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الموافق  23سببضتمضر سببنة  ،2119يتضببما تحويي اعتماد إلى مي انية
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مرسوووئ تنفي ي رقم  333-19مؤرّخ فا  11رليع الثانا عام 1441
الموافق  8دي مضر سنة  ،2119يتضما نقي اعتماد فا مي انية ت يير
وزارة الترلية الو نية(......................... .ا .ر .العدد )2119/77
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الموافق  11دي بمضر سبنة  ،2119يتضبما تحويي اعتماد إلى مي انية
ت يير وزارة الترلية الو نية(...................ا .ر .العدد )2119/77
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مرسوئ رئ س رقم  354-19مؤرّخ فا  21رليع الثانا عام 1441
الموافق  17دي مضر سنة  ،2119يتضما تحويي اعتماد إلى مي انية
ت يير وزارة الترلية الو نية(..................ا .ر .العدد )2119/81
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آخر م صدر لإل الئ
ق نون رقم  14-19مؤرّخ فا  14رليع الثانا عام  1441الموافق  11دي بببمضر
سنة  ،2119يتض ّما قانون المالية ل نة (............2121ا.ر .العدد )2119/81
مرسـووئ رئ سـو رقـبم  283-19مؤرّخ فـبا  23صفـبر عـبـبام  1441الموافـبـبق
 22أكببتببولببر سببببببببنبببة  ،2119يببتضببببببببمببا تببحببويبببي اعببتببمببباد فببا مببي ب انببيبببة
الدولة(.............................................................ا.ر .العدد )2119/68
مرسوئ تنفي ي رقم  312-19مؤ ّرخ فا  21رليع األول عـببببام  1441الموافـببببق
 18نوفمضر سببنة  ،2119يع ّدل توزيع نفقات مي انية الدولة للتجهي ل ببنة 2119
ح ب كي قطاع (................................................ا.ر .العدد )2119/73

7

مرسوئ تنفي ي رقـم  348-19مؤرّخ فا  19رليع الثانا ع ــام  1441المواف ــق
 16دي مضر سنة  ،2119يع ّدل توزيع نفقات مي انية الدولة للتجهي ل نة 2119
ح ب كي قطاع(.................................................ا.ر .العدد )2119/79
التقرير السنوي للمح سبة مؤرّخ فا  6ش ّوال عام  1441الموافق  9يونيو سنة
(............................................................2119ا.ر .العدد )2119/75
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مرسوووووئ رئ سوووو مؤ ّرخ ف  9مح ّرئ
ئ  2442الموافق  9سوووبتمبر سووونة
 ،1029يتضوووووومن إنه و ن مه و ئ موودير
دراس ت بوزارة التربية الوطنية.

مرسوووووئ رئ سوووو مؤ ّرخ ف  28ربيع
ال ـث ــ ن ــ ــ ئ  2442الم ــواف ـــق
 25ديسوووومبر سوووونة  ،1029يتضوووومن
إنه ن مه ئ بوزارة التربية الوطنية.

لموةب مرسبوم رخاسبا مؤرّخ فـبببببببا
 9محرّم عام  1441الموافق  9سضتمضر
سبببنة  ،2119تنهى مهام ال بببيّد مولود
لول بببببان ،ل بببببفته مديرا للدراسبببببات
لوزارة الترليبببة الو نيبببة ،لتكليفبببه
لوظيفة أخرى.

لموةب مرسبوم رخاسبا مؤرّخ فـبببببببا
 18رليع الثببانا عببام  1441الموافق
 15دي ببببمضر سببببنة  ،2119تنهى مهام
ال ببببببيب ّديا اهتا اسببببببمبباهمببا ،لوزارة
الترلية الو نية :
 عضد الوهاب قليي ،ل بببببفته رخي بببببالديوان وزير الترلية،
 للقاسبببببم لوقشبببببور ،ل بببببفته مفتشبببببالالمفتشية العامة.


مرسوووووئ رئ سوووو مؤ ّرخ ف  7صووووفر
ئ  2442الموافق  0كتوبر سوووووونة
 ،1029يتضوووووومن إنهو ن مهو ئ منل
ب لدراسو ت والتل ي بوزارة التربية
الوطنية.


مرسوووووئ رئ سوووو مؤ ّرخ ف  19ربيع
ا و ئ  2442الموافق  10نوفمبر
سوووووونة  ،1029يتضوووووومن انه ن مه ئ
مووفووتوول فو الوومووفووتشووووووويوووة الووعووو موووة
للبيداغوجي بوزارة التربية الوطنية.

لموةب مرسوم رخاسا مؤرّخ فـببببـببببا
 7صببفر عام  1441الموافق  6أكتولر
سنة  ،2119تنهى مهام ال يّد فريد لا
رمضببببان ،ل ببببفته مكلفا لالدراسببببات
والتلايل لوزارة الترليبببة الو نيبببة،
لنان على لضه.

لموةب مرسبوم رخاسبا مؤرّخ فـبببببببا
 29رليع األول عبببام  1441الموافق
 26نوفمضر سببببببنة  ،2119تنها مهام
ال بيّد ال ببعيد لا سببالم ،ل ببفته مفتشببا
فا المفتشية العامة للضيدا وةيا لوزارة
الترليبببة الو نيبببة ،لتكليفبببه لوظيفبببة
أخرى.
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لموةب مرسبوم رخاسبا مؤرّخ فـبببببببا
 29رليع األول عبببام  1441الموافق
 26نوفمضر سنة  ،2119يعيّا ال يّدان
اه تا اسببببببمببباهمبببا ،لوزارة الترليبببة
الو نية.
 ال ببعيد لا سببالم ،مكلف لالدراسبباتوالتلايل.
 فؤاد لا محياوي ،رخي بببا للدراسببباتلببالمكتببب الوزاري لالما الببداخلا فا
المؤس ة.

مرسووووئ رئ سووو مؤ ّرخ ف  19ربيع
ا و ئ  2442الموافق  10نوفمبر
سنة  ،1029يتضمن انه ن مه ئ مدير
التربية ف ولية ب تنة.
لموةب مرسبوم رخاسبا مؤرّخ فـبببببببا
 29رليع األول عبببام  1441الموافق
 26نوفمضر سببببببنة  ،2119تنها مهام
ال بببيد الحضيب عضيدات ،ل بببفته مديرا
للترلية فا ولية لاتنة ،لتكليفه لوظيفة
أخرى.



مرسووووئ رئ سووو مؤ ّرخ ف  19ربيع
ا و ئ  2442الموافق  10نوفمبر
سووونة  ،1029يتضووومن تعيين مديرين
للمع هد الوطنية لتنوين موظف قر ي
التربية الوطنية.

مرسوووووئ رئ سوووو مؤ ّرخ ف  9مح ّرئ
ئ  2442الموافق  9سوووبتمبر سووونة
 ،1029يتضوووووومن تعيين ا مين ال ع ئ
لوزارة التربية الوطنية.

لموةب مرسبوم رخاسبا مؤرّخ فـبببببببا
 29رليع األول عبببام  1441الموافق
 26نوفمضر سنة  ،2119تعيّا ال يدات
وال بببببببادة اهتية أسببببببمادهم ،مديريا
للمعاهد الو نية لتكويا موظفا قطاع
الترلية الو نية األتية :
 محمد لريضا ،لالمعهد الو نا "مقدادلومديا" لولية لشار.
 ن ببببببيرة شببببببعضان ،لالمعهد الو نا"حا الورود والضنف ج" لولية الضليدة.
 أحمد قاسببببببم ،لالمعهد الو نا "الارشد" لولية تيارت.

لموةب مرسوم رخاسـببببا مؤرّخ فـببببا
 9محرّم عام  1441الموافق  9سضتمضر
سببببببنبببة  ،2119يعيّا ال ببببببيّبببد مولود
لول بببببببان ،أمينا عاما لوزارة الترلية
الو نية.

مرسووووئ رئ سووو مؤ ّرخ ف  19ربيع
ا و ئ  2442الموافق  10نوفمبر
سوونة  ،1029يتضوومن التعيين بوزارة
التربية الوطنية.
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-

مرسووووئ رئ سووو مؤ ّرخ ف  19ربيع
ا و ئ  2442الموافق  10نوفمبر
سووونة  ،1029يتضووومن تعيين مديرين
للتربية ف الولي ت.

-

لموةب مرسبوم رخاسبا مؤرّخ فـبببببببا
 29رليع األول عبببام  1441الموافق
 26نوفمضر سنة  ،2119تعيّا ال يّدتان
وال بببببببادة اهتية أسببببببمادهم ،مديريا
للترلية فا الوليات اهتية :

-

11

ةمال للقاضا ،فا ولية لاتنة،
الحضيب عضيدات ،لشببببببرب الج اخر
فا ولية الج اخر،
أسمان لولحضال ،فا ولية المدية،
وليد للهوشات ،فا ولية الم يلة،
عضببد المجيببد لا قببداو ،فا وليببة
الوادي،
سعاد كرامشة ،فا ولية ميلة.

 ولمقتضببببى المرسببببوم التنفيذي رقم 432-15المؤرّخ فا  6شببببب ّوال عام
 1426الموافق  8نوفمضر سبببببببنبببة
 ،2115الذي يحدد شببببببرو إنشببببببان
مؤسببب بببات الترلية والتعليم الااصبببة
وفتحها ومراقضتها،

الجمهورية الج اخرية الديمقرا ية الشعضية
وزارة التربية الوطنية
قرار رقم  87مؤ ّرخ ف  20ديسوووومبر
 1029يعوو ّد القرار رقم  33المؤ ّرخ
ف  27سووووووبتمبر  1000ال ي يحدد
كيفي ت تنظيم امتح ن شووووووه دة التعليم
المتوسط.

 ولمقتضببببى المرسببببوم التنفيذي رقم 227-16المؤرّخ فا  22ذي القعدة
عام  1437الموافق  25شبببت سبببنة
 2116الذي يحدد القانون األسببباسبببا
النموذةا للمتوسطة،

إن وزير الترلية الو نية،
 لمقتضبببببببى القبببانون رقم 14-18المؤرّخ فا  15محرم عبببام 1429
الموافق  23ينببباير سبببببببنبببة 2118
المتضبببببما القانون التوةيها للترلية
الو نية،

 ولمقتضبببى القرار رقم  33المؤرّخفا  17سببببببضتمضر  2116الذي يحدد
كيفيات تنظيم امتحان شببببببهادة التعليم
المتوسط،
يقرر م يل :

 ولمقتضببى المرسببوم الرخاسببا رقم 111-19المؤرّخ فا  24رةب عام
 1441الموافق  31مبببارس سببببببنبببة
 2119المتضببببببما تعييا أعضبببببببان
الحكومة ،المعدل،

ال م دة ا ولى :ي هدف هذا القرار إلى
تعببديببي لعا أحكببام القرار رقم 33
المؤرّخ فا  17سببضتمضر سببنة 2116
البببذي يحبببدد كيفيبببات تنظيم امتحبببان
شببببببهادة التعليم المتوسببببببط ،المذكور
أعاله.

 ولمقتضببببى المرسببببوم التنفيذي رقم 265-94الببمببؤرّخ فببا  29رلببيببع
األول عام  1415الموافق  6سببضتمضر
سببببنة  1994الذي يحدد صببببالحيات
وزير الترلية الو نية،

الم دة  :1تعدل أحكام المادة  19ما
القـببببرار رقـببببم  33المـببببـببببؤرّخ فـببببا
 17سببببببضتمضر  2116البببذي يحبببدد
كيفيات تنظيم امتحان شببببببهادة التعليم
المتوسببببببط والمذكور أعاله ،وتحرر
كما يأتا :
"المبببادة  :19يق بببببببى ما البببدورة
ال بببنوية لالمتحان ،كي مترشببب ثضت
فـا حـقــه ارتـكــاب ــش .ويـمنــع

 ولمقتضببببى المرسببببوم التنفيذي رقم 94-89المؤرّخ فا  16ذي القعبببدة
عام  1419الموافق  21ةوان سببببببنة
 1989المتضببببببما إنشبببببببان الديوان
الو نا لالمت حا نات والم بببببببال قات،
المعدل والمتمم،
12

الم دة  :3ينشر هذا القرار فا النشرة
الرسمية للترلية الو نية.

المترشببببحون األحرار ،الذيا ثضت فا
حقهم ارتكاب ش ما المشبباركة فا
الدورتيا المواليتيا لمتحان شبببببهادة
التعليم المتوسط".

الج اخر فا  13رليع الثانــا عــام 1441
الموافـــق  11دي مضر سنة 2119
وزير التربية الوطنية
بد الحنيم بلع بد
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 1441الموافق  11مارس سنة 2119
والمتضما تعييا الوزير األول،

قـ ورار وزاري مشتـ ور مـ وؤ ّرخ فـووـ و
 10ذي القعووودة ووو ئ  2440الموافق
 13يوليو سوووووونة  ،1029يع ّد القرار
ال ــوزاري المش ـت ـ ـر الم ـؤ ّرخ ف ـــ
 3رجـوـوش ـوـوـو ئ  2432المـووافـوـوـوق
 20يونيو سوووووونووة  1020الو ي يحوودد
تعداد من صش الشفه وتصنيفه ومدة
بو وان العو ملين ف
العقوود ال و
نشـوووو طـوووو ت الحفـووووأ و الصيـوووو نـووووة
و ال د م ت بعنوان اةدارة المركزية
والمصووو لح الالمركزية والمؤسوووسووو ت
العمومية تحت وصووو ية وزارة التربية
الوطنية.

 ولمقتضبببى المرسبببوم الرخاسبببا رقم 111-19المؤرّخ فا  24رةببب عببام
 1441الموافق  31مارس سنة 2119
والمتضما تعييا أعضان الحكومة،
 ولمقتضبببببى المرسبببببوم التنفيذي رقم 265-94المؤرّخ فا  29رليع األول
عام  1415الموافق  6سبببببضتمضر سبببببنة
 1994الذي يحدد صببببببالحيات وزير
الترلية الو نية،
 ولمقتضبببببى المرسبببببوم التنفيذي رقم 54-95المؤرّخ فا  15رمضبببان عام
 1415الموافق  15فضراير سنة 1995
الذي يحدد صالحيات وزير المالية،

ّ
إن الوزير األول،
ووزير المالية،
ووزير الترلية الو نية،

 ولمقتضى القرار الوزاري المشترخال بمببؤرّخ فببا  3رةبببب عبببام 1431
الموافق  16يونيو سببببببنة  2111الذي
يحدد تعداد مناصببب الشببني وت ببنيفها
ومدة العقد الاا لاألعوان العامليا
فا نشببببببا ات الحف أو ال ببببببيانة أو
الابببدمبببات لعنوان اردارة المرك يبببة
والم بببال الالمرك ية والمؤسببب بببات
العمومية تحت وصبببباية وزارة الترلية
الو نية ،المع ّدل،

 لمقتضببببى المرسببببوم الرخاسببببا رقم17ـ 318المؤرّخ فا  17رمضان عام
 1428الموافق  29سببببببضتمضر سببببببنببة
 2117البببذي يحبببدد كيفيبببات توظيف
ا ألعببوان الببمببتببعببباقبببديببا وحببقببوقببهببم
وواةضاتهم والعناصر المشكلة لرواتضهم
والقواعبببد المتعلقبببة لت ببببببييرهم وكبببذا
النظام التـببأديضا المطضق عليهم ،لسيما
المادة  8منه،

يقررون م يأت :
 ولمقتضبببى المرسبببوم الرخاسبببا رقم 97-19ال مؤرّخ فا  4رةبببب عبببام

الموو دّة ا ولى  :تعبب ّدل أحكببام المببادة
األولى ما القرار الوزاري المشبببببترخ
14

ال بمببؤرّخ فببا  3رةبببب عبببام 1431
الببمببوافببق  16يببونببيبو سبببببببنبببة 2111
والمذكور أعاله ،كما يأتا:
" المادة األولى :تطضيقا ألحكام المادة
 8ما المرسوم الرخاسا رقم  17ـ318
المؤرّخ فا  17رمضببببببان عام 1428
الموافق  29سببببببضتمضر سببببببنببة 2117
والمبببذكور أعاله ،يحبببدد هبببذا القرار

من صش
الشفه
عامي مهنا
ما الم توى
األول
عون خدمة
ما الم توى
األول
حارس
ساخق سيارة
ما الم توى
األول
عامي مهنا
ما الم توى
الثانا
ساخق سيارة
ما الم توى
الثانا
عون خدمة
ما الم توى
الثانا

تعببداد منبباصببببببببب الشببببببنببي المطببالقببة
لنشبببببببببا بببات الحف أو ال ببببببيبببانبببة
أو الادمات وت ببببنيفها وكذا مدة العقد
الابببا لببباألعوان العبببامليا لعنوان
اردارة المرك يبببة والم بببببببببال ير
الممرك ة والمؤ س ات العمومية تحت
وصببببببباية وزارة الترلية الو نية ،كما
هو مضيا فا الجدول أدناه :

التعداد حسش طبيعة قد العمه
قد محدد المدة
قد غير محدد المدة
()1

()2

ب لتوقيت ب لتوقيت ب لتوقيت بووو لتوقيوووت
الجزئ
الن مه
الجزئ
الن مه

التصني
التعداد
()1+2

64968

817

ـ

ـ

65785

4

ـ

ـ

ـ

4

437

ـ

ـ

ـ

437

1613

ـ

ـ

ـ

1613

11712

ـ

ـ

ـ

11712

73

ـ

ـ

ـ

73

3

ـ

ـ

ـ

3
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الصن

1

2

3

الرقم
الستدلل

211

219

241

من صش
الشفه
ساخق سيارة
ما الم توى
الثالث
رخيس
حظيرة
عامي مهنا
ما الم توى
الثالث
عون وقاية
ما الم توى
األول
عون خدمة
ما الم توى
الثالث
عامي مهنا
ما الم توى
الرالع
عون وقاية
ما الم توى
الثانا
المجموي

التعداد حسش طبيعة قد العمه
قد محدد المدة
قد غير محدد المدة
()2
ب لتوقيت ب لتوقيت
الجزئ
الن مه

()1
ب لتوقيت
الن مه

ب لتوقيت
الجزئ

التصني
التعداد
()1+2

1

ـ

ـ

ـ

1

1

ـ

ـ

ـ

1

8981

ـ

ـ

ـ

8981

8914

ـ

ـ

ـ

8914

2

ـ

ـ

ـ

2

الصن

4

5

الرقم
الستدلل

263

288

1

ـ

ـ

ـ

1

6

315

591

ـ

ـ

ـ

591

7

348

97189

827

ـ

ـ

98200
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"

المووو دة  : 3ينشببببببر هبببذا القرار فا
ّ
ا ل جريبببدة ا لرّسببببببب ّ
هوريبببة
ميبببة ل ل ج م
الج اخريّة الدّيمقرا يّة الشعضيّة.

الم دة  : 1تلحق لأصبببببببي هذا القرار
ةداول توزيع تعداد مناصببببب الشببببني
لعنوان اردارة المرك يببة ومببديريببات
الترليبببة لبببالوليبببات وكبببذا البببدواويا
والمراك والمعببباهبببد الو نيبببة تحبببت
وصاية وزارة الترلية الو نية.

الج اخر فا  21ذي القعدة عام 1441
الموافق  23يوليو سنة 2119
وزير الم لية
محمد لوك
وزير التربية الوطنية
بد الحنيم بلع بد
ن الوزير ا و وب لتفوي منح
المدير الع ئ للوظيفة العمومية
واةصالح اةداري
بلق سم بوشم
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والمتضببببما تعييا أعضببببان الحكومة،
المع ّدل،

قـووورار وزاري مشتـووور مؤ ّرخ فّـوووـووو
 28ذي الحجووة وو ئ  2440الموافق
 29غشووووت سوووونة  ،1029يت ّمم القرار
الـووـووزاري المشتـووـور المؤ ّرخ فـووـووـو
 4ر جش ئ  2435الموافق  4م يو
سووونة  1024ال ي يحدد كيفي ت تنظيم
التنوين المت صوووو لاللتح ببع
الرتش المنتمية لألسووووووال ال صوووووووة
بووو لتربيوووة الوطنيوووة وتقييموووح وكووو ا
محتو برامجح.

 ولمقتضبببببى المرسبببببوم التنفيذي رقم 265-94المؤرّخ فا  29رليع األ ّول
عام  1415الموافق  6سبببببضتمضر سبببببنة
 1994الذي يحدد صببببببالحيات وزير
الترلية الو نية،
 ولمقتضبببببى المرسبببببوم التنفيذي رقم 35-2111المؤرّخ فا  2ذي القعبببدة
عببام  1421الموافق  7فضراير سببببببنببة
 2111والمتضببببببما تعبببديبببي القبببانون
األسببببببباسببببببا للمرك الو نا لتكويا
إ ارات الترلية وتنيير ت ببببببميته إلى
معهد و نا لتكويا م ببتادما الترلية
وتح يا م تواهم ،المع ّدل والمت ّمم،

ّ
إن الوزير األول،
ووزير الترلية الو نية،
 لمقتضبببببى المرسبببببوم رقم 145-66المؤرّخ فا  12صببببببفر عبببام 1386
الموافق  2يونيو سببنة  1966والمتعلق
لتحرير ونشببببببر لعا القرارات ذات
الطبببالع التنظيما أو الفردي التا تهم
وضعية الموظفيا ،المع ّدل والمت ّمم،

 ولمقتضبببببى المرسبببببوم التنفيذي رقم 315-18المؤرّخ فا  11شببببب ّوال عام
 1429الموافق  11أكتولر سنة 2118
والمتضببما القانون األسبباسببا الاا
لالموظفيا المنتميا لالسببالخ الااصببة
لالترلية الو نية ،المع ّدل والمت ّمم،

 ولمقتضبببى المرسبببوم الرخاسبببا رقم 97-19ال مؤرّخ فا  4رةبببب عبببام
 1441الموافق  11مارس سنة 2119
والمتضببببببما تعييا أعضبببببببان الوزير
األول،

 ولمقتضبببببى المرسبببببوم التنفيذي رقم12ـب 194المؤرّخ فا  3ةمادى الثانية
عام  1433الموافق  25ألريي سببببببنة
 2112البببذي يحبببدد كيفيبببات تنظيم
الم بببببببالقات والمتحانات والفحو
المهنية فا المؤسبببببب بببببببات واردارات
العمومية وإةراخها،

 ولمقتضبببى المرسبببوم الرخاسبببا رقم 111-19المؤرّخ فا  24رةببب عببام
 1441الموافق  31مارس سنة 2119

18

لاللتحببباب لضعا الرتبببب المنتميبببة
لالسببببببالخ الااصببببببة لالترلية الو نية
وتقييمه وكذا محتوى لرامجه،

 ولمقتضبببببى المرسبببببوم التنفيذي رقم 28-14المؤرّخ فا أ ّول رليع الثببانا
عام  1435الموافق أ ّول فضراير سببببببنة
 2114الذي يحدد القانون األسببببباسبببببا
النموذةا للمعببباهبببد الو نيبببة لتكويا
موظفا قطاع الترلية الو نية،

يقرران م يأت :
الم دة ا ولى  :يت ّمم هذا القرار الملحق
 6ما ا ل قرار ا لوزاري ا لمشببببببب ترخ
ال بمببؤرّخ فببا  4رةبببب عبببام 1435
الموافق  4مايو سنة  2114الذي يحدد
كيفيبببات تنظيم التكويا المتا ببببببل
لاللتحببباب لضعا الرتبببب المنت ميبببة
لالسببببببالخ الااصببببببة لالترلية الو نية
وتقييمه وكذا محتوى لرامجه ،وتحديد
لرنامج التكويا المتا بببل لاللتحاب
لرتضبببة مفتش التعليم المتوسبببببببط،
اخت ا إعالم آلا ،كما يأتا:

 ولمقتضبببببى المرسبببببوم التنفيذي رقم 166-16المؤرّخ فا أ ّول رمضببببببان
عبببام  1437الموافق  6يونيو سببببببنببة
 ،2116والمتضببببببما إنشبببببببان م عاهد
و نيببة لتكويا موظفا قطبباع الترليببة
الو نية،
ـ ب ولمقتضى القرار الوزاري المشترخ
ال بمببؤرّخ فببا  4رةبببب عبببام 1435
الموافق  4مايو سنة  2114الذي يحدد
كيفيبببات تنظيم التكويا المتا ببببببل
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"الملحق 0
0ـ 24برن مج التنوين المت ص لاللتح برتبة مفتل التعليم المتوسط،
إ الئ آل
اختص
 /2برن مج التنوين النظري  :المدة عشرة ( )11أشهر.
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18

الحجم الس
الوحدات
 25سا
التشريع المدرسا
 25سا
القانون ارداري والت يير ارداري (المناةمنت)
 15سا
التحرير ارداري
 35سا
تقنيات التفتيش
 21سا
المرافقة الترلوية
 31سا
المناهج والضرامج الترلوية
 31سا
تعليمية المادة
 15سا
منهجية الضحث
 15سا
هندسة التكويا
 31سا
قاعدة المعطيات المتقدمة
 31سا
الشضكات
التعليم عضر وساخط تكنولوةيات ارعالم
 31سا
والت ال
 21سا
التقويم والمتالعة
 21سا
ليدا وةية تعليمية /تعلمية التعلم
 21سا
مشروع المؤس ة
 21سا
النظام الترلوي الج اخري
 11سا
التاريخ الو نا والحضارة ارسالمية
ارعالم اهلا واستعمال تكنولوةيات ارعالم
 31سا
والت ال
 421سا
اةجم ل
الحجم الس

 /1الترب
(.")2

التربيق  :المدة شببببببهران

المع مه
2
2
1
3
1
3
3
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
1

الج اخر فا  18ذي الحجة عام
 1441الموافق  19شت سنة 2119
وزير التربية الوطنية
بد الحنيم بلع بد
ن الوزير ا و وبتفوي منح
المدير الع ئ للوظيفة العمومية
واةصالح اةداري
بلق سم بوشم

المووو دة  : 2ينشببببببر هبببذا القرار فا
ّ
ا ل جريبببدة ا لرسببببببب ّ
هوريبببة
ميبببة ل ل ج م
الج اخريّة ال ّديمقرا يّة ال ّشعضيّة.
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 ولمقتضبببببى المرسبببببوم التنفيذي رقم 14-18المؤرّخ فا  11محرم عبببام
 1429الموافق  19يناير سببببنة 2118
والمتضببما القانون األسبباسببا الاا
لالموظفيا المنتميا لالسالخ المشتركة
فا المؤسببب بببات واردارات العمومية،
المعدل والمتمم،

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
قرار رقم  82مؤ ّرخ ف  24صفر ئ
 2442الموافق  23كتوبر سووووووونوووة
 1029يع ّد القرار رقـوم  81المـوؤ ّرخ
فـووووووووو  19ذو الحجة ـووووووووو ئ 2439
الموافـوووووووووق  9سوووبتمبر سووونة 1028
والمتضوووووومن ت مد يد هدة ضووووووو ن
اللجنوووة الوطنيوووة واللجووو ن الولئيوووة
لل دم ت الجتم ية لموظف و وان
المصووووووو لح الالمركزية لقر ي التربية
الوطنية.

 ولمقتضبببببى المرسبببببوم التنفيذي رقم 15-18المؤرّخ فا  11محرم عبببام
 1429الموافق  19يناير سببببنة 2118
المتضبببما القانون األسببباسبببا الاا
لالعمال المهنييا وسببببباخقا ال بببببيارات
والحجاب،

إن وزير الترلية الو نية،
 ولمقتضبببببى المرسبببببوم التنفيذي رقم 315-18المؤرّخ فا  11شببببب ّوال عام
 1429الموافق  11أكتولر سنة 2118
والمتضببما القانون األسبباسببا الاا
لالموظفيا المنتميا لالسببالخ الااصببة
لالترلية الو نية ،المعدل والمتمم،

 لمقتضبببببى المرسبببببوم رقم 197-82المؤرّخ فا  21رةبببب عبببام 1412
الموافق  15مايو سببنة  1982والمحدد
لمحتوى الادمات الةتماعية وكيفية
تمويلها ،المعدل،

 ولمقتضببببببى القرار رقم  22المؤرّخفا  17رمضببببببان عام  1432الموافق
 17شببببت سببببنة  2111والمتضببببما
إلنان القرار رقم  158المؤرّخ فـبببببببببا
 15رليع األول عبببام  1415الموافق
 22شببببت سببببنة  1994والمتضببببما
كيفيات ت يير الادمات الةتماعية فا
قطاع الترلية الو نية،

 ولمقتضبببى المرسبببوم رقم 313-82المؤرّخ فا  23ذي القعدة عام 1412
الموافق  11سببببببضتمضر سببببببنببة 1982
والمتعلق لت يير الادمات الةتماعية،
 ولمقتضبببببى المرسبببببوم التنفيذي رقم 265-94المؤرّخ فا  29رليع األول
عام  1415الموافق  6سبببببضتمضر سبببببنة
 1994الذي يحدد صببببببالحيات وزير
الترلية الو نية،

 ولمقتضببى القرار رقم  1المؤرّخ فا 27رليع األول عبببام  1433الموافق
 19فضراير سببببببنببة  2112الببذي يحببدد
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ـ ولمقتضى القرار رقم  2172المؤرّخ
فـبببا  6ش ّوال عـبببام  1436الموافـبببـبببق
 22يوليو سببببببنة  2115والمتضببببببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
لورڨلة،

كيفيات ت يير الادمات الةتماعية فا
قطاع الترلية الو نية ،المتمم ،لسبببيما
المادة  13منه،
 ولمقتـ بضـ بى القـ برار المؤرّخ فـببـ بـ با 24ذي القعـببدة عـببام  1436الموافـببق
 7سضتمضر سنة  2115الذي يحدد قاخمة
أعضببببببببان اللجنببة الو نيببة للاببدمببات
الةتماعية لقطاع الترلية الو نية،

 ولببمببقببتضبببببببى الببقببرار رقببم 1715ال مؤرّخ فا  4شببببببب ّوال عبببام 1436
الببمبوافببق  22يببولببيبو سبببببببنبببة 2115
والمتضببببببما تجببديببد اللجنببة الولخيببة
للادمات الةتماعية لموظفا وأعوان
الم بببببببال الالمرك ية لقطاع الترلية
الو نية لضومرداس،

 ولمقتضبببى القرار رقم  675المؤرّخفـبببا  4ش ّوال عـبببام  1436الموافـبببـبببق
 21يوليو سببببببنة  2115والمتضببببببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة ل ببببببوب
أهراس،

ـ ولمقتضى القرار رقم  1535المؤرّخ
فا  13ش ّوال عام  1436الموافـبببببـبببببق
 29يوليو سببببببنة  2115والمتضببببببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
لضشار،

 ولمقتضبببى القرار رقم  559المؤرّخفـبببا  5ش ّوال عـبببام  1436الموافـبببـبببق
 21يوليو سببببببنة  2115والمتضببببببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
لتمنناست،

ـ ولمقتضى القرار رقم  3969المؤرّخ
فا  13ش ّوال عـبببببام  1436الموافـبببببق
 29يوليو سببببببنة  2115والمتضببببببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
للجلفة،

 ولمقتضبببى القرار رقم  747المؤرّخفـبببا  5ش ّوال عـبببام  1436الموافـبببـبببق
 21يوليو سببببببنة  2115والمتضببببببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
للضيا،
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الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
لتيارت،

ـ ولمقتضى القرار رقم  1928المؤرّخ
فـ با  18ش ّوال عـببام  1436الموافـ بـ بق
 3شت سنة  2115والمتضما تجديد
اللجنببة الولخيببة للاببدمببات الةتمبباعيبة
لموظفا وأعوان الم ال الالمرك ية
لقطاع الترلية الو نية لال وا ،

ـ ولمقتضى القرار رقم  2193المؤرّخ
فا  4ذي القعببدة عببام  1436الموافق
 19شببببت سببببنة  2115والمتضببببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
لجيجي،

ـ ولمقتضى القرار رقم  3516المؤرّخ
فـ با  19ش ّوال عـببام  1436الموافـ بـ بق
 4شت سنة  2115والمتضما تجديد
اللجنببة الولخيببة للاببدمببات الةتمبباعيبة
لموظفا وأعوان الم ال الالمرك ية
لقطاع الترلية الو نية ل طيف،

 ولمقتضبببى القرار رقم  316المؤرّخفا  9ذي القعببدة عببام  1436الموافق
 24شببببت سببببنة  2115والمتضببببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
لتندوف،

ـ ولمقتضى القرار رقم  1216المؤرّخ
فـ با  24ش ّوال عـببام  1436الموافـ بـ بق
 9شت سنة  2115والمتضما تجديد
اللجنببة الولخيببة للاببدمببات الةتمبباعيبة
لموظفا وأعوان الم ال الالمرك ية
لببقببطببباع الببتببرلببيبببة الببو ببنببيبببة لببضببرا
لوعريريج ،المعدل،

 ولمقتضببببببى القرار رقم  15المؤرّخفا  12ذي القعدة عام  1436الموافق
 27شببببت سببببنة  2115والمتضببببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
لشلف ،المعدل،

ـ ولمقتضى القرار رقم  2168المؤرّخ
فا  31ش ّوال عـبببببام  1436الموافـبببببق
 15شببببت سببببنة  2115والمتضببببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
لانشلة،

ـ ولمقتضى القرار رقم  3183المؤرّخ
فا  12ذي القعدة عام  1436الموافق
 27شببببت سببببنة  2115والمتضببببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
للضويرة،

ـ ولمقتضى القرار رقم  1282المؤرّخ
فا  4ذي القعببدة عببام  1436الموافق
 19شببببت سببببنة  2115والمتضببببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
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تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
لتيضازة،

ـ ولمقتضى القرار رقم  2525المؤرّخ
فا  12ذي القعدة عام  1436الموافق
 27شببببت سببببنة  2115والمتضببببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
للم يلة ،المعدل،

ـ ولمقتضى القرار رقم  1647المؤرّخ
فا  23ذي القعدة عام  1436الموافق
 7سبببببضتمضر سبببببنة  2115والمتضبببببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
لتض ة،

ـ ولمقتضى القرار رقم  2921المؤرّخ
فا  15ذي القعدة عام  1436الموافق
 31شببببت سببببنة  2115والمتضببببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك ية لقطاع الترلية الو نية ألم
الضواقا،

 ولمقتضبببى القرار رقم  481المؤرّخفا  24ذي القعدة عام  1436الموافق
 8سبببببضتمضر سبببببنة  2115والمتضبببببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
لضجاية ،المعدل،

ـ ولمقتضى القرار رقم  1316المؤرّخ
فا  15ذي القعدة عام  1436الموافق
 31شببببت سببببنة  2115والمتضببببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
للطارف،

ـ ولمقتضى القرار رقم  6631المؤرّخ
فا  25ذي القعدة عام  1436الموافق
 9سبببببضتمضر سبببببنة  2115والمتضبببببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
لتلم ان،

 ولببمببقببتضبببببببى الببقببرار رقببم 1698المؤرّخ فا  19ذي القعدة عام 1436
الموافق  3سببببببضتمضر سببببببنبببة 2115
والمتضببببببما تجببديببد اللجنببة الولخيببة
للادمات الةتماعية لموظفا وأعوان
الم بببببببال الالمرك ية لقطاع الترلية
الو نية لنلي ان ،المعدل،

ـ ولمقتضى القرار رقم  2525المؤرّخ
فا  26ذي القعدة عام  1436الموافق
 11سبببضتمضر سبببنة  2115والمتضبببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم بال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
لمع كر،

ـ ولمقتضى القرار رقم  1362المؤرّخ
فا  22ذي القعدة عام  1436الموافق
 6سبببببضتمضر سبببببنة  2115والمتضبببببما
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 21سبببضتمضر سبببنة  2115والمتضبببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
لت م يلت ،المعدل،

ـ ولمقتضى القرار رقم  1513المؤرّخ
فا أ ّول ذي الحجة عام  1436الموافق
 15سبببضتمضر سبببنة  2115والمتضبببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
ألدرار،

ـ ولمقتضى القرار رقم  1474المؤرّخ
فا  7ذي الحجببة عببام  1436الموافق
 21سبببضتمضر سبببنة  2115والمتضبببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
لنرداية ،المعدل،

ـ ولمقتضى القرار رقم  1617المؤرّخ
فا أ ّول ذي الحجة عام  1436الموافق
 15سبببضتمضر سبببنة  2115والمتضبببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
للمدية،

ـ ولمقتضى القرار رقم  2119المؤرّخ
فا  9ذي الحجببة عببام  1436الموافق
 23سبببضتمضر سبببنة  2115والمتضبببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
للوادي،

ـ ولمقتضى القرار رقم  1214المؤرّخ
فا أ ّول ذي الحجة عام  1436الموافق
 15سبببضتمضر سبببنة  2115والمتضبببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
لعيا تموشنت،

ـ ولمقتضى القرار رقم  2315المؤرّخ
فا  14ذي الحجة عام  1436الموافق
 28سبببضتمضر سبببنة  2115والمتضبببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
لضاتنة،

ـبببب ولمقتضى القرار رقم  443المؤرّخ
فا  3ذي الحجببة عببام  1436الموافق
 17سبببضتمضر سبببنة  2115والمتضبببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
رلي ي،

ـ ولمقتضى القرار رقم  1361المؤرّخ
فا  14ذي الحجة عام  1436الموافق
 28سبببضتمضر سبببنة  2115والمتضبببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات

 ولمقتضبببى القرار رقم  279المؤرّخفا  6ذي الحجببة عببام  1436الموافق
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الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
للنعامة،

الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
ل كيكدة ،المعدل،

ـ ولمقتضى القرار رقم  1951المؤرّخ
فا  27ذي الحجة عام  1436الموافق
 11أكتولر سبببببنة  2115والمتضبببببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
لعيا الدفلى ،المعدل،

ـ ولمقتضى القرار رقم  1135المؤرّخ
فا  15ذي الحجة عام  1436الموافق
 29سبببضتمضر سبببنة  2115والمتضبببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
لتي ي وزو،

ـ ولمقتضى القرار رقم  9674المؤرّخ
فا  29ذي الحجة عام  1436الموافق
 13أكتولر سبببببنة  2115والمتضبببببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
لوهران،

ـ ولمقتضى القرار رقم  1661المؤرّخ
فا  16ذي الحجة عام  1436الموافق
 31سبببضتمضر سبببنة  2115والمتضبببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
لم تنانم،

 ولمقتضببببببى القرار رقم  82المؤرّخفا  29ذي الحجة عام  1439الموافق
 9سبببببضتمضر سبببببنة  2118والمتضبببببما
تمديد عهدة أعضبببببببان اللجنة الو نية
واللجان الولخية للادمات الةتماعية
لموظفا وأعوان الم ال الالمرك ية
لقطاع الترلية الو نية،

ـ ولمقتضى القرار رقم  2655المؤرّخ
فا  21ذي الحجة عام  1436الموافق
 4أكتولر سبببببب نة  2115والمتضببببببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال
الالمرك يبببة لقطببباع الترليبببة الو نيبببة
للضليدة،

يقرر م يأت :
 ولمقتضبببى القرار رقم  786المؤرّخفا  21ذي الحجة عام  1436الموافق
 5أكتولر سبببببب نة  2115والمتضببببببما
تجبببديبببد اللجنبببة الولخيبببة للابببدمبببات
الةتماعية لموظفا وأعوان الم ببال

الم دة ا ولى  :يهدف هذا القرار إلى
تعبببديبببي لعا أحكبببام القرار رقم 82
المؤرّخ فا  29ذي الحجة عام 1439
الموافق  9سببببببضتمضر سببببببنبببة ،2118
المذكور أعاله.
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"المادة  : 3تمدد ،ل ببببببفة اسببببببتثناخية
ولضبببرورة الم بببلحة ،عهدة أعضبببان
اللجنببة الولخيببة للاببدمببات الةتمبباعيبة
لموظفا وأعوان الم ال الالمرك ية
لقطباع الترليبة الو نيبة إلى بايبة يوم
الثالثان  31دي مضر سنة ."2119

المو دة  : 1تعببدل أحكببام المببادة  2ما
القرار رقم  82ال مؤرّخ فا  29ذي
الحجة عام  1439الموافق  9سببببضتمضر
سببببببنة  ،2118المذكور أعاله وتحرر
كما يأتا:
"المادة  : 2تمدد ،ل ببببببفة اسببببببتثناخية
ولضبببرورة الم بببلحة ،عهدة أعضبببان
اللجنبة الو نيبة للابدمبات الةتمباع ية
لموظفا وأعوان الم ال الالمرك ية
لقطباع الترليبة الو نيبة إلى بايبة يوم
الثالثان  31دي مضر سنة ."2119

الم دة  :4ينشببر هذا القرار فا النشببرة
الرسمية للترلية الو نية.
الج اخر فا  14صفر عام 1441
الموافق  13أكتولر سنة 2119

الم و دة  :3تعببدل أحكببام المببادة  3ما
القرار رقم  82ال مؤرّخ فا  29ذي
الحجة عام  1439الموافق  9سببببضتمضر
سببببببنة  ،2118المذكور أعاله وتحرر
كما يأتا:

وزير التربية الوطنية
بد الحنيم بلع بد
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 ولمقتضبببى القرار رقم  242المؤرّخفـبببا  5ش ّوال عـبببام  1436الموافـبببـبببق
 21يونيو سنة  2115المتضما تعييا
أعضان مجلس التوةيه للمعهد الو نا
لتكويا م ببببببتادما الترلية وتح بببببيا
م تواهم،

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
قرار رقم  50مؤ ّرخ ف  28مووو رس
 1029يتضمن تعديه القرار رقم 141
الوومووؤ ّرخ فوو  12جووويوولوويوووة 1025
المتضوووووومن تعيين ضوووووووو ن مجلس
التوجيوووح للمعهووود الوطن لتنوين
مست دم التربية وتحسين مستواهم.

تقرر م يأت :
الم دة ا ولى  :تطضيقا ألحكام المادة 8
ما المرسببببوم رقم  2111-35المؤرّخ
فا  2ذي القعدة عام  1421الموافـبببببق
 7فيفري سببنة  ،2111المعدل والمتمم
المبببذكور أعاله ،يعيّا أعضبببببببببان فا
مجلس التوةيه للمعهد الو نا لتكويا
م ببتادما الترلية وتح ببيا م ببتواهم
ال يدات وال ادة اهتية أسمادهم:

ّ
إن وزيرة الترلية الو نية،
 لمقتضببى المرسببوم الرخاسببا رقـبببببببم 243-17المؤرّخ فا  25ذي القعبببدة
عام  1438الموافق  17شببببت سببببنة
 2117المتضببببببما تعييا أعضبببببببببان
الحكومة،

 محمبببد لوعالم م ،ممثبببي وزيرةالترلية الو نية ،رخي ا،
...............لدون تنيير،............... ..............لدون تنيير،............... ..............لدون تنيير،............... م بببببطفى للعضاس ،ممثي المفتشبببببيةالعبببامبببة لوزارة الترليبببة الو نيبببة،
عضوا،
 كمببال حمبباد ،مببدير التكويا لوزارةالترلية الو نية ،عضوا،
 ع ضد الحض يب م رب ،مدير ت ببببببييرالموارد المالية والمادية لوزارة الترلية
الو نية ،عضوا،
 في ببي فاضببي ،مدير ت ببيير المواردالضشببببببريبببة لوزارة الترليبببة الو نيبببة،
عضوا،

 ولمقتضبببببى المرسبببببوم التنفيذي رقم 265-94المؤرّخ فا  29رليع األول
عام  1415الموافق  6سبببببضتمضر سبببببنة
 ،1994الذي يحدد صببببببالحيات وزير
الترلية الو نية،
 ولمقتضى المرسوم التنفيـبببببببذي رقم 35-2111المؤرّخ فا  2ذي القعبببدة
عببام  1421الموافق  7فضراير سببببببنببة
 2111المتضببببببما تعبببديبببي القبببانون
األسببببببباسببببببا للمرك الو نا لتكويا
ا بببارات الترليبببة الو نيبببة وتنيير
ت ببببببميتببه إلى المعهببد الو نا لتكويا
م ببتادما الترلية وتح ببيا م ببتواهم،
المعدل والمتمم،
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 ..............لدون تنيير،............... سبببمية لوضبببياف ،ممثي منتاب عام تادما المعهد ،عضوا؛
ـ (..............والضاقا لدون تنيير)".

 م بببببطفى لا زمران ،مدير الديوانالو نا لالمتحببانببات والم ببببببببالقببات،
عضوا،
 عضببد الحميببد قريببدو ،مببدير المعهببدالو نا للضحث فا الترلية ،عضوا،
ـ محمد لوع ي  ،مدير الديوان الو نا
للتعليم والتكويا عا لعد ،عضوا،
 ..............لدون تنيير،............................. -لدون تنيير،...............

الم دة  : 1ينشر هذا القرار فا النشرة
الرسمية للترلية الو نية.
الج اخر فا  11رةب عام 1441
الموافق  18مارس سنة 2119
وزيرة التربية الوطنية
نورية بن غبريط
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ي حدد التنظيم ا لداخلا للمرك الو نا
ردماا اللتكارات الضيدا وةية وتنمية
تكنولوةيبات ارعالم والت بببببببال فا
الترلية،

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
قرار ر قم  02مؤ ّرخ ف  10مووو ي
 1028يحدد الق ئمة اةسمية ض ن
ال مجلس ال عل م لل مر كز الوط ن
ةدمووو ج البتنووو رات البيوووداغوجيوووة
وتنمية تننولوجي ت اة الئ والتص
ف التربية.

تقرر م يأت :
الم دة ا ولى  :يهدف هذا القرار إلى
تحديد تشببببكيي المجلس العلما للمرك
الببببو ببببنببببا ردمبببباا اللببببتببببكببببارات
الضيبببدا وةيبببة وتنميبببة تكنولوةيبببات
ارعالم والت ال فا الترلية.

ّ
إن وزيرة الترلية الو نية،
 لمقتضى المرسوم الرخاسا رقـبببببـبببببم 243-17المؤرّخ فا  25ذي القعبببدة
عام  1438الموافق  17شبببببت سبببببنة
 2117المتضببببببما تعييا أعضبببببببببان
الحكومة،

المو دة  : 1تطضيقبا ألحكببام المببادة 22
ما المرسببببببوم التنفيذي رقم 471-13
ال بمببؤرّخ فببا  2دي ببببببببمببضببر ،2113
المبببذكور أعاله ،يعيّا أعضبببببببببان فا
ّ
ببببببيبببدات
المجلس العلما للمرك  ،ال
وال ادة اهتية أسمادهم:
 نجبببادي م ببببببب قم ،ا ل م ف تش ا لعبببامللضيببدا وةيببا لوزارة الترليببة الو نيبة،
رخي ا،
 عضد الرزاب رحمون ،رخيس ق ببببببم،م ببؤول مشبباريع الدراسببات لالمرك ،
عضوا،
 م بببببعود لا رالا ،مكلف لالضحث،ممثببي عا مرك تنميببة التكنولوةيببات
المتقدمة ،عضوا،
 محمبببد عي ر ،رخيس م بببببببلحبببةتكنولوةيبات ارعالم والت بببببببال فا
المنظومببة الو نيببة للترليببة والتكويا،
ممثبي عا المرصبببببببد الو نا للترل ية
والتكويا ،عضوا،

 ولمقتضبببببى المرسبببببوم التنفيذي رقم 265-94المؤرّخ فا  29رليع األول
عام  1415الموافق  6سبببببضتمضر سبببببنة
 ،1994الذي يح ّدد صببببببالحيات وزير
الترلية الو نية،
 ولمقتضبببببى المرسبببببوم التنفيذي رقم 471-13ا ل مؤرّخ فا  2دي ببببببب م ضر
 ،2113المتضببببببما إنشببببببببان المرك
الببببو ببببنببببا ردمبببباا اللببببتببببكببببارات
الضيبببدا وةيبببة وتنميبببة تكنولوةيبببات
ارعالم والت ال فا الترلية،
 ولمقتضى القرار الوزاري المشترخالمؤرّخ فا  3رليع األول عام 1427
الموافق  2ألريبي سببببببنبة  2116البذي
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 محمد لنداد ،أ ستاذ مك ّون ،ممثي عاالمعهبببد الو نا لتكويا األسببببببببباتبببذة
وتح يا م تواهم ،عضوا،
 فبببا مبببة ال هران لوهالل ،مفتشالترلية الو نية ،عضوا،
 أ حمببد الع ببببببمببانا ،مفتش التعليمالمتوسط ،عضوا.

 سفيان لطا ا ،أستاذ محاضر ،ممثيعا المببدرسبببببببة العليببا ل عالم اهلا،
عضوا،
 سعيد لروخ ،أستاذ لاحث ،ممثي عامرك ال ضحبببث فا ار عالم ال علما
والتقنا ،عضوا،
 الكي بببببة فضبببببيي ،لاحثة ،ممثلة عاالمعهبببد الو نا للضحبببث فا الترليبببة،
عضوا،
 لالل مولي ،رخيس ق بببم ،ممثي عاالبببديوان الو نا للتعليم والتكويا عا
لعد ،عضوا،

الم دة  : 3تحدد عهدة المجلس العلما
لثالث ( )3سنوات قاللة للتجديد.
الم دة  : 4ينشر هذا القرار فا النشرة
الرسمية للترلية الو نية.
الج اخر فا  4رمضان عام 1439
الموافق  21ماي سنة 2118
وزيرة التربية الوطنية
نورية بن غبريت
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الببببو ببببنببببا ردمبببباا اللببببتببببكببببارات
الضيبببدا وةيبببة وتنميبببة تكنولوةيبببات
ارعالم والت ال فا الترلية،

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
قرار ر قم  01مؤ ّرخ ف  10مووو ي
 1028يتضوومن تعيين ض و ن مجلس
التوجيوووح للمركز الوطن ةدمووو ج
البتنووو رات البيوووداغوجيوووة وتنميوووة
تننولوجي و ت اة الئ والتصوووووووو ف
التربية.

تقرر م يأت :
الم و دة ا ولى :تطضيقببا ألحكببام المببادة
 11ما المرسوم التنفيذي رقم 28-14
ال بمببؤرّخ فببا أ ّول رلببيببع األول عبببام
 1435الموافق أ ّول فضراير سبببببببنبببة
 ،2114المذكور أعاله ،يعيّا أعضبببان
مجلس التوةيه للمرك الو نا ردماا
اللتكبببارات الضيبببدا وةيبببة وتنميبببة
تكنولوةيبات ارعالم والت بببببببال فا
الترليببة ال ببببببيببدات وال ببببببببادة اهتيببة
أسمادهم:

ّ
إن وزيرة الترلية الو نية،
 لمقتضى المرسوم الرخاسـبببببا رقـبببببم 243-17المؤرّخ فا  25ذي القعبببدة
عام  1438الموافق  17شبببببت سبببببنة
 2117المتضببببببما تعييا أعضبببببببببان
الحكومة،

 محمبببد لوعالم م ،ممثبببي وزيرةالترلية الو نية ،رخي ا،
 مليكبببة م يبببان ،ممثلبببة عا الوزيرالمكلف لالمالية ،عضوا،
 محمبببد العقون ،ممثبببي عا الوزيرالمكلف لبببالتعليم العبببالا والضحبببث
العلما ،عضوا،
 نضيلببة سبببببببباعببد ،ممثلببة عا الوزيرالمكلف لالضريد والمواصببالت ال ببلكية
والالسببببلكية والتكنولوةيات والرقمنة،
عضوا،
 سببببببليم لالا أحمد ،ممثال عا الوزيرالمكلف لبببالتكويا والتعليم الم ه نا،
عضوا،
 ةهالن قاسبم ،مدير التعليم األسبا سالوزارة الترلية الو نية ،عضوا،

 ولمقتضبببببى المرسبببببوم التنفيذي رقم 471-13ا ل مؤرّخ فا  2دي ببببببب م ضر
 ،2113المتضببببببما إنشببببببببان المرك
الببببو ببببنببببا ردمبببباا اللببببتببببكببببارات
الضيبببدا وةيبببة وتنميبببة تكنولوةيبببات
ارعالم والت ال فا الترلية،
 ولمقتضبببببى المرسبببببوم التنفيذي رقم 265-94المؤرّخ فا  29رليع األول
عام  1415الموافق  6سبببببضتمضر سبببببنة
 ،1994الذي يح ّدد صببببببالحيات وزير
الترلية الو نية،
 ولنان على القرار رقم  2المؤرّخ فا 13ةببانفا  2114المتضببببببما تعييا
أعضبببببببببان مجلس التوةيبببه للمرك
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 نببورهبببان لببا عب يب  ،مببمببثببال عببام تادما المرك  ،عضوا.

 عا لد عطوي ،مدير التعليم ال ثانويالعبببام والتكنولوةا لوزارة الترليبببة
الو نية ،عضوا،
 كمال حمادو ،مدير التكويا لوزارةالترلية الو نية ،عضوا،
 عضد الحضيب م راب ،مدير ت ببببببييرالموارد المالية والمادية لوزارة الترلية
الو نية عضوا،
 نجادي م قم ،رخيس المجلس العلماللمرك  ،عضوا،
 عضببد الحميببد قريببدو ،مببدير المعهببدالو نا للضحث الترلية ،عضوا،
 مراد وثا نجم الديا ،مدير مركت ن ميبببة ا ل ت ك نو لو ةيبببات ا ل م ت طورة،
عضوا،
 نجيببب لعببداو ،مببدير مرك الضحببثفا ارعالم العلما والتقنا ،عضوا،
 أسببيا لا ميرة ،ممثال عا م ببتادماالمرك  ،عضوا،

الم دة  : 1يلنى القرار رقم  2المؤرّخ
فا  13ةانفا  2113المتضببما تعييا
أعضبببببببببان مجلس التوةيبببه للمرك
الببببو ببببنببببا ردمبببباا اللببببتببببكببببارات
الضيبببدا وةيبببة وتنميبببة تكنولوةيبببات
ارعالم والت ال فا الترلية.
الم دة  : 3ينشر هذا القرار فا النشرة
الرسمية للترلية الو نية.
الج اخر فا  4رمضان عام 1439
الموافق  21ماي سنة 2118
وزيرة التربية الوطنية
نورية بن غبريط
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يقرر م يل :

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

ال م دة ا ولى  :تطضي قا ألح كام المواد
 7 ،5و 8ما المرسببببببوم التنفيذي رقم
 243-92المؤرّخ فا  8ذي الحجبببة
عبببام  1412الموافق  9يونيو سببببببنببة
 1992والمذكور أعاله ،يعيا أعضببان
م ج لس ا ل تو ةيبببه ل ل مر ك ا لو نا
للوثاخق الترلوية ال ببببببيدات وال ببببببادة
اهتية أسمادهم:

قرار رقم  85مؤ ّرخ ف  4نوفمبر
 1029يتضومن تعيين ضو ن مجلس
التوجيوووح للمركز الوطن للوثووو ئق
التربوية.
ّ
إن وزير الترلية الو نية،
 لمقتضى المرسـبببوم الرخـببباسا رقـبببم 111-19المؤرّخ فا  24رةببب عببام
 1441الموافق  31مارس سنة 2119
المتضببببببما تعييا أعضببببببان الحكومة،
المعدل،

بعنوان وزارة التربية الوطنية :
 محمبببد لوعالم م ،ممثبببي وزيرالترلية الو نية ،رخي ا،
 قاسم ةهالن ،مدير التعليم األساسا،عضوا،
 إلراهيم لببالببا عببدون ،مببدير الهيبباكببيوالتجهي ات ،عضوا
 سببببببببباميبببة م ايبببب ،مبببديرة التقويموالستشراف ،عضوا،
 عضببد الحضيببب م رب ،مببدير المواردالمالية والمادية ،عضوا،
 عضببد الحميببد كريببدو ،مببدير المعهببدالو نا للضحث فا الترلية ،عضوا،
 إ لرا ه يم ع طوى ،مبببد ير البببد يوانالو نا للمطضوعبببات المبببدرسببببببيبببة،
عضوا،
 ناصببببر محمد سببببعيد ،مفتش الترليةالو نية ،عضوا.

 ولمقتضبببببى المرسبببببوم التنفيذي رقم 243-92المؤرّخ فا  8ذي الحجبببة
عببام  1412الموافق  9يونيو سببببببنببة
 1992المتضببببببما إنشبببببببببان المرك
الو نا للوثاخق الترلوية،
 ولمقتضبببببى المرسبببببوم التنفيذي رقم 265-94المؤرّخ فا  29رليع األول
عام  1415الموافق  6سبببببضتمضر سبببببنة
 1994الذي يحدد صببببببالحيات وزير
الترلية الو نية،
 ولمقتضببببببى القرار رقم  11المؤرّخفا  28رةـببببب عام  1438الموافـببببق
 25أفريببي سببببببنببة  2117المتضببببببما
تعيييا أعضببان مجلس التوةيه للمرك
الو نا للوثاخق الترلوية،

بعنوان القر ت الوزارية ا خر :
 مليكببة لمببدالا ،ممثلببة وزارة التعليمالعالا والضحث العلما ،عضوا،
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 رتيضة لورةا ،ممثلة عا م ببتادماالمرك  ،عضوا.

 عادل كشببببا  ،ممثي وزير الشببببضابوالرياضة ،عضوا،
 محمببد الشببببببريف لا ببالضا ،ممثبيوزارة التعليم والتكويا المهنييا،
عضوا،
ـب أسيا لوعمران ،ممثلة وزارة المالية،
عضوا،
 سببببببكينة ق ببببببضاةا ،ممثلة المركالو نا لالرشيف ،عضوا،
 عضببد الع ي لكرت ،ممثببي المببديريبةالعامة للوظيفة العمومية ،عضوا،

الم دة  : 1يعيا أعضان مجلس توةيه
المرك الو نا للوثاخق الترلوية لمدة
ثالث ( )3سببنوات قاللة للتجديد ،التدان
ما تاريخ توقيع هذا القرار.
الم دة  : 3تلنى أحكام القرار رقم 11
المؤرّخ فا  28رةبببب عبببام 1438
الموافق  25أفريبببي سبببببببنبببة 2117
والمذكور أعاله.

بعنوان الديوان :
الم دة  : 4ينشر هذا القرار فا النشرة
الرسمية للترلية الو نية.

 خمي بببببببببة مريضعا ،ممثلبببة عام تادما المرك  ،عضوا،

الج اخر فا  7رليع األول عام 1441
الموافق  4نوفمضر سنة 2119
وزير التربية الوطنية
بد الحنيم بلع بد
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ردماا اللتكارات الضيدا وةية وتنمية
تكنولوةيبات ارعالم والت بببببببال فا
الترلية،

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مووقوورر رقووم  97مووؤ ّرخ فو  7ربوويوع
ئ  2442الموافق  4ديسوومبر
الث ن
سووونة  1029يتضووومن تعيين ضووو ن
لجنة الصفق ت للمركز الوطن ةدم ج
البتنووو رات البيوووداغوجيوووة وتنميوووة
تننولوجي و ت اة الئ والتصوووووووو ف
التربية.

 ولمقت ضى المقرر رقم  133المؤرّخفا  5نوفمضر  2116المتضببببما تعييا
أعضببببببببان لجنببة ال ببببببفقببات للمرك
الببببو ببببنببببا ردمبببباا اللببببتببببكببببارات
الضيبببدا وةيبببة وتنميبببة تكنولوةيبببات
ارعالم والت ال فا الترلية،

إن وزير الترلية الو نية،
يقرر م يأت :
 لمقتضببى المرسببوم الرخاسببا رقـبببببببم 111-19المؤرّخ فا  24رةببب عببام
 1441الموافق  31مارس سنة 2119
المتضببببببما تعييا أعضببببببان الحكومة،
المعدل،

ال م دة ا ولى  :تطضي قا ألح كام ال مادة
 172ما المرسوم الرخاسـببببا رقـببببـببببم
 247-15المؤرّخ فا  2ذي الحجبببة
عام  1436الموافق  16سبببضتمضر سبببنة
 2115والمذكور أعاله ،يعيا أعضببان
فا لجنببة ال ببببببفقببات للمرك الو نا
ردمببباا الل تكبببارات الضيبببدا وةيبببة
وتنمية تكنولوةيات ارعالم والت ال
فا الترلية ،ال بببببيدات وال بببببادة اهتية
أسمادهم:

 ولمقتضبببى المرسبببوم الرخاسبببا رقم 247-15المؤرّخ فا  2ذي الحجبببة
عام  1436الموافق  16سبببضتمضر سبببنة
 2115المتضببببببما تنظيم ال ببببببفقات
العمومية وتفويضات المرفق العام،

 أحمد الفضببببببيي ،ممثي وزير الترليةالو نية ،رخي ا،
 عضببد النببانا خالدي ،مببدير المركالببببو ببببنببببا ردمبببباا اللببببتببببكببببارات
الضيبببدا وةيبببة وتنميبببة تكنولوةيبببات
ارعالم والت ال فا الترلية ،ع ضوا
داخما،
 أسبببببيا لوعمران ،ممثلة وزير المالية(المديرية العامة للمي انية) ،عضببببببوا
داخما،

 ولمقتضبببببى المرسبببببوم التنفيذي رقم94ـ ب  265المؤرّخ فا  29رليع األول
 1415الموافق  6سببضتمضر سببنة 1994
الذي يحدد صببببببالحيات وزير الترلية
الو نية،
 ولمقتضبببببى المرسبببببوم التنفيذي رقم 471-13المؤرّخ فا  8ش ب ّوال 1424
الموافق  2دي ببببببمضر سببببببنبببة 2113
المتضببببببما انشببببببببان المرك الو نا
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 يببباسببببببميا كمبببالا ،ممثلبببة وزارةالتجارة ،عضوا داخما،
 صببببببورايببا ح بببببببايم ،ممثلببة وزارةالتجارة ،عضوا م تالفا.

 فبباي ة للحوس ،ممثلببة وزير المبباليببة(المديرية العامة للمي انية) ،عضببببببوا
م تالفا،
 نضيي من ببببوري ،ممثي وزير المالية(المديرية العامة للمحاسببببضة) ،عضببببوا
داخما،
 عببادل رينا ،ممثببي وزير المبباليببة(المديرية العامة للمحاسببببضة) ،عضببببوا
م تالفا،
 ح ينة أريس ،ممثلة وزارة األشنالالعمومية والنقي ،عضوا داخما،
 ياسببيا حموم ،ممثي وزارة األشببنالالعمومية والنقي ،عضوا م تالفا،
 حفي عضدون ،ممثي وزارة المواردالماخية ،عضوا داخما،
 رشببببيد لوعلا ،ممثي وزارة المواردالماخية ،عضوا م تالفا،
 وحيد حدادو ،ممثي وزارة ال ببببببكاوالعمران والمدينة ،عضوا داخما،
 فوزية أيت م ببببببعود ،ممثلة وزارةال ببببببكا والعمران والمدينة ،عضببببببوا
م تالفا،

المووو دة  : 1يعيا أعضبببببببببان لجنبببة
ال ببببببف قات العموم ية للمرك الو نا
ردماا اللتكارات الضيدا وةية وتنمية
تكنولوةيبات ارعالم والت بببببببال فا
الترليبببة ،لببباسببببببتثنبببان ما عيا لحكم
وظيفتببه ما قضببي إدارتهم ،لمببدة ثالث
( )3سنوات قاللة للتجديد.
المووو دة  : 3تلنى أحكبببام المقرر رقم
 133ال مؤرّخ فا  5نوفمضر 2116
المذكور أعاله.
الم دة  : 4ينشر هذا المقرر فا النشرة
الرسمية للترلية الو نية.
الج اخر فا  7رليع الثانا عام 1441
الموافق  4دي مضر سنة 2119
وزير التربية الوطنية
بد الحنيم بلع بد
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مرسوووئ رئ س و رقم  154-29مؤ ّرخ
ف  13مح ّرئ ئ  2442الموافـووووووووق
 13سووووبتمبر سوووونة  ،1029يتضوووومن
تحويووه ا تم و د إلى ميزانيووة تسوووووويير
وزارة التربية الوطنية.

 ولمقتضبببببى المرسبببببوم التنفيذي رقم19ـ 34المؤرّخ فا  21ةمادي األولى
عام  1441الموافق  28ةانفا سببببببنة
 2119والمتضبببما توزيع العتمادات
الما ببببب بببببة لوزيرة الترلية الو نية
ما مي انيببة الت ببببببيير لموةببب قببانون
المالية ل نة ،2119

ـ لنان على تقرير وزير المالية،

يرسم م يأت :

 ولنان على الدسبببتور ،لسبببيّما المواد91ـ 6و( 112الفقرة  )6و( 143الفقرة
األولى) منه،

الم دة ا ولى :يلنى ما مي انية سبببببنة
 2119اعتماد قدره سببببتة ماليير دينار
ّ
مببقببيبببد فببا
( 6.111.111.111دا)
مي انية التكاليف المشببتركة وفا الضاب
رقم " 91-37نفقات محتملة ـ احتيا ا
مج ّمع".

ّ
إن رخيس الدولة،

 ولمقتضببببببى القبببانون رقم 17-84ال مؤرّخ فا  8شببببببب ّوال عبببام 1414
الموافق  7يوليو سببنة  1984والمتعلق
لقوانيا المالية ،المع ّدل والمت ّمم،

الم دّة  :1يا ببببببل لمي انية سببببببنة
 2119اعتماد قدره سببببتة ماليير دينار
( 6.111.111.111دا) يبببقب ّ
ببيبببد فبببا
مي انية ت ببببيير وزارة الترلية الو نية
وفا الضبباب رقم " 14-46الم ببببببببال
الالمرك يببة التببالعببة للببدولببة  -منحببة
مببدرسببببببيببة خبباصبببببببة لفبباخببدة التالميببذ
المعوزيا".

 ولمقتضببببببى القبببانون رقم 18-18ال مؤرّخ فا  19رليع الثبببانا عبببام
 1414الموافق  27دي ببببببمضر سببببببنببة
 2118والمتضببما قانون المالية ل ببنة
،2119

ال م دّة  :3يكلف وزير ال مال ية ووزير
الترليببة الو نيببة ،كببي فيمببا يا بببببببه،
لتنفيذ هذا المرسببببببوم الذي ينشببببببر فا
ّ
ا ل جريبببدة ا لرّسببببببب ّ
هوريبببة
ميبببة ل ل ج م
ال ّديمقرا يّة ال ّشعضيّة.

ـ ولمقتضى المرسوم الرخاسا المؤ ّرخ
فا  21ةمبببادي األولى عبببام 1441
الموافق  28ةبببانفا سبببببببنبببة 2119
والببمببتضبببببببمببا تببوزيببع العببتببمبببادات
الما بببببب بببببببببة لمي انيبببة التكببباليف
الم شتركة ما مي انية الت يير لموةب
قانون المالية ل نة ،2119

الج اخر فا  23محرّم عام 1441
الموافـق  23سضتمضر سنة 2119
رئيس الدولة
بد الق در بن ص لح
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مرسووووئ تنفي ي رقم  333-29مؤ ّرخ
فو  22ربوويووع الووثووو نو ووو ئ 2442
الموافق  8ديسوووووومبر سوووووونة ،1029
يتضمن نقه ا تم د ف ميزانية تسيير
وزارة التربية الوطنية.

 ولمقتضببببى المرسببببوم الرخاسببببا رقم 111-19المؤرّخ فا  24رةب عام
 1441الموافق  31مبببارس سببببببنبببة
 2119والمتضبببببما تعييا أعضبببببان
الحكومة ،المع ّدل،

ّ
إن الوزير األول،

 ولمقتضببببببى المرسببببببوم التنفيذي رقم 34-19المؤرّخ فا  21ةمادي األول
عام  1441الموافق  28ةانفا سببببببنة
 2119والمتضبببما توزيع العتمادات
الما ببببب بببببة لوزيرة الترلية الو نية
ما مي انيببة الت ببببببيير لموةببب قببانون
المالية ل نة ،2119

 لنان على تقرير وزير المالية، ولنان على الدستور ،ل سيما المادتان 4-99و( 143الفقرة  )2منه،
 ولمقتضبببببببى القبببانون رقم 17-84المؤرّخ فا  8شبببببب ّوال عبببام 1414
الموافق  7يوليو سببنة  1984والمتعلق
لقوانيا المالية ،المع ّدل والمت ّمم،

يرسم م يأت :
الم دة ا ولى  :يلنى ما مي انية سبببنة
 2119اعتماد قدره سضعة ع شر مليونا
وستـبببببماخـبببببـبببببة ألـبببببـبببببف دينـبببببـبببببار
( 17.611.111دا) مق يّد فا مي انية
ت ببببببيير وزارة الترليببة الو نيببة وفا
الببضببباب رقببم " 15-46الببم بببببببببالبب
الالمرك ية التالعة للدولة – ت بببببببديد
النفقببات الابباصببببببببة لمجببانيببة الكتبباب
المدرسا لفاخدة التالميذ المعوزيا".

 ولمقتضبببببببى القبببانون رقم 18-18ال مؤرّخ فا  19رليع الثبببانا عبببام
 1441الموافق  27دي ببببببمضر سببببببنببة
 2118والمتضببما قانون المالية ل ببنة
،2119
 ولمقتضببببى المرسببببوم الرخاسببببا رقم 97-19المؤرّخ فا  4رةبببب عبببام
 1441الموافق  11مبببارس سببببببنبببة
 2119والمتضببببببما تعييا الوزير
األول،

الم دة  : 1يا بببببل لمي انية سبببببنة
 2119اعتماد قدره سضعة ع شر مليونا
وسببتماخـببببببببة ألـببببببببـببببببببف دينـببببببببـببببببببار
( 17.611.111دا) يقيبّ د فا مي ان ية
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ّ
لرسبببببب ّ
ا ل جريبببدة ا ّ
هوريبببة
ميبببة ل ل ج م
الج اخريّة ال ّديمقرا يّة ال ّشعضيّة.

ت ببببببيير وزارة الترليببة الو نيببة وفا
األلواب المضيّنبببة فا الجبببدول الملحق
لهذا المرسوم.

الج اخر فا  11رليع الثانا عام
 1441الموافق  8دي مضر سنة 2119

الم دة  : 3يكلف وزير المالية ووزير
الترليببة الو نيببة ،كببي فيمببا يا بببببببه،
لتنفيذ هذا المرسببببببوم الذي ينشببببببر فا

الوزير ا و
نور الدين بدوي
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الجدول الملحق
العن وين

رقم ا بواب

ال تم دات
الم صصة (دج)

وزارة التربية الوطنية
الفري ا و
فري وحيد
الفري الجزئ ا و
المص لح المركزية
العنوان الث لث
وس ئه المص لح
ا دوات وتسيير المص لح
11-34
13-34
14-34
92-34

11-35

ية  -ت ديد النفقات..........
ية ـ اللوازم..................
ية  -التكاليف الملحقة......
ية – اريجار................
مجموع الق م الرالع

8.111.111
2.111.111
4.111.111
1.611.111
15.611.111

اردارة المرك
اردارة المرك
اردارة المرك
اردارة المرك

القسم ال مس
شف الصي نة
اردارة المرك ية – صيانة المضانا........
مجموع الق م الاامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع الج خا األول
مجموع الفرع األول
مجموي ال تم دات الم صصة...........

2.111.111
2.111.111
17.611.111
17.611.111
17.611.111
27.000.000
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مرسوووئ رئ س و رقم  338-29مؤ ّرخ
فو  23ربوويووع الووثووو نو ووو ئ 2442
الموافق  20ديسووووومبر سووووونة ،1029
يتضوووووومن تحويه ا تم د إلى ميزانية
تسيير وزارة التربية الوطنية.

عام  1441الموافق  28ةانفا سببببببنة
 2119والمتضبببما توزيع العتمادات
الما ببببب بببببة لوزيرة الترلية الو نية
ما مي انيببة الت ببببببيير لموةببب قببانون
المالية ل نة ،2119

ّ
إن رخيس الدولة،

يرسم م يأت :

ـ لنان على تقرير وزير المالية،

الم دة ا ولى  :يلنى ما مي انية سبببنة
 2119اعتمببباد قبببدره ثالثبببة ماليير
وثببببالثببببمبببباخببببة مببببلببببيببببون ديببببنببببار
ّ
مببقببيبببد فببا
( 3.311.111.111دا)
مي انية التكاليف المشببتركة وفا الضاب
رقببم " 91-37نببفببقبببات مببحببتببمببلبببة –
احتيا ا مجتمع"

 ولنان على الدسبببتور ،لسبببيّما المواد 6-91و( 112الفقرة  )6و( 143الفقرة
األولى) منه،
 ولمقتضببببببى القبببانون رقم 17-84المؤرّخ فا  8شبببببب ّوال عبببام 1414
الموافق  7يوليو سببنة  1984والمتعلق
لقوانيا المالية ،المع ّدل والمتمم،

الم دة  :1يا ببببببل لمي انية سببببببنة
 2119اعتمببباد قبببدره ثالثبببة مالي ير
وثببببالثببببمبببباخببببة مببببلببببيببببون ديببببنببببار
( 3.311.111.111دا) يبببقب ّ
ببيبببد فبببا
مي انيببة ت ببببببيير وزارة الو نيببة وفا
األلواب المضيّنبببة فا الجبببدول الملحق
لهذا المرسوم.

ـ ولقضى القانون رقم  18-18المؤرّخ
فببا  19رلببيببع الببثبببانببا عبببام 1441
الموافق  27دي ببببببمضر سببببببنببة 2118
والمتضما قانون المالية ل نة ،2119

ال م دة  :3يكلف وزير ال مال ية ووزير
الترليببة الو نيببة ،كببي فيمببا يا بببببببه،
لتنفيذ هذا المرسببببببوم الذي ينشببببببر فا
ال جريبببدة ا ل ّرسببببببب ّ
ميبببة لل ج م هور ّيبببة
ال ّديمقرا يّة ال ّشعضيّة.

ـ ولمقتضى المرسوم الرخاسا المؤ ّرخ
فا  21ةمبببادي األول عبببام 1441
الموافق  28ةبببانفا سبببببببنبببة 2119
والببمببتضبببببببمببا تببوزيببع العببتببمبببادات
الما بببببب بببببببببة لمي انيبببة التكببباليف
الم شتركة ما مي انية الت يير لموةب
قانون المالية ل نة ،2119

الج اخر فا  13رليع الثانا عام 1441
الموافق  11دي مضر سنة 2119

 ولمقتضبببببى المرسبببببوم التنفيذي رقم 34-19المؤرّخ فا  21ةمادي األولى

رئيس الدولة
بد الق در بن ص لح
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الجدو الملحق
رقم
ا بواب

11-31
12-31
13-31

العن وين
وزارة التربية الوطنية
الفري ا و
فري وحيد
الفري الجزئ الث ن
المص لح الالمركزية الت بعة للدولة
العنوان الث لث
وس ئه المص لح
القسم ا و
الموظفون – مرتب ت العمه
الم بببببال الالمرك ية التالعة للدولة  -الراتب
الرخي ا للنشا ...................................
الم بببببببببال الالمرك يبببة التبببالعبببة للبببدولبببة -
التعويضات والمن الماتلفة ....................
الم بببببببببال الالمرك يبببة التبببالعبببة للبببدولبببة -
الم بببتادمون المتعاقدون الرواتب  -من ذات
الع عاخلا واشتراكات الضمان الةتماعا.
مجموع الق م األول

13-33

القسم الث لث
الموظفون – التن لي الجتم ية
الم ال الالمرك ية التالعة للدولة – الضمان
الةتماعا..........................................
مجموع الق م الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع الج خا الثانا
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ال تم دات
الم صصة (دج)

311.111.111
411.111.111
291.111.111
729.111.111

171.111.111
171.111.111
911.111.111
911.111.111

الجدو الملحق (ت بع)
رقم
ا بواب

ال تم دات
الم صصة (دج)

العن وين
الفري الجزئ الث لث
مؤسس ت التعليم ا س س والث نوي
والتقن
العنوان الث لث
وس ئه المص لح
القسم ا و
الموظفون – مرتب ت العمه

 23-31الم ببببببببال الالمرك يببة التببالعببة للببدولببة -
مؤس ب ببات التعليم األسبباسببا-الم ببتادمون
المتعببباقبببدون ،الرواتبببب ،من ذات بببالع
عببباخبببلبببا واشبببببببببتبببراكبببات الضبببببببببمبببان
الةتماعا.......................................
 33-31الم ببببببببال الالمرك يببة التببالعببة للببدولببة -
مؤسبببببب بببببببببات التعليم الثبببانوي والتقنا -
الم ببتادمون المتعاقدون  -الرواتب  -من
ذات الع عاخلا واشببببببتراكات الضببببببمان
الةتماعا.......................................
مجموع الق م األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع الج خا الثالث
مجموع الفرع األول
مجموي ال تم دات الم صصة..............
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1.311.111.111

1.111.111.111
2.411.111.111
2.411.111.111
2.411.111.111
3.311.111.111
3.300.000.000

مرسوووئ رئ س و رقم  354-29مؤ ّرخ
فو  10ربوويووع الووثووو نو ووو ئ 2442
الموافق  27ديسووووومبر سووووونة ،1029
يتضوووووومن تحويه ا تم د إلى ميزانية
تسيير وزارة التربية الوطنية.

 ولمقتضبببببى المرسبببببوم التنفيذي رقم 34-19المؤرّخ فا  21ةمادى األولى
عـبـبام  1441الموافـبق  28ةانفا سنة
 2119والمتضبببما توزيع العتمادات
الما ببببب بببببة لوزيرة الترلية الو نية
ما مي انيببة الت ببببببيير لموةببب قببانون
المالية ل نة ،2119

ـ لنان على تقرير وزير المالية،

يرسم م يأت :

 ولنان على الدسبببتور ،لسبببيما المواد91ـ 6و( 112الفقرة  )6و( 143الفقرة
األولى) منه،

الم ّدة ا ولى  :يلنى ما مي انية سبببنة
 2119اعتمبباد قببدره عشببببببرة ماليير
دينببار( 11.111.111.111دا) مقي بّب د
فا مي انية التكاليف المشببببببتركة وفا
الضببباب رقم " 91-37نفقبببات محتملبببةـ
احتيا ا مج ّمع".

ّ
إن رخيس الدولة،

 ولمقتضببببببا القبببانون رقم 17-84ال مؤرّخ فا  8شببببببب ّوال عبببام 1414
الموافق  7يوليو سببنة  1984والمتعلق
لقوانيا المالية ،المع ّدل والمت ّمم،

الم دة  : 1يا ببببببل لمي انية سببببببنة
 2119اعتمبباد قببدره عشببببببرة ماليير
دينببار ( 11.111.111.111دا) يقيبّبد
فا مي انيبببة ت ببببببيير وزارة الترليبببة
الو نيبببة وفا األلواب المض ّينبببة فا
الجدول الملحق لهذا المرسوم.

 ولمقتضببببببى القبببانون رقم 18-18ال مؤرّخ فا  19رليع الثبببانا عبببام
 1441الموافق  27دي ببببببمضر سببببببنببة
 2118والمتضببما قانون المالية ل ببنة
،2119

الم دة  : 3يكلف وزير المالية ووزير
الترليببة الو نيببة ،كببي فيمببا يا بببببببه،
لتنفيذ هذا المرسببببببوم الذي ينشببببببر فا
ّ
ا ل جريبببدة ا ل ّرسببببببب ّ
هوريبببة
ميبببة ل ل ج م
الج اخريّة ال ّديمقرا يّة ال ّشعضيّة.

ـ ولمقتضى المرسوم الرخاسا المؤ ّرخ
فا  21ةمبببادي األولى عبببام 1441
الموافق  28ةبببانفا سبببببببنبببة 2119
والببمببتضبببببببمببا تببوزيببع العببتببمبببادات
الما بببببب بببببببببة لمي انيبببة التكببباليف
الم شتركة ما مي انية الت يير لموةب
قانون المالية ل نة ،2119

الج اخر فا  21رليع الثانا عام 1441
الموافق  17دي مضر سنة 2119
رئيس الدولة
بد الق در بن ص لح
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الجدو الملحق
رقم
ا بواب

العن وين

ال تم دات
الم صصة (دج)

وزارة التربية الوطنية
الفري ا و
فري وحيد
الفري الجزئ الث ن
المص لح الالمركزية الت بعة للدولة
العنوان الث لث
وس ئه المص لح
القسم الث لث
الموظفون ـ التن لي الجتم ية
33ـ11

الم ببببببببال الالمرك يببة التببالعببة للببدولببة  -المن
العاخلية...................................................
مجموع الق م الثالث...
مجموع العنوان الثالث...
مجموع الفرع الج خا الثانا...

21.111.111
21.111.111
21.111.111
21.111.111

الفري الجزئ الث لث
مؤسس ت التعليم ا س س والث نوي والتقن
العنوان الث لث
وس ئه المص لح
القسم ا و
الموظفون ـ مرتب ت العمه
31ـ21
31ـ22
31ـ31
32-31

الم بببال الالمرك ية التالعة للدولة  -مؤسببب بببات
التعليم األساسا  -الراتب الرخي ا للنشا .........
الم بببال الالمرك ية التالعة للدولة  -مؤسببب بببات
التعليم األساسا  -التعويضات والمن الماتلفة3.816.241.11 ....
الم بببال الالمرك ية التالعة للدولة  -مؤسببب بببات
438.448.111
التعليم الثانوي والتقنا  -الراتب الرخي ا للنشا
الم بببال الالمرك ية التالعة للدولة  -مؤسببب بببات
التعليم الثببانوي والتقنا  -التعويضببببببببات والمن
الماتلفة1.699.591.111 ..................................................
مجموع الق م األول6.815.797.111 ...
861.519.111
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الجدو الملحق (ت بع)
رقم
ا بواب

33ـ21
33ـ23
33ـ31
33ـ33

العن وين
القسم الث لث
الموظفون ـ التن لي الجتم ية

ال تم دات
الم صصة (دج)

الم ال الالمرك ية التالعة للدولة  -المؤ س ات
التعليم األساسا  -المن العاخلية 211.111.111 .....................
الم ببال الالمرك ية التالعة للدولة  -مؤسبب ببات
التعليم األساسا ـ الضمان الةتماعا2.145.933.111 ..............
الم ببال الالمرك ية التالعة للدولة  -مؤسبب ببات
التعليم الثانوي والتقنا ـ المن العاخلية181.111.111 ..............
الم ببال الالمرك ية التالعة للدولة  -مؤسبب ببات
التعليم الثانوي والتقنا ـ الضمان الةتماعا 748.271.111 .....
مجموع الق م الثالث3.174.213.111 ...
مجموع العنوان الثالث9.981.111.111 ...
مجموع الفرع الج خا الثالث9.981.111.111 ...
مجموع الفرع األول 11.111.111.111 ...
مجموي ال تم دات الم صصة20.000.000.000 .....................

47

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية
املركز الوالئي للتوزيع والتوثيق الرتبوي
والية ..............................:

بطاقـة اشتـراك
أنـا املمضي أسفلـه أطلب االشرتاك يف النشرة الرمسية للرتبية الوطنية للسنة
املدنية  21....حسب املعلومات التالية :
 .االسم ........................................................ :
 .اللقب ........................................................ :
 .العنوان ........................................................ :
 .اهلاتف ........................................................ :
 .عدد النسخ ................................................... :
يرفق هذا الطلب بصك بريدي قيمته  022دج.
اإلمضاء

مديرية الشؤون القانونية
النشرة الرمسية للرتبية الوطنية

املديرية الفرعية للتوثيق واألرشيف ،مكتب النشر
العدد  ،616ديسمرب سنة 2119

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