
العدد العدد 60
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اJطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 6  ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1432 هـهـ
اJوافق اJوافق 2  نوفمبر سنة   نوفمبر سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئاسي رقم  11-369 مؤرّخ في 26 ذي القـعدة عام 1432 اJوافق 24 أكـتـوبر سـنة s2011 يـتضـمن حتويل اعـتمــاد إلـى
ميـزانيـة تسييـر وزارة السياحــة والصناعــة التقليديـة..................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم  11-370 مؤرّخ في 26 ذي الـقـعـدة عام 1432 اJوافق 24 أكـتـوبر سـنة s2011 يتـضـمن حتويـل اعتـمـاد  إلى
ميزانيـة تسييـر وزارة الصناعـة واJؤسسـات الصغيـرة واJتوسطة وترقية االستثمار.......................................

مرسوم تـنفيذي رقم 11-371 مؤرخ في 28 ذي القـعدة عام 1432 اJوافق 26 أكتـوبر سنة s2011 يـعدل توزيع نـفقات مـيزانيـة
الدولة للتجهيز لسنة s2011 حسب كـل  قطـاع.................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 11-372 مـؤرخ في 28 ذي الـقـعـدة عـام 1432 اJـوافق 26 أكــتـوبـر سـنـة s2011 يـتـضـمـن نـقل اعــتــمــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة اJالية.......................................................................................................................

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 11-373 مـــؤرخ في 28 ذي الـــقــعــدة عــام 1432 اJـــوافق 26 أكــتــوبــر ســنــة s2011 يــعــدل ويــتـــمم  اJــرســوم
الــتــنــفــيــذي رقم 10- 78 اJـــؤرخ في 10 ربــيع األول عــام 1431 اJـــوافق 24 فــبــرايــر ســنـــة 2010 الــذي  يــؤسـس الــنـــظـــام
التعويضـي  للموظفX اJنتمـX لـألسـالك اخلاصة بالتربية الوطنية..................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 11-374 مـؤرخ في 28 ذي الـقـعـدة عـام 1432 اJـوافق 26 أكـتـوبـر سـنة s2011 يـتـعـلق بـتـعـويـض الـتـأهـيـل
وتعويض التوثيق التربوي اJمنوحX لبعض اJوظفX اJنتمX للقطاعات اJكونة................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25  ذي الـقـعـدة عــام 1432 اJـوافق 23  أكـتـوبـر سـنة s2011 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهــام مـديـر الـسـيـاسات
اJيزانية في اJديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة اJاليّة........................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 اJوافق 23  أكتوبر سنة s2011 يتضمّن إنهـاء مهام مدير الضرائب بوالية
اJسيلة.......................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 25 ذي الـقـعـدة عام 1432 اJـوافق 23  أكـتـوبـر سـنة s2011 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام نـائب مـديـر بوزارة
النّقـل........................................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 25 ذي الــقــعــدة عـام 1432 اJـوافق 23  أكــتــوبــر ســنــة s2011 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــفــتـش بـوزارة
التضامن الوطني واألسرة............................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 25 ذي الـقـعـدة عام 1432 اJـوافق 23  أكـتـوبـر سـنة s2011 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام نـائب مـديـر بوزارة
الصّحة والسّكان وإصالح اJستشفيـات...........................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 25 ذي الــقـعــدة عـام 1432 اJـوافق 23  أكـتــوبـر ســنـة s2011 يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مـديــرين لـلــصّـــيـد
.......................................................................................................Xـوارد الصـيديــة في واليتـJالبحــري وا

مـراســيم رئـاســيّـة مــؤرّخــة في 25 ذي الــقـعــدة عـام 1432 اJـوافق 23  أكـتــوبـر ســنـة s2011 تـتــضـمّن الـتـعــيـX بـوزارة الـشـؤون
اخلارجيّة....................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 اJوافق 23  أكتوبر سنة s2011 يتضمّن التّعيX في احملـاكم اإلداريـة........

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 25 ذي الــقـعــدة عـام 1432 اJـوافق 23  أكـتــوبـر ســنـة s2011 يـتــضـمّن تــعـيــX اJـديـر الــعـامّ لــلـتــقـديـر
والسياسات بوزارة اJاليّة...........................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 25 ذي الــقــعــدة عـام 1432 اJـوافق 23  أكــتــوبــر ســنـة s2011 يــتــضــمّن تــعــيــX رئـيـس قـسـم بـوزارة
االستشراف واإلحصائيات............................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 اJوافق 23  أكتوبر سنة s2011 يتضمّن تعيـX مفتش في اJفتشية العامة
بوزارة النّقـل.............................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 25 ذي الــقـعــدة عـام 1432 اJـوافق 23  أكـتــوبـر ســنـة s2011 يــتــضـمّن تــعـيــX اJـفــتش الـعــامّ لـوزارة
التضامن الوطني واألسرة............................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقــعــدة عــام 1432 اJـــوافق 23  أكــتــوبــر ســنــة s2011 يــتــضــمّن تــعــيــX مــكــلّف بــالــدّراسـات
والتلخيص بوزارة التضامن الوطني واألسـرة................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 اJوافق 23  أكتوبر سنة s2011 يتضمّن تعيـX مديــرين للصّــيد البحــري
......................................................................................................................Xـوارد الصيدية في واليتJوا

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1432  اJوافق 3 فبـراير  سنة s2011 يـحدد كيفيـات تنظيم التـكوين اJتخصص
لاللتحاق ببعض الرتب اJنتمية لألسالك اخلاصة باإلدارة اJكلفة بالشباب والرياضة ومدته وكذا محتوى برامجه....
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم رئـــاسي رقممـــرســـوم رئـــاسي رقم  11-369 مــؤر مــؤرّخ في خ في 26 ذي الـــقـــعـــدة ذي الـــقـــعـــدة
يــتــضـمن  sيــتــضـمن s2011 ــوافق 24 أكــتــوبــر ســنـة  أكــتــوبــر ســنـةJــوافق  اJ1432 ا عـام عـام 
حتـــويل اعـــتـــمــــــاد إلـى مـــيــــزانـــيــــة تـــســـيـــيــــر وزارةحتـــويل اعـــتـــمــــــاد إلـى مـــيــــزانـــيــــة تـــســـيـــيــــر وزارة

السياحــة والصناعــة التقليديـة.السياحــة والصناعــة التقليديـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة
sاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اJـــادّتــان 8-77
sو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

s تمّمJعدّل واJا sاليةJا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

s2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اJوافق 18 يولـيو سنة 2011 واJـتضمن

s2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا
- و�ــــــقــــــتـــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسي اJــــــؤرخ في3
رمـضان عام 1432 اJوافـق 3  غـشت سنة 2011 واJـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Jـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اJـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اJـالـيـة

s2011 التكميلي لسنة

- و�قتـضى اJرسوم التنفيذي رقــم 11 -66 اJؤرخ
في 4 ربـيع األول عـام 1432 اJـوافق 7 فـبـرايــر سـنـة 2011
واJتـضـمن توزيع االعـتمـادات اخملـصصـة لوزيـر الـسيـاحة
والــصــنــاعـة الــتــقــلــيـديــة من مــيــزانــيــة الـتــســيــيــر �ـوجب

s2011 الية لسنةJقانون ا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اJاداJادّة األولى :ة األولى : يلغى من مـيزانيـة سنة 2011  اعـتماد
قـدره اثــنـان وأربــعـون مــلـيــونـا ومــائـة وتــسـعــة وعـشـرون
ألف ديـــــــنــــــار (42.129.000 دج) مــــــقــــــيّـــــــد فــي مــــــيـــــــزانــــــيــــــة
الــتـــكــالــيف اJــشــتـــركــة وفـي الــبــاب رقـم 37-91 "نــفــقــات

محتملة - احتياطي مجمع".
اJــاداJــادّة ة 2 : :  يـخــصـص Jـيـزانـيــة ســنة 2011  اعـتــمـاد
قـــــدره اثـنان وأربـعـون مـليـونـا ومـائـة وتسـعـة وعـشرون
ألف دينار (42.129.000 دج) يـقــيّـــد في مـيزانية تسيير
وزارة الــســـيــاحـــة والــصـــنــاعـــة الــتـــقــلـــيــديـــة وفي األبــواب

اJبينة في اجلدول اJلحق بهذا اJرسوم.
اJــاداJــادّة ة 3 : :  يــكـــلــف وزيــر اJـــالــيـــة ووزيــر الـــســيـــاحــة
والــصـنـاعــة الـتــقـلـيــديـةs كلّ فــيـمـا يــخـصّـهs بــتـنـفــيــذ هــذا
اJرســوم الذي ينـشـر في اجلريدة الـرّسميّــة للجـمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـرّر بــاجلــزائـر في 26 ذي الـقــعـدة عـام 1432 اJـوافق

24 أكتوبر سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويـــــــنالعناويـــــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 31

12 - 31

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية للدولةاJصالح الالمركزية للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJصالح الالمركزية للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط.................
اJصالح الالمركزية للدولة - التعويضات واJنح اخملتلفة................
مجموع القسم األول

20.688.000

7.472.000

28.160.000
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اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق (تابع)(تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويـــــــنالعناويـــــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

91 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJصالح الالمركزية للدولة - اJنح العائلية..................................

اJصالح الالمركزية للدولة - اJنح االختيارية..............................
اJصالح الالمركزية للدولة - الضمان االجتماعي..........................
اJصالح الالمركزية للدولة - اJساهمة في اخلدمات االجتماعية......

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اJصالح الالمركزية للدولة - تسديد النفقات ..............................
اJصالح الالمركزية للدولة - األدوات واألثاث...............................
اJصالح الالمركزية للدولة - اللوازم ..........................................
اJصالح الالمركزية للدولة - التكاليف اJلحقة.............................
اJصالح الالمركزية للدولة - حظيرة السيارات............................
اJـصالح الالمـركزيـة للـدولة - الـنفـقات الـقضـائيـة - نفـقات اخلـبرة -
التعويضات اJترتبة على الدولة.............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اJصالح الالمركزية للدولة - صيانة اJباني ................................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السياحة والصناعة التقليديةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية

379.000

15.000

7.040.000

234.000

7.668.000

1.725.000

390.000

1.388.000

2.163.000

256.000

19.000

5.941.000

360.000

360.000

42.129.000

42.129.000

42.129.000

42.129.000

مـــرســـوم رئـــاسي رقممـــرســـوم رئـــاسي رقم  11-370 مــؤر مــؤرّخ في خ في 26 ذي الـــقـــعـــدة ذي الـــقـــعـــدة
يــتــضـمن  sيــتــضـمن s2011 ــوافق 24 أكــتــوبــر ســنـة  أكــتــوبــر ســنـةJــوافق  اJ1432 ا عـام عـام 
حتـــويل اعــــتـــمـــــاد  إلى مــــيـــزانـــيـــــة تـــســــيـــيــــر وزارةحتـــويل اعــــتـــمـــــاد  إلى مــــيـــزانـــيـــــة تـــســــيـــيــــر وزارة
الـــصــنـــاعــــة واJـــؤســســــات الـــصــغـــيــــرة واJــتـــوســـطــةالـــصــنـــاعــــة واJـــؤســســــات الـــصــغـــيــــرة واJــتـــوســـطــة

وترقية االستثمار.وترقية االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة
sاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اJـــادّتــان 8-77
sو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

s تمّمJعدّل واJا sاليةJا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

s2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اJوافق 18 يولـيو سنة 2011 واJـتضمن

s2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا
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- و�ــــــقــــــتـــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسي اJــــــؤرخ في3
رمـضان عام 1432 اJوافـق 3  غـشت سنة 2011 واJـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Jـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اJـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اJـالـيـة

s2011 التكميلي لسنة
- و�قتـضى اJرسوم التنفيذي رقــم 11 -68 اJؤرخ
في 4 ربـيع األول عـام 1432 اJـوافق 7 فـبـرايــر سـنـة 2011
واJـتضـمن توزيع االعـتمـادات اخملصـصة لـوزير الـصنـاعة
واJؤسسات الصغـيرة واJتوسطة وترقية االستثمار من

s2011 الية لسنةJميزانية التسيير �وجب قانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى :  يلــغــى مــن مـيـزانـيــــة ســــنـة 2011
اعـتـمــاد قـــدره سبـعة وعشرون مـليونا وخـمسمائة ألف
ديـنار (27.500.000 دج) مـقــــيّـــد فـي مـيـزانـيـة الـتـكـالـيف
اJـشــتـركــة وفـي الـبـاب رقـم 37-91  " نــفـقــات مـحـتــمـلـة -

احتياطي مجمع".

اJــاداJــادّة ة 2 : :  يـخــصـص Jـيـزانـيــة ســنة 2011  اعـتــمـاد
قـــــــدره ســبـــعــــة وعــشــــرون مـــلـــيــونـــــا وخـــمــســـمـــائــة ألف
ديـنـــار (27.500.000 دج)  يـــقــــيّــــد في مــيــزانـيــة تــسـيــيـر
وزارة الــصـــنـــاعـــة واJـــؤســســـات الـــصـــغـــيــرة واJـــتـــوســـطــة
وتــرقــيـة االســتــثـمــار وفي الــبــابــX اJـبــيــنــX في اجلـدول

اJلحق بهذا اJرسوم.

اJــاداJــادّة ة 3 : :  يــكـــلــف وزيــر اJـــالــيـــة ووزيــر الـــصــنـــاعــة
sـتـوسـطـة وتـرقـيـة االسـتـثـمـارJـؤسـسـات الـصـغـيــرة واJوا
كلّ فـيمـا يخـصّـهs بتـنفـيـذ هــذا اJرســوم الذي ينــشر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 26 ذي الـقــعـدة عـام 1432 اJـوافق
24 أكتوبر سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويـــــــنالعناويـــــــنرقم األبوابرقم األبواب

90 - 34

01 - 37

وزارة الصناعة واJؤسسات الصغيرة واJتوسطة وترقيةوزارة الصناعة واJؤسسات الصغيرة واJتوسطة وترقية
االستثماراالستثمار
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح
اإلدارة اJركزية - حظيرة السيارات ..........................................
مجموع القسم الرابع

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اJركزية - اJؤتمرات واJلتقيات .....................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الصناعة واJؤسسات الصغيرةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الصناعة واJؤسسات الصغيرة
واJتوسطة وترقية االستثمارواJتوسطة وترقية االستثمار................................................

7. 500.000

7. 500.000

20. 000.000

20. 000.000

27. 500.000

27. 500.000

27. 500.000

27. 500.000



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 6 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
2 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 11-371 مــؤرخ في  مــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
عــــام عــــام 1432  اJــــوافق اJــــوافق 26 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة  أكــــتــــوبــــر ســــنـــة s2011 يــــعــــدلs يــــعــــدل
تــوزيع نــفــقـات مــيــزانـيـــة الــدولـة لــلــتـجــهــيـز لــســنـةتــوزيع نــفــقـات مــيــزانـيـــة الــدولـة لــلــتـجــهــيـز لــســنـة

s2011 حسب كـل  قطـاع.s حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sاليةJبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورs الســيـــمــا اJـــادتــان 85 - 3
sو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اJــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اJــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واJــتــعــلـق

 sتمّمJعدّل واJا sاليةJا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعبان عام 1432 اJوافق 18 يوليو سنة 2011  واJتضمن

s2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اJــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام 1419 اJــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واJــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزs اJـعـدّل

   sتممJوا

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2011
اعـتـمـاد دفع قـدره ثالثـة مـاليـيـر وثالثـمـائـة مـلـيـون ديـنـار
(3.300.000.000 دج)  ورخــــــصـــــة بــــــرنــــــامـج قـــــدرهــــــا ثـالثـــــة
ماليـــيــــر وثالثــــمـــائـــة مــــلـــيــــون ديـــنـــار (3.300.000.000 دج)
مـقيّدان فــي النـفــقات ذات الـطابع النهــائي (اJنصــوص
عليـها فــي الـقانون رقم 11-11 اJؤرخ في 16 شعـبان عام
1432 اJــوافق 18 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2011 واJـــتـــضـــمن قـــانـــون

اJـالـية الـتـكـميـلي لـسـنة s(2011 طبـقـا لـلـجـدول "أ" اJـلحق
بهذا اJرسوم.

اJــاداJــادّة ة 2 :   :  يـخــصـص Jـيـــزانـيــة سـنــة 2011  اعــتـمـاد
دفع قـــــدره ثـالثــــة مـاليـــــيــــر وثـالثــــمـــــائـــــة مـــــلــــيـــــون ديـــــنــــار
(3.300.000.000 دج) ورخــــــصـــــة بــــــرنــــــامـج قـــــدرهــــــا  ثـالثـــــة
ماليـــيــــر وثالثــــمـــائـــة مــــلـــيــــون ديـــنـــار (3.300.000.000 دج)
يقـيّدان فــي النـفــقـات ذات الطابع الـنهـائي (اJـنصــوص
عليـها فــي الـقانون رقم 11-11 اJؤرخ في 16 شعـبان عام
1432 اJــوافق 18 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2011 واJـــتـــضـــمن قـــانـــون

اJـالية الـتكـميلي لـسنة s(2011 طبقـا للجـدول "ب" اJلحق
بهذا اJرسوم.

القطاعاتالقطاعات
اJبالغ اJلغاةاJبالغ اJلغاة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

احــتــيــاطـي لــنــفـــقــات غــيــر
متوقعة

اجملموعاجملموع
3.300.000

3.300.000

3.300.000

3.300.000

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات
اJبالغ اخملصصةاJبالغ اخملصصة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

 - اJـــــنـــــشــــآت الـــــقـــــاعـــــديــــة
االقتصادية واإلدارية
اجملموعاجملموع

3.300.000

3.300.000

3.300.000

3.300.000

اJـاداJـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 28 ذي الـقــعـدة عـام 1432 اJـوافق
26 أكتوبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اJلحـــقاJلحـــق
اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

مــرســوممــرســوم تــنـــفــيــذي  تــنـــفــيــذي رقم رقم 11-372 مــؤرخ في  مــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
عـام عـام 1432  اJـوافق اJـوافق 26 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة s s2011 يــتــضـمـنيــتــضـمـن

نقل اعـتـمـاد في ميزانيـة تسيير وزارة اJالية.نقل اعـتـمـاد في ميزانيـة تسيير وزارة اJالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اJـــادّتــان 3-85
sو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

s تمّمJعدّل واJا sاليةJا Xبقوان
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

s2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اJوافق 18 يولـيو سنة 2011 واJـتضمن

s2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقــم 11 -46 
اJــؤرخ في  4  ربـــيع األول عــام 1432 اJــوافـق 7  فــبــرايــر
سنة 2011 واJتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
اJالية من ميزانية التسيير �وجب قانون اJالية  لسنة

s2011

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اJـــاداJـــادّة األولى :ة األولى :  يــلــــغـى مــن مـــيــزانــيــــة ســـنـــة 2011
اعـــتــــمــــاد قـــــــدره خـــمـــســـــة وخــــمـــســـون مـــلــــيـــون ديـــنــــــار

(55.000.000 دج) مقـــيّـــد فـــي ميزانيــة تسييــر  وزارة
اJـــالــيــــة s الــفــــرع الــرابع - اJــديـــريــة الــعــامــة لــلــضــرائب
وفــي الـــبـــابــX اJـــبـــيـــنـــــX فـي اجلـــدول "أ" اJـــلـــحق بـــهــذا

اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 2 : :  يـخـصـص Jـيزانيــة سـنــة 2011  اعـتـمـاد
قدره خمســـة وخمســون مليــون دينـار (55.000.000 دج)
 يـقــيّـد في ميـزانية تسيير وزارة اJالية s الفرع الرابع
- اJـديــريـة الـعــامـة لــلـضــرائب  وفي األبــواب اJـبـيــنـة في

اجلدول "ب" اJلحق بهذا اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 3 : : يـكـلف وزيـر اJـاليـة بـتـنـفيــذ هـذا اJـرسـوم
الــــذي يــــنــــشـــر فـي اجلــــريـــدة الــــرّســــمــــيّـــــة لـــلــــجــــمــــهــــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 28 ذي الـقــعـدة عـام 1432 اJـوافق
26 أكتوبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اجلدول "أ"اجلدول "أ"

االعتمادات اJلغاة (دج)االعتمادات اJلغاة (دج)العناويـــــــنالعناويـــــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 34

وزارة اJاليةوزارة اJالية

الفرع الرابعالفرع الرابع

اJديرية العامة للضرائباJديرية العامة للضرائب

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اJصالحوسائل اJصالح

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير األدوات وتسيير اJصالحاJصالح

اJديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات ................................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 6 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
2 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول "أ"اجلدول "أ"  (تابع)(تابع)

االعتمادات اJلعاة (دج)االعتمادات اJلعاة (دج)العناويـــــــنالعناويـــــــنرقم األبوابرقم األبواب

13 - 34

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير األدوات وتسيير اJصالحاJصالح

اJصالح الالمركزية للضرائب - اللوازم .....................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الرابع
مجموع االعـتمادات اJلغـاة لوزير اJاليةمجموع االعـتمادات اJلغـاة لوزير اJالية......................................

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

55.000.000

55.000.000

اجلدول "ب"اجلدول "ب"

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويـــــــنالعناويـــــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 43

وزارة اJاليةوزارة اJالية
الفرع الرابعالفرع الرابع

اJديرية العامة للضرائباJديرية العامة للضرائب
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية
القسم الثالثالقسم الثالث

النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي
اJديريـة العـامة للـضرائب - اJـنح - تعويـضات الـتدريب - الرواتب

اJسبقة - نفقات التكوين ....................................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000
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اجلدول "ب"اجلدول "ب"  (تابع)(تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويـــــــنالعناويـــــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 33

93 - 34

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم الثالثالقسم الثالث

اJوظغون - التكاليف االجتماعيةاJوظغون - التكاليف االجتماعية
اJصالح الالمركزية للضرائب - اJنح العائلية .............................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اJصالح الالمركزية للضرائب - اإليجار .....................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الرابع
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اJاليةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اJالية..................................

10.000.000

10.000.000

5.000.000

5.000.000

15.000.000

15.000.000

55.000.000

55.000.000

مــرســوم تــنـــفــيــذي مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم رقم 11-373 مــؤرخ في  مــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
عــــام عــــام 1432  اJــــوافق اJــــوافق 26 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة  أكــــتــــوبــــر ســــنـــة s s2011 يــــعــــدليــــعــــدل
ويـتــمم  اJـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم ويـتــمم  اJـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 10- 78 اJـؤرخ في اJـؤرخ في
10  ربــيـع األول عـام ربــيـع األول عـام 1431 اJــوافق  اJــوافق 24 فـــبــرايــر ســنـــة فـــبــرايــر ســنـــة

2010 الـــــــذي  يـــــــؤســس الـــــــنــــــــظــــــــام الـــــــتـــــــعـــــــويـــــــضـي الـــــــذي  يـــــــؤســس الـــــــنــــــــظــــــــام الـــــــتـــــــعـــــــويـــــــضـي

لــلــمـوظــفـX اJــنـتــمــX لــألسـالك اخلـاصــة بـالــتـربــيـةلــلــمـوظــفـX اJــنـتــمــX لــألسـالك اخلـاصــة بـالــتـربــيـة
الوطنية.الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sبناء على تقرير وزير التربية الوطنية -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اJـــادتــان 3-85
sو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�قتضى األمر رقم  06-03 اJؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJـتضمن

s القانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 sأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 08-315 اJؤرخ
في 11 شـــوال عـــام 1429 اJــــوافق 11 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
XـنتـمJا XـوظفـJتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باJوا

sلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-78 اJـؤرخ
في 10 ربـــيع األول عـــام 1431 اJــــوافق 24 فـــبـــرايــــر ســـنــــة
X2010 الــذي يـــؤسـس الــنــــظـــام الـــتــعـــويــضـي لـــلــمـــوظــفــ 

sلـألسـالك اخلاصة بالتربية الوطنية XنتمـJا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اJـــــادة األولى : اJـــــادة األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اJـــــرســــوم إلـى تــــعـــــديل
وتــــتــــمــــيم اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 10-78 اJــــؤرخ في
10ربــيـع األول عـام 1431 اJــوافق 24  فــبــرايــر ســنــة 2010

XـنـتـمـJا Xالـذي يـؤسـس الـنــظـام الـتـعـويـضـي لـلـموظـفـ
لـألسـالك اخلاصة بالتربية الوطنية.

اJـادة اJـادة 2 :  :  تـتـمم اJادة 2 من اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
10-78 اJـــــؤرخ في 10 ربــــــيع األول عـــــام 1431 اJـــــوافق 24

فبراير سنـة 2010 واJذكور أعالهs وحترر كما يأتي :
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"اJــادة 2 : يــســتـــفــيــد اJــوظــفــون اJـــنــتــمــون لألسالك
اخلــاصـة بـالـتـربـيــة الـوطـنـيـةs حــسب احلـالـةs من الـعالوات

والتعويضات اآلتية :

sاألداء التربوي Xعالوة حتس -

sاألداء في التسيير Xعالوة حتس -

sردوديةJعالوة ا -

sتعويض التأهيل -

s تعويض التوثيق التربوي -

sتعويض اخلبرة البيداغوجية -

sتعويض اخلدمات التقنية -

sتعويض الضرر -

- تعويض الدعم اJدرسي واJعاجلة البيداغوجية". 

اJادة اJادة 3  :   :  تـعدل اJادة 5 من اJـرسـوم التـنفـيذي رقم
10-78 اJـــــؤرخ في 10 ربــــــيع األول عـــــام 1431 اJـــــوافق 24

فبراير سنـة 2010 واJذكور أعالهs وحترر كما يأتي:

"اJــادة 5 : يـــســــتـــفـــيــــد مـــوظـــفــــو اخملـــابـــر مـن الـــعالوة
والتعويضات اآلتية :

- عـالوة اJــــردوديــــةs وتــــصــــرف كـل ثالثــــة (3) أشــــهــــر
وحتسب وفـق نسـبـة مـتـغـيرة من 0 إلى 30 % من الـراتب

sالرئيسي

- تـعـويض عن اخلــدمـات الـتـقـنـيــةs ويـصـرف شـهـريـا
sويحسب وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي

- تـــعــويــض الــضـررs ويــصـرف شــهـريــا وفق نــسـبـة
10 % من الراتب الرئيسي".

اJـادة اJـادة 4 : :  تـعـدل اJادة 7 من اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
10-78 اJـــــؤرخ في 10 ربــــــيع األول عـــــام 1431 اJـــــوافق 24

فبراير سنـة  2010 واJذكور أعالهs وحترر كما يأتي:

"اJـــــادة 7 : يـــــصـــــرف تـــــعـــــويـض الـــــتـــــأهـــــيل شـــــهـــــريـــــا
لــــلـــــمــــوظـــــفــــX اJـــــذكـــــورين في اJـــــادتــــX 3 و4 أعـالهs وفق

: Xاآلتيت Xالنسبت

X40 % من الـراتب الـرئـيـسي بـالـنـسـبـة لـلـمـوظـف -
 sفي األصناف 12 فما دون XرتبJا

X45 % من الراتـب الرئـيـسي  بالـنـسبـة لـلمـوظـف -
اJرتبX في األصناف 13 فما فوق".

اJـادة اJـادة 5 : : تــعـدل اJـادة 8 من اJـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
10-78 اJـــــؤرخ في 10 ربــــــيع األول عـــــام 1431 اJـــــوافق 24

فبراير سنـة  2010 واJذكور أعالهs وحترر كما يأتي :

"اJــــادة 8 : يــــصـــرف تــــعــــويض الــــتـــوثــــيق الــــتــــربـــوي
شهريا لـلموظفX اJذكورين في اJادتX 3 و4 أعالهs وفق

اJبالغ اجلزافية احملددة كما يأتي :

- 2000 دج بـــالــــنــــســــبـــة لــــلــــمــــوظـــفــــX اJــــرتـــبــــX في
sاألصناف 10 فما دون

- 2500 دج بـــالــــنــــســــبـــة لــــلــــمــــوظـــفــــX اJــــرتـــبــــX في
s 1211 و Xالصنف

- 3000 دج بـــالــــنــــســــبـــة لــــلــــمــــوظـــفــــX اJــــرتـــبــــX في
األصناف 13 فما فوق".

اJــــادة اJــــادة 6 :  :  يــــتـــمـم اJـــرســــوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 78-10
اJــؤرخ في 10 ربـــيع األول عــام 1431 اJــوافق 24 فــبــرايــر
sبـــــمــــــادة 9 مـــــكـــــــرر sـــــــذكــــــور أعــالهJســـــــنـــــــة 2010 وا

حترر كما يأتي:

"اJـادة 9 مــكــرر :  يــصــرف تــعــويض الــدعم اJــدرسي
واJعـاجلة الـبيـداغوجـية شـهريـا للـموظـفX اJـذكورين فـي
اJـــــــواد 3 و4 و5  أعالهs وفـق نــــــســـــــبــــــة  15 % من الــــــراتب

الرئيسي".

اJــادة اJــادة 7 : :  يــســـري مــفــعــول هــذا اJـــرســوم ابــتــداء من
أول يناير سنة 2008.

اJادة اJادة 8 :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 28 ذي الـقــعـدة عـام 1432 اJـوافق
26 أكتوبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 11-374 مــؤرخ في  مــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
عــام عــام 1432 اJــوافق  اJــوافق 26 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة  أكـــتـــوبـــر ســـنـــة s2011 يـــتـــعـــلقs يـــتـــعـــلق
بـتــعــويـض الــتـأهــيـل وتــعـويض الــتــوثـيـق الـتــربـويبـتــعــويـض الــتـأهــيـل وتــعـويض الــتــوثـيـق الـتــربـوي
اJـمــنـوحــX لـبــعض اJــوظـفــX اJـنــتـمــX لـلــقـطــاعـاتاJـمــنـوحــX لـبــعض اJــوظـفــX اJـنــتـمــX لـلــقـطــاعـات

اJكونة.اJكونة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

-  بنـاء على الـدسـتورs ال سـيّـما اJـادتان 85-3 و125
s( الفقرة 2)  منه
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- و�قتضى األمر رقم  06-03 اJؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJـتضمن

sالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 sأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 10-206 اJؤرخ
في 30 رمــضـان عـام 1431 اJـوافق 9 سـبــتـمـبــر سـنـة 2010
XــنـتــمـJا Xالــذي يـؤسـس الـنــظـام الــتــعـويــضي لــلـمــوظـفــ

sكلفة بالشباب والرياضةJلألسالك اخلاصة باإلدارة ا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 10-224 اJؤرخ
في 21 شــوال عــام 1431 اJــوافق 30 ســبــتــمــبــر ســنـة 2010
XــنـتــمـJا Xالــذي يـؤسـس الـنــظـام الــتــعـويــضي لــلـمــوظـفــ

sXهنيJلألسالك اخلاصة بالتكوين والتعليم ا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 11-166 اJؤرخ
في 20 جـــمـــادى األولى عــام 1432 اJــوافق 24 أبـــريل ســـنــة
X2011 الــــذي يـــؤسـس الـــنــــظـــام الــــتـــعــــويـــضـي لـــلــــمـــوظــــفـــ

sللصحة العمومية Xألسالك النفساني XنتمJا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 11-200 اJؤرخ
في 21 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1432 اJــوافق 24 مــايــو ســنــة
X2011 الــــذي يـــؤسـس الـــنــــظـــام الــــتـــعــــويـــضـي لـــلــــمـــوظــــفـــ

sللصحة العمومية Xألسالك شبه الطبي XنتمJا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 11-214 اJؤرخ
في 10 رجب عام 1432 اJوافق 12 يونـيو سـنة 2011 الذي
يـؤسس النـظام الـتعـويضي لـلمـوظفX اJـنتـمX لألسالك

sكلفة بالتضامن الوطنيJاخلاصة باإلدارة ا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 11-227 اJؤرخ
في 20 رجب عام 1432 اJوافق 22 يونـيو سـنة 2011 الذي
يـؤسس النـظام الـتعـويضي لـلمـوظفX اJـنتـمX لألسالك

sكلفة بالثقافةJاخلاصة باإلدارة ا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 11-289 اJؤرخ
في 15 رمـــضـــان عـــام 1432 اJــــوافق 15 غــــشت ســــنـــة 2011
XــنـتــمـJا Xالــذي يـؤسـس الـنــظـام الــتــعـويــضي لــلـمــوظـفــ
ألسالك األعوان الطـبيـX في التـخذيـر واإلنعـاش للـصحة

sالعمومية
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 11-306 اJؤرخ
في 25 رمـــضـــان عـــام 1432 اJــــوافق 25 غــــشت ســــنـــة 2011
XــنـتــمـJا Xالــذي يـؤسـس الـنــظـام الــتــعـويــضي لــلـمــوظـفــ

sلألسالك اخلاصة بالتعليم العالي

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJادة األولى : اJادة األولى :  يهدف هـذا اJرسوم إلى تعديل قاعدة
حـسـاب تـعويض الـتـأهيـل وتمـديـد االستـفـادة من تـعويض
الـتـوثـيق الـتربـوي إلى مـوظـفـX تـابـعـX ألسالك اJـصالح

االقتصادية للقطاعات اJكونة.

اJادة اJادة 2 :  :  يحـسب تعـويض التـأهـيل اJنـصوص عـليه
في اJــواد 6 من اJـــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 10-206 اJـؤرخ
s2010 ـوافق 9 سـبـتـمـبـر سـنةJفي 30 رمـضـان عام 1431 ا
و 7 من اJـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي رقم 10-224 اJــؤرخ في 21
شـوال عـام 1431 اJـوافق 30 سـبـتـمـبـر سـنة s2010 و 5 من
اJـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 11-166 اJــؤرخ في 20 جـــمــادى
األولـى عـــام 1432 اJــــوافق 24 أبــــريل ســــنــــة s2011 و 9 من
اJـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 11-200 اJــؤرخ في 21 جـــمــادى
الـثـانــيـة عـام 1432 اJـوافق 24 مـايــو سـنـة s2011 و7 و8 و9
من اJـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 11-214 اJـؤرخ في 10 رجب
عـام 1432 اJـوافق 12 يـونـيــو سـنـة s2011 و 8 من اJـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 11-227 اJــــؤرخ في 20 رجـب عـــام 1432
اJـوافق 22 يونـيو سـنة s2011 و 9 من اJـرسـوم التـنفـيذي
رقم 11-289 اJـؤرخ في 15 رمــضــان عـام 1432 اJـوافق 15
غـشت سنة s2011 و9 من اJـرسـوم التـنفـيذي رقم 306-11
اJـؤرخ في 25 رمــضــان عـام 1432 اJـوافق 25 غــشت ســنـة
sعـــلى أســـاس الـــراتـب الـــرئـــيـــسي sـــذكـــورة أعـالهJ2011 وا

وفق النسب اآلتية :
- 40 %  بـالـنـسـبـة لـلـمــوظـفـX اJـنـتـمـX إلى الـرتب

sصنفة في األصناف 12 فما دونJا
- 45 %  بـالـنـسـبـة لـلـمــوظـفـX اJـنـتـمـX إلى الـرتب

اJصنفة في األصناف 13 فما فوق.

3  :   :  يـــؤسس تــــعـــويض لــــلـــتــــوثـــيق الــــتـــربـــوي اJــادة اJــادة 
لـفـائـدة مـوظـفي اJـصـالح االقـتـصـاديـة الـتـابـعـة لـلـقـطـاعات

اآلتية :
sXهنيJالتكوين والتعليم ا -

sالتعليم العالي -
sالشباب والرياضة -
- التضامن الوطني.

اJــادة اJــادة 4 : :  يــصـــرف الــتــعــويض اJــنـــصــوص عــلــيه في
اJـــادة 3 أعـالهs شــــهـــريـــــاs وفق اJــبــالـغ اجلــزافــيــة احملــددة

كما يأتي :
- 2000 دج بـــالــــنــــســــبـــة لــــلــــمــــوظـــفــــX اJــــرتـــبــــX في

sاألصناف 10 فما دون
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- 2500 دج بـــالــــنــــســــبـــة لــــلــــمــــوظـــفــــX اJــــرتـــبــــX في
s 1211 و Xالصنف

- 3000 دج بـــالــــنــــســــبـــة لــــلــــمــــوظـــفــــX اJــــرتـــبــــX في
األصناف 13 فما فوق.

اJــادة اJــادة 5 : :  يــســـري مــفــعــول هــذا اJـــرســوم ابــتــداء من
أول يناير سنة 2008.

اJادة اJادة 6 :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 28 ذي الـقــعـدة عـام 1432 اJـوافق
26 أكتوبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـــــرســــوم رئــــاسـيمـــــرســــوم رئــــاسـيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 25  ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام 1432
23  أكــتـــوبـــر ســـنــة   أكــتـــوبـــر ســـنــة s2011 يــتـــضـــمs يــتـــضـــمّن إنـــهــاءن إنـــهــاء اJــوافق اJــوافق 
مــهـــام مــديــر الــســيــاســات اJــيــزانــيــة في اJــديــريــةمــهـــام مــديــر الــســيــاســات اJــيــزانــيــة في اJــديــريــة

العامة للتقدير والسياسات بوزارة اJاليالعامة للتقدير والسياسات بوزارة اJاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عام 1432 اJوافق 23 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد
سيدي محمد فرحانs بصفته مديرا للسياسات اJيزانية
sاليّةJديـرية العامـة للتـقدير والسـياسات بـوزارة اJفي ا

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 25 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432
اJوافق اJوافق 23  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة s2011 يتضمs يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

مدير الضرائب بوالية اJسيلة.مدير الضرائب بوالية اJسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عام 1432 اJوافق 23 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد
عــبـــد الــقـــادر جـــمــالs بـــصــفـــته مـــديــرا لـــلـــضــرائب بـــواليــة

اJسيلةs لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 25 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432
اJوافق اJوافق 23  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة s2011 يتضمs يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

نائب مدير بوزارة الننائب مدير بوزارة النّقـل.قـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عام 1432 اJوافق 23 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد
يوسف سـماعX عـزيs بصفـته نائب مـدير لضـبط النّقـل

اجلوي بوزارة النّقـلs لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 25 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432
اJوافق اJوافق 23  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة s2011 يتضمs يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

مفتش بوزارة التضامن الوطني واألسرة.مفتش بوزارة التضامن الوطني واألسرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عام 1432 اJوافق 23 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد
زوبـير بر�يs بصـفته مفتـشا بوزارة التـضامن الوطني

واألسرةs لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 25 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432
اJوافق اJوافق 23  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة s2011 يتضمs يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
نـــائب مـــديـــر بـــوزارة الـــصنـــائب مـــديـــر بـــوزارة الـــصّـــحـــة والــســـحـــة والــسّـــكـــان وإصالحـــكـــان وإصالح

اJستشفيـات.اJستشفيـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عام 1432 اJوافق 23 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد
فوزي أمقرانs بصـفته نائب مدير للدّراسات والتحاليل
اخلـــاصـــة بـــالـــسّـــكـــان بـــوزارة الـــصّـــحـــة والـــسّـــكـــان وإصالح

اJستشفياتs لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 25 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432
اJوافق اJوافق 23  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة s2011 يتضمs يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
مـديــرين لـلــصمـديــرين لـلــصّـــيــد الـبــحـــري واJـــوارد الـصـــيـديـــةـــيــد الـبــحـــري واJـــوارد الـصـــيـديـــة

.Xفي واليتـ.Xفي واليتـ
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عــــام 1432 اJــــوافق 23 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2011 تــــنــــهى مــــهـــام
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الــسّــيــدين اآلتي اســمــاهــمــا بــصــفـتــهــمــا مــديــرين لــلــصــيـد
sXاآلتـــيـــتــ Xـــوارد الــصـــيـــديـــة في الـــواليــتـــJالـــبـــحـــري وا

لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :
sفي والية وهران sمقران بن إسعد -

- محمد بن قرينةs في والية الطارف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــراســيـم رئــاســـيمـــراســيـم رئــاســـيّــة مـــؤرــة مـــؤرّخـــة في خـــة في 25 ذي الــقـــعــدة عــام  ذي الــقـــعــدة عــام 1432
Xـن الـتـعـيXتـتضـمّـن الـتـعـي sتـتضـم s2011 ـوافق 23  أكـتـوبـر سـنـة   أكـتـوبـر سـنـةJـوافق اJا

بوزارة الشؤون اخلارجيبوزارة الشؤون اخلارجيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1432 اJــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 يـــعـــيّن الـــسّــادة

اآلتية أسماؤهم بوزارة الشؤون اخلارجيّة :

- مـــحــــمـــد بــــصـــديقs مــــديـــرا لــــلـــشــــؤون الـــتــــجـــاريـــة
اJـتعـددة األطراف باJـديريـة العـامة لـلعالقـات االقتـصادية

sXوالتعاون الدولي

- غوتي بن مـوسـاتs مديـرا لتـرقـية ودعم اJـبادالت
االقــتــصـــاديــة بــاJـــديــريــة الــعـــامــة لــلـــعالقــات االقـــتــصــاديــة

sXوالتعاون الدولي

- مـخـتـار تـرةs نــائب مـديـر لـبـلـدان اJـغـرب الـعـربي
sديرية العامة للبلدان العربيةJبا

- إدريس بــوعــســيــلهs نــائب مــديــر لــبــلـدان الــســاحل
sديرية العامة إلفريقياJبا

- مــحــمــد طــوبــالs نــائـب مــديــر إلفــريــقــيــا الــغــربــيـة
sديرية العامة إلفريقياJوالوسطى با

- احلــــاج األمـsX نـــائب مــديـــر لــبـرمــجــة الــتـعـــاون
مـع الـصـنـاديق والــبـرامج والـهـيــئـات اJـتـخـصــصـة لـنـظـام
األ¢ اJــتــحــدة بــاJــديــريــة الــعــامــة لــلــعالقــات االقــتــصــاديــة

sXوالتعــاون الدولي

- عـــمـــر قــطـــارنيs نــــائب مـــديـــــر Jــنـــاطق الـــتـــبـــادل
احلــــــر بــــاJــــديـــريـــــة الــــعــــامـــــة لــــلــــعالقــــــات االقــــتــــصــــاديـــــة

sXوالتعــاون الدولي

- كمـال يـوسـفيs نائـب مديـر Jـتابـعـة الـبرامج ودعم
اJــؤســـســـات بــاJـــديـــريــة الـــعـــامــة لـــلـــعالقـــات االقــتـــصـــاديــة

sXوالتعـاون الدولي

- مــراد مـبــاركيs نـائب مــديـر لــلـعالقــات مع وسـائل
اإلعالم باJديرية العامة لالتصال واإلعالم والتوثيق.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1432 اJــوافق 23 أكــتــوبــر ســنـة 2011 تـــعــيّن الــسّــيــدة
واآلنــــســـة والــــسّــــادة اآلتـــيــــة أســــمـــاؤهـم بـــوزارة الــــشـــؤون

اخلـارجـيّة :

sمديرة دراسات sليندة بريزة -

- مـــحـــمـــد عـــيـــنـــصـــرs مـــديـــرا لـــلـــعالقـــات الـــثـــنـــائـــيــة
sديرية العامة إلفريقياJبا

