويات
المرحلة
الثانية ،الثالثة ،الرابعة
اﻻبتدائي
اﻷولى ،الثانية ،الثالثة
المتوسط
الثانوي

اﻷولى ،الثانية

 مﻼحظات :
 تجدر اﻹﺷارة إل ى ض رورة اتخ اذ
اﻹج راءات الﻼزم ة لتحض ير
التﻼمي ذ المعني ين باﻻختب ارات
اﻻس تدراكية ف ي المس تويات
المعني ة للمراﺣ ل التعليمي ة ال ثﻼث
و إبﻼغه م به ا ف ي الوق ﺖ
المناس ب ،و ه ذا بع د القي ام
بالتص حيح الجم اعي لمواض يع
اﻻختبارات.

التاريخ
يومي  23و  24جوان
2019
يومي  9و  10جوان
2019

 تعقد مجالس القبول و التوجيه إل ى
الس نة اﻷول ى ث انوي ومج الس
القبول و التوجيه إلى السنة الثاني ة
ث انوي ابت داء مـ ـن يـ ـوم اﻷحـ ـد
 30جوان .2019
الجزائر في  18نوفمبر 2018
اﻷمين العام
عبد الحكيم بلعابد

3

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

 2017و المتض من تع ـيين ال وزير
اﻷول،

ق رار وزاري مش ترك م ؤرخ ف ي
 26ش وال عــ ـام  1439الموافــــ ـق
 10يولي و س نة  ،2018يع دل الق رار
الــوزاري المشتــرك المـــؤرخ فـــ ـي
 3رجـ ـب عـــ ـام  1431الموافـــــ ـق
 16يوني و س نة  2010ال ذي يح دد
تعداد مناصب الشغـل وتصنيفها ومدة
العقد الخ اص باﻷع ـوان الع املين ف ي
نشاطـــ ـات الحـفـــ ـظ أو الصيــانـ ـة
أو الخ دمات بعن وان اﻹدارة المركزي ة
والمص الح الﻼمركزي ة والمؤسس ات
العمومية تحت وصاية وزارة التربي ة
الوطنية.

 وبمقتض ى المرس وم الرئاس يـؤرخ فــ ـي
رق م  243 -17المــ
ّ
ـام 1438
دة ع
 25ذي القع
الم ـوافق  17غش ﺖ س نة ،2017
والمتض من تعي ين أعض اء
الحكومة ،المعدل،
 وبمقتض ى المرس وم التنفي ذيرقــ ـم  265-94المـ ـؤرخ فـ ـي
ام 1415
ع اﻷول ع
 29ربي
المواف ق  6س بتمبر س نة 1994
ال ذي يح دد ص ﻼﺣيات وزي ر
التربية الوطنية،
 وبمقتض ى المرس وم التنفي ذي رق م 54-95الم ؤرخ ف ي  15رمض ان
ع ام  1415المواف ق  15فبراي ر
س نة  1995ال ذي يح دد ص ﻼﺣيات
وزير المالية،

إن الوزير اﻷول،
ووزير المالية،
ووزيرة التربية الوطنية،
 بمقتض ى الم ـرسوم الرئاس ي رقـ ـم 308-07الم ؤرخ ف ي  17رمض ان
ع ام  1428المواف ق  29س بتمبر س نة
 2007ال ذي يح دد كيفي ات توظي ف
اﻷع ـوان المتعاق دين وﺣق وقهم
وواجب اتهم والعناص ر المش كلة
ل رواتبهم والقواع د المتعلق ة بتس ييرهم
وك ذا النظ ام الت أديبي المطب ق عل يهم،
ﻻسيما المادة  8منه،

 وبمقتض ـى الق رار ال وزاريالمش ترك الم ـؤرخ ف ي  3رج ب
ع ام  1431المواف ق  16يوني و س نة
 2010ال ذي يح دد تع داد مناص ب
الشغ ـل وتص نيفها و م دة العق د
الخ اص ب اﻷعوان الع املين ف ي
نش اطات الحف ﻆ أو الص يانة أو
الخ دمات بعن وان اﻹدارة المركزي ة
ة
الح الﻼمركزي
والمص
والمؤسس ات العمومي ة تح ﺖ
وص اية وزارة التربي ة الوطني ة،
المعدل،

