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 الفهرس

 

 الصفحة 

 الوطنية التربية المركزية لوزارة اإلدارة تنظيم -2

 

 1441ذي الحجية عيا   12فيي  خّمؤر 221-11رقم  تنفيذي مرسوم

المرسيو  التنييي ي رقيم   ّـل و يتمّ، يعد2111غشت سنة  13الموافق 

جانيي  8الموافق  1441ل جمادى األولى عا  ّخ في أو  ّالمؤر 11-12

 التربييية المركزييية لييوزارة اإلدارة والمتضييمت تنظيييم 2111سيينة 

 (01/2111..)ج. ر. العدد .........................................الوطنية

 

إجراء المسابقات  لتنظيم العمومية المؤهلة المؤسسات قائمة -1

 على أساس االختبارات واالمتحانات المهنية

 

ل فيي خّميؤر   قررار سينة  يولييو 4الموافيق  1440 عيا  القعيدة ذي أو 

إجيراء  لتنظييم العموميية المؤهلية المؤسسيات يحيدد قائمية ،2019

لاللتحييا   أسيياس االختبييارات واالمتحانييات المهنيييةالمسييابقات علييى 

بمختلييييييييا الرتيييييييي  المنتمييييييييية ل سييييييييال  الخا يييييييية بالتربييييييييية 

 (48/2111.....)ج. ر. العدد ......................................الوطنية

 

 المدرسية للمطبوعات للديوان الوطني الداخلي التنظيم -3

 

 فبرايير 26الموافيق  1440 الثانيية عيا  جميادى 21 فيي خّمؤر قرار

 للمطبوعيات لليديوان اليوطني اليداخلي التنظييم ، يحيدد2019سينة 

 (41/2111........................................)ج. ر. العدد .المدرسية

 

 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية -6

 
 1441شييوال عـييـا   24فييي  خّمييؤر   181-11رقييم  مرسرروم رئاسرري

، يتضمت تحويل اعتماد إلى ميزانية 2111يونيو سنة  22الموافــــق 
 (42/2111.................)ج. ر. العدد تسيير وزارة التربية الوطنية.
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 أخر ما صدر لإلعالم
 

ق ـــــالمواف 1441ا  ــذي الحجة ع 23 في مؤرخ 230-11رقم  مرسوم تنفيذي
توزيع نيقات ميـزانيـة الـدولـة   للتـجـهـيز لسـنة يعدل  ،2111غشت سنة  24

 (02/2111)ج. ر. العدد ......................................حـس  كـل قـطـاع 2111
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

 112-29تنفيرررررررذي رقرررررررم  مرسررررررروم

ذي الحجرة عرام  21فري  خّمـــــــــرـؤر

غشررس سررنة  23المـــــــررـوافق  2660

وم ــــم المرسـّـمــل و يتّدـــعـ، ي1029

ل ّخ في أوّالمؤر 01-29التنفيذي رقم 
ق ـررـالمواف 2660عرام جمراد  اوولررى 

 و المتضرررم  1029جررانفي سرررنة  8

 المركزيررة لرروزارة اإلدارة تنظرريم

 .الوطنية التربية

 

 الوزير األول، إن

 

بنيييياء علييييى تقرييييير وزييييير التربييييية  -

 الوطنية،

 

السيما المادتان  وبناء على الدستور، -

 ( منه،2)اليقرة  143 و 11-4

 

 وبمقتضيييى المرسيييو  الرئاسيييي رقيييم -

رجييي  عيييا   4خ فيييي ّالميييؤر 11-12

 2111مارس سنة  11الموافق  1441

 و المتضمت تعييت الوزير األول،

 

وبمقتضيييى المرسيييو  الرئاسيييي رقيييم  -

رجي  عييا   24 خ فيييّالميؤر   11-111

 2111 مارس سينة31 الموافق 1441

والمتضييمت تعييييت أعضيياء الح وميية، 

 ،لّالمعد
 

وبمقتضيييى المرسيييو  التنييييي ي رقيييم  -

ل ذي الحجيية ّخ فييي أوّالميؤر   11-188

 يونييييو سييينة 23الموافيييق  1411 عيييا 

الييييي ي يحيييييدد هياكيييييل اإلدارة  1990

 المركزية وأجهزتها في الوزارات،

 

و بمقتضييى المرسييو  التنيييي ي رقييم  -

 جميييييادى لّفيييييي أو   خّالميييييؤر   11-12

 يـجاني 8 قــالمواف 1441عا   األولى

ت تنظييم اإلدارة  2111سنة  و المتضم 

 التربية الوطنية، المركزية لوزارة

 

 :  يرسم ما يأتي

 

ييد:  المررادة اوولررى ل هيي ا المرسييو  ّيع 

  بعض أح ا  المرسيو  التنييي ي ّـويت م

ل جميادى ّفيي أو   خّالميؤر   12-11رقم 

جييانيي  8الموافييق  1441األولييى عييا  

ت تنظيييم اإلدارة  2111سيينة  والمتضييم 

 المركزية لوزارة التربية الوطنية.

 

ييد:  1المررادة  ل أح ييا  المييادة األولييى ّتع 

 12-11ميييت المرسيييو  التنييييي ي رقيييم 

 جمييادى األولييى عييا ل ّفييي أو   خّالمييؤر  

 2111جييانيي سيينة  8الموافييق  1441

 :  و الم كور أعاله، و تحرر كما يأتي

تشيييييتمل اإلدارة :  الميييييادة األوليييييى"  

المركزيييية ليييوزارة التربيييية الوطنيييية، 

عليى  ،الموضوعة تحت سلطة اليوزير

 :  ما يأتي

 

 .....)بدون تغيير(.....،اومي  العام -2

 ...)بدون تغيير(....،رئيس الديوان -1

، المفتشية العامة للتربيرة الوطنيرة -3

التييي يحييدد تنظيمهييا وسيييرها بمرسييو  

 تنيي ي.
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 :  الهياكل اآلتية -4

 المديرية العامة للتعليم،– 

المديريييية العامييية للميييوارد البشيييرية – 

 والت ويت،

المديريييية العامييية للماليييية و الهياكيييل  –

 والدعم،

 مديرية التعاون و العالقات الدولية، –

 مديرية الشؤون القانونية، –

مديرييييييية الدراسييييييات اإلح ييييييائية – 

 والتقييم و االستشراف،

 مديرية األنظمة المعلوماتية ".– 

 

 2 أح ا  الميادة  ّـل و تتمّتعد:  3 المادة

 12–11ميييت المرسيييو  التنييييي ي رقيييم 

 ل جمييادى األولييى عييا ّفييي أو   خّالمييؤر  

 2111جييانيي سيينة  8الموافييق  1441

 :  يأتي او الم كور أعاله، و تحرر كم

المديرييية العاميية للتعليييم، :  2المييادة " 

 :  وت لا بما يأتي

عنا يير  إعييداد فييي المشيياركة –

 التربيية فيي مجيال الوطنيية السياسية

 والتعليم،

 النظيا  تطيوير اسيتراتيجية إعيداد –

 مجيييال التحيييوير فيييي التربيييوي

 البيداغوجي،

 تطيوير اسيتراتيجية تنيييي  تنظييم– 

 البيداغوجي، بعدها التربوي في النظا 

 االسيتراتيجية تنييي  متابعية ضيمان –

 والوسيائل بيرام  التعلييم مجيال فيي

للمدرسيية  الم مليية ل نشييطة التعليمييية

وطرائق التقييم البييداغوجي والتوجييه 

المدرسي والمهنيي والتنظييم واإلرشاد 

 المدرسي،

 األجهييزة مييع بالتنسيييق السييهر، –

 ترقية إعداد المخت ة، على والهياكل

ووسيائل التعلييم  واإلجيراءات اآللييات

 البييرام  تطبيييق تتييي  التييي والييتعلم

 التعليمية،

 األجهيزة ميع بالتنسييق المسياهمة، –

نات إعداد المخت ة، في والهياكل  مدو 

العلميية  والتجهييزات التعليمية الوسائل

 والبيداغوجية،

 تقيييييييم وطرائيييييق معيييييايير تحدييييييد –

 ةــيـدرسيــات المـيـبـمات والم تسّـالتعل

 المعالجية البيداغوجيية آلييات ووضيع

 يعيييانون الييي يت والت ييييل بالتالميييي 

 مدرسية،  عوبات

 والتوجيييه لإلرشيياد جهيياز وضييع –

 ذي عالقيييية والمهنييييي المدرسييييي

 المعنية، والهياكل باألجهزة

 التعليم تنظيم وكيييات شروط تحديد –

 والمتوسط( االبتدائي األساسي )التعليم

 العا  والت نولوجي، الثانوي و التعليم

 األجهيزة ميع بالتنسييق المسياهمة، –

 الخريطية إعيداد المعنية، في والهياكل

 المدرسية،

 التسييير كييييات وإجيراءات ضيبط –

 التربية ولمؤسساتللقسم  البيداغوجي

 والتعليم،

 بالتربيية الت يل ترقية في المساهمة –

 التحضيرية وتطويرها،

 مختليا فيي الخيا  التعليم تطوير –

 التعليم، مستويات

 التعلييييم تطيييوير فيييي المسييياهمة –

 بمختلا أش اله )الم ييا المتخ ص

 و المتخ ص(، المدم  أو/و
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 تشيريعي نيص مشيروع كل اقتراح –

 .مهامها إطار فييدخل  تنظيمي أو

 

  : ( مديريات4وتضم أربع )

  

ف ّـ، وت لي( مديرية التعلريم االبتردائي2

 :  بما يأتي

السييهر علييى تحقيييق مبييدأ التمييدرس – 

اإلجبيييياري ل طيييييال وضييييمان ت ييييافؤ 

 الير  للجميع،

ضيييمان متابعيييية تنييييي  اسييييتراتيجية  –

تطوير القطاع في التعليم االبتدائي فيي 

والوسييييييائل مجييييييال بييييييرام  التعليييييييم 

التعليمييييييييية و التنظيييييييييم المدرسيييييييييي 

 ،واألنشطة الم ملة للمدرسة

المشييياركة فيييي تحدييييد التوجيهيييات – 

إلعييييييداد بييييييرام  التعليييييييم  المنهجييييييية

االبتيييدائي و تشيييخيص مالمييي  تخيييرج 

 التالمي ، 

تحدييييد كييييييات وإجيييراءات التقيييييم  –

 ا ــ  وكـات التالميــمّـالبيداغوجي لتعل

إليييى آخييير شيييروط االنتقيييال ميييت قسيييم 

 والقبول على مستوى التعليم المتوسط،

إعييييييداد التوجيهييييييات و التعليمييييييات  –

المتعلقييية بمقييياييظ التنظييييم المدرسيييي 

 وقواعده،

المشيياركة فييي تحديييد شييروط تتييوي   –

الدراسة على مستوى التعليم االبتيدائي 

وكييييييات القبيييول فيييي السييينة األوليييى 

 متوسط.

 

 :  ( فرعيتيت2و تضم مديريتيت )

 

، المديريررررة الفرعيررررة للبيررررداغوجيا أ(

 :  ف بما يأتيّـوت ل

المشيييياركة فييييي تحديييييد التوجهييييات – 

لتعلييم االبتيدائي االعامة إلعيداد بيرام  

 و مراجعتها،

ضمان متابعة تطبيق بيرام  التعلييم  –

 االبتدائي،

السييهر علييى ضييمان متابعيية توزيييع  –

ال تيييييي  المدرسييييييية وكيييييي ا الوسييييييائل 

 التعليمية األخرى،

مات والتقييم ّـت ميم مخططات التعل  – 

البيييداغوجي والمراقبيية المسييتمرة فييي 

 التعليييييم االبتييييدائي بعنييييوان كييييل سيييينة

 دراسية، و السهر على تحيينها،

تنظيم األنشطة البيداغوجية واليزمت – 

 الدراسي،

المشييييياركة فيييييي دراسييييية و تحلييييييل  –

النتيييييائ  المدرسيييييية لتالميييييي  التعلييييييم 

 االبتدائي.

 

الفرعيرررررررة للتنظررررررريم  المديريرررررررة ب(

 :  ف بما يأتيّـ، و ت لالمدرسي

 ..................)بدون تغيير(............

 

ف ّـوت ليمديرية التعليم المتوسر،،  (1

 :  بما يأتي

ضيييمان متابعيييية تنييييي  اسييييتراتيجية – 

تطوير القطاع في التعليم المتوسط فيي 

مجييييييال بييييييرام  التعليييييييم والوسييييييائل 

المدرسي واألنشيطة التعليمية والتنظيم 

 ،للمدرسة الم ملة

المشييياركة فيييي تحدييييد التوجيهيييات  –

المنهجييييييية إلعييييييداد بييييييرام  التعليييييييم 
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المتوسيييييط وتحدييييييد مالمييييي  تخيييييرج 

 التالمي  في نهاية التعليم المتوسط،

ضييبط كييييييات التقيييييم البييييداغوجي – 

لمات التالمي  و ك ا شروط االنتقال  لتع 

 مت قسم إلى آخر،

شياد مدرسيي ومهنيي إعداد جهاز إر –

الت ييال والسيهر علييى متابعية تنيييي ه با

 مع األجهزة والهياكل المعنية،

و التعليمييييييات  إعييييييداد التوجيهييييييات– 

المتعلقيييية بمقيييياييظ و قواعييييد التنظيييييم 

 المدرسي في التعليم المتوسط،

المشيياركة فييي تحديييد شييروط تتييوي  – 

نهاييية التمييدرس فييي التعليييم المتوسييط 

النهيائي الي ي وشروط تنظيم االمتحان 

يخول الحق في الح يول عليى شيهادة 

 التعليم المتوسط.

 

 :  ( فرعيتيت2و تضم مديريتيت )

 

المديريرررررة الفرعيرررررة للبيرررررداغوجيا  أ(

ا ـمييـب فّـلييـت و ي، ـاد المدرسررـواإلرشرر

 :  يــيأت

المشييياركة فيييي تحدييييد التوجيهيييات – 

العامة إلعيداد بيرام  التعلييم المتوسيط 

 ومراجعتها،

متابعة تطبيق بيرام  التعلييم ضمان – 

 المتوسط،

ت ميم مخططات التعل مات و التقييم – 

البيييداغوجي والمراقبيية المسييتمرة فييي 

 التعلييييم المتوسيييط، بعنيييوان كيييل سييينة

 دراسية، و السهر على تحيينها،

تنظيم األنشطة البيداغوجية واليزمت – 

 الدراسي،

المشييييياركة فييييييي دراسيييييية النتييييييائ  – 

المدرسييييية لتالمييييي  التعليييييم المتوسييييط 

 وتحليلها، 

ضيييبط مبيييادو و شيييروط و طييير  – 

وإجييييييييراءات اإلرشيييييييياد المدرسييييييييي 

والمتابعييييية النيسيييييية للتالميييييي  طيلييييية 

مسييييارهم الدراسييييي، و السييييهر علييييى 

 تنيي ها،

ترقيييية المعالجييية البيداغوجيييية فيييي  –

 التعليم المتوسط،

الدراسيات و األبحيا  المشاركة في  –

 .ذات العالقة بالتطور البيداغوجي

 

المديريرررررررة الفرعيرررررررة للتنظررررررريم  ب(

  : ف بما يأتيّـو ت لالمدرسي، 

 ...................)بدون تغيير(...........

  

مديريررررة التعلرررريم العررررانوي العررررام  -3

  : بما يأتي فّـت ل ، ووالتكنولوجي

ضيييمان متابعيييية تنييييي  اسييييتراتيجية – 

تطوير القطاع في التعليم الثانوي العا  

والت نولوجي في مجيال بيرام  التعلييم 

والوسائل التعليمية والتنظييم المدرسيي 

 واألنشطة الم ملة للمدرسة،

المشييياركة فيييي تحدييييد التوجيهيييات  –

المنهجية إلعداد برام  التعليم الثيانوي 

العيييا  والت نوليييوجي وتحدييييد مالمييي  

 تخرج التالمي ،

شييييع  ومسييييارات التعليييييم تنظيييييم  –

 الثانوي العا  والت نولوجي،

نييييية الوسيييييائل التقنيييييية  – إعيييييداد مدو 

 البيداغوجية،
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تحدييييد مالمييي  االلتحيييا  والخيييروج – 

لجميع مسيتويات التعلييم الثيانوي العيا  

 والت نولوجي،

المشييييياركة فيييييي متابعييييية التجدييييييد  –

البيييداغوجي للتعليييم و تطييور مختلييا 

 المواد،

التقيييييم البييييداغوجي ضييبط كييييييات – 

لتعل مات التالمي  وك ا شيروط االنتقيال 

 مت قسم إلى آخر،

إعداد جهاز توجيه مدرسي والسيهر – 

علييييى متابعيييية تنيييييي ه، بالتشيييياور مييييع 

 الهياكل المعنية،

إعييييييداد التوجيهييييييات والتعليمييييييات  –

المتعلقيييية بمقيييياييظ وقواعييييد التنظيييييم 

المدرسيييي فيييي التعلييييم الثيييانوي العيييا  

 ي،والت نولوج
المشيياركة فييي تحديييد شييروط تتييوي   –

نهايييية التميييدرس فيييي التعلييييم الثيييانوي 
 العييا  و الت نولييوجي و شييروط تنظيييم

النهائي ال ي يخول الحق في  متحاناإل
الح ول على شيهادة ب الورييا التعلييم 

 الثانوي.
 

 :  ( فرعيتيت2و تضم مديريتيت )
 
المديريرررررة الفرعيرررررة للبيرررررداغوجيا  أ(

ا ـيـمــب فّـلــت ، و المدرسيوالتوجيه 
 :  يـيأت
المشييياركة فيييي تحدييييد التوجيهيييات – 

العاميية إلعييداد بييرام  التعليييم الثييانوي 

 العا  والت نولوجي ومراجعتها،

المشييييياركة فيييييي تحدييييييد و تجدييييييد – 

المسارات الدراسية للتالميي  و كييييات 

 التقييم البيداغوجي، واالنتقيال والقبيول

 العا  والت نولوجي،في التعليم الثانوي 

ت ميم مخططات التعلمات و التقييم – 

البيييداغوجي والمراقبيية المسييتمرة فييي 

التعلييييم الثيييانوي العيييا  والت نوليييوجي، 

بعنيييوان كيييل سييينة دراسيييية، و السيييهر 

 على تحيينها،

ضمان متابعة تطبيق بيرام  التعلييم  –

 الثانوي العا  و الت نولوجي،

ليزمت تنظيم األنشطة البيداغوجية وا– 

 الدراسي،

المشييييياركة فيييييي دراسييييية و تحلييييييل – 

النتيييييائ  المدرسيييييية لتالميييييي  التعلييييييم 

 الثانوي العا  و الت نولوجي،

ت يييميم مخططيييات عميييل لتطيييوير – 

 االبت ار البيداغوجي،

المشاركة في تحديد شروط و طر  – 

و إجييراءات التوجيييه المدرسييي خييالل 

المسيييييار الدراسيييييي، و السيييييهر عليييييى 

 تطبيقها، 

ترقيييية المعالجييية البيداغوجيييية فيييي – 

 التعليم الثانوي العا  والت نولوجي،

المشاركة في الدراسيات و األبحيا  – 

 .ذات العالقة بالتجديد البيداغوجي

 

المديريرررررررة الفرعيرررررررة للتنظررررررريم  ب(

 :  بما يأتيف ّـت لو المدرسي، 

 ...............)بدون تغيير(.............. 

 

مديريرررررررة التعلررررررريم المت صررررررر   -6

 :  بما يأتيف ّـت لووالتعليم ال اص، 

ضيييمان متابعيييية تنييييي  اسييييتراتيجية  –

تطوير القطاع في التعلييم المتخ يص 

و التعلييييم الخيييا  فيييي مجيييال بيييرام  

التعليييم و الوسييائل التعليمييية و التنظيييم 
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المدرسييييييييي و األنشييييييييطة الم مليييييييية 

 للمدرسة،

السييييييهر علييييييى تطييييييوير التربييييييية – 

التحضييييرية و العميييل عليييى تعميمهيييا 

 وترقية التعليم المتخ ص، 

السهر على تطبيق األح يا  المتعلقية – 

 ،بمؤسسات التربية و التعليم الخا ة

السييييهر بالتنسيييييق مييييع القطاعييييات – 

المعنيييية، عليييى ضيييمان تعلييييم م ييييا 

ذوي االحتياجييييييات  ليائييييييدة التالمييييييي 

 الخا ة.

ختيييار ف يية مييت تالمييي  تحضييير و ا– 

الثانوييات ذوي المواهي  المتمييزة فييي 

مادة أو عيدة ميواد لتمثييل الجزائير فيي 

 المنافسات العلمية الدولية،

الت يل بترقية نخبة مدرسية لتطيوير  –

  االمتياز و االبت ار و النقد.

 

  : فرعيتيت (2) وتضم مديريتيت

 

 المديريرررررررررة الفرعيرررررررررة للتربيرررررررررة أ(

التحضرررريرية و التعلرررريم المت صرررر ، 

 :  بما يأتيف ّـت لو

ترقييية التربييية التحضيييرية والعمييل – 

علييييى تعميمهييييا تييييدريجيا فييييي قطيييياع 

 التربية الوطنية،

المشاركة في إعداد تعليم متخ ص – 

يسييييييم  بتطييييييوير قييييييدرات اإلبييييييداع 

واالبت ار لدى التالميي  الي يت يمتل يون 

مواه  متمي زة و يحققيون نتيائ  تثبيت 

 تيوقهم، والسهر على متابعة تنيي ه،

اكتشيييياف التالمييييي  ذوي المواهيييي  – 

المتمييييييزة المتح يييييليت عليييييى نتيييييائ  

 استثنائية تثبت التيو ،

لت يييييل، بالتنسيييييق مييييع القطاعييييات ا –

المعنييييييية، بتمييييييدرس التالمييييييي  ذوي 

 االحتياجات الخا ة،

السيييهر عليييى ضيييمان تعلييييم م ييييا – 

ا أو للتالمي  ال يت يعانون تأخرا مدرسي

  عوبات في التعلم،

السيييهر عليييى تيسيييير إعيييادة إدمييياج  –

التالمييييي  المتمدرسيييييت فييييي الخييييارج 

العائييييييديت إلييييييى أر  الييييييوطت فييييييي 

 المسارات المدرسية للتعليم،

المشاركة في وضع مخططات تعليم  –

اللغييييية العربيييييية واللغييييية األمازيغيييييية 

والثقافيية األ ييلية ليائييدة أبنيياء الجالييية 

 الوطنية في المهجر،

تنظيييييييم مشيييييياركة الجزائيييييير فييييييي  –

األولمبياد الجهوية و الدولية في التعليم 

 الثانوي العا  والت نولوجي.

 

المديرية الفرعية للتعليم ال اص،  ب(

 :  بما يأتي فّـت ل و

السهر عليى تطيوير التعلييم الخيا  – 

 وترقيته،

اإلشييييراف علييييى أشييييغال الهي ييييات – 

الم لية بدراسة فيت  مؤسسيات التربيية 

 التعليم الخا ة و المشاركة فيها،و 

ضييييييمان متابعيييييية تنيييييييي  البييييييرام   –

والمواقييييت الرسيييمية للتعلييييم ودراسييية 

مقترحيييات النشييياطات االختياريييية فيييي 

 .مؤسسات التربية والتعليم الخا ة

السهر على تطبيق األح يا  المتعلقية  –

 بمؤسسات التربية و التعليم الخا ة.

المشيييياركة فييييي إعييييداد الن ييييو   –

 ."المنظمة للتعليم الخا  و إثرائها
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مييت  3ة ّتعييدل أح ييا  الميياد:  6 المررادة

 12–11المرسييييييو  التنيييييييي ي رقييييييم 

ل جمييادى األولييى عييا  ّفييي أو   خّالمييؤر  

 2111جييانيي سيينة  8الموافييق  1441

 :  و الم كور أعاله، و تحرر كما يأتي

المديريية العامية للميوارد :  3المادة "  

 :  يأتيبما  فّـت ل و، البشرية و الت ويت

المشييييياركة فيييييي إعيييييداد السياسييييية  –

القطاعييية لتنظييييم وت ييويت مسيييتخدمي 

 قطاع التربية الوطنية،

تنييييييي  سياسييييية تو ييييييا وت يييييويت  –

 مستخدمي قطاع التربية الوطنية،

ضيييمان متابعييية المسيييارات المهنيييية  –

 للمستخدميت وضبط التعداد،

السييييييهر علييييييى تطبيييييييق األح ييييييا   –

التنظيمييييييية المرتبطيييييية التشييييييريعية و 

بتسيييير المسييارات المهنييية و بت يييويت 

 مستخدمي قطاع التربية الوطنية،

إعيييييييداد المخططيييييييات القطاعيييييييية  –

والالمركزية لتسييير الميوارد البشيرية 

 أثناءلت ويت المتخ ص و الت ويت او 

الخدميييييية لمييييييو يي قطيييييياع التربييييييية 

الوطنييية، و الم ييادقة عليهييا بالتنسيييق 

ميييييع األجهيييييزة و الهياكيييييل المعنيييييية، 

 نجازها،إوالسهر على متابعة 

المبيييييييادرة بالدراسيييييييات المتعلقييييييية  –

بالمسارات المهنية والقوانيت األساسية 

والت يييويت لمختليييا األسيييال  التابعييية 

 لقطاع التربية الوطنية،

القطاعييية  االسييتراتيجيةتنظيييم تنيييي   –

 لتسيير وت ويت المستخدميت،

ضيييييبط معيييييايير و أسيييييالي  تقيييييييم  –

 المستخدميت، 

وضع أجهيزة ضيبط لضيمان فعاليية  –

 معايير و أسالي  تقييم المستخدميت،

المسييياهمة فيييي ترقيييية البحييي  فيييي  –

 مجال الموارد البشرية والت ويت،

المشاركة في إعيداد مشياريع تسييير  –

ارد البشيييرية فيييي إطيييار وت يييويت الميييو

التعيياون الييوطني و الييدولي، وضييمان 

متابعتها وتنيي ها بالتنسيق مع األجهزة 

 و الهياكل المعنية،

اقتييراح كييل مشييروع نييص تشييريعي  –

 وتنظيمي يدخل في إطار مهامها.

 

 :  (2وتضم مديريتيت )

 

 فّـت ليو ،مديرية الموارد البشررية( 2

  : بما يأتي

التخطيط في إعداد سياسة  المشاركة– 

لميييييوارد البشيييييرية لقطييييياع التربيييييية ل

 الوطنية، 

تنييييي  سياسييية تو ييييا مسيييتخدمي – 

وزارة التربيييييية الوطنيييييية و إدارتهيييييم 

 وتسييرهم،

ضيييييمان متابعييييية المسيييييار المهنيييييي  –

 للمستخدميت وضبط التعداد،

السييييييهر علييييييى تطبيييييييق األح ييييييا   –

التشييييييريعية و التنظيمييييييية المرتبطيييييية 

المسييارات المهنييية لمسييتخدمي بتسيييير 

 التربية الوطنية، قطاع

المبيييييييادرة بالدراسيييييييات المتعلقييييييية  –

بالمسييييييييارات المهنييييييييية و القييييييييوانيت 

األساسييية لمختلييا األسييال  و الرتيي  

 .التابعة لقطاع التربية الوطنية

 
  



12 
 

 :  ( مديريات فرعية3وتضم ثال  )

 

المديريرررررة الفرعيرررررة لمسرررررت دمي  أ(

 :  بما يأتي فّـت لو اإلدارة المركزية، 

ضمان تو يا و تسييير مسيتخدمي – 

اإلدارة المركزييييية و ميتشييييي التربييييية 

 سيييييييت األجانيييييي ّالوطنييييييية والمييييييدر

سيت الجزائرييت ّوالمستخدميت و المدر

 العامليت في الخارج،

ضيييييمان متابعييييية تسييييييير ميييييديري – 

 الثانويات،

ضييييمان تسيييييير مسييييتخدمي اإلدارة – 

 المركزية،

اليييي يت يشييييغلون تسيييييير المييييو ييت – 

و ييائا عليييا فييي الدوليية و المنا يي  

العليييا فييي اإلدارة المركزييية و متابعيية 

تسيييير المنا يي  العليييا علييى مسييتوى 

 المؤسسات العمومية تحت الو اية،

الت ييييييل بملييييييات معاشيييييات تقاعيييييد  –

 المستخدميت المسي ريت مركزيا،

ضييمان معالجيية الشيي اوى فييي إطييار – 

بعتهيا ميع ميي و ضيمان متاّـالتظلم السل

 الم ال  المعنية،

ضبط االحتياجات إليى المسيتخدميت – 

المسي ريت مركزيا و اتخاذ اإلجيراءات 

 .الالزمة مع الم ال  المعنية لتغطيتها

 

المديريرة الفرعيرة لمتابعرة تسرريير  ب(

، مسرررررت دمي المصرررررالة الالمركزيرررررة

 :  بما يأتي فّـت لو

ضييمان متابعيية التسيييير الالمركييزي  –

الخا يييية بقطيييياع التربييييية ل سييييال  

 الوطنية ومراقبته،

المشييييياركة فيييييي تنظييييييم مسيييييابقات  –

تو يييييا األسييييال  التابعيييية للتسيييييير 

 الالمركزية،

متابعة تسييير المنا ي  العلييا عليى  –

 مستوى مديريات التربية،

تنسيييييق عملييييية توزيييييع المييييو ييت  –

مؤسسيييات الت يييويت  المتخيييرجيت ميييت

 على مديريات التربية، حس  الحاجة،

تحضيييييير ملييييييات الطعيييييون ضيييييد  –

العقوبات التأديبية مت الدرجتيت الثالثية 

سييييييتخدميت و الرابعيييييية الخا يييييية بالم

 المسي ريت ال مركزيا.

 

المديريررة الفرعيررة لضررب، تسرريير  ج(

 :  يأتيبما  فّـت ل، و المسارات المهنية

دراسية المخططييات السينوية لتسيييير  –

الموارد البشرية للم يال  الالمركزيية 

 ومتابعتها،

ضبط عدد المنا   المالية وتحدييد  –

االحتياجييات حسيي  رتيي  المسييتخدميت 

 التابعيت للتسيير الالمركزي،

دراسة و اقتيراح الطير  و الوسيائل  –

ال ييليييييية بتحسيييييييت أسييييييالي  تسيييييييير 

 المسارات المهنية و ع رنتها،

المسيييياهمة فييييي إعييييداد الن ييييو  – 

التنظيميية المتعلقية بالمسيارات المهنيية 

 .مختلا األسال  التابعة للقطاعل

 

ا ـيـمـب فّـلـت ، و  ــة التكويـمديري (2

 :  يــيأت

إعييداد مخططييات ت ييويت المييو ييت – 

 وتحسيت مستواهم وضمان تنيي ها،
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ممارسة الو اية البيداغوجيية عليى – 

مؤسسييييات الت ييييويت التابعيييية لييييوزارة 

 التربية الوطنية،

المشيييييياركة فييييييي إعييييييداد ميزانييييييية  –

 الت ويت،

المسيييييياهمة فييييييي ترقييييييية البحيييييي  – 

البيييييداغوجي و توزيييييع الوثييييائق ذات 

 ال لة،

إعيييداد بيييرام  و مواقييييت الت يييويت – 

 والقيا  بتقييمها.

 

 :  ( فرعيتيت2وتضم مديريتيت )

 

المديريررررررررة الفرعيررررررررة للتكرررررررروي   أ(

  : بما يأتي فّـت لو المت ص ، 

إعداد الن يو  التنظيميية المتعلقية  –

للمييييييو ييت بييييييالت ويت المتخ ييييييص 

الت ييويت و سييييرها  وتنظيييم مؤسسييات

 والسهر على تطبيقها،

القيييا  ببرمجيية الت ييويت المتخ ييص  –

للميييو ييت فيييي إطيييار مخطيييط تنميييية 

 الموارد البشرية،

المسيييياهمة فييييي تحديييييد احتياجييييات  –

القطاع في مجال التو يا عت طرييق 

 الت ويت المتخ ص،

إعييداد بييرام  الت ييويت المتخ ييص  –

 ييييويت و توزيعهييييا فييييي مؤسسييييات الت

 والسهر على تنيي ها،

ضمان متابعة و مراقبة تنيي  برام   –

الت ييويت المتخ ييص و القيييا  بتقييمهييا 

باالت يييييال ميييييع الهياكيييييل واألجهيييييزة 

 المعنية،

المشيياركة مييع الهياكييل المعنييية فييي  –

إعيييييداد األدوات البيداغوجيييييية و كييييي ا 

إنجيييييياز الدراسييييييات و البحييييييو  ذات 

 المتخ ص.ال لة بالت ويت 

 

المديريررة الفرعيررة للتكرروي  أثنرراء  ب(

  : ف بما يأتيّـو ت ل ال دمة،

تحديييييييد االحتياجييييييات وإح ييييييائها  –

وإعداد البرنام  الوطني للت ويت أثنياء 

 الخدمة باالت ال مع الهياكل المعنية،

ضييمان متابعيية العمليييات المبرمجيية  –

فيييييي إطيييييار الت يييييويت أثنييييياء الخدمييييية 

 ومراقبتها و تقييمها،

المشيياركة فييي إ ييدار الوثييائق ذات  –

ال ييلة ببرنييام  الت ييويت أثنيياء الخدميية 

 وجمعها و توزيعها،

ترقييية الت ييويت عييت بعييد و تطييوير  –

 ."منظومته

 

مييت  4تعييدل أح ييا  المييادة :  5المررادة 

 12–11المرسييييييو  التنيييييييي ي رقييييييم 

ل جمييادى األولييى عييا  ّفييي أو   خّالمييؤر  

 2111جييانيي سيينة  8الموافييق  1441

 :  الم كور أعاله، و تحرر كما يأتيو 

 

المديريييية العامييية للماليييية :  4الميييادة " 

 :  بما يأتي فّـت لوالهياكل و الدعم، و

 

المشييييياركة فيييييي إعيييييداد السياسييييية  –

القطاعييية فييي مجييال ميزانييية التسيييير 

 ،والتجهيز ومتابعة تنيي ها

المشييياركة فيييي إعيييداد إسيييتراتيجية  –

الهياكيييل تطيييوير القطييياع فيييي مجيييال 

 ،والتجهيزات المدرسية

إعداد اإلسيتراتيجية الوطنيية لترقيية  –

الحييياة المدرسييية فييي أبعادهييا التربوييية 
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وال ييييييحية واالجتماعييييييية والثقافييييييية 

والرياضييييية والترفيهييييية فييييي قطيييياع 

 ،التربية الوطنية

تنسيييييق جميييييع العمليييييات المتعلقيييية  –

بإعيييييداد الميزانيييييية السييييينوية للقطييييياع 

 ،وتنيي ها

 القيا ، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، –

بتجسيييييد كييييل عملييييية متعلقيييية بتحديييييد 

االحتياجيييييات ميييييت الوسيييييائل الماليييييية 

والمادييية، فييي مجييال ميزانييية التسيييير 

 ،والتجهيز

العميييييييل عليييييييى تحيييييييدي  النظيييييييا   –

 ،الميزانياتي و ضمان متابعته

السييهر علييى تنيييي  السياسيية الوطنييية  –

التالمييييييي  للييييييدعم المدرسييييييي ليائييييييدة 

 ،المعنييت

السهر على تنييي  السياسية القطاعيية  –

لتطييوير النشيياطات االجتماعييية ليائييدة 

 ،مستخدمي القطاع

اقتييراح كييل مشييروع نييص تشييريعي  –

 أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها.

 

  : ( مديريات3وتضم ثال  )

 

، ( مديرية الموارد المالية و الماديرة2

 :  بما يـأتي فّـت لو

 

القيا  بالتنسيق ميع الهياكيل المعنيية،  –

بإنجاز العمليات المتعلقة باالحتياجيات 

إلـى الوسيائل الماليية و الماديية خا ية 

تقدير االحتياجات في مجال اعتميادات 

 التسيير والتجهيز،

إعييييداد ميزانييييية تسيييييير و تجهيييييز  –

اإلدارة المركزييييية و تنيييييي ها ومسيييي  

 المحاسبة الخا ة ب ل ،

لتوفيق بيت المعطيات المالية القيا  با –

لمديرييييية المييييوارد المالييييية والمادييييية 

 والخزينة العمومية،

تحضيييييييير ال ييييييييقات العموميييييييية  –

 وتنيي ها ومتابعتها،

ضيييييمان أمانييييية اللجنييييية القطاعيييييية  –

والسييييهر علييييى  لل يييييقات العمومييييية

 ،احترا  إجراءات إعداد العقود

مراقبيييية التسيييييير المييييالي والمييييادي  –

 العمومية تحت الو اية،للمؤسسات 

تسيييير األمييال  العقارييية والمنقوليية  –

ق يييييييييد تلبيييييييييية احتياجيييييييييات اإلدارة 

 .المركزية

 

 :  ( مديريات فرعية4و تضم أربـع )

 

المديريرررررررة الفرعيرررررررة لتقرررررررديرات  أ(

 :  بما يأتي فّـت ل، والميزانية

تحضيييير ميزانيييية التسييييير و تنييييي  – 

االلتزاميييييييييات المتعلقييييييييية بالنيقيييييييييات 

 ومراقبتها،

تزوييييييد جمييييييع م يييييال  القطييييياع – 

بالوسائل الماليية الموجهية إليى ضيمان 

 تسيير الهياكل و تأطير التالمي ،

تخ ييييييص االعتميييييادات الالزمييييية – 

لتسييييير المؤسسيييات العموميييية تحيييت 

 الو اية،

العمييل علييى تحييدي  نظييا  الميزانييية – 

 وضمان متابعته،

مراقبيية مييدونات ميزانيييات الهي ييات  –

 ة تحت الو اية وتحليلها.العمومي
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الفرعيرررررة للمحاسررررربة  ب( المديريرررررة

، وت لييييا بمييييا والصررررفقات العموميررررة

 :  يأتـي

تنييييييي  ميزانيييييية اإلدارة المركزيييييية – 

 ومس  المحاسبة الخا ة بها،

ضيييييمان ت ييييييية نيقيييييات التسييييييير – 

والتجهيييز لييإلدارة المركزييية، و األميير 

 ب رفها،

ضييمان ت يييية أجييور و تعويضييات  –

اإلدارة المركزييييية و األميييير مييييو يي 

 ب رفها،

ضييييمان سييييير الوكاليييية المركزييييية – 

 للنيقات لوزارة التربية الوطنية،

ضيييييمان سيييييير اللجنييييية القطاعيييييية – 

 لل يقات وأمانتها،

إعييييداد و تقييييديم مليييييات ال يييييقات  –

التابعييييية لمجيييييال اخت يييييا  اللجنييييية 

 القطاعية،

ضيييييمان متابعييييية تنييييييي  ال ييييييقات  –

 القطاعية، العمومية التابعة للجنة

مساعدة المؤسسيات العموميية تحيت  –

كيييييية إبيييرا  ال ييييقات  الو ييياية فيييي

 .والعقود

 

المديرية الفرعيرة لمراقبرة تسريير  ج(

 ،المؤسسات العمومية تحرس الوصراية

 :  بما يأتـي فّـت لو

توزيييييييع إعانييييييات الدوليييييية علييييييى  –

المؤسسييات العمومييية تحييت الو يياية 

ق ييييييد دفييييييع أجييييييور و تعويضييييييات 

ونيقات سير ه ه المؤسسات  المو ييت

 و مراقبة تسييرها،

ضيييييمان مراقبييييية التسييييييير الميييييالي  –

والمحاسبي للمؤسسات العمومية تحت 

 الو اية،

تزويييد المؤسسييات العمومييية تحييت – 

الو ييييياية بالن يييييو  ذات الطيييييابع 

الميييالي و المحاسيييبي، و السيييهر عليييى 

  .تطبيقها

 

 د( المديريررة الفرعيررة للوسررائل العامررة

  : بما يأتي فّـت لو ،الممتلكاتو 

تمييويت اإلدارة المركزييية بالوسييائل  –

الماديييييييية و الخيييييييدمات الضيييييييرورية 

 وضمان تسييرها،

ضيييمان الشيييروط الماديييية الالزمييية – 

 لنشاطات هياكل اإلدارة المركزية،

ضيييمان نظافييية و  ييييانة األميييال  – 

المنقوليية و العقارييية المخ  يية لسييير 

 الم ال  المركزية، 

ضمان الت يل بالملتقييات و النيدوات  –

التيييي تنظمهيييا اإلدارة المركزيييية عليييى 

 مسيييييييتوييت الييييييييوطني و الجهييييييييويال

 ،ومتابعتها

تنظيييم عمليييات التسيييير و التيينقالت – 

 والسهر على حست إجرائها،

 .تسيير حظيرة السيارات– 

 

 الهياكرررررل و التجهيرررررزات مديريرررررة (1

  : بما يأتي فّـت لو

المشييييياريع المشيييياركة فيييييي إعيييييداد – 

التمهيدييييييية و المخططييييييات السيييييينوية 

والمتعددة السنوات لتطوير القطاع فيي 

 مجال برمجة االستثمارات وتمويلها،

ضيييييمان متابعييييية و مراقبييييية تنييييييي   –

المخططيييييييات السييييييينوية و المتعيييييييددة 
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السييينوات لبيييرام  االسيييتثمار و إعيييداد 

 ح يلة عنها،

إعييييييداد و تحييييييييت مقيييييياييظ بنيييييياء – 

التجهييييزات، المؤسسيييات المدرسيييية و 

وضييمان متابعيية و مراقبيية اإلنجييازات 

 بالتنسيق مع القطاعات المعنية،

السييييييهر علييييييى وضييييييع الخريطيييييية  –

المدرسيييييية، بالتنسييييييق ميييييع الهياكيييييل 

 والقطاعات المعنية،

 ييييييانة و تهي ييييية متابعييييية ضييييمان  –

الهياكيييييييل القاعديييييييية و التجهييييييييزات 

 المدرسية،

إنجاز كل دراسة ضرورية لتطيوير – 

القاعديييييييية و التجهييييييييزات الهياكيييييييل 

القاعدييية السييتقبال التالمييي  فييي إطييار 

 نوعية النظا  التربوي وأدائه، تحسيت

السهر على الحييا  عليى الممتل يات – 

 .التابعة لقطاع التربية الوطنية

 

 :  فرعيتيت (2 ) وتضم مديريتيت

 

المديرية الفرعية لمتابعة و تقييس  أ(

، االسررررررتعمارات المدرسررررررية برررررررام 

  : بما يأتي فّـت لو

السيييهر عليييى متابعييية تنييييي  إعيييداد – 

المخططيييييييات السييييييينوية و المتعيييييييددة 

 السنوات لبرام  االستثمار،

ضييبط المنهجييية و المقيياييظ التقنييية – 

والتنظيمييييية للبنيييياءات و التجهييييييزات 

المدرسيييية فضيييال عيييت تلييي  المتعلقييية 

بمتابعة تنييي   ييانة ممتل يات القطياع 

المسييييجلة فييييي إطييييار البرنييييام  غييييير 

 الممركز و المحافظة عليها، 

تحضير العمليات اإلداريية و التقنيية – 

المتعلقة بمختلا مشاريع االستثمارات 

 ،المدرسية طبقا للتنظيم المعمول به

ضمان متابعة و تقييم انجياز بيرام  – 

االسييتثمار الالمركزييية علييى مسييتوى 

الواليات و التحويالت المالية ومراقبية 

 مطابقتها للمقاييظ التنظيمية و التقنية،

تحدييييد القيييوا  الميييادي لالحتياجيييات – 

 بعنوان كل سنة دراسية،

تطبييق  السهر على احتيرا  ومتابعية– 

التنظيم المعمول به و المقياييظ التقنيية 

فيييي مجيييال  ييييانة و تجدييييد الهياكيييل 

 .القاعدية و التجهيزات المدرسية

 

المديريررررررة الفرعيررررررة لل ريطررررررة  ب(

 :  بما يأتي فّـت ل، والمدرسية

 

تحضير المعطيات األساسية إلعيداد – 

المخططيييييييات السييييييينوية و المتعيييييييددة 

 السنوات لبرام  االستثمار، 

ضييبط منهجييية و مقيياييظ تحضييير – 

إعيييداد الخريطييية المدرسيييية و وضيييع 

 أدوات ع رنتها،

تطييييييييوير و تحييييييييدي  الخريطيييييييية – 

المدرسييييييية ق ييييييد تحقيييييييق مبييييييادو 

اإلن اف و ت افؤ الير ، ميت خيالل 

تشخيص اليوار  بيت الواليات وداخل 

 الوالية،

وضييع األدوات واآلليييات المناسييبة، – 

بالتنسييييييق ميييييع القطاعيييييات المعنيييييية، 

ضيييييمان مطابقييييية أشيييييغال اإلنجييييياز ل

للمعايير الخا ية للبنياءات المدرسيية، 

واحتيييرا  برنيييام  توزييييع المشييياريع، 

 وك ا مواعيد التسليم،
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مسيي  البطاقييية الوطنييية لمؤسسييات – 

 التربية والتعليم الخا ة وتسييرها،

السيييييهر عليييييى تطبييييييق القيييييرارات – 

 .المؤسسات المدرسية المتعلقة بإنشاء

 

مديريررررة دعررررم اونشررررطة العقافيررررة  -3

والرياضررررية و النشرررراط االجتمرررراعي، 

 :  وت لا بما يأتي

إعيييداد إسيييتراتيجية دعيييم األنشيييطة  –

الثقافييية والرياضييية والترقييية التربوييية 

ومتابعيييييية تنيييييييي ها علييييييى مسييييييتوى 

 المؤسسات التربية و التعليم،

ب ل دراسية تتعليق بتطيوير  المبادرة –

ية األنشيييييييييطة الثقافيييييييييية والرياضييييييييي

 واالجتماعية وال حية،

تطيييييوير انيتييييياح المدرسييييية عليييييى  –

 محيطها االجتماعي والثقافي،

ترقييية و تطييوير عمليييات التضييامت  –

السيييييما تليييي  المرتبطييييية  ،المدرسييييي

بالمطاعم المدرسيية و المين  الدراسيية 

والمسيييييييياعدة الدراسييييييييية و متابعيييييييية 

 تسييرها،

 ترقية ال حة في الوسط المدرسي، –

األنشيطة االجتماعيية ضمان متابعية  –

 ليائدة مو يي القطاع.

 

 :  فرعيتيت  (2)وتضم مديريتيت 

 

المديريررة الفرعيررة لرردعم اونشررطة  (أ

  : وت لا بما يأتي العقافية والرياضية

ترقية النشياط الرياضيي فيي الوسيط  –

 ، وتطويره المدرسي

إعييييداد مخطييييط تطييييوير المنشيييي ت  –

 الرياضية المدرسية وتجهيزها،

تنظييييم النشييياطات الثقافيييية و الينيييية  –

 والتربوية في الوسط المدرسي، 

تنظيم التظياهرات العلميية و األدبيية  –

و الينييييية علييييى المسييييتوييت الييييوطني 

 والدولي و المشاركة فيها و متابعتها،

ترقيييييية ودعيييييم إنشييييياء الجمعييييييات  –

 والنوادي ذات الطابع التربيوي والينيي

فييييي مؤسسييييات التربييييية  والرياضييييي

 والتعليم،

ضمان متابعية البطيوالت الرياضيية  –

المدرسية الوطنية و الدولية و اكتشاف 

المواهيييييي  الرياضييييييية و مرافقتهييييييا، 

 ،بالتنسيق مع القطاعات المعنية

تشجيع التبادالت الثقافية و التربويية  –

 الوطنية والدولية،
تطوير األنشطة التيي تسيم  بانيتياح  –

 .ى محيطهاالمدرسة عل
 
المديريررة الفرعيرررة لرردعم النشررراط ( ب

 :  بما يأتي فّـت ل، واالجتماعي
 
ترقيييييييييية التضيييييييييامت المدرسيييييييييي  –

والنشيييياطات االجتماعييييية فييييي مجييييال 
 المن  و المطاعم المدرسية،

تنظييييم ال يييحة المدرسيييية وضيييمان  –

متابعتها بالتنسيق مع م يال  اليوزارة 

 الم لية بال حة،

فييي الوسييط  ترقييية الوقاييية ال ييحية –

 المدرسي وتطويرها،

المشيييييياركة فييييييي ترقييييييية النشيييييياط  –

االجتميييياعي ليائييييدة مييييو يي القطيييياع 

بالتنسيييييق مييييع القطاعييييات والشييييركاء 

 المعنييت، 

إعييييداد مخططييييات إنشيييياء وحييييدات  –

 ."ال شا والمتابعة وتطويرها
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و  ـيـرســا  المـيـ ــ  أحّـمتت:  4المادة 

ل ّخ في أوّالمؤر 12–11التنيي ي رقم 
ق ـييـالمواف 1441جمييادى األولييى عييا  

و الميييييي كور  2111جيييييانيي سيييييينة  8

 1م يرر  6م رر و  6أعاله، بمادتيت 

 :  تحرران كما يأتي

 

مديريية الدراسيات :  م رر 6المادة "  

 اإلح يييائية و التقيييييم و االستشيييراف،

 :  وت لا بما يأتي

إعيييييييداد الدراسيييييييات والتحقيقيييييييات  –

النظييا  اإلح ييائية المرتبطيية بتطييوير 

 التربوي، والسهر على تحيينها،

قييييادة عمليييية وضيييع جهييياز التقيييييم  –

الييداخلي والخييارجي للنظييا  التربييوي، 

 والسهر على تطويره،

إعييداد المؤشييرات النوعييية المتعلقيية  –

بتنييييي  إجيييراءات و مخططيييات تنميييية 

مطابقتهيييييا عليييييى القطييييياع، والسيييييهر 

ل هيييييييداف اإلسيييييييتراتيجية الوطنيييييييية 

 ة،والمقاييظ الدولي

وضيييييع األدوات المسييييياعدة عليييييى  –

التقيييييم والقييييادة و ييينع القيييرار تحيييت 

ت يييرف جمييييع اليييياعليت فيييي النظيييا  

 التربوي،

تشييييخيص فيييير  تطييييوير النظييييا   –

التربيييييوي، بالتعييييياون ميييييع الهياكيييييل 

 المعنية، والسهر على ترقيتها،

المبيييادرة و/ أو المشييياركة فيييي كيييل  –

دراسيية استشييرافية ضييرورية لتطييوير 

 وتنميته،القطاع 

اقتييراح كييل مشييروع نييص تشييريعي  –

 أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها.

 
 

 :  ( فرعيتيت2وتضم مديريتيت )
 

أ( المديريرررررررة الفرعيرررررررة للدراسرررررررات 
 :  بما يأتي فّـت لو:  اإلحصائية

جمع المعطيات اإلح ائية المتعلقية  –

بالنظييا  التربييوي وتحليلهييا واسييتغاللها 

 نشرها،ضمان و

علييييييى االستق يييييياءات اإلشييييييراف  –

الشيييييياملة و الدراسييييييات اإلح ييييييائية 

 المتعلقة بالقطاع،

تأسيييييظ بنيييي  معطيييييات إح ييييائية  –

يتعلييق بالقطيياع و السييهر علييى تحيينييه 

 وضمان توزيعه على نطا  واسع،

القيا  باسيتغالل المؤشيرات المتعلقية  –

 وتحليلها. بإح اءات القطاع

 

ب( المديريررة الفرعيررة لتقيرريم النظررام 

بمييا  فّـت لييو واالستشرررا ،التربرروي 

 :  يأتي

إعداد المؤشيرات التيي تسيم  بتقيييم  –

انع يياس تنيييي  سياسيية تطييوير النظييا  

التربييييييوي انطالقييييييا مييييييت األهييييييداف 

 االستراتيجية المسطرة،

وضيع جهياز لتقيييم النظيا  التربييوي  –

 اعتمادا على مؤشرات نوعية،

وضييع جهيياز وطنييي لمتابعيية وتقييييم  –

 للتالمي ،الم تسبات الدراسية 

تهي يييييييية الظييييييييروف الضييييييييرورية  –

والمناسيييييبة لمشييييياركة القطييييياع فيييييي 

التحقيقيييات الدوليييية لتقيييييم الم تسيييبات 

الدراسيييييية و طريقييييية سيييييير النظيييييا  

 التربوي،

متابعييييية ودراسييييية كيييييل التغييييييرات  –

بالتنسيق مع  التربوي المتعلقة بالمحيط

 ،الهياكل المعنية
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إعداد كيل دراسية استشيرافية تسيم   –

رؤى جدييييييييييدة خا ييييييييية بتطيييييييييوير 

بييييييياإلجراءات المرافقييييييية ل نشيييييييطة 

 التربوية."

 

مديريية األنظمية :  1م رر  6" المادة 

 :  بما يأتي فّـت لالمعلوماتية، و

المشيييياركة فيييييي إعيييييداد المشييييياريع  –

التمهيدية و مخططيات تطيوير القطياع 

اسيييتخدا  تعمييييم فيييي مجيييال إدمييياج و

ت نولوجييييات اإلعيييال  واالت يييال فيييي 

 ،الوطنيةقطاع التربية 

ضيييييمان متابعييييية ومراقبييييية تنييييييي   –

مخططات التطوير في مجال اسيتعمال 

ت نولوجيييات اإلعييال  و االت ييال فييي 

 التربية وإعداد ح يلة عنها،

اسييييييييتغالل و تطييييييييوير األنظميييييييية  –

المعلوماتييية و تطبيقييات اإلعييال  اآللييي 

المركزييية والمؤسسيييات لييدى الهياكييل 

 تحت الو اية،

بضيمان  تطوير األدوات التي تسم  –

اليقظييييية الت نولوجيييييية فيييييي القطييييياع، 

 والسهر على تنظيم تنيي ها،

ضيييمان المسييياعدة التقنيييية لمختليييا  –

الهياكييييل بهييييدف القيييييا  بيييياإلجراءات 

الضييييييرورية إلدميييييياج ت نولوجيييييييات 

اإلعييال  و االت ييال لتحقيييق األهييداف 

 للحوكمة اإلل ترونية،االستراتيجية 

تقييييم احتياجييات القطيياع فييي مجييال  –

قواعييد و مقيياييظ األمييت المعلوميياتي، 

 وضمان احترا  تطبيقها،

إعداد و اقتراح بدائل وحلول مم نية  –

ألبيييرز مشييياكل القطييياع فيييي المجيييال 

المعلوميييياتي بالتنسيييييق مييييع الهياكييييل 

 المعنية، والهي ات

ضييمان متابعيية حظيييرة التجهيييزات  –

 وماتية لقطاع التربية الوطنية.المعل

 

 :  فرعيتيت (2 ) وتضم مديريتيت

 

المديرية الفرعيرة لتطروير اونظمرة  أ(

بميا  فّـت لي، ووالتطبيقات المعلوماتيرة

 :  يأتي

وضيييع نظيييا  معلومييياتي مؤسسييياتي  –

شامل للقطاع، و السهر على اسيتغالله 

 وتطويره،

اسيييتخدا  جمييييع أنظمييية المعلوميييات  –

"  المهنيييية"  المعلوماتييييةوالتطبيقيييات 

 كحلييول لالحتياجييات المعبيير عنهييا مييت

مختليييا هياكييييل الييييوزارة، و ضييييمان 

انسجا  إدماجها في النظا  المعلومياتي 

 المؤسساتي الشامل للقطاع،

ت ميم و تطوير أنظمية المعلوميات  –

والتطبيقات المعلوماتيية داخيل مختليا 

 هياكل القطاع،

وضييييع أدوات اليقظيييية المعلوماتييييية  –

 القتراح إدماجها في القطاع،

ضيييمان المسييياعدة التقنيييية المتعلقييية  –

بتطييييوير بوابيييية القطيييياع و اسييييتغالل 

شيييب ات التوا يييل االجتمييياعي لنشييير 

 .المعلومة الجوارية للقطاع

 

الفرعيرررررة للتجهيرررررزات  ب( المديريررررة

، والشرررررربكات واومرررررر  المعلومرررررراتي

 :  بما يأتي فّـت لو

تحديييد احتياجييات القطيياع فييي مجييال  –

ة ـييييـظ المعلوماتيـييييـاييـاألدوات و المق
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ميييييت أجيييييل إعيييييداد إطيييييار مرجعيييييي 

 معلوماتي معياري موجه للتربية،

متابعة حظيرة اإلعال  اآللي لقطياع  –

 التربية الوطنية،

السييييييهر علييييييى اإلدميييييياج األمثييييييل  –

والمنسييييييييجم ألنظميييييييية المعلومييييييييات 

والشب ات المعلوماتية للقطاع وضمان 

 حست سيرها،

الموا يات التقنية التح م في وضع  –

القتنيييييييياء التجهيييييييييزات و األنظميييييييية 

 والشب ات المعلوماتية للقطاع،

وضييييع األدوات الالزميييية لضييييمان  –

اليقظييية الت نولوجيييية فيييي مجيييال أميييت 

 .التجهيزات و الشب ات المعلوماتية "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8و  2تلغى أح ا  المادتيت :  7المادة 

 12–11ميييت المرسيييو  التنييييي ي رقيييم 

ل جمييادى األولييى عييا  ّفييي أو   خّالمييؤر  

 2111جييانيي سيينة  8الموافييق  1441

المتضيييمت تنظييييم اإلدارة المركزيييية و 

 .لوزارة التربية الوطنية

 

ينشييير هييي ا المرسيييو  فيييي  : 8المرررادة 

ة ـييـّـوري ييـــهــة للجمـييّـسميييّالجريييدة اليير

 . ةـّـعبي  ـّـالش  ة ـّـيمقراطي  ّة الد  ـّـالجزائري  

 

 2111غشت  13 الجزائر في

 الوزير اوول

 نور الدي  بدوي
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 

 عرام القعردة ذي لّأو   فري خّمرؤر   قررار
 ،2019سنة  يوليو 4الموافق  1440

العموميرررة  المؤسسرررات يحررردد قائمرررة
 المسررا بقررات إجررراء لتنظرريم المؤهلررة
 واالمتحانرات أسراس االختبرارات علرى

 الرتررب بم تلرر  لاللتحررا  المهنيررة
 بالتربيرة ال اصرة لألسرال  المنتميرة
 .الوطنية

 
 الوطنية، التربية وزير ّإن  
 
 140–66رقيم  المرسيو  بمقتضيى -

 1386 ييير عييا   12 فييي خالمييؤر  
والمتعلق  1966 سنة يونيو 2 الموافق

ذات  القيرارات بعيض بتحريير ونشير
التيي تهيم  الييردي أو التنظيميي الطيابع
  ،ّـوالمتم   لّالمعد   المو ييت، وضعية

 
رقـــم  رئاسيال المرسو  وبمقتضى -
عيا   رجي  24 في خالمؤر   111–11

 2019سنة  مارس 31 الموافق 1441
 الح ومة، أعضاء والمتضمت تعييت

 
رقـيـم  التنييي ي المرسو  وبمقتضى -
القعييدة  ذي 16فييي  خّالمييؤر 14–81
سينة  يونييو 20 الموافيق 1409 عيا 

وطني  ديوان والمتضمت إنشاء 1181
ل ّالمعيييييد   والمسيييييابقات، لالمتحانيييييات

  ،ّـوالمتم
 
و بمقتضى المرسيو  التنييي ي رقيم  -
خ في أول رمضان عا  ّالمؤر   11–11

 1111مارس سنة  22الموافق  1411
و المتعليييق بسيييلطة التعيييييت والتسييييير 
اإلداري بالنسيييبة للميييو ييت وأعيييوان 

اإلدارة المركزييييييييييييية و الواليييييييييييييات 
والبلديات و المؤسسات العموميية ذات 

 الطابع اإلداري،
 
وبمقتضى المرسو  التنيي ي رقـــم  -
شيوال عيا   11خ فيي ّالمؤر   310–18

أكتييييييوبر سيييييينة  11الموافييييييق  1421
و المتضييمت القييانون األساسييي  2118

الخا  بيالمو ييت المنتمييت ل سيال  
ل ّالخا ييية بالتربيييية الوطنيييية، المعيييد  

   ،ّـوالمتم  
 
مقتضى المرسيو  التنييي ي رقيم و ب -
جميييييادى  3خ فيييييي ّالميييييؤر   114–12

أبرييل  20الموافيق  1433الثانية عيا  
الي ي يحيدد كييييات تنظييم  2112سنة 

المسييابقات و االمتحانييات و اليحييو  
المهنييييية فييييي المؤسسييييات و اإلدارات 

 العمومية و إجرائها،
 
خ فــييـي ّو بمقتضييى القييرار المـييـؤر   -
المــوافــييـق  1430 ـيــييـر عــييـا   2
اليييي ي يحييييدد  2113ديسييييمبر سيييينة  0

قائمييية المؤسسيييات العموميييية المؤهلييية 
لتنظيييم إجييراء المسييابقات علييى أسيياس 
االختبيييييارات و االمتحانيييييات المهنيييييية 
لاللتحييييا  بمختلييييا الرتيييي  الخا يييية 

 بالتربية الوطنية،
 

 :  يقرر ما يأتي
 

تطبيقييا ألح ييا  المييادة :  المررادة اوولررى
م ـــيييـ ي رقـيييـالتنييميييت المرسيييو   11
جميييييادى  3خ فيييييي ّالميييييؤر   114–12

أبرييل  20الموافيق  1433الثانية عيا  
الي ي يحيدد كييييات تنظييم  2112سنة 

المسييابقات و االمتحانييات و اليحييو  
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المهنييييية فييييي المؤسسييييات و اإلدارات 
العمومية و إجرائها، يهدف ه ا القرار 
إلى تحدييد قائمية المؤسسيات العموميية 

ظيم إجراء المسيابقات عليى المؤهلة لتن
أسييييياس االختبيييييارات و االمتحانيييييات 
المهنييييية لاللتحييييا  بمختلييييا الرتيييي  
المنتميييية ل سيييال  الخا ييية بالتربيييية 

 الوطنية.
 

ي ـييـوان الوطنـييـف الديّـي ليي:  1المررادة 
لالمتحانات و المسابقات بتنظيم إجراء 
المسيييابقات عليييى أسييياس االختبيييارات 

لاللتحا  بمختلا واالمتحانات المهنية 
الرتيييي  المنتمييييية ل سييييال  الخا يييية 

 بالتربية الوطنية.
 

يم يييييت لميييييدير اليييييديوان :  3المرررررادة 
الييوطني لالمتحانييات و المسييابقات أن 
ر، عنييد الحاجيية،  ينشييب بموجيي  مقيير 

 مراكز امتحان ملحقة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر إليييى  ترسيييل نسيييخة ميييت هييي ا المقييير 
ة ـييـالعموميفيية بالو يييية ّـالسييلطة الم ليي

واإل يييالح اإلداري فيييي أجيييل عشيييرة 
 ( أيا ، ابتداء مت تاريخ إمضائه.11)
 

خ ّتلغى أح ا  القرار الميؤر  :  6المادة 
ق ـيـالمواف 1430ا  ـيـر عــ ي 2ي ــف
اليييي ي يحييييدد  2113ديسييييمبر سيييينة  0

قائمييية المؤسسيييات العموميييية المؤهلييية 
لتنظيييم إجييراء المسييابقات علييى أسيياس 

االمتحانيييييات المهنيييييية االختبيييييارات و 
لاللتحييييا  بمختلييييا الرتيييي  الخا يييية 

 بالتربية الوطنية.
 

ينشيييير هيييي ا القييييرار فييييي :  5المررررادة 
ة ـييـّـوري ييـــهــة للجمـييّـسميييّالجريييدة اليير
 . ةـّـعبي  ـّـة الش  ـّـيمقراطي  ّة الد  ـّـالجزائري  

 
 2111يوليو  4 في الجزائر
 الوطنية التربية وزير
 بلعابد الحكيم عبد
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 
 العانيرة جمراد  21 فري خّمرؤر   قررار
 سرنة فبرايرر 26 الموافرق 1440 عرام

 للديوان الداخلي التنظيم يحدد ،2019
 .المدرسية للمطبوعات الوطني

 
 الوطنية، التربية وزيرةّ إن  
 
 مــيـرق الرئاسيي المرسيو  بمقتضى -
 القعيدة ذي 25 فيي خالميؤر   12-243
 سينة غشيت 17 الموافيق 1438 عيا 

 أعضييييياء تعيييييييت والمتضيييييمت 2112
 ل،ّالمعد   الح ومة،

 
 رقيم التنييي ي المرسيو  وبمقتضيى -
 الثانيية جميادى 4 فيي خالمؤر   11-11
 سينة ينياير لّأو   الموافيق 1410 عيا 

 اليييييديوان إنشييييياء والمتضيييييمت 1111
 المدرسييييييية، للمطبوعييييييات الييييييوطني

 منه، 6 لمادةا سيما ال  ،ّـوالمتم لّالمعد  
 
 رقيم التنييي ي المرسيو  وبمقتضيى -
 األول ربييع 29 في خّالمؤر   14-265
  سينة سيبتمبر 6 الموافيق 1415 عيا 

 وزيير  يالحيات يحيدد الي ي 1994
 الوطنية، التربية

 
 :  يأتي ما تقرر

 
 6المادة ألح ا  تطبيقا : اوولى المادة
 11-11 رقييم التنيييي ي المرسييو  مييت

 عييا  الثانييية جميادى 4 فييي خّالميؤر
 ،1990 سنة يناير لّأو الموافق 1410
 أعيياله، والميي كور  ّـوالمتميي لّالمعييد  
 التنظييم تحدييد إليى القيرار هي ا يهدف

 للمطبوعيات اليوطني لليديوان اليداخلي
  ييل  فييي يييدعى اليي ي المدرسييية،

 ".الديوان" النص
 

 الييداخلي التنظيييم يشييمل:  2 المررادة
 ال ي العا  المدير سلطة تحت للديوان،
 :  يأتي ما مساعد، عا  مدير يساعده

 اإلنتاج، مديرية -
 التقنية، المديرية -
 النشر، مديرية -
 اإلمداد، مديرية -
 والتوزيع، التجارة مديرية -
 والمحاسبة، المالية مديرية -
 العامة، اإلدارة مديرية -
 والمراقبة، التدقيق مديرية -
 والنشير للتوزييع الوالئيية المراكيز -

 البيييع ونقيياط واليييروع البيييداغوجي
 ميت 3 الميادة فيي عليهيا المن يو 
 11-11 رقيييييييم التنييييييييي ي المرسيييييييو 

 عييا  الثانييية جمييادى 4 فييي خّالميؤر  
 ،1990 سنة يناير لّأو   الموافق 1410
 .أعاله والم كور  ّـوالمتم   لّالمعد  
 

 للتوزييع الوالئيية المراكيز قائمية تحيدد
 ونقياط والييروع البييداغوجي والنشير
 العيا  الميدير ميت مقيرر بموج  البيع،
 .للديوان

 
 :  مهامه أداء في العا  المدير يساعد

 واألمت، بالوقاية م لا مساعد، -
 التسيير، بمراقبة م لا مساعد، -
 مراكز مع بالتنسيق م لا مساعد، -

 التوزيع،
 بالتخطيط، م لا مساعد، -
 بالدراسييات م لييييت (4) وأربعيية -

 ميت مقيرر بموجي  مهيامهم تحيدد
 .للديوان العا  المدير



24 
 

 اإلنتييييياج مديريييييية تضيييييم  :  3 المرررررادة

 :  فرعيتيت (2) مديريتيت

 ،1 لإلنتاج اليرعية لمديريةا -
 .2 لإلنتاج اليرعية المديرية -
 

 :  يأتي بما الخ و ، على وت لا،
 وبرامجه، اإلنتاج أهداف تحقيق -
 أنشطة ومراقبة متابعة نظا  وضع -

 اإلنتاج،
 اإلنتيياج تقييارير ودراسيية إعييداد -

 الالزمة، التدابير واتخاذ
 التقنيية المياوضيات فيي المسياهمة -

 العتاد، اقتناء عقود حول
 الالزميية االسييتثمارات اقتييراح -

 .لإلنتاج وال مي النوعي للتحسيت
 

 التقنيييية المديرييية تضييم:  4 المررادة
 :  فرعيتيت (2) مديريتيت

 مسيار لمراقبية اليرعيية المديريية -
 الت نيع،

 .للتخطيط اليرعية المديرية -
 

 :  يأتي بما الخ و ، على وت لا
 الت نيع سياسة إعداد في المساهمة -

 ل يل األعبياء مخططيات وتوزييع
 إنتاج، وحدة

 واعتمادها، اإلنتاج برام  وضع -
 الطابع ذات المشاكل بجميع الت يل -

 بالميادة بيالتمويت المتعلقية التقنيي
 اإلنتاج، وتجهيزات األولية

 وحييدات بيييت والتنسيييق الييربط -
 بالتجارة، الم لا والهي ل اإلنتاج

 األشيغال متابعية إجيراءات وضيع -
 .ومراقبتها

 
 

 رـيـالنش ةــيـمديري مــــيـتض:  5 المادة
 :  فرعيتيت (2) مديريتيت

 المدرسي للنشر اليرعية المديرية -
 المدرسي، وشبه

 والمحافظة للتوثيق اليرعية المديرية -
 .البيداغوجية الوثائق على

 
 :  يأتي بما الخ و ، على وت لا

 نشير سياسية تحدييد فيي المشياركة -
 المدرسيي وشيبه المدرسيي ال تيا 

 وت ميمهما،
 المؤلييا بيييت التوا ييل ضييمان -

 والديوان،
 وشييبه المدرسييي ال تييا  إعييداد -

 ذل ، وت ور المدرسي
 المنشيورات إنتياج عملييات تنسييق -

 والسيهر المدرسيية وشيبه المدرسية
 جودتها، على

 المييؤلييت مييع التوا ييل ضييمان -
 بإعيادة مشيتر ، باتييا  والقييا ،
 .المخطوطات و ياغة كتابة

 
 اإلميييداد مديريييية تضيييم:  6 المرررادة

 :  فرعيتيت (2) مديريتيت
 العامة، للوسائل اليرعية المديرية -
 .لل يانة اليرعية المديرية -
 

 :  يأتي بما الخ و ، على وت لا
ييه خييا  برنييام  إعييداد -  موج 

 لل يانة،
 واإلعيال  التقنيية الوسيائل تسييير -

 للديوان، التابعة للهياكل اآللي
 الديوان، ممتل ات تسيير -
 المخازن، تسيير -
 .العامة الوسائل تسيير -
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 التجييييارة مديرييييية تضييييم:  7 المررررادة
 :  فرعيتيت (2) مديريتيت والتوزيع

 للتجارة، اليرعية المديرية -
 .للتوزيع اليرعية المديرية -
 

 :  يأتي بما الخ و ، على وت لا
 السياسيية إعييداد فييي المسيياهمة -

 والعمل للديوان، والتوزيع التجارية
 تطبيقها، على

 ال تيييييا  تسييييييير عمليييييية متابعييييية -
 إليى إعيداده ميت انطالقيا المدرسيي

 توزيعه، غاية
 الشييروط دفيياتر واعتميياد إعييداد -

 المناولة، وعقود
 وتسيليم اسيتال  ومراقبية متابعية -

 المناولة، عقود محل ال ت 
 التجياري التسييير وتنسييق متابعية -

 البييييييع ونقييييياط الوالئيييييية للمراكيييييز
 التحسييييييييت إجيييييييراءات واقتيييييييراح
 .المناسبة

 
 الماليييييية مديريييييية تضيييييم:  8 المرررررادة

 :  فرعيتيت (2) مديريتيت والمحاسبة
 للمالية، اليرعية المديرية -
 العامية للمحاسيبة اليرعية المديرية -

 .والتحليلية
 

 :  يأتي بما الخ و ، على وت لا
 المالية السياسة إعداد في المساهمة -

 تنيي ها، على والسهر للديوان،
 وتسييير العامية المحاسيبة مسي  -

 للديوان، المالية الخزينة
 لليديوان، التحليليية المحاسيبة مس  -

 وحسابات الح ائل إعداد سيما ال
 وتحديييد المحتمليية االسييتغالل
 الت اليا،

 مجيال فيي تمويل مخططات إعداد -
 والسييهر واالسييتثمار االسييتغالل

 الييوار  تحدييد وكي ا تنييي ها على
 بتحليلها، والقيا 

 المالية، الوثائق حيظ -
 الملتز  النيقات مطابقة على السهر -

 .الميعول الساري التشريع مع بها
 

 العامة اإلدارة مديرية تضم:  9 المادة
 :  فرعية مديريات (3) ثال 

 للمسييتخدميت اليرعييية المديرييية -
 والت ويت،

 لمسييتخدمي اليرعييية المديرييية -
 التوزيع، مراكز

 .الوقائي ل مت اليرعية المديرية -
 

 :  يأتي بما الخ و  على وت لا
 السياسيية إعييداد فييي المسيياهمة -

 البشرية، الموارد بتسيير المتعلقة
 لليديوان البشيرية الميوارد تنظييم -

 وإدارتها،
 االجتماعية، الشؤون تسيير تطوير -
 وتحدييد خا ية تنظيميات وضيع -

 والتنظيمات القوانيت تطبيق شروط
 بالديوان، المتعلقة

 وتحسييت الت ويت مخططات إعداد -
 المدير اقتراح على بناء المستوى،

 .تنيي ها وضمان للديوان، العا 
 

 التييييدقيق مديرييييية تضييييم:  10 المررررادة
 :  فرعيتيت (2) مديريتيت والمراقبة

 والمراقبة للتدقيق اليرعية المديرية -
 المركزيية اإلدارة مسيتوى عليى

 للديوان،
 والمراقبة للتدقيق اليرعية المديرية -

 .التوزيع مراكز مستوى على
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 :  يأتي بما الخ و ، على وت لا
 وذات ناجعيية إجييراءات وضييع -

 الهياكيل بمراقبية خا ية م يداقية
 للديوان، التابعة

 أنشيطة مختليا ومراقبية تنشييط -
 مطابقتهيا وضيمان الديوان، هياكل
 الميعول، الساري التنظيم مع

 اإلجيراءات تطبييق عليى السيهر -
 المديرية عت ال ادرة والتوجيهات

 للديوان، العامة
 المعلومييات م ييداقية ضييمان -

 ميت ال يادرة البيانيات ومختليا
 السييما بالتسييير، الم ليية الهياكيل
 م يييييييال  مييييييت ال ييييييادرة تليييييي 

 المحاسبة،
 تسييير هياكيل ت ييل عليى السيهر -

 المالحظييييات بمجمييييل الييييديوان
 ال يادرة التحيظيات ميت وغيرهيا

 .الخارجية المراقبة أجهزة عت
 

 الوالئيية المراكيز رّـيسي ي:  11المرادة 
 .مديرون والنشر البيداغوجي للتوزيع

 
 لليييييييديوان العيييييييا  الميييييييدير  ّيييييييييو  
  ريـــديـم ىــإل ةــالمالي اداتــمـاالعت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والنشيييير للتوزيييييع الوالئييييية المراكييييز
 ب يتهم يت رفون ال يت البيداغوجي،

 .ثانوييت بال رف آمريت
 

 ا ـــييـالع رــييـالمدي تـييّـيعييي:  12 المررادة
 اليييوزير ميييت قيييرار بموجييي  المسييياعد
 عليى بنياء الوطنيية، بالتربيية الم ليا
 .للديوان العا  المدير مت اقتراح

 
 الميييييييييديرون يعييييييييييت  :  13 المرررررررررادة

 اليرعييييييون والمييييديرون المركزيييييون
 للتوزيييييع الوالئييييية المراكييييز ومييييديرو
 والمسييييياعدون البييييييداغوجي والنشييييير
 مقيرر بموجي  بالدراسات، والم ليون

 .للديوان العا  المدير مت
 

 األح ييييا  جميييييع تلغييييى:  14 المررررادة
 .القرار له ا المخالية

 
 فيييي القيييرار هييي ا ينشييير:  15 المرررادة

ة ـييـّـوري ييـــهــة للجمـييّـسميييّالجريييدة اليير
 . ةـّـعبي  ـّـة الش  ـّـيمقراطي  ّالد   ةـّـالجزائري  

 
 2019 فبراير 26 في الجزائر

 الوطنية التربية وزيرة
 نورية ب  غبريس
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 

خ ّمرؤر   282–29مرسوم رئاسي رقم 
 قـــرررـالمواف 2660 عـرررـامشررروال  16
، يتضررررررم  1029سررررررنة يونيررررررو  17

تسررريير تحويرررل اعتمررراد إلرررى ميزانيرررة 
 وزارة التربية الوطنية.

 
 ،الدولةرئيظ  ّإن  
 
 بناء على تقرير وزير المالية، -
 
و بنيييياء علييييى الدسييييتور، ال سيييييما  -

( 6)اليقيييييييرة  112و  6–11 الميييييييواد
 ( منه،)اليقرة األولى 143و
 
 12–84و بمقتضيييى القيييانون رقيييم  -

 1414ال عييييا  ّشييييو 8خ فييييي ّالمييييؤر
والمتعليق  1184يوليو سنة  2الموافق 

  ،ّـل و المتمّبقوانيت المالية، المعد
 
 18–18و بمقتضيييى القيييانون رقيييم  -

ربييييع الثيييياني عييييا   11خ فييييي ّالميييؤر
ديسيييييمبر سييييينة  22الموافيييييق  1441
لسينة المالية و المتضمت قانون  2118
2111، 

 
وبمقتضييييييى المرسييييييو  الرئاسييييييي  -

جمييادى األولييى عييا   21خ فييي ّالمييؤر  
ســيييـنة  جيييانيي 28الموافــيييـق  1441
و المتضمت توزيع االعتمادات  2111

المخ  يييييييية لميزانييييييييية الت يييييييياليا 
المشتركة مت ميزانية التسيير بموجي  

 .2111قانون المالية لسنة 
 
 

وبمقتضى المرسو  التنيي ي رقـــم  -
جميييييادى  21خ فيييييي ّالميييييؤر 34–11

 جانيي 28الموافق  1441األولى عا  
و المتضييييييمت توزييييييييع  2111سيييييينة 

 االعتمييييييادات المخ  يييييية لييييييوزيرة
التربييية الوطنييية مييت ميزانييية التسيييير 

 .2111بموج  قانون المالية لسنة 
 

 :  يرسم ما يأتي
 

يلغى ميت ميزانيية سينة :  المادة اوولى
ثالثيييية ماليييييير قييييدره  اعتميييياد 2111
سييبعة و سييبعون مليونيييا مائيية و وأربع

وتسييييعمائة و عشيييييرون ألييييا دينيييييار 
دج( مقيييييييد فييييييي  3.422.121.111)

المشييييتركة و فييييي ميزانييييية الت يييياليا 
 –نيقيات محتملية"  11–32البا  رقم 

 احتياطي مجمع ".
 

يخ يييص لميزانيييية سييينة :  1المرررادة 
ثالثيييية ماليييييير اعتميييياد قييييدره  2111

وأربعمائيية و سييبعة و سييبعون مليونيييا 
وتسييييعمائة و عشيييييرون ألييييا دينيييييار 

يقييييييييد فيييييييي دج(  3.422.121.111)
ميزانية تسييير وزارة التربيية الوطنيية 
و فيييي األبيييوا  المبينييية فيييي الجيييدول 

 الملحق به ا المرسو . 
 

ي لــييـا وزيــييـر الماليـــييـة :  3المررادة 
كيييل فيميييا  ،و وزييييرة التربيييية الوطنيييية

يخ ه، بتنيي  ه ا المرسو  ال ي ينشر 
ة ـييييييييّـسميييييييييّالجريييييييييدة الييييييييرفييييييييي 
ة ـييييييّـالجزائري يييييية ـييييييـّـوري ييييييـــهــللجم
 . ةـّـعبي  ـّـة الش  ـّـيمقراطي  ّالد  
 

 2111 يونيو 22الجزائر في 
 الدولةرئيس 

القادر ب  صالةعبد 



28 
 

 الجدول الملحق

رقم 
 اوبواب

 العناوي 
االعتمادات 

 الم صصة )دج(

 
 
 
 
 
 
 
 

 
31-21 

 
31-22 

 
31-23 

 
 
 
31-31 

 
 
31-32 

 
 
31-33 

 
 

 وزارة التربية الوطنية
 الفرع اوول
 فرع وحيد

 الفرع الجزئي العالث
 والتقنيوالعانوي مؤسسات التعليم اوساسي 

 العنوان العالث
 وسائل المصالة
 القسم اوول

 مرتبات العمل - الموظفون
مؤسسيات –الم ال  الالمركزيية التابعية للدولية

 للنشاط.......الرات  الرئيسي  - التعليم األساسي
مؤسسييات -الم ييال  الالمركزييية التابعيية للدوليية

 التعويضات و المن  المختلية - سيالتعليم األسا
مؤسسييات -الم ييال  الالمركزييية التابعيية للدوليية

المسيييتخدمون المتعاقيييدون،  - التعلييييم األساسيييي
الرواتيي  ميين  ذات طييابع عييائلي و اشييتراكات 

 االجتماعي.................................الضمان 
مؤسسيات  - الم ال  الالمركزية التابعة للدولية

الراتييي  الرئيسيييي  - التعلييييم الثيييانوي و التقنيييي
   .................................................للنشاط

مؤسسيات  - الم ال  الالمركزية التابعة للدولية
لتعويضيات و المين  ا - التعليم الثانوي و التقنيي
 ................................المختلية...............

مؤسسيات  - الم ال  الالمركزية التابعة للدولية
المسييييييتخدمون  - التعليييييييم الثييييييانوي و التقنييييييي

المتعاقييدون، الرواتيي ، ميين  ذات طييابع عييائلي 
 واشتراكات الضمان االجتماعي..................
 مجموع القسم األول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

681.312.111 
 

264.348.111 
 
 
 

462.222.111 
 
 

288.112.111 
 
 

322.006.111 
 
 
 

443.112.111 

2.162.022.111 
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 الجدول الملحق )تابع(

رقم 
 اوبواب

 العناوي 
االعتمادات 

 الم صصة )دج(

 
 
 
33-23 

 
33-33 
 

 القسم العالث
 التكالي  االجتماعية - الموظفون

 
مؤسسييات  - الالمركزييية التابعيية للدولييةالم ييال  

 ......الضمان االجتماعي....... - التعليم األساسي
مؤسسييات  - الم ييال  الالمركزييية التابعيية للدوليية

 ..الضمان االجتماعي.. - التعليم الثانوي و التقني
 مجموع القسم الثال 
 مجموع العنوان الثال 
 مجموع اليرع الجزئي الثال 

 األولمجموع اليرع 
 .....................مجموع االعتمادات الم صصة

 
 
 
 

361.136.111 
 

103.412.111 
010.348.111 
3.422.121.111 
3.422.121.111 
3.422.121.111 
3.677.910.000 
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مذكرة
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مذكرة
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 الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية
 الوطنية التربية وزارة

 املدرسية للمطبوعات الوطين الديوان
 الرتبوي والتوثيق للتوزيع الوالئي املركز
 :.............................. والية

 
 

 اشتـراك بطاقـة
 

 للسنة الوطنية للرتبية الرمسية النشرة يف االشرتاك أطلب أسفلـه املمضي أنـا
 : التالية املعلومات حسب 21.... املدنية

 : ........................................................ االسم. 
 : ........................................................ اللقب. 
 : ........................................................ العنوان. 
 : ........................................................ اهلاتف. 
 : ................................................... النسخ عدد. 
 

 .دج 022 قيمته بريدي بصك الطلب هذا يرفق
 

 اإلمضاء                                          
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