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 – 5تاريخ اﳊصول عﲆ الشهادة ) 0إﱃ  5نقاط( :
– ) ...........................بدون تغيير( . ..............................
 – 6نتائج اﳌقابلة مع ﳉنة اﻻنتقاء ) 0إﱃ  3نقاط( :
) ..............................بدون تغيير( . ”............................
اﳌادة  : 6يـن ـشـر هـ ـذا ال ـق ـرار فـي اﳉريدة الّرسمّيـة

جمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
لل ّ

حّرر باﳉزائر ﰲ أّول ذي القعدة عام  1440اﳌوافق 4
يوليو سنة .2019
عبد اﳊكيم بلعابد
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤّرخ ﰲ أّول ذي الـ ـ ـ ـق ـ ـ ـع ـ ـ ـدة ع ـ ـ ـام  1440اﳌوافق 4
يوليو سنة  ،2019يحدد قائمة اﳌؤسسات العمومية

اﳌؤهـ ـلـ ـة لـ ـت ـن ـظ ـي ـم إج ـراء اﳌساب ـق ـات عﲆ أساس

 ٢٨ذو القعدة عام  ١٤٤٠هـ
 ٣١يوليو سنة  ٢٠١٩م

ال ـع ـم ـوم ـي ـة اﳌؤه ـلـة لـتـنـظـيـم إجـراء اﳌسابـقـات عﲆ أساس
اﻻختبارات واﻻمتحانات اﳌهنية لﻼلتحاق ﲟختلف الرتب
اﳋاصة بالتربية الوطنية،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  19من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  194–12اﳌؤّرخ ﰲ  3جمادى الثانية عام 1433

اﳌوافق  25أبريل سنة  2012الذي يحدد كيفيات تنظيم
اﳌسابقات واﻻمتحانات والفحوص اﳌهنية ﰲ اﳌؤسسات
واﻹدارات العمومية وإجرائها ،يهدف هذا القرار إﱃ ﲢديد
قـ ـائـ ـمـ ـة اﳌؤسسات الـ ـعـ ـمـ ـومـ ـيـ ـة اﳌؤهـ ـلـ ـة لـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ـم إج ـراء
اﳌسابقات عﲆ أساس اﻻختبارات واﻻمتحانات اﳌهنية
ل ـ ـﻼل ـ ـت ـ ـح ـ ـاق ﲟخـ ـتـ ـلـ ـف الـ ـرتب اﳌنـ ـتـ ـمـ ـيـ ـة لﻸسﻼك اﳋاصة
بالتربية الوطنية.

اﻻخ ـت ـب ـارات واﻻم ـت ـح ـان ـات اﳌه ـن ـي ـة ل ـﻼلـتـحـاق

اﳌادة  : 2يكلّف الديوان الوطني لﻼمتحانات واﳌسابقات
ب ـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـيـ ـ ـم إجـ ـ ـراء اﳌسابـ ـ ـقـ ـ ـات عﲆ أساس اﻻخـ ـ ـتـ ـ ـبـ ـ ـارات

الوطنية.

واﻻمتحانات اﳌهنية لﻼلتحاق ﲟختلف الرتب اﳌنتمية
لﻸسﻼك اﳋاصة بالتربية الوطنية.

ﲟختلف الرتب اﳌنتمية لﻸسﻼك اﳋاصة بالتربية
ــــــــــــــــــــــــ
ن وزير التربية الوطنية،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم رقم  145–66اﳌؤّرخ ﰲ  12صفر
عام  1386اﳌوافق  2يونيو سنة  1966واﳌتعلق بتحرير
ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي
تهم وضعية اﳌوظفﲔ ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم رئاسي رقم  111–19اﳌؤّرخ ﰲ

 24رجب عام  1440اﳌوافق  31مارس سنة  2019واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  94–89اﳌؤّرخ ﰲ

 16ذي القعـدة عام  1409اﳌوافق  20يونيو سنة  1989واﳌتضمن

إنشاء دي ـ ـوان وط ـ ـني ل ـ ـﻼم ـ ـت ـ ـحـ ـانـ ـات واﳌسابـ ـقـ ـات ،اﳌعـ ـّدل
واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  99–90اﳌؤّرخ ﰲ

أول رمضان عام  1410اﳌوافق  27مارس سنة  1990واﳌتعلق
بسلـ ـطـ ـة الـ ـت ـع ـيﲔ وال ـتسي ـي ـر اﻹداري ب ـال ـنسب ـة ل ـل ـم ـوظـفﲔ

اﳌـادة  : 3ي ـمـكـن ﳌـدي ـر الـديوان ال ـوطـني لﻼمتـحـانـات
واﳌسابقات أن ينشئ ﲟوجب مقّرر ،عند اﳊاجة ،مراكز
امتحان ملحقة.

ت ـ ـرسل نسخ ـ ـة م ـ ـن هـ ـذا اﳌقـ ـّرر إﱃ السلـ ـطـ ـة اﳌكـ ـّلـ ـفـ ـة
بالوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري ﰲ أجل عشرة )(10
أيام ،ابتداء من تاريخ إمضائه.
اﳌادة  : 4تلغى أحكام القرار اﳌؤّرخ ﰲ  2صفر عام 1435

اﳌوافق  5ديسمبر سنة  2013الذي يحدد قائمة اﳌؤسسات
ال ـع ـم ـوم ـي ـة اﳌؤه ـلـة لـتـنـظـيـم إجـراء اﳌسابـقـات عﲆ أساس
اﻻختبارات واﻻمتحانات اﳌهنية لﻼلتحاق ﲟختلف الرتب
اﳋاصة بالتربية الوطنية.
اﳌادة  : 5ين ـش ـر هـ ـذا ال ـق ـرار ف ـي اﳉ ـري ـدة الّرسـم ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ أّول ذي القعدة عام  1440اﳌوافق 4
يوليو سنة .2019

وأعوان اﻹدارة اﳌركزية والوﻻيات والبلديات واﳌؤسسات
العمومية ذات الطابع اﻹداري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  315–08اﳌؤّرخ ﰲ

 11شوال عام  1429اﳌوافق  11أكتوبر سنة  2008واﳌتضمن
ال ـ ـقـ ـانـ ـون اﻷساسي اﳋاص بـ ـاﳌوظـ ـفﲔ اﳌنـ ـتـ ـمﲔ لﻸسﻼك
اﳋاصة بالتربية الوطنية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  194–12اﳌؤّرخ
ﰲ  3جمادى الثانية عام  1433اﳌوافق  25أبريل سنة  2012الذي
ي ـح ـدد ك ـي ـف ـيـات تـنـظـيـم اﳌسابـقـات واﻻمـتـحـانـات والـفـحـوص
اﳌهنية ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية وإجرائها،
– وﲟقـ ـ ـ ـتضى الـ ـ ـ ـق ـ ـ ـرار اﳌؤّرخ ﰲ  2صفر عـ ـ ـام 1435
اﳌوافق  5ديسمبر سنة  2013الذي يحدد قائمة اﳌؤسسات

عبد اﳊكيم بلعابد

وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ١٨رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق
 ٢٥مارس سنة  ،٢٠١٩يحدد مدّونة نفقات التسيير
اﳌعنية بإجراء رقابة النفقات التي يلتزم بها ،ﰲ
شكلها الﻼحق ،للمؤسسة العمومية ذات الطابع
العلمي والثقاﰲ واﳌهني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

 ٢٨ذو القعدة عام  ١٤٤٠هـ
 ٣١يوليو سنة  ٢٠١٩م
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– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤3–١7اﳌؤّرخ ﰲ
 2٥ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  ١٤38اﳌوافـ ـ ـق  ١7غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠١7
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤١٤–٩2اﳌؤّرخ
ﰲ  ١٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤١3اﳌوافق  ١٤نوفمبر سنة ١٩٩2
واﳌتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها ،اﳌعّدل
واﳌتﹽم ـم ،ﻻسيما اﳌادة  2مكرر منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤–٩٥اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٥رمضان عام  ١٤١٥اﳌوافق  ١٥فبراير سنة  ١٩٩٥الذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٦8–٩7اﳌؤّرخ
ﰲ  ١٦ربيع اﻷول عام  ١٤١8اﳌوافق  2١يوليو سنة ١٩٩7
الذي يحدد اﻹجراءات اﳌتعلقة باﻻلتزام بالنفقات العمومية
وتنفيذها ويضبط صﻼحيات اﻵمرين بالصرف ومسؤولياتهم،
اﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  77-١3اﳌؤّرخ ﰲ
 ١8ربيع اﻷول عام  ١٤3٤اﳌوافق  3٠يناير سنة  2٠١3الذي
يحدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
يقرران ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تـطـب ـيـقـا ﻷح ـك ـام اﳌـ ـادة  2م ـك ـرر مـ ـن
اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤١٤–٩2اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩جمادى اﻷوﱃ
عام  ١٤١3اﳌوافق  ١٤نوفمبر سنة  ١٩٩2واﳌتعلق بالرقابة
السابقة للنفـقات التي يل ـتزم بـ ـها ،اﳌعّدل واﳌتّمم واﳌذكور
أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ ﲢديد مدّونة نفقات التسيير
اﳌعنية بإجراء رقابة النفقات التي يلتزم بها ،ﰲ شكلها
الﻼحق ،للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقاﰲ
واﳌهني،
اﳌادة  : ٢ﲢدد مدّونة نفقات تسيير اﳌؤسسة العمومية
ذات الطابع العلمي والثقاﰲ واﳌهني اﳌعنية بإجراء رقابة
النفقات التي يلتزم بها ،ﰲ شكلها الﻼحق ،كما يأتي :
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– صيانة وتصليح عتاد الوقاية واﻷمن،
– اقتناء العتاد السمعي البصري،
– صيانة وتصليح العتاد السمعي البصري،
– اقتناء عتاد ومستهلكات النسخ والتصوير،
– صيانة وتصليح عتاد النسخ والتصوير،
– اقتناء وصيانة العتاد الطبي.
– اقتناء وصيانة عتاد الصيانة واﻹصﻼح.
 -٣اللوازم :
– أدوات ومستـ ـهـ ـل ـك ـات اﳌخ ـاب ـر وورشات ال ـت ـدريس
والبحث،
– اﳌواد الصيدﻻنية والكميائية،
– مصاريف الطباعة واﻻستنساخ،
– اقـ ـتـ ـنـ ـاء مستـ ـلـ ـزمـ ـات اﳌزرعـ ـة والـ ـورش  :الـ ـب ـيض،
اﳌاشية ،حيوانات اﳌزرعة وتغذيتها،
– اقتناء لوازم اﳌزرعة  :اﻷسمدة ،اﳌواد البيطرية،
البذور والنباتات والشريط البﻼستيكي،
– اﻷوراق ولوازم التدريس.
 – ٤التوثيق :
– التوثيق اﻹداري والتقني ،ﲟا فيها اﳉرائد واﳌجﻼت
اﳌختصة،
– كتب مختلفة،
– اشتراكات علمية.
 –٥تكاليف ملحقة :
– كهرباء ،ماء ،غاز ،مواد مشتعلة ﲟا فيها موظفي
وﻻيات اﳉنوب،

 –١تسديد اﳌصاريف :

– مصاريف البريد واﳌواصﻼت،

– مصاريف التنقﻼت واﳌهمات باﳉزائر وباﳋارج،

– نفقات قضائية ،اﶈاماة ،اﶈضرون القضائيون

– مصاريف اﻻستقبال،
– مصاريف النقل والشحن والعبور واﳉمارك،
– مصاريف نقل الطلبة اﻷجانب باﳉزائر،
– نفقات التعاون اﳉامعي ،ﲟا فيها التنقل واﻹيواء
واﻹط ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـام ﻷعضاء ﳉان م ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـاقشة اﳌذك ـ ـ ـ ـرات واﻷساتـ ـ ـ ـذة
اﳌدعوين،
– مصاريف التأشيرة والتأمﲔ.
 –٢اﻷدوات واﻷثاث :

واﳋبراء ومكاتب الدراسات،
– ضرائب ورسوم مختلفة،
– النشر واﻹشهار،
– مصاريف اﻻشتراك ﰲ اﻹنترنت،
– مصاريف بنكية.
 –٦حظيرة السيارات :
– شراء الوقود والزيوت والشحوم،

– صيانة وتصليح عتاد وأثاث اﳌكاتب،

– عجﻼت مطاطية،

– اقتناء عتاد الوقاية واﻷمن،

– صيانة وإصﻼح وشراء أدوات وقطع الغيار،

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٨
اﳉريدة الرسم ّ
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– تأمﲔ السيارات،
– مصاريف ترقيم السيارات،
– مصاريف الرقابة التقنية للسيارات،
– قسيمة السيارات.
 –7أشغال الصيانة :
– صيانة وتصليح اﳌباني اﻹدارية والبيداغوجية.
 –٨مصاريف التكوين وﲢسﲔ اﳌستوى باﳋارج
وتسييرهما :
– مصاريف تدريب ﲢسﲔ اﳌستوى ﰲ اﳋارج لفائدة
اﻷساتذة الباحثﲔ واﻷساتذة الباحثﲔ اﻻستشفائيﲔ اﳉامعيﲔ
الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه ،والطلبة غير اﻷجراء
اﳌسجلﲔ ﰲ الدكتوراه ،الطلبة اﳌسجلﲔ ﰲ السنة الثانية
ماستر والطلبة اﳌقيمﲔ ﰲ العلوم الطبية ﰲ طور التكوين،
اﳌستـ ـخـ ـدمﲔ اﻹداريﲔ والـ ـت ـق ـن ـيﲔ ﰲ مؤسسات ال ـت ـع ـل ـي ـم
العاﱄ ،ﲟا فيها مصاريف النقل ومنحة الدراسة.
– مصاريف اﻹقامة العلمية قصيرة اﳌدى ذات اﳌستوى

 ٢٨ذو القعدة عام  ١٤٤٠هـ
 ٣١يوليو سنة  ٢٠١٩م

 –١١اﳌصاريف اﳌرتبطة بالدراسات ﳌا بعد التدرج
والطور الثالث :
– نسخ مذكرات اﳌاجستير واﻷطروحات،
– نشر اﻹعﻼنات التنظيمية ﰲ وسائل اﻹعﻼم ﲟا فيها
مساب ـق ـات وم ـن ـاقشات اﳌذك ـرات وت ـن ـظ ـي ـم ال ـت ـظ ـاه ـرات
واﳌلتقيات العلمية وإعادة نسخ وطبع السندات الفهرسية،
– برامج اﻹعﻼم اﻵﱄ اﳌتخصصة،
– عتاد ولوازم لفائدة التكوين ﳌا بعد التدرج،
– مصاريـ ـف الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم واﳌشارك ـة ﰲ ال ـت ـظ ـاه ـرات
العلمية ﲟا فيها حقوق التسجيل،
– مصاريف التنقل ﰲ إطار نشاطات البحث والتعليم
ﳌا بعد التدرج،
– اﻻشتـ ـراكـ ـات اﳋاصة بـ ـالـ ـنـ ـظـ ـام اﻹعـ ـﻼمي ،ال ـع ـل ـمي
والتقني ﳌا بعد التدرج،
– مصاريف التنقل واﻹيواء ﻷعضاء ﳉان مناقشة اﳌذكرات،
– مصاريف قسم الدكتوراه ،ﲟا فيها مصاريف النقل
ومصاريف اﻹيواء واﻹطعام.
 –١٢التعاون العلمي واتفاقيات برامج البحث :

العاﱄ لفائدة اﻷساتذة واﻷساتذة اﻻستشفائيﲔ اﳉامعيﲔ

– مصاريف اﻹقامة،

واﻷسات ـ ـ ـذة اﶈاضري ـ ـ ـن ،قسم “أ” ،واﻷساتـ ـ ـذة اﶈاضريـ ـ ـن

– الدعم اﻹمدادي ،ﲟا فيها عتاد وتوثيق وملتقيات

اﻻستشفائيﲔ اﳉامعيﲔ ،قسم “أ” ،واﻷساتذة اﶈاضرين،
قسم “ب“ ،ﲟا فيها مصاريف النقل ومنحة الدراسة،
– مصاريف اﳌشاركة ﰲ التظاهرات العلمية لفائدة
اﻷسات ـ ـذة ال ـ ـب ـ ـاح ـ ـثﲔ واﻷسات ـ ـذة ال ـ ـبـ ـاحـ ـثﲔ اﻻستشفـ ـائـ ـيﲔ
اﳉامعيﲔ ومستخدمي مؤسسات التعليم العاﱄ والطلبة

ومؤﲤرات.
 –١٣مصاريـ ـف الـ ـتسيـ ـيـ ـر ل ـع ـم ـل ـي ـة تسج ـي ـل ح ـامﲇ
شهادة البكالوريا :
– مصاريف التنقﻼت واﳌهمات لﻸعوان اﳌسخرين
لهذه العملية،

غير اﻷجراء اﳌسجلﲔ ﰲ الدكتوراه ،واﳌقيمﲔ ﰲ العلوم

– مصاريف اﻹيواء والتغذية،

الطبية اﳌسجلﲔ لتحضير شهادة الدراسات العليا الطبية

– سحب الوثائق اﳌمنوحة لﻺدارات والطلبة،

اﳌتـ ـخصصة ،ﲟا فـ ـيـ ـهـ ـا مصاريـ ـف ال ـن ـق ـل وم ـن ـح ـة ال ـدراسة

– اقتناء وتصليح وصيانة اﻵﻻت التقنية لﻺعﻼم اﻵﱄ

وحقوق التسجيل،
– مصاريف التأشيرة والتأمﲔ،
– مصاريف نقل اﻷساتذة اﳌستفيدين من العطلة العلمية
ﰲ اﳋارج.
 –٩عتاد ولوازم اﻹعﻼم اﻵﱄ :
– أدوات ومستهلكات اﻹعﻼم اﻵﱄ والبرامج اﳌعلوماتية،
– صيانة وتصليح عتاد اﻹعﻼم اﻵﱄ.
 –١٠عتاد وأثاث البيداغوجيا :
– اقتناء عتاد وأثاث البيداغوجيا،

واﻻستنساخ،
– الهاتف،
– البنزين،
– تهيئة البناءات وقاعات العمل،
خرين ﰲ عملية توجيه
– مستحقات اﻷعوان اﳌس ـ ـ ّ
حامﲇ شهادة البكالوريا.
اﳌادة  : ٣يـن ـشـر ه ـذا ال ـق ـرار ف ـي اﳉ ـري ـدة الـّرسـم ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  ١8رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  2٥مارس

سنة .2٠١٩
وزير اﳌالية

–ﲡديد عتاد وأثاث البيداغوجيا،
– صيانة وتصليح عتاد وأثاث البيداغوجيا.

وزير التعليم العاﱄ
والبحث العلمي

عبد الرحمان راوية

طاهر حجار