 و بمقتض ى المرس وم الرئاس ي رق م 242-17الم ؤرخ ف ي  23ذي القع دة
ع ام  1438المواف ق  15غش ﺖ س نة
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عام  1428المـــوافق  29سبتمبر سنة
 2007والم ذكور أع ﻼه ،يح دد ه ذا
القرار تعداد مناص ب الش غل المطابق ة
لنش اطات الح ـفﻆ أو الصي ـانة أو
الخـدم ـات وتص ـنيفها وك ـذا مــ ـدة
الع ـقد الخ ـاص باﻷعـ ـوان العامـلي ـن
ـة
ـوان اﻹدارة المـركـزي
بعن
والمصـالـح الﻼمركزية والمـ ـؤسسات
العم ـومية التابع ة ل وزارة التربي ة
الوطنية طبقا للجدول اﻵتي :

يـقـــــــررون ما يأتي:
الم ادة اﻷول ى  :تع دل أﺣك ام الم ادة
اﻷولى م ن الق رار ال وزاري المش ترك
الم ؤرخ ف ي  3رج ب ع ام 1431
المواف ق  16يوني و س نة ،2010
والمذكور أعﻼه ،كما يأتي:
" المادة اﻷول ى :تطبيق ا ﻷﺣك ام الم ادة
 8مــن المرســوم الرئــاســــي رقــــم
 308-07المـــؤرخ في  17رمضان
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التعداد حسب طبيعة عقد العمل
عقد محدد المدة )(2
عقد غير محدد المدة )(1
مناصب الشغل
التوقيت الكامل التوقيت الجزئي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي
4
1
842
62107
عامل مهني من المستوى اﻷول
4
عون الخدمة من المستوى اﻷول
2
437
ﺣارس
1
1589
سائق سيارة من المستوى اﻷول
11115
عامل مهني من المستوى الثاني
68
سائق سيارة من المستوى الثاني
2
عون خدمة من المستوى الثاني
1
سائق سيارة من المستوى الثالث
1
رئيس ﺣظيرة
8536
عامل مهني من المستوى الثالث
32
8870
عون وقاية من المستوى اﻷول
2
عون خدمة من المستوى الثالث
1
عامل مهني من المستوى الرابع
4
584
عون وقاية من المستوى الثاني
4
40
842
93317
المجموع
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التعداد
)( 2+ 1
62954
4
439
1590
11115
68
2
1
1
8536
8902
2
1
588
94203

التصنيف
الصنف الرقم اﻻستدﻻلي
1

200

2

219

3

240

4

263

5

288

6
7

315
348
"

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

الم ادة  : 2تلح ق بأص ل ه ذا الق رار
ج داول توزي ع تع داد مناص ب الش غل
بعن وان اﻹدارة المركزي ة وم ديريات
التربي ة بالوﻻي ات وك ذا ال دواوين
والمراك ز والمعاه د الوطني ة تح ﺖ
وصاية وزارة التربية الوطنية.

الجزائر في  10يوليو 2018
وزير المالية
عبد الرحمان راوية
وزيرة التربية الوطنية
نورية بن غبريت
عن الوزير اﻷول وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية
واﻹصﻼح اﻹداري
بلقاسم بوشمال
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 2017و المتض من تعي ين ال وزير
اﻷول،

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مرسوم تنفيذي رق م  282-18م ؤرخ
ف ي  28صـف ـر عــــ ـام 1440
الموافــــ ـق  6ن وفمبر س نة ،2018
يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير
وزارة التربية الوطنية.

و بمقتض ى المرس وم الرئاس ي رقـ ـم
 243-17الم ؤرخ ف ي  25ذي القع دة
ع ام  1438المواف ق  17غش ﺖ س نة
 2017و المتض من تعي ين أعض اء
الحكومة ،المعدل،

إن الوزير اﻷول،
 و بمقتض ى المرس وم التنفي ذي رق م 22-18المؤرخ في  4جمادى اﻷول ى
ع ام  1439المواف ق  22ين اير س نة
 2018و المتضمن توزيع اﻻعتمادات
المخصص ة ل وزيرة التربي ة الوطني ة
م ن ميزاني ة التس يير بموج ب ق انون
المالية لسنة ،2018

بناء على تقرير وزير المالية،
و بناء على الدستور ،ﻻس يما المادت ان
 4-99و  ) 143الفقرة  2منه(،
و بمقتض ى الق انون رق م 17-84
الم ؤرخ ف ي  8ﺷ وال ع ام 1404
الموافق  7يوليو سنة  1984والمتعل ق
بقوانين المالية ،المعدل و المتمم،

يرسم ما يأتي :
المادة اﻷولى  :يلغى من ميزاني ة س نة
 2018اعتم اد ق دره خمس ة مﻼيي ر
وس بعمائة و واﺣ د و س بعون مليون ا
وخمسمـائـ ـة و أﺣـ ـد عشـ ـر أل ف
دينـ ـار ) 5 .771 .511 .000دج(
مقيد في ميزاني ة تس يير وزارة التربي ة
الوطني ة ،و ف ي اﻷب واب المبين ة ف ي
الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.

و بمقتض ى الق انون رق م 11-17
المؤرخ في  8ربيع الثاني ع ام 1439
المواف ق  27ديس مبر س نة 2017
والمتضمن قانون المالية لسنة ،2018
و بمقتض ى الق انون رق م 13-18
الم ؤرخ ف ي  27ﺷ وال ع ام 1439
المواف ق  11يولي و س نة 2018
والمتض من ق انون المالي ة التكميل ي
لسنة ،2018

الم ادة  : 2يخص ص لميزاني ة س نة
 2018اعتم اد ق دره خمس ة مﻼيي ر
وس بعمائة وواﺣ د و س بعون مليون ا
وخمسمائة وأﺣـــــد عشـــــر ألـــــ ـف
دينـــــ ـار ) 5.771.511.000دج(
يقيد ف ي ميزاني ة تس يير وزارة التربي ة

و بمقتض ى المرس وم الرئاس ي رقـ ـم
 242-17الم ؤرخ ف ي  23ذي القع دة
ع ام  1438المواف ق  15غش ﺖ س نة
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بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ينش ر ف ي
الجري دة الرس مية للجمهوري ة
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الوطني ة ،و ف ي اﻷب واب المبين ة ف ي
الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة  : 3يكلف وزير المالية ووزيرة
التربية الوطنيـة ،كـل فيمــا يخصـه،

الجزائر في  6نوفمبر 2018
الوزير اﻷول
أحمد أويحي

الجدول الملحق " أ "
رقم اﻷبواب

العناويــــــــــــــن

اﻻعتمادات الملغاة
)دج(

وزارة التربية الوطنية
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الثاني
المصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الثاني
الموظفون – المعاشات و المنح
12-32

المص الح الﻼمركزي ة التابع ة للدول ة –
رار
ة و اﻷض
اش الخدم
مع
الجسدية.....................................
مجموع القسم الثاني
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع الجزئي الثاني
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90.866.000
90.866.000
90.866.000
90.866.000

الجدول الملحق " أ " )تابﻊ(
رقم اﻷبواب

العناويـــــــــــــــــــــــن
الفرع الجزئي الثالث
مؤسسات التعليم اﻷساسي والثانوي
والتقني
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم اﻷول
الموظفون – مرتبات العمل

21-31

22-31

31-31

المص الح الﻼمركزي ة التابع ة للدول ة -
مؤسس ات التعل يم اﻷساس ي  -الرات ب
الرئيسي النشاط............................
المص الح الﻼمركزي ة التابع ة للدول ة -
مؤسس ات التعل يم اﻷساس ي -
التعويضات والمنح المختلفة ............
المص الح الﻼمركزي ة التابع ة للدول ة -
مؤسس ات التعل يم الث انوي و التقن ي -
الراتب الرئيسي للنشاط ..................
مجموع القسم اﻷول

اﻻعتمادات الملغاة
)دج(

2.268.366.000
1.323.195.000
588.036.000
4.179.597.000

القسم الثالث
الموظفون – التكاليف اﻻجتماعية
21-33

المص الح الﻼمركزي ة التابع ة للدول ة -
مؤسس ات التعل يم اﻷساس ي  -الم نح
العائلية ......................................

886.237.000

23-33

المص الح الﻼمركزي ة التابع ة للدول ة -
مؤسس ات التعل يم اﻷساس ي  -الض مان
اﻻجتماعي..................................

455.456.000
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الجدول الملحق " أ " )تابﻊ(
رقم اﻷبواب

العناويـــــــــــــــــــــــن

31- 33

المصالح الﻼمركزية التابعة للدولة -
مؤسسات التعليم الثانوي و التقني -
المنح العائلية...............................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع الجزئي الثالث
مجموع الفرع اﻷول
مجموع اﻻعتمادات الملغاة..............

اﻻعتمادات الملغاة
)دج(
159.355.000
1.501.048.000
5.680.645.000
5.680.645.000
5.771.511.000
5.771.511.000

الجدول الملحق " ب "
رقم اﻷبواب

العناويـــــــــــــن
وزارة التربية الوطنية
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع الجزئي اﻷول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم اﻷول
الموظفون – مرتبات العمل

03-31

اﻹدارة المركزي ة – المس تخدمون
المتعاق دون ،الروات ب ،م نح ذات
ط ابع ع ائلي و اﺷ تراكات الض مان
اﻻجتماعي.............................
مجموع القسم اﻷول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع الجزئي اﻷول
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اﻻعتمادات المخصصة
)دج(

1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000

الجدول الملحق " ب "
رقم اﻷبواب

العناويـــــــــــــن

اﻻعتمادات المخصصة
)دج(

الفرع الجزئي الثاني
المصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم اﻷول
الموظفون – مرتبات العمل
11-31
12-31
13-31

المصالح الﻼمركزي ة التابع ة للدول ة
 الراتب الرئيسي للنشاط............المصالح الﻼمركزي ة التابع ة للدول ة
 التعويضات و المنح المختلفة......المصالح الﻼمركزي ة التابع ة للدول ة
 المس تخدمون المتعاق دون،الروات ب ،م نح ذات ط ابع ع ائلي
واﺷتراكات الضمان اﻻجتماعي ....
مجموع القسم اﻷول

239.181.000
402.874.000

37.702.000
679.757.000

القسم الثالث
الموظفون – التكاليف اﻻجتماعية
11-33
13-33

المصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
 المنح العائلية.........................المصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
 الضمان اﻻجتماعي.................مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع الجزئي الثاني
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3.240.000
67.078.000
70.318.000
750.075.000
750.075.000

الجدول الملحق " ب " )تابﻊ(
رقم اﻷبواب

العناويــــــــن
الفرع الجزئي الثالث
مؤسسات التعليم اﻷساسي والثانوي
والتقني
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم اﻷول
الموظفون – مرتبات العمل

23 -31

32 – 31
33 – 31

المصالح الﻼمركزية التابعة للدولة -
مؤسسات التعليم اﻷساسي -
المستخدمون المتعاقدون ،الرواتب،
منح ذات طابع عائلي و اﺷتراكات
الضمان اﻻجتماعي.......................
المصالح الﻼمركزية التابعة للدولة -
مؤسسات التعليم الثانوي و التقني
التعويضات و المنح المختلفة............
المصالح الﻼمركزية التابعة للدولة -
مؤسسات التعليم الثانوي و التقني
المستخدمون المتعاقدون ،الرواتب،
منح ذات طابع عائلي و اﺷتراكات
الضمان اﻻجتماعي......................
مجموع القسم اﻷول

اﻻعتمادات الملغاة
)دج(

2.446.352.000
142.960.000

2.022.850.000
4.612.162.000

القسم الثالث
الموظفون – التكاليف اﻻجتماعية
33 - 33

المصالح الﻼمركزية التابعة للدولة -
مؤسسات التعليم الثانوي و التقني -
الضمان اﻻجتماعي.......................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع الجزئي الثالث
مجموع الفرع اﻷول
مجموع اﻻعتمادات المخصصة.........
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408.274.000
408.274.000
5.020.436.000
5.020.436.000
5.771.511.000
5.771.511.000

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 اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 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  ،600ﻧﻮﻓﻤﱪ/دﻳﺴﻤﱪ 2018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮارد اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

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