- إبــراهــيم زكــريــاء قــمـاسs نــائب مــديــر حلــصــانـات
اJــســـتــخــدمـــX الــدبـــلــومـــاســيـــX واحملالت الــدبـــلــومـــاســيــة

sديرية العامة للتشريفاتJبا

- نور الدين مر£s نـائب مدير للمستندات ووثائق
sديرية العامة للتشريفاتJالسفر با

- حـــــمــــيـــــد حــــرايـقs نــــائـب مــــديـــــر لــــبـــــلــــدان أوروبــــا
sديرية العامة ألوروباJالشرقية با

- نـور الـديـن بن فـريـحـةs نـائب مـديـر Jـسـائل األمن
sديرية العامة ألوروباJاجلهوي با

- ســــامــــــيــــة لــــعـــــــريــــبيs نــــائــــبــــة مـــــديـــــر لــــلــــبــــرامج
والـــشـــؤون االجـــتـــمـــاعـــيــــة بـــاJـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــجـــالـــيـــة

الوطنــية في اخلـارج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1432 اJـوافق 23 أكـتـوبــر سـنـة 2011 يـعـيّن الــسّـيـدان
اآلتي اســمـاهـمـا نـائــبي مـديـر بـاJــديـريـة الـعــامـة لـلـمـوارد

بوزارة الشؤون اخلارجيّة :

sنائب مدير لألمالك sسليمان حداد -

- عـــبـــد الـــقـــادر ســـمـــاحيs نـــائب مـــديـــر لـــلـــتـــســـيـــيـــر
التقديري للكفاءات واحلركة الدبلوماسية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 25 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432
XـعـيXيـتضـمّـن الـتـن الـتّـعـي sيـتضـم s2011 ـوافق 23  أكـتـوبـر سـنـة   أكـتـوبـر سـنـةJـوافق اJا

في احملـاكم اإلداريـة.في احملـاكم اإلداريـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1432 اJــوافق 23 أكــتــوبــر ســنـة 2011 تـــعــيّن الــسّــيــدة
والـــــــــسّــــــــــــادة اآلتـــــــــــيـــــــــة أســـــــــمــــــــــاؤهـم فـي الـــــــــــوظـــــــــــائف

القضــائـــية اآلتــية :
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- جــــمـــيــــلــــة بـــوعــــنــــانيs رئــــيـــســــة احملــــكـــمــــة اإلداريـــة
sبالشلف

- رابح حـــــمـــــزةs مــــــحـــــافظ الــــــدولـــــة لـــــدى احملـــــكـــــمـــــــة
sاإلداريــة بالشلف

sرئيس احملكمة اإلدارية بسطيف sفرحات جنيبة -

- بــوخــالـــفــة بــوتــمـــرs مــحــافظ الــدولـــة لــدى احملــكــمــة
sاإلدارية بسطيف

sرئيس احملكمة اإلدارية بأدرار sبوعبد الله غاني -

- ابــراهــيم بــوقــاسيs مــحــافظ الــدولــة لــدى احملــكــمـة
sاإلداريـة بأدرار

sرئيس احملكمة اإلدارية بسكيكدة sالعربي داود -

- عمــر جبـارةs محـافظ الدولـة لدى احملـكمـة اإلدارية
sبسكيكدة

sرئيس احملكمة اإلدارية بعنابة sبوجمعة صويلح -

- نــور الـــدين قــمــريs مــحــافظ الــدولــة لــدى احملــكــمــة
اإلداريـة بعنابة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 25 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2011 ــوافق 23  أكـــتــوبــر ســنــة   أكـــتــوبــر ســنــةJــوافق اJا

اJدير العاماJدير العامّ للتقدير والسياسات بوزارة اJالي للتقدير والسياسات بوزارة اJاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عــــــام 1432 اJــــوافـــق 23 أكــــتــــــوبـــــــر ســــنـــــة 2011 يــــعــــيّن
الــسّـــيــد ســـيـــدي مــحـــمــد فـــرحــانs مـــديـــرا عــامـــا لــلـــتــقـــديــر

والسياسات بـوزارة اJالـيّة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 25 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2011 ــوافق 23  أكـــتــوبــر ســنــة   أكـــتــوبــر ســنــةJــوافق اJا

رئيس قسم بوزارة االستشراف واإلحصائيات.رئيس قسم بوزارة االستشراف واإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1432 اJــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 يــعـــيّن الـــسّــيــد
فــــوزي أمـــقــــرانs رئـــيــــســــا لـــقــــسم الــــتـــشــــغــــيل واJــــداخـــيل

والتنمية البشرية بوزارة االستشراف واإلحصائيات.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 25 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2011 ــوافق 23  أكـــتــوبــر ســنــة   أكـــتــوبــر ســنــةJــوافق اJا

مفتش في اJفتشية العامة بوزارة النمفتش في اJفتشية العامة بوزارة النّقـل.قـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1432 اJــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 يــعـــيّن الـــسّــيــد
يــوسف ســمــاعـX عــــزيs مــفـتــشــا في اJــفـتــشـــيـة الــعــامــة

بـوزارة النّقـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 25 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2011 ــوافق 23  أكـــتــوبــر ســنــة   أكـــتــوبــر ســنــةJــوافق اJا
اJفتش العاماJفتش العامّ لوزارة التضامن الوطني واألسرة. لوزارة التضامن الوطني واألسرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1432 اJــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 يــعـــيّن الـــسّــيــد
زوبــــيـــر بــــــر�يs مــــفـــتــــشــــا عــــامـــــا لـــــوزارة الــــتــــضـــــامن

الــوطني واألســرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 25 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2011 ــوافق 23  أكـــتــوبــر ســنــة   أكـــتــوبــر ســنــةJــوافق اJا
مـكـلمـكـلّف بـالـدف بـالـدّراسـات والتـلـخـيص بـوزارة الـتـضامنراسـات والتـلـخـيص بـوزارة الـتـضامن

الوطني واألسـرة.الوطني واألسـرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1432 اJــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 يــعـــيّن الـــسّــيــد
كــمـــال قــمـــارs مـــكــلّـــفــا بـــالـــدّراســات والـــتــلـــخـــيص بــوزارة

التضـامن الوطني واألسـرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 25 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2011 ــوافق 23  أكـــتــوبــر ســنــة   أكـــتــوبــر ســنــةJــوافق اJا
مديــرين للـصمديــرين للـصّــيد البحــري واJـوارد الصيدية فيــيد البحــري واJـوارد الصيدية في

.Xواليت.Xواليت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1432 اJـوافق 23 أكـتـوبــر سـنـة 2011 يـعـيّن الــسّـيـدان
اآلتـي اســـمــــاهـــمــــا مـــديــــرين لــــلـــصّــــيـــد الــــبـــحــــري واJـــوارد

: Xاآلتيت Xالصيدية في الواليت

sفي والية وهران sمحمد بن قرينة -

- مقران بن إسعدs في والية الطارف.
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وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 29 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1432
اJوافق اJوافق 3 فبـراير  سنة  فبـراير  سنة s2011 يحدد كـيفيات تنظيمs يحدد كـيفيات تنظيم
الـــتـــكــــوين اJـــتــــخـــصص لـاللـــتـــحــــاق بـــبـــعـض الـــرتبالـــتـــكــــوين اJـــتــــخـــصص لـاللـــتـــحــــاق بـــبـــعـض الـــرتب
اJنتـميـة لألسالك اخلاصـة باإلدارة اJكـلفـة بالـشباباJنتـميـة لألسالك اخلاصـة باإلدارة اJكـلفـة بالـشباب

والرياضة ومدته وكذا محتوى برامجه.والرياضة ومدته وكذا محتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإن األم
sو وزير الشباب و الرياضة

- �ــــقـــتــــضى اJــــرســـوم رقم 66 - 145 اJــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اJــوافق 2 يــونـــيــو ســـنــة 1966  واJـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

sتممJعدل و اJا sXوظفJأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 85 - 243 اJــؤرّخ في 16
مــــــــــحــــــــــرم عــــــــــام 1406 اJــــــــــوافـق أول أكــــــــــتــــــــــوبــــــــــر ســــــــــنــــــــــة
1985واJــتـضــمن الـقــانـون األســاسي الـنــمـوذجي لــلـمــعـاهـد

sالوطنية للتكوين العالي
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اJـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم  10 - 149
اJـؤرّخ في 14 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1431 اJـوافق 28 مـايـو

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 130
اJؤرّخ في 20 شوال عام 1410 اJوافق 15 مايـو سنة 1990
و اJتضمن إحداث مـعهد وطني للتكوين العالي إلطارات

sتممJا sالشباب في ورقلة
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 183
اJؤرّخ في 23 ذي القـعدة عام 1410 اJوافق 16 يونـيو سنة
X1990 الـذي يجـعل مدرسـة تكـوين إطـارات الشـبيـبة بـع

الــبــنـــيــان مــعـــهــدا وطـــنــيــا لـــلــتــكـــوين الــعـــالي في الـــعــلــوم
sتممJا sوتكنولوجية الرياضة

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 94 - 38 اJؤرّخ
في 13 شـــعـــبـــان عــام  1414 اJــوافق 25 يــنـــايـــر ســـنــة 1994
واJــتــضـمن حتــويل اJــعـهــد الــوطـني لــلــتـكــوين الــعـالي في
علوم الرياضة و تـقنولوجياتهـا بوهران إلى معهد وطني
sللتكوين الـعالي إلطارات الشبيبة والرياضة في وهران

sتممJا
- و�ـــقـــتـــضى اJـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 2000 - 52
اJــؤرّخ في 3 ذي احلــجــة عــام 1420 اJــوافق 9 مــارس ســنــة

 2000 واJـتـضـمن حتويل اJـعـهـد الوطـني لـلتـكـوين الـعالي

في عـلـوم الـريـاضـة و تـقـنـولـوجــيـاتـهـا في قـسـنـطـيـنـة إلى
مــــعـــــهــــد وطــــنـي لــــلــــتـــــكــــوين الـــــعــــالي إلطـــــارات الــــشــــبــــاب

sتممJا sوالرياضة
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 306
اJؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 اJوافق 27 سبتمبر سنة
2008 واJـتعـلق باJـعهـد الوطـني للـتكـوين العـالي إلطارات

sالشبيبة "مداني سواحي" لتقصراين
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 10 - 07 اJؤرّخ
في 21 مــــحـــــرم عــــام 1431 اJـــــوافق 7 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2010
XـنتـمJا XـوظفـJتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باJوا

sكلفة بالشباب و الرياضةJلألسالك اخلاصة باإلدارة ا
- و�ـقــتـضـى اJـرســوم الـرئــاسي اJـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سنة  2002 واJـتضمن

تعيX األمX العام للحكومة.
يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اJواد 41 و49 و59 من
اJـــرســوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقم 10 - 07 اJــؤرّخ في 21 مـــحــرم
sـــذكـــور أعالهJــوافق 7 يـــنـــايـــر ســـنـــة  2010 واJعــام 1431 ا
يـــهــــدف هــــذا  الـــقــــرار  إلى  حتـــديــــد  كـــيـــفـــــيـــات  تـــنــــظـــيم
التـكـوين  اJـتـخصـص لاللتـحـاق بـبـعض الرتـب  اJنـتـمـية
لألسالك اخلــاصــة  بــاإلدارة اJــكــلــفـة بــالــشــبــاب والــريــاضـة

ومدته وكذا محتوى برامجه اJذكورة أدناه :
* شعبة "الشباب" : شعبة "الشباب" :

sمربي تنشيط الشباب -
- مربي رئيسي لتنشيط الشباب.

- مستشار الشباب :
sفرع التقييم و التكوين *
* فرع اإلعالم و التوجيه.

* شعبة "الرياضة" : شعبة "الرياضة" :
- مربي األنشطة البدنية و الرياضية :

sفرع التدريب الرياضي *
* فرع التنشيط الرياضي.

- مربي رئيسي لألنشطة البدنية و الرياضية.

2 :  : يـتـم االلـتــحــاق بــالــتــكـويـن اJـتــخــصص في اJـادة اJـادة 
الـرتــب اJـنــصـوص علـيــهـا في اJــادة األولى أعالهs حـسب
الـــشــــروط  اJــــحــــددة في  أحـــكـــام اJــواد  39 (احلــــالـــة  2 )

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
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و40 ( احلــالــة 2 ) و48 ( احلــالـــة 3 ) و57 ( احلــالـــة 2 ) و58
( احلـالـة 2 ) من  اJـرسـوم  الـتـنفـيـذي رقم 10 - 07 اJـؤرخ
في 21 مــــحــــرم  عـــام 1431 اJــــوافق 7 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2010 

واJذكور أعاله.

اJـــــادة اJـــــادة 3 :  : يـــــتـم فـــــتـح دورة الـــــتـــــكـــــويـن اJـــــتـــــخـــــصص
لاللـــتــحـــاق بــالـــرتب اJـــنــصـــوص عـــلــيـــهــا فـي اJــادة األولى
أعالهs  بــقــرار من الــوزيـر اJــكــلف بـالــشــبـاب و الــريــاضـة

الـذي يحدد فيهs ال سيما :
 sعنيةJالرتبة أو الرتب ا -

- عدد اJـناصب اJفـتوحـة للتـكوين اJتـخصص احملدد
في اخملــطـط الــســنـــوي لــتـــســيـــيــر اJـــوارد الــبــشـــريــة و في
اخملطط الـقـطـاعي الـسـنوي أو اJـتـعـدد الـسنـوات لـلـتـكوين
وحتــســـX اJـــســتـــوى و جتــديـــد اJـــعــلـــومــات لـــلـــمــوظـــفــX و
األعـــوان اJــــتـــعـــاقــــدين اJــــصـــادق عــــلـــيـه بـــعــــنـــوان الــــســـنـــة

sعمول بهاJطبقا لإلجراءات ا sقصودةJا
sتخصصJمدة التكوين ا -

sتخصصJتاريخ بداية التكوين ا -
sتخصصJمكان إجراء التكوين ا -

- قائمة اJترشحX اJعنيX بالتكوين اJتخصص.

اJادة اJادة 4 :  : يجب  تـبلـيغ  نـسخـة  من  الـقرار  اJـذكور
في اJـادة 3 أعالهs إلى  مــصــالح الــوظـيــفــة الـعــمــومــيـة في

أجل عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.

5 : : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اJـادة اJـادة 
إبــداء رأي  اJــطــابــقــة  خالل أجـل أقــصــاه عــشـرة (10) أيـام

ابتداء من تاريخ استالم القرار.

اJـادة اJـادة 6 :  : يـلـزم اJـتـرشحـون اJـعـنـيـون �ـتـابـعة دورة
التكوين اJتخصص.

ويــــعـــلــــمـــون مـن طـــرف  اJــــصـــالـح  اخملـــتــــصـــة لإلدارة
اJركـزيـة لـلـوزارة اJـكـلــفة بـالـشـبــاب و الريـاضـة بـتاريخ
بـدايـة الـتكـوين اJـتـخـصص �ـوجب اسـتـدعـاء فـردي وبكل

وسيلة مالئمة أخرىs عند الضرورة.

7 :  : تــضــمن اJــؤســســات الــعــمــومـيــة لــلــتــكــوين اJـادة اJـادة 
اآلتيةs التكوين اJتخصص : 

* بالنسبة للرتب اJنتمية لشعبة "الشباب" : بالنسبة للرتب اJنتمية لشعبة "الشباب" :
- اJعهد الوطـني للتكوين العالي إلطارات الشبيبة

sمداني سواحي " لتقصراين "
- اJـعهد الوطـني للتـكوين العالي إلطـارات الشباب

sبورقلة
- اJعهد الوطـني للتكوين العالي إلطارات الشبيبة

sو الرياضة بوهران

- اJـعهد الوطـني للتـكوين العالي إلطـارات الشباب
والرياضة بقسنطينة.

 * بالنسبة للرتب اJنتمية لشعبة "الرياضة" : بالنسبة للرتب اJنتمية لشعبة "الرياضة" :

- اJـــعـــهـــد الـــوطـــنـي لـــلـــتـــكـــوين الـــعــــالي في الـــعـــلـــوم
sالبنيان - اجلزائر Xوتكنولوجية الرياضة - ع

- اJعهد الوطـني للتكوين العالي إلطارات الشبيبة
sو الرياضة بوهران

- اJـعهد الوطـني للتـكوين العالي إلطـارات الشباب
و الرياضة بقسنطينة.

اJـادة اJـادة 8 :  : ينـظم الـتـكوين اJـتـخصص بـشـكل مسـتـمر
و إقــامي ويــشــمـل دروســا نــظــريــة ومــحــاضــرات ونــدوات

وتربصات تطبيقية.
اJــــــادة اJــــــادة 9 :  : حتـــــــدد  مــــــدة  الـــــــتـــــــكـــــــوين  اJـــــــتـــــــخـــــــصص
لاللــتــحــاق  بــالــرتب اJــنــصــوص عــلــيــهــا  في اJــادة األولى
أعالهs  بــسـنـة ( 1 ) واحــدةs  طـبـقــا  لألحـكـام  اJـذكـورة في
اJـواد  39 ( احلــالـة 2 ) و40 ( احلــالـة 2 ) و48 ( احلــالــة 3 )
و57 ( احلـــــــــــالــــــــــــة 2 ) و58 ( احلــــــــــالــــــــــة 2 ) مـن  اJـــــــــــرســــــــــوم
الــتـنــفــيـذي رقم 10 - 07 اJـؤرخ  في 21 مــحـرم  عـام 1431

اJوافق 7 يناير سنة  2010 واJذكور أعاله.
10 :  : تـــلـــحـق  بـــهــــذا الـــقـــرار بــــرامج الـــتــــكـــوين اJــادة اJــادة 
اJـتـخـصص لاللــتـحـاق بـالــرتب اJـذكـورة في اJـادة األولى

أعاله.
sوأعــد مــحــتــوى الــبــرامج عــلـى ســبــيل الــبــيــان فــقط
و�ــكن أن يــكــون مــحل إثــراءs عــنــد االقــتــضــاءs بــنــاء عــلى
اقـتـراح من اجمللس الـبـيداغـوجي  لـلمـؤسـسات الـعـمومـية
للـتكـوين اJنـصوص عـليـها في اJادة  7 أعالهs حـسب نفس

األشكال واإلجراءات. 
اJــادة اJــادة 11 :  : يـــضـــمن  تـــأطـــيـــر الـــتـــكــويــن اJـــتــخـــصص
ومـتابـعته سـلك التـعلـيم للـمؤسـسات الـعمـوميـة للتـكوين
اJـــــذكــــــورة في اJـــــادة  7 أعـاله و/ أو اإلطـــــارات اJــــــؤهـــــلـــــة

للمؤسسات و اإلدارات العمومية.
اJـادة اJـادة 12 :  : يـتــابع اJـتــرشـحــون لـلــتـكــوين في الـرتب
اJـذكورة فـي اJادة األولى أعالهs تـربصا تطـبيقـيا ذا صلة
�ـــيـــدان نــشـــاطـــهـم مــدتـه أربـــعــة ( 4 )  أشـــهـــر قـــبـل نـــهـــايــة
الـــدورة لـــدى اJـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــوزارة
الشباب و الرياضة ويعدون تقرير التربص عند نهايته.
اJـادةاJـادة 13 :  : عــنــد نــهــايــة الــتــكـــوين اJــتــخــصصs يــلــزم
اJـتـرشــحـون لـلـتـكـوين في رتـبـة مـربي تـنـشـيط الـشـبـاب
بــإعـداد  تـقــريـر نـهــايـة  الــتـكـوينs  حــول مـوضــوع له صـلـة

ببرنامج التكوين.
يلـزم اJترشـحون للـتكـوين في رتبة مـربي رئيسي
لـــتـــنـــشــيـط الــشـــبـــاب بـــإعـــداد و مــنـــاقـــشـــة مــذكـــرة نـــهـــايــة

التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين.
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يـــلــزم اJــتــرشــحـــون لــلــتــكـــوين في رتــبـــة مــســتــشــار
الـــشـــبـــاب بـــفـــرعـــيه " الــــتـــقـــيـــيم و الـــتـــكـــوين " و " اإلعالم
والتوجيه" بإعداد  و مـناقشة مذكرة نهاية التكوين حول

موضوع له صلة ببرنامج التكوين.

يلزم اJترشـحون للتكوين في رتبة مربي األنشطة
الـبـدنيـة و الـريـاضـيـة بفـرعـيه " الـتـدريب  الـرياضي" و "
التـنشـيط  الريـاضي" بـإعداد تـقريـر نهـاية الـتكـوين حول

موضوع له صلة ببرنامج التكوين.

يلـزم اJترشـحون للـتكـوين في رتبة مـربي رئيسي
لألنـشـطـة الـبـدنـيـة و الـريـاضـيـة بـإعـداد ومـنـاقـشـة مـذكرة

نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين.

اJــــادة اJــــادة 14 :  : يــــتـم اخـــــتــــيـــــار مــــوضـــــوع  اJــــذكـــــرة حتت
إشــــراف مـــــؤطـــــر يـــــخــــتـــــار مـن بــــX ســـــلـك األســــاتـــــذة  في
اJـؤسـســات  الـعـمــومـيــة  لـلـتــكـوين  اJــذكـورة  في اJـادة 7

أعالهs والذي يضمن كذلك متابعة إعدادها.

اJـادة اJـادة 15 :  : يـتم تـقـيـيم اJـعـارف حـسب مـبـدأ اJـراقـبة
البيداغوجيـة اJستمرة و يشمل امتحانات دورية تتعلق

باجلزء النظري والتطبيقي.

تـتـمـثل اJـراقـبـة الـبـيـداغـوجـيـة اJـسـتـمـرة فـي نـظام
تــقــيــيم و مــتــابــعــة درجــة اســتــيــعــاب مــضــمــون الــوحــدات
اJـــــدرّســـــة عــــــلى أســـــــاس االســـــتـــــجـــــــوابـــــات الـــــكــــــتــــــابـــــيـــــة

أوالـشفهية.

اJادة اJادة 16 :  : عند نهايـة التكوين اJتخـصص وبالنسبة
لــكـــافــة الــرتـب اJــعــنـــيــةs يـــتــوج الـــتــقــيـــيم الــنـــهــائي دورة
الــتـكــوين عــلى أسـاس مــعـدّل عــام لــلـنــجـاح الــنـهــائي الـذي

يجب أن يساوي أو يفوق 20/10.

اJـادة اJـادة 17 : : تـتم كـيـفـيات تـقـيـيم الـتـكـوين اJـتـخصص
كما يأتي :

1 - بالنسبة لرتبة مربي تنشيط الشباب : - بالنسبة لرتبة مربي تنشيط الشباب :

- مـعــدل اJــراقـبــة الـبــيــداغـوجــيــة اJـســتـمــرة جلــمـيع
s1 عاملJدرّسة يحسب من 0 إلى 20 : اJالوحدات ا

- نـقـطـة الـتـربص الـتـطـبـيـقي حتـسب من 0 إلى 20 :
s1 عاملJا

- نــقـطـة تـــقـريــر نــهـايــة الـتـكـــوين حتـسب من 0 إلى
s1 عاملJ20 : ا

- نـــقــــطـــة االمـــتــحــان الـنـــهــائـي حتـسـب من 0 إلى
20 : اJعامل 2 . 

2 -  - بـــالـــنـــســــبـــة لـــرتـــبـــة مـــربي رئـــيـــسـي لـــتـــنـــشـــيطبـــالـــنـــســــبـــة لـــرتـــبـــة مـــربي رئـــيـــسـي لـــتـــنـــشـــيط
الشباب :الشباب :

- مـعــدل اJــراقـبــة الـبــيــداغـوجــيــة اJـســتـمــرة جلــمـيع
s1 عاملJدرّسة يحسب من 0 إلى 20 : اJالوحدات ا

- نـقـطـة الـتـربص الـتـطـبـيـقي حتـسب من 0 إلى 20 :
s1 عاملJا

- نـــقــــطـــة مـــنـــاقــــشـــة اJـــذكــــرة حتـــسب من 0 إلى 20 :
s1 عاملJا

- نــقــطــة االمــتـحــان الــنــهــائي حتــسب من 0 إلى 20 :
اJعامل 2.

 3 - بـالــنـسـبــة لـرتــبـة مـســتـشـار الــشـبــاب ( بـفـرعي - بـالــنـسـبــة لـرتــبـة مـســتـشـار الــشـبــاب ( بـفـرعي

"التقييم و التكوين " و " اإلعالم والتوجيه " ) :"التقييم و التكوين " و " اإلعالم والتوجيه " ) :
- مـعــدل اJــراقـبــة الـبــيــداغـوجــيــة اJـســتـمــرة جلــمـيع

s1 عاملJدرّسة حتسب من 0 إلى 20 : اJالوحدات ا
- نـقـطـة الـتـربص الـتـطـبـيـقي حتـسب من 0 إلى 20 :

s1 عاملJا
- نـــقــــطـــة مـــنـــاقــــشـــة اJـــذكــــرة حتـــسب من 0 إلى 20 :

s1 عاملJا
- نــقــطــة االمــتـحــان الــنــهــائي حتــسب من 0 إلى 20 :

اJعامل 2.

4 - بـــالـــنـــســـبـــة لـــرتـــبـــة مـــربي األنـــشـــطـــة الـــبـــدنـــيـــة - بـــالـــنـــســـبـــة لـــرتـــبـــة مـــربي األنـــشـــطـــة الـــبـــدنـــيـــة
والرياضية ( بـفرعي " التدريب الرياضي " و " التنشيطوالرياضية ( بـفرعي " التدريب الرياضي " و " التنشيط

الرياضي " ) :الرياضي " ) :
- مـعــدل اJــراقـبــة الـبــيــداغـوجــيــة اJـســتـمــرة جلــمـيع

s1 عاملJدرّسة يحسب من 0 إلى 20 : اJالوحدات ا
- نــــقــــــطــــة الــــتــــــربص الــــتــــــطــــبــــيـــــقي من 0 إلى 20 :

s1 عاملJا
- نقـطة  تـقرير نهايـة التكوين حتسب من 0 إلى 20 :

s1 عاملJا
-  نـقــطــة االمـتــحــان الـنــهـائـي حتـسب من 0 إلى 20 :

اJعامل 2.

5 - بـــالـــنـــســـبــــة لـــرتـــبـــة مـــربـي رئـــيـــسـي لألنـــشـــطـــة - بـــالـــنـــســـبــــة لـــرتـــبـــة مـــربـي رئـــيـــسـي لألنـــشـــطـــة
البدنية و الرياضية :البدنية و الرياضية :

- مـعــدل اJــراقـبــة الـبــيــداغـوجــيــة اJـســتـمــرة جلــمـيع
s1 عاملJدرّسة يحسب من 0 إلى 20 : اJالوحدات ا

- نـقـطـة الـتـربص الـتـطـبـيـقي حتـسب من 0 إلى 20 :
اJعامل 1

- نـــقــــطـــة مـــنـــاقــــشـــة اJـــذكــــرة حتـــسب من 0 إلى 20 :
s1 عاملJا

- نــقــطــة االمــتـحــان الــنــهــائي حتــسب من 0 إلى 20 :
اJعامل 2.
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اJادة اJادة 18 :  : عند نهايـة التكوين اJتخـصص وبالنسبة
لــكـافــة الــرتب اJـعــنــيـةs يــنــظم امــتـحــان نــهـائي  يــتــضـمن
اخـــــتــــــبـــــارين ( 2 ) كـــــتـــــابـــــيـــــX لـــــهـــــمـــــا عالقـــــة بـــــبـــــرنـــــامج

التكوينsاJدة ثالث ( 3 ) ساعاتs اJعامل 2.

اJـادة اJـادة 19 :  : حتـدد  قائـمـة  اJـتـرشحـX  الـذين  تـابـعوا
بــنــجــاح  دورة الــتــكــويـن اJــتــخــصص بــقــرار مـن الــوزيـر
اJــكــلف بـــالــشــبــاب و الــريــاضــةs عـــلى إثــر مــداوالت جلــنــة

نهاية التكوين.

اJادة اJادة 20 :  : تـتكـون جلـنة نـهـاية الـتكـوين اJـذكورة في
اJادة 19 أعالهs من :

- مـدير اJوارد البـشرية و التـكوين للوزارة اJـكلفة
sؤهل قانوناJبالشباب و الرياضة أو©ثله ا

sكلفة بالوظيفة العموميةJثل السلطة ا© -

sعنيةJؤسسة العمومية للتكوين اJمدير ا -

- ©ـــثـــلـــX ( 2 ) عـن ســــلـك الــــتـــــعــــلـــــيـم لــــلـــــمــــؤســـــســــة
العمومية للتكوين اJعنية.

اJــادة اJــادة 21 :  : عــنــد نــهــايــة الــتــكــويـن اJــتــخــصص يــســلم
مـديـر اJـؤسـسـة الـعــمـومـيـة Jـكـان إجـراء الـتـكـوينs شـهـادة
لـــلـــمـــتــــرشـــحـــX الـــنـــاجـــحـــX عـــلـى أســـاس مـــحـــضـــر إعالن

النتائج للجنة نهاية التكوين.

اJادة اJادة 22 :  : يوظف اJـترشـحون الـذين تابـعوا بـنجاح
دورة التكوين اJتخصص في الرتب اخلاصة بهم.

اJـادة اJـادة 23 :  : يــنـشــرهـذا الــقــرارفي اجلـريــدة الــرسـمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطيةالشعبية.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 29 صــــفــــر عــــام 1432 اJــــوافق 3
فبراير  سنة 2011.

وزير الشباب والرياضةوزير الشباب والرياضة
الهاشمي جيارالهاشمي جيار

األمX العام للحكومةاألمX العام للحكومة
أحمد نويأحمد نوي

اJلحق األولاJلحق األول
برنامج التكوين اJتخصص لاللتحاقبرنامج التكوين اJتخصص لاللتحاق

برتبة مربي تنشيط الشباببرتبة مربي تنشيط الشباب
1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية (  - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية ( 8 ) أشهر) أشهر

540  ساسااحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

60 سا

60 سا

60 سا

60 سا

60 سا

60 سا

60 سا

30 سا

30 سا

60 سا

تسيير وتنظيم النشاطات الترفيهية
اإلدماج االجتماعي

علم االجتماع
تقنيات التنشيط الثقافي
تقنيات التنشيط العلمي

بيداغوجية التنشيط
قيادة وبناء مشاريع التنشيط

التشريع والتنظيم اإلداري
التحرير اإلداري واJنهجية

لغات أجنبية ( فرنسية أو إجنليزية )

الوحداتالوحدات اJعاملاJعاملالرقمالرقم

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 - تربص تطبيقي مدته : أربعة (  - تربص تطبيقي مدته : أربعة ( 4 ) أشهر ) أشهر

يـــــتــــابع اJـــــتــــرشـــــحــــون في الـــــتــــكــــويـن اJــــتـــــخــــصص
لاللتحاق برتبة مـربي تنشيط الشباب تـربصا تطبيقيا
ذا صـــلــة �ـــيــدان نـــشـــاطــهم مـــدته أربـــعــة ( 4 ) أشـــهـــر قــبل
نـهـاية الـدورة لدى اJـؤسـسات الـعـمومـية الـتـابعـة لوزارة
الشباب والرياضةs ويعدون تقرير التربص عند نهايته.

الوحدة الوحدة 1 : تسيير و تنظيم النشاطات الترفيهية : : تسيير و تنظيم النشاطات الترفيهية :
sتسيير النشاطات الترفيهية -
sتخطيط النشاطات الترفيهية -
sتنظيم النشاطات الترفيهية -

sإدارة التنشيط -
sتنظيم النشاطات الترفيهية -
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sهياكل التنظيم والتنشيط -
sبنية دعم التنشيط -

sدور و مهام مؤسسات الشباب في التنشيط -
- تقييم نشاطات الشباب.
الوحدة الوحدة 2 : اإلدماج االجتماعي : : اإلدماج االجتماعي :

sأشكال اإلدماج االجتماعي -
sالوقاية والرعاية االجتماعية -

sرعاية الشباب -
sمجاالت رعاية الشباب -

sوالتشغيل Xاإلدماج والتمه -
- اإلدماج االجتماعي للشباب.

الوحدة الوحدة 3 : علم االجتماع : : علم االجتماع :
sعلم اجتماع الشباب -

sالوساطة االجتماعية في وسط الشباب -
sدور الوساطة في مجال رعاية الشباب -

sواطنةJدور الوساطة في تكريس ا -
- تكريس اJواطـنة من خالل النشاطات االجتماعية

sالتربوية
الوحدة الوحدة 4 : تقنيات التنشيط الثقافي : : تقنيات التنشيط الثقافي :

sيدان الثقافيJنشط في اJالتنشيط و ا -
- وضـــعـــيــة الـــتـــنــشـــيط الـــثـــقــافـي بــقـــطـــاع الــشـــبــاب

sوالرياضة
- ورشات التنشيط الثقافي و الترفيه :

sورشة الفنون الدرامية *
sورشة الفنون التشكيلية *

* ورشة الفنون الغنائية.
الوحدة الوحدة 5 : تقنيات التنشيط العلمي : : تقنيات التنشيط العلمي :

sيدان العلميJنشط في اJالتنشيط و ا -
- وضـــعـــيـــة الـــتـــنـــشـــيط الـــعـــلـــمي بـــقـــطـــاع الـــشـــبـــاب

sوالرياضة
- ورشات التنشيط العلمي :

sورشة السمعي البصري *
sورشة اإلعالم اآللي *

* ورشة التربية البيئية.
الوحدة الوحدة 6 : بيداغوجية التنشيط : : بيداغوجية التنشيط :

sشاركة في التعليمJمنهجية ا -
- تـعـريــف الــمــفاهــيـم  ذات الـصلــة بـفـئـات الـسن

s( أطفال ومراهقون وراشدون )

s( فردي وجماعي ) أنواع اللعب -
s( تلخيصي وتكويني ) مختلف أنواع التقييم -

sتطبيق اجلوانب النظرية في ورشة -
sإعداد »اذج ألعاب التنشيط -

sتصميم بطاقة فنية وبيداغوجية -
sجتريب األلعاب أثناء التداريب -

- تنظيم دورات األلعاب االجتماعية.

الوحدة الوحدة 7 : قيادة وبناء مشاريع التنشيط : : قيادة وبناء مشاريع التنشيط :
- مشروع الشباب :

sالتعريف *
sمجال االجناز *

* األهداف.
- تخطيط اJشاريع باألهداف :

sسيرورة التحليل *
* سيرورة التخطيط.

sشاريعJراحل األساسية لطور اJا -
sيزانية التقديرية للمشروعJا -

- متابعة وتقييم اJشروع.

الوحدة الوحدة 8 : التشريع و التنظيم اإلداري : : التشريع و التنظيم اإلداري :
- اJبادىء العامة لقانون الوظيفة العمومية :

sالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية  *
sXوظفJحقوق وواجبات ا  *

sهنةJأخالقيات ا  *
sأ»اط التوظيف  *

sالوضعيات القانونية األساسية  *
sالنظام التأديبي  *

*  حـقـوق وواجبـات اJـوظـفX اJـنـتـمX لإلدارة
اJكلفة بالشباب والرياضة.

- اJبادىء العامة للقانون اJتعلق باجلمعيات :
sكيفيات تأسيس اجلمعية  *

sتنظيم وسير اجلمعية  *
sحقوق وواجبات اجلمعية  *

sالقانون األساسي للجمعية  *
sموارد وذمة اجلمعية  *
*  تعليق وحل اجلمعية.

الوحدة الوحدة 9 : التحرير اإلداري واJنهجية : : التحرير اإلداري واJنهجية :
sمبادىء وقواعد التحرير اإلداري -
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- حتــريــر اJــراسـالت ومــخــتــلـف الــوثــائق اإلداريــة :
اJناشير والتعليمات واحملاضر والتقارير وعروض احلال

sذكراتJوا
sكيفيات صياغة اإلشكاليات وطرحها -

sمناهج البحث والتلخيص -
sإعداد ملف إداري -

- أساسيات معاجلة النصوص.

الوحدة الوحدة 10 : لغات أجنبية : : لغات أجنبية :
XـتــرشــحـJدراســة نص تــهـدف إلـى تـقــيــيم قــدرات ا
في الـــتـــحـــكم في اJـــفـــردات وقـــواعـــد اإلمالء والـــنـــحـــو في

اللغة اخملتارة ( فرنسية أو إجنليزية ).

اJلحق الثانياJلحق الثاني
برنامج التكوين اJتخصص لاللتحاقبرنامج التكوين اJتخصص لاللتحاق
برتبة مربي رئيسي لتنشيط الشباببرتبة مربي رئيسي لتنشيط الشباب

1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية (  - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية ( 8 ) أشهر) أشهر

60 سا

60 سا

60 سا

60 سا

60 سا

60 سا

60 سا

60 سا

30 سا

30 سا

60 سا

الوحداتالوحدات اJعاملاJعاملالرقمالرقم

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2 - تربص تطبيقي مدته : أربعة (  - تربص تطبيقي مدته : أربعة ( 4 ) أشهر ) أشهر
يـــــتــــابع اJـــــتــــرشـــــحــــون في الـــــتــــكــــويـن اJــــتـــــخــــصص
لاللتحاق برتبـة مربي رئيسي لتنشيط الشباب تربصا
تطبـيقـيا ذا صـلة �يـدان نشـاطهم مـدته أربعة ( 4 ) أشـهر
قــبل نــهـايــة الـدورة لــدى اJــؤسـســات الــعـمــومـيــة الــتـابــعـة
لوزارة الشباب والـرياضةs ويعدون تقـرير التربص عند

نهايته.

الوحدة الوحدة 1 : منهجية البحث : : منهجية البحث :
sمبادىء وأسس منهجية البحث -

sالحظةJا -
sإعداد االستبيان -

600  ساسااحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

منهجية البحث
اإلدماج االجتماعي

علم االجتماع
تقنيات التنشيط الثقافي
تقنيات التنشيط العلمي

بيداغوجية التنشيط
قيادة وبناء مشاريع التنشيط

التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال
التشريع والتنظيم اإلداري
التحرير اإلداري واJنهجية

لغات أجنبية ( فرنسية أو إجنليزية )

sقابلةJا -
sالتحقيقات ودراسات احلالة -

- أنواع العينات.
الوحدة الوحدة 2 : اإلدماج االجتماعي : : اإلدماج االجتماعي :

sأشكال اإلدماج االجتماعي -
sالوقاية والرعاية االجتماعية -

sرعاية الشباب -
sمجاالت رعاية الشباب -

sوالتشغيل Xاإلدماج والتمه -
- اإلدماج االجتماعي للشباب.
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الوحدة الوحدة 3 : علم االجتماع : : علم االجتماع :
sعلم اجتماع الشباب -

sالوساطة االجتماعية في وسط الشباب -
sدور الوساطة في مجال رعاية الشباب -

sواطنةJدور الوساطة في تكريس ا -
- تكريس اJواطـنة من خالل النشاطات االجتماعية

sالتربوية
الوحدة الوحدة 4 : تقنيات التنشيط الثقافي : : تقنيات التنشيط الثقافي :

sيدان الثقافيJنشط في اJالتنشيط و ا -
- وضـــعـــيــة الـــتـــنــشـــيط الـــثـــقــافـي بــقـــطـــاع الــشـــبــاب

sوالرياضة
- ورشات التنشيط الثقافي و الترفيه :

sورشة الفنون الدرامية *
sورشة الفنون التشكيلية *

* ورشة الفنون الغنائية.
الوحدة الوحدة 5 : تقنيات التنشيط العلمي : : تقنيات التنشيط العلمي :

sيدان العلميJنشط في اJالتنشيط و ا -
- وضـــعـــيـــة الـــتـــنـــشـــيط الـــعـــلـــمي بـــقـــطـــاع الـــشـــبـــاب

sوالرياضة
sالوسائل التعليمية للتنشيط -

- ورشات التنشيط العلمي :
sورشة السمعي البصري *

sورشة اإلعالم اآللي *
* ورشة التربية البيئية.

الوحدة الوحدة 6 : بيداغوجية التنشيط : : بيداغوجية التنشيط :
sشاركة في التعليمJمنهجية ا -

- تـعـريــف الــمــفاهــيـم  ذات الـصلــة بـفـئـات الـسن
s( أطفال ومراهقون وراشدون )

s( فردي وجماعي ) أنواع اللعب -
s( تلخيصي وتكويني ) مختلف أنواع التقييم -

sتطبيق اجلوانب النظرية في ورشة -
sإعداد »اذج ألعاب التنشيط -

sتصميم بطاقة فنية وبيداغوجية -
sجتريب األلعاب أثناء التداريب -

- تنظيم دورات األلعاب االجتماعية.
الوحدة الوحدة 7 : قيادة وبناء مشاريع التنشيط : : قيادة وبناء مشاريع التنشيط :

- مشروع الشباب :
sالتعريف *

sمجال اإلجناز *
* األهداف.

- تخطيط اJشاريع باألهداف :
sسيرورة التحليل *

* سيرورة التخطيط.
sشاريعJراحل األساسية لطور اJا -

sيزانية التقديرية للمشروعJا -
- متابعة وتقييم اJشروع.

الوحدة الوحدة 8 : التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال : : التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال :
s( هيكلة أنظمة اإلعالم ) مدخل ألنظمة اإلعالم -

- اJـــفــاهـــيم األســـاســـيــة لإلعـالم واالتــصـــال في وسط
sالشباب

sتكنولوجيات اإلعالم -
sمجاالت االتصال -

sمختلف أنواع العتاد والبرمجيات والشبكات -
s( اإلنترنت - التعليم عن بعد ) اآللية اإلدارية -

- األخالقيات واألثر االجتماعي لنظام اإلعالم.

الوحدة الوحدة 9 : التشريع و التنظيم اإلداري : : التشريع و التنظيم اإلداري :
- اJبادىء العامة لقانون الوظيفة العمومية :

sالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية  *
sXوظفJحقوق وواجبات ا  *

sهنةJأخالقيات ا  *
sأ»اط التوظيف  *

sالوضعيات القانونية األساسية  *
sالنظام التأديبي  *

*  حـقـوق وواجبـات اJـوظـفX اJـنـتـمX لإلدارة
اJكلفة بالشباب والرياضة.

- اJبادىء العامة للقانون اJتعلق باجلمعيات :
sكيفيات تأسيس اجلمعية  *

sتنظيم وسير اجلمعية  *
sحقوق وواجبات اجلمعية  *

sالقانون األساسي للجمعية  *
sموارد وذمة اجلمعية  *
*  تعليق وحل اجلمعية.

الوحدة الوحدة 10 : التحرير اإلداري واJنهجية : : التحرير اإلداري واJنهجية :
sمبادىء وقواعد التحرير اإلداري -



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 6 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
2 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

- حتــريــر اJــراسـالت ومــخــتــلـف الــوثــائق اإلداريــة :
اJناشير والتعليمات واحملاضر والتقارير وعروض احلال

sذكراتJوا
sكيفيات صياغة االشكاليات وطرحها -

sمناهج البحث والتلخيص -
sإعداد ملف إداري -

- أساسيات معاجلة النصوص.

الوحدة الوحدة 11 : لغات أجنبية : : لغات أجنبية :
XـتــرشــحـJدراســة نص تــهـدف إلـى تـقــيــيم قــدرات ا
في الــتــحــكـم في اJــفــردات والــقــواعـــد والــنــحــو في الــلــغــة

اخملتارة ( فرنسية أو إجنليزية ).

2 - تربص تطبيقي مدته : أربعة (  - تربص تطبيقي مدته : أربعة ( 4 ) أشهر ) أشهر
يـــــتــــابع اJـــــتــــرشـــــحــــون في الـــــتــــكــــويـن اJــــتـــــخــــصص
لاللـــتــحـــاق بــرتــبـــة مــســـتــشـــار الــشـــبــاب ( فــرع الـــتــقـــيــيم
والــتـكــوين ) تـربــصــا تـطــبـيــقـيــا ذا صـلــة �ـيــدان نـشــاطـهم
مدته أربعة ( 4 ) أشهر قبل نهاية الدورة لدى اJؤسسات
الـعـمـومـية الـتـابـعـة لـوزارة الـشبـاب والـريـاضـةs ويـعدون

تقرير التربص عند نهايته.
الوحدة الوحدة 1 : بيداغوجية التقييم : : بيداغوجية التقييم :

sمفهوم التقييم -
sمنهجية التقييم -

sمختلف أنواع التقييم -
- سلم التقييم.

الوحداتالوحدات اJعاملاJعاملالرقمالرقم احلجم الساعياحلجم الساعي

اJلحق اJلحق 1/3
برنامج التكوين اJتخصص لاللتحاقبرنامج التكوين اJتخصص لاللتحاق

برتبة مستشار الشباب ( فرع التقييم والتكوين )برتبة مستشار الشباب ( فرع التقييم والتكوين )
1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية (  - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية ( 8 ) أشهر ) أشهر

600  ساسااحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

60 سا

60 سا

60 سا

60 سا

60 سا

60 سا

60 سا

30 سا

60 سا

30 سا

60 سا

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5
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7

8

9

10
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بيداغوجية التقييم
علوم اإلعالم واالتصال في أوساط الشباب

منهجية البحث
قيادة وبناء مشاريع التنشيط

اإلدماج االجتماعي
علم االجتماع

التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال
التشريع والتنظيم اإلداري
تنظيم مؤسسات الشباب

التحرير اإلداري واJنهجية
لغات أجنبية ( فرنسية أو إجنليزية )

الوحدة الوحدة 2 : علوم اإلعالم واالتصال في أوساط الشباب : : علوم اإلعالم واالتصال في أوساط الشباب :
sعلوم اإلعالم واالتصال -

sعلومةJتسيير وتنظيم ا -
sاالتصال والعالقات اإلنسانية في وسط الشباب -

- التقنيات النفسية احلديثة لإلصغاء.
الوحدة الوحدة 3 :  : منهجية البحث :منهجية البحث :

sمبادىء وأسس منهجية البحث -
sالحظةJا -

sإعداد االستبيان -
sقابلةJا -
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sالتحقيقات ودراسات احلالة -
- أنواع العينات.

الوحدة الوحدة 4 : : قيادة وبناء مشاريع التنشيط :قيادة وبناء مشاريع التنشيط :
- مشروع الشباب :

sالتعريف *
sمجاالت اإلجناز *

* األهداف.
- تخطيط اJشاريع باألهداف :

sسيرورة التحليل *
* سيرورة التخطيط.

sشاريعJراحل األساسية لطور اJا -
sيزانية التقديرية للمشروعJا -

- متابعة وتقييم اJشروع.
الوحدة الوحدة 5 : اإلدماج االجتماعي : : اإلدماج االجتماعي :

sأشكال اإلدماج االجتماعي -
sالوقاية والرعاية االجتماعية -

sرعاية الشباب -
sمجاالت رعاية الشباب -

sوالتشغيل Xاإلدماج والتمه -
- اإلدماج االجتماعي للشباب.

الوحدة الوحدة 6 : علم االجتماع : : علم االجتماع :
sعلم اجتماع الشباب -

sالوساطة االجتماعية في وسط الشباب -
sدور الوساطة في مجال رعاية الشباب -

sواطنةJدور الوساطة في تكريس ا -
- تكريس اJواطـنة من خالل النشاطات االجتماعية

sالتربوية

الوحدة الوحدة 7 : التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال : : التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال :
s( هيكلة أنظمة اإلعالم ) مدخل ألنظمة اإلعالم -

- اJـــفــاهـــيم األســـاســـيــة لإلعـالم واالتــصـــال في وسط
sالشباب

sتكنولوجيات اإلعالم -
sمجاالت االتصال -

sمختلف أنواع العتاد والبرمجيات والشبكات -
s( اإلنترنت - التعليم عن بعد ) اآللية اإلدارية -

- األخالقيات واألثر االجتماعي لنظام اإلعالم.

الوحدة الوحدة 8 : التشريع و التنظيم اإلداري : : التشريع و التنظيم اإلداري :
- اJبادىء العامة لقانون الوظيفة العمومية :

sالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية  *
sXوظفJحقوق وواجبات ا  *

*  الــطـــبــيــعـــة الــقــانـــونــيــة لـــعالقــات الـــعــمل في
sالوظيفة العمومية

*  أجــهــزة الـــتــشــاور واJــشـــاركــة في الـــوظــيــفــة
sالعمومية

sهنةJأخالقيات ا  *
sأ»اط التوظيف  *

*  الــوضـعـيــات الـقـانـونــيـة األسـاســيـة وحـركـات
sوظفJا

sXوظفJتقييم ا  *
*  الــتــكـــوين وحتــســX اJــســتـــوى في الــوظــيــفــة

sالعمومية
sالنظام التأديبي  *

*  حـقـوق وواجبـات اJـوظـفX اJـنـتـمX لإلدارة
اJكلفة بالشباب والرياضة.

- اJبادىء العامة للقانون اJتعلق باجلمعيات :
sكيفيات تأسيس اجلمعية  *

sتنظيم وسير اجلمعية  *
sحقوق وواجبات اجلمعية  *

sالقانون األساسي للجمعية  *
sموارد وذمة اجلمعية  *
*  تعليق وحل اجلمعية.

الوحدة الوحدة 9 : تنظيم مؤسسات الشباب : : تنظيم مؤسسات الشباب :
sتنظيم وسير دواوين مؤسسات الشباب -

- دور ومهام مؤسسات الشباب :
sدور الشباب  *

sبيوت الشباب  *
sتعددة اخلدمات للشبابJالقاعات ا  *

sمخيمات الشباب  *
*  اJركبات الرياضية اجلوارية.

- جمعيات الشباب :
sاألهداف  *

*  الشراكة مع اJؤسسات العمومية.

الوحدة الوحدة 10 : التحرير اإلداري واJنهجية : : التحرير اإلداري واJنهجية :

sمبادىء وقواعد التحرير اإلداري -



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 6 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
2 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

- حتــريــر اJــراسـالت ومــخــتــلـف الــوثــائق اإلداريــة :
اJــراسـيم والــقـرارات واJـنــاشـيـر والــتـعــلـيـمــات واحملـاضـر

sذكراتJوالتقارير وعروض احلال وا
sكيفيات صياغة اإلشكاليات وطرحها -

sمناهج البحث والتلخيص -
sإعداد ملف إداري -

- أساسيات معاجلة النصوص.

الوحدة الوحدة 11 : لغات أجنبية : : لغات أجنبية :

XـتــرشــحـJدراســة نص تــهـدف إلـى تـقــيــيم قــدرات ا
في الـــتـــحـــكم في اJـــفـــردات وقـــواعـــد اإلمالء والـــنـــحـــو في

اللغة اخملتارة ( فرنسية أو إجنليزية ).

2 - تربص تطبيقي : مدته أربعة (  - تربص تطبيقي : مدته أربعة ( 4 ) أشهر ) أشهر
يـــــتــــابع اJـــــتــــرشـــــحــــون في الـــــتــــكــــويـن اJــــتـــــخــــصص
لاللــــتــــحـــاق بــــرتـــبــــة مــــســـتــــشــــار الـــشــــبــــاب ( فـــرع اإلعالم
والــتـوجــيه ) تـربــصــا تـطــبـيــقـيــا ذا صـلــة �ـيــدان نـشــاطـهم
مدته أربعة ( 4 ) أشهر قبل نهاية الدورة لدى اJؤسسات
الـعـمـومـية الـتـابـعـة لـوزارة الـشبـاب والـريـاضـةs ويـعدون

تقرير التربص عند نهايته.

الوحدة الوحدة 1 : الدعم والتوجيه النفسي : : الدعم والتوجيه النفسي :
sمفهوم الدعم والتوجيه النفسي -

sاألهداف العامة للتوجيه -
sمناهج التوجيه -

sرشد التربوي وواجباتهJمهام ا -

اJلحق اJلحق 2/3
برنامج التكوين اJتخصص لاللتحاقبرنامج التكوين اJتخصص لاللتحاق

برتبة مستشار الشباب ( فرع  اإلعالم والتوجيه )برتبة مستشار الشباب ( فرع  اإلعالم والتوجيه )
1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية (  - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية ( 8 ) أشهر ) أشهر

600  ساسامجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

60 سا

60 سا

60 سا

60 سا

60 سا

60 سا

60 سا

30 سا

60 سا

30 سا

60 سا

الدعم والتوجيه النفسي
علوم اإلعالم واالتصال في أوساط الشباب

منهجية البحث
اإلدماج االجتماعي

علم االجتماع
قيادة وبناء مشاريع التنشيط

التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال
التشريع والتنظيم اإلداري
تنظيم مؤسسات الشباب

التحرير اإلداري واJنهجية
لغات أجنبية ( فرنسية أو إجنليزية )

الوحداتالوحدات اJعاملاJعاملالرقمالرقم

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

sأساليب التوجيه باللعب -
- ديناميكية اجملموعة.

الوحدة الوحدة 2 : علوم اإلعالم واالتصال في وسط الشباب : : علوم اإلعالم واالتصال في وسط الشباب :
sعلوم اإلعالم واالتصال -

sعلومةJتسيير وتنظيم ا -
sاالتصال والعالقات اإلنسانية في وسط الشباب -

- التقنيات النفسية احلديثة لإلصغاء.

الوحدة الوحدة 3 :  : منهجية البحث :منهجية البحث :
sمبادىء وأسس منهجية البحث -

sالحظةJا -
sإعداد االستبيان -
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sقابلةJا -
sالتحقيقات ودراسات احلالة -

- أنواع العينات.
الوحدة الوحدة 4 : اإلدماج االجتماعي : : اإلدماج االجتماعي :

sأشكال اإلدماج االجتماعي -
sالوقاية والرعاية االجتماعية -

sرعاية الشباب -
sمجاالت رعاية الشباب -

sوالتشغيل Xاإلدماج والتمه -
- اإلدماج االجتماعي للشباب.

الوحدة الوحدة 5 : علم االجتماع : : علم االجتماع :
sعلم اجتماع الشباب -

sالوساطة االجتماعية في وسط الشباب -
sدور الوساطة في مجال رعاية الشباب -

sواطنةJدور الوساطة في تكريس ا -
- تكريس اJواطـنة من خالل النشاطات االجتماعية

sالتربوية
الوحدة الوحدة 6 : قيادة وبناء مشاريع التنشيط : : قيادة وبناء مشاريع التنشيط :

- مشروع الشباب :
sالتعريف *

sمجاالت اإلجناز *
* األهداف.

- تخطيط اJشاريع باألهداف :
sسيرورة التحليل *

* سيرورة التخطيط.
sشاريعJراحل األساسية لطور اJا -

sيزانية التقديرية للمشروعJا -
- متابعة وتقييم اJشروع.

الوحدة الوحدة 7 : التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال : : التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال :
s( هيكلة أنظمة اإلعالم ) مدخل ألنظمة اإلعالم -

- اJـــفــاهـــيم األســـاســـيــة لإلعـالم واالتــصـــال في وسط
sالشباب

sتكنولوجيات اإلعالم -
sمجاالت االتصال -

sمختلف أنواع العتاد والبرمجيات والشبكات -
s( اإلنترنت - التعليم عن بعد ) اآللية اإلدارية -

- األخالقيات واألثر االجتماعي لنظام اإلعالم.

الوحدة الوحدة 8 : التشريع و التنظيم اإلداري : : التشريع و التنظيم اإلداري :
- اJبادىء العامة لقانون الوظيفة العمومية :

sالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية  *
sXوظفJحقوق وواجبات ا  *

*  الــطـــبــيــعـــة الــقــانـــونــيــة لـــعالقــات الـــعــمل في
sالوظيفة العمومية

*  أجــهــزة الـــتــشــاور واJــشـــاركــة في الـــوظــيــفــة
sالعمومية

sهنةJأخالقيات ا  *
sأ»اط التوظيف  *

*  الــوضــعـــيــات الــقــانــونــيــة األســاســيــة وحــركــة
sوظفJا

sXوظفJتقييم ا  *
*  الــتــكـــوين وحتــســX اJــســتـــوى في الــوظــيــفــة

sالعمومية
sالنظام التأديبي  *

*  حـقـوق وواجبـات اJـوظـفX اJـنـتـمX لإلدارة
اJكلفة بالشباب والرياضة.

- اJبادىء العامة للقانون اJتعلق باجلمعيات :
sكيفيات تأسيس اجلمعية  *

sتنظيم وسير اجلمعية  *
sحقوق وواجبات اجلمعية  *

sالقانون األساسي للجمعية  *
sموارد وذمة اجلمعية  *
*  تعليق وحل اجلمعية.

الوحدة الوحدة 9 : تنظيم مؤسسات الشباب : : تنظيم مؤسسات الشباب :
sتنظيم وسير دواوين مؤسسات الشباب -

- دور ومهام مؤسسات الشباب :
sدور الشباب  *

sبيوت الشباب  *
sتعددة اخلدمات للشبابJالقاعات ا  *

sمخيمات الشباب  *
*  اJركبات الرياضية اجلوارية.

- جمعيات الشباب :
sاألهداف  *

*  الشراكة مع اJؤسسات العمومية.

الوحدة الوحدة 10 : التحرير اإلداري واJنهجية : : التحرير اإلداري واJنهجية :

sمبادىء وقواعد التحرير اإلداري -
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- حتــريــر اJــراسـالت ومــخــتــلـف الــوثــائق اإلداريــة :
اJــراسـيم والــقـرارات واJـنــاشـيـر والــتـعــلـيـمــات واحملـاضـر

sذكراتJوالتقارير وعروض احلال وا
sكيفيات صياغة االشكاليات وطرحها -

sمناهج البحث والتلخيص -
sإعداد ملف إداري -

- أساسيات معاجلة النصوص.

الوحدة الوحدة 11 : لغات أجنبية : : لغات أجنبية :

XـتــرشــحـJدراســة نص تــهـدف إلـى تـقــيــيم قــدرات ا
في الــتــحــكـم في اJــفــردات والــقــواعـــد والــنــحــو في الــلــغــة

اخملتارة ( فرنسية أو إجنليزية ).

2 - تربص تطبيقي مدته : أربعة (  - تربص تطبيقي مدته : أربعة ( 4 ) أشهر ) أشهر
يـــــتــــابع اJـــــتــــرشـــــحــــون في الـــــتــــكــــويـن اJــــتـــــخــــصص
لاللــتــحـاق بــرتـبــة مــربي األنـشــطــة الـبــدنـيــة والــريـاضــيـة
(فــرع الـــتــدريب الــريـــاضي ) تــربـــصــا تــطـــبــيــقـــيــا ذا صــلــة
�ـــيـــدان نــشـــاطـــهـم مــدتـه أربـــعــة ( 4 ) أشـــهـــر قـــبـل نـــهـــايــة
الـــدورة لـــدى اJـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــوزارة
الشباب والرياضةs ويعدون تقرير التربص عند نهايته.

الوحدة الوحدة 1  : نظرية ومنهجية التدريب الرياضي :  : نظرية ومنهجية التدريب الرياضي :
- اJــفــاهــيم الــعــامــة لــنــظــريــة ومــنــهــجــيــة الــتــدريب

sالرياضي
sأسس التدريب الرياضي -

sمبادىء التدريب الرياضي -
sوسائل وطرق التدريب الرياضي -

sاذج التدريب الرياضي« -
sتدريب الفئات الشابة -

اJلحق اJلحق 1/4
برنامج التكوين اJتخصص لاللتحاقبرنامج التكوين اJتخصص لاللتحاق

برتبة مربي األنشطة البدنية والرياضية ( فرع  التدريب الرياضي )برتبة مربي األنشطة البدنية والرياضية ( فرع  التدريب الرياضي )
1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية (  - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية ( 8 ) أشهر ) أشهر

540  ساسااحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

120 سا

80 سا

90 سا

60 سا

40 سا

30 سا

60 سا

60 سا

الوحداتالوحدات اJعاملاJعاملالرقمالرقم

2

2

1

1

1

1

1

1

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

نظرية ومنهجية التدريب الرياضي
تقنيات التنشيط الرياضي

بيداغوجية األنشطة البدنية والرياضية
علم النفس الرياضي

علوم بيولوجية
اإلعالم واالتصال

التشريع الرياضي
لغات أجنبية ( فرنسية أو إجنليزية )

sدىJالتكوين الرياضي طويل ا -
- االنتقاء والتوجيه الرياضي.

الوحدة الوحدة 2 : تقنيات التنشيط الرياضي : : تقنيات التنشيط الرياضي :
sفاهيم العامة لتقنيات التنشيط الرياضيJا -

sالنشاط الرياضي للشباب -
sتنظيم التظاهرات الرياضية -

- تــــنــــظـــــيم الــــنـــــشــــاط الــــبــــدنـي والــــريــــاضـي حــــسب
sاالختصاص

sتقنيات االتصال واإلعالم -
sمبادىء تنظيم األنشطة البدنية والرياضية -

sنشط الرياضيJدور ومهام ا -
- األمـن والـــوقـــايـــة فـي مـــجـــال األنـــشــــطـــة الـــبـــدنـــيـــة

والرياضية.
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الوحدة الوحدة 3  : بيداغوجية األنشطة البدنية والرياضية : : بيداغوجية األنشطة البدنية والرياضية :
sمفهوم بيداغوجية األنشطة البدنية والرياضية -

sربيJتصنيف سلوكات ا -
sاللعب كوسيلة تربوية -

sطرق تعليم النشاطات البدنية والرياضية -
sحتضير الوسائل التعليمية -

- بيداغوجية التنشيط الرياضي :
sرياضات فردية  *

*  رياضات جماعية.
- التقييم البيداغوجي.

الوحدة الوحدة 4 : علم النفس الرياضي : : علم النفس الرياضي :
sعلومةJعرفي و معاجلة اJعلم النفس ا -

sهارات احلركيةJتعليم ا -
sمارسة الرياضيةJالتحفيز و ا -
sعلم النفس االجتماعي للرياضة -

sتسيير اجملموعة -
sتدربJدرب باJعالقات ا -

Xاخلـصـوصـيـات االجـتـمـاعـيـة الـنـفـسـيـة لـلـريـاضـيـ -
sXعوقJا

sنظريات و طرق التحضير الذهني -
sرافقة النفسيةJالتحضير الذهني و ا -

sالتصوير الذهني واألداء الرياضي -
sالقلق واألداء احلركي -

sاألسس النظرية للقلق و تطبيقاته -
- تسيير اJنافسة الفردية و اجلماعية.

الوحدة الوحدة 5 : العلوم البيولوجية : : العلوم البيولوجية :
sدراسة العضالت -

sنابع الطاقويةJتعريف ا -
- الـــتـــكـــيـــيف اJـــورفـــولـــوجي لـــلـــجـــسم لـــلـــمـــمـــارســة

sالرياضية
sتعريف البيوميكانيك الرياضية -

sديناميكية وحتليل احلركة الرياضية -
sالبيوميكانيك ورفع األداء الرياضي -

- الرضوض الرياضية وإسعافها األولي.
الوحدة الوحدة 6 : اإلعالم واالتصال : : اإلعالم واالتصال :

sمدخل لإلعالم واالتصال -
sتقنيات االتصال -

- أنواع االتصال :

sحتليل عالقات االتصال  *
*  االتصال الشفوي.

sاالتصال وجها لوجه -
- اJناهج :

s( بالصورة ) االتصال الكتابي  *
*  االتصال احلركي.

- أشكال االتصال :
*  االتصال بالنسبة :

sللتوجيه -
sللطبيعة -
sللوسيلة -

sللمستوى -
*  االتصال اجلماهيري وخصائصه وأهميته :

sفن اإلنصات -
sسترسلةJالرسالة ا -

sعوائق االتصال -
s( التمرير للغير ) حتريف االتصال -

sتقييم الكفاءات في االتصال الرياضي -
sالنظام التمثيلي في االتصال -

- فن التفاوض واإلقناع.
الوحدة الوحدة 7  : التشريع الرياضي : : التشريع الرياضي :

- حملــــة تــــاريــــخــــيــــة حــــول الــــتــــشــــريـع الــــريــــاضي في
sاجلزائر

- اJـبـادىء الـعـامـة لـلـقـانـون رقم 04 - 10 اJـؤرّخ في
14 غــــشت ســــنــــة 2004 واJــــتــــعــــلق بــــالــــتــــربــــيــــة الــــبــــدنــــيـــة

والرياضة :
sالتربية البدنية والرياضية  *

*  النـوادي الريـاضيـة والرابـطات واالحتـاديات
sبية الوطنيةJالرياضية الوطنية واللجنة األو

sالهيئات االستشارية  *
sهياكل الدعم  *

- التمويل :
sإعانات الدولة  *

sمراقبة إعانات الدولة  *
*  اJــصـادقــة الـتــقـنــيـة واألمـنــيـة عــلى اJــنـشـآت

الرياضية اJفتوحة للجمهور.
- اJبادىء العامة للقانون اJتعلق باجلمعيات :

sكيفيات تأسيس اجلمعية  *
sتنظيم وسير اجلمعية  *



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 6 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
2 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

sحقوق وواجبات اجلمعية  *
sالقانون األساسي للجمعية  *

sموارد وذمة اجلمعية  *
*  تعليق اجلمعية وحلها.

الوحدة الوحدة 8 : اللغات األجنبية : : اللغات األجنبية :

XـتــرشــحـJدراســة نص تــهـدف إلـى تـقــيــيم قــدرات ا
في الــتــحــكـم في اJــفــردات والــقــواعـــد والــنــحــو في الــلــغــة

اخملتارة ( فرنسية أو إجنليزية ).

اJلحق اJلحق 2/4
برنامج التكوين اJتخصص لاللتحاقبرنامج التكوين اJتخصص لاللتحاق

برتبة مربي األنشطة البدنية والرياضية ( فرع  التنشيط الرياضي )برتبة مربي األنشطة البدنية والرياضية ( فرع  التنشيط الرياضي )
1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية (  - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية ( 8 ) أشهر ) أشهر

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

120 سا

80 سا

120 سا

30 سا

40 سا

30 سا

60 سا

60 سا

الوحداتالوحدات اJعاملاJعاملالرقمالرقم

2

2

2

1

1

1

1

1

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

تقنيات التنشيط لألنشطة البدنية والرياضية
بيداغوجية التنشيط لألنشطة البدنية والرياضية

علم النفس الرياضي
مبادىء وأسس البحث

علوم بيولوجية
اإلعالم واالتصال

التشريع الرياضي
لغات أجنبية ( فرنسية أو إجنليزية )

2 - تربص تطبيقي مدته : أربعة (  - تربص تطبيقي مدته : أربعة ( 4 ) أشهر ) أشهر
يـــــتــــابع اJـــــتــــرشـــــحــــون في الـــــتــــكــــويـن اJــــتـــــخــــصص
لاللــتــحـاق بــرتـبــة مــربي األنـشــطــة الـبــدنـيــة والــريـاضــيـة
(فــرع الـتــنــشــيط الــريــاضي ) تــربــصــا تــطــبــيــقــيــا ذا صــلـة
�ـــيـــدان نــشـــاطـــهـم مــدتـه أربـــعــة ( 4 ) أشـــهـــر قـــبـل نـــهـــايــة
الـــدورة لـــدى اJـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــوزارة
الشباب والرياضةs ويعدون تقرير التربص عند نهايته.

1  : تـــقـــنـــيــــات الـــتـــنـــشـــيط لـألنـــشـــطـــة الـــبـــدنـــيـــة  : تـــقـــنـــيــــات الـــتـــنـــشـــيط لـألنـــشـــطـــة الـــبـــدنـــيـــة الـــوحــدة الـــوحــدة 
والرياضية :والرياضية :

sفاهيم العامة لتقنيات التنشيط الرياضيJا -
sمبادىء األنشطة البدنية والرياضية -

sنشطJدور ومهام ا -
sالنشاط الرياضي للشباب -

sتنظيم النشاط الرياضي حسب االختصاص -
sتقنيات اإلعالم واالتصال -

sتنظيم التظاهرات البدنية والرياضية -
- األمـن والـــوقـــايــة فـي مـــيـــدان األنـــشـــطـــة الـــبـــدنـــيــة

والرياضية.

540  ساسا

الـــوحــدة الـــوحــدة 2 : بــيـــداغـــوجـــيـــة تــنـــشـــيط  األنـــشـــطــة الـــبـــدنـــيــة : بــيـــداغـــوجـــيـــة تــنـــشـــيط  األنـــشـــطــة الـــبـــدنـــيــة
والرياضية :والرياضية :

- مـدخل لــتـعــريف بـيــداغـوجــيـة  األنــشـطــة الـبــدنـيـة
sوالرياضية

sنشطJأصناف سلوكات ا -
sاللعب كوسيلة تربوية -

sطرق تعليم النشاطات البدنية والرياضية -
sحتضير الوسائل التعليمية -

- بيداغوجية التنشيط الرياضي :
sرياضات فردية  *

*  رياضات جماعية.
- التقييم البيداغوجي.

الوحدة الوحدة 3 : علم النفس الرياضي : : علم النفس الرياضي :
sمدخل إلى علم النفس -

sمختلف فروع علم النفس -
sطرق علم النفس -

sأسس تعليم علم النفس -
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sالوظائف البسيكولوجية -
sعلم نفس النمو -

sالتحفيز -
- الشخصية.

الوحدة الوحدة 4 : مباد و أسس البحث : : مباد و أسس البحث :
sتعريف البحث العلمي ومبادئه وأهدافه -

sمراحل البحث -
- مناهج البحث.

الوحدة الوحدة 5 : العلوم البيولوجية : : العلوم البيولوجية :
sدراسة العضالت -

sنابع الطاقويةJتعريف ا -
- الـــتـــكـــيـــيف اJـــورفـــولـــوجي لـــلـــجـــسم لـــلـــمـــمـــارســة

sالرياضية
sتعريف البيوميكانيك الرياضية -

sديناميكية وحتليل احلركة الرياضية -
sالبيوميكانيك ورفع األداء الرياضي -

- الرضوض الرياضية وإسعافها األولي.
الوحدة الوحدة 6 : اإلعالم واالتصال : : اإلعالم واالتصال :

sمدخل لإلعالم واالتصال -
sتقنيات االتصال -

- أنواع االتصال :
sحتليل عالقات االتصال  *

*  االتصال الشفهي.
sاالتصال وجها لوجه -

- اJناهج :
s( بالصورة ) االتصال الكتابي  *

*  االتصال احلركي.
- أشكال االتصال :

*  االتصال بالنسبة :
sللتوجيه -
sللطبيعة -
sللوسيلة -

sللمستوى -
*  االتصال اجلماهيري وخصائصه وأهميته :

sفن اإلنصات -

sسترسلةJالرسالة ا -

sعوائق االتصال -

s( التمرير للغير ) حتريف االتصال -

sتقييم الكفاءات في االتصال الرياضي -

sالنظام التمثيلي في االتصال -

- فن التفاوض واإلقناع.

الوحدة الوحدة 7  : التشريع الرياضي : : التشريع الرياضي :
- حملــــة تــــاريــــخــــيــــة حــــول الــــتــــشــــريـع الــــريــــاضي في

sاجلزائر
- اJـبـادىء الـعـامـة لـلـقـانـون رقم 04 - 10 اJـؤرّخ في
14 غــــشت ســــنــــة 2004 واJــــتــــعــــلق بــــالــــتــــربــــيــــة الــــبــــدنــــيـــة

والرياضة :
sالتربية البدنية والرياضية  *

*  النـوادي الريـاضيـة والرابـطات واالحتـاديات
sبية الوطنيةJالرياضية الوطنية واللجنة األو

sالهيئات االستشارية  *
sهياكل الدعم  *

- التمويل :
sإعانات الدولة  *

sمراقبة إعانات الدولة  *
*  اJــصـادقــة الـتــقـنــيـة واألمـنــيـة عــلى اJــنـشـآت

الرياضية اJفتوحة للجمهور.
- الـمبادىء الـعامة للقانون اJتعلق باجلمعيات :

sكيفيات تأسيس اجلمعية  *
sتنظيم وسير اجلمعية  *

sحقوق وواجبات اجلمعية  *
sالقانون األساسي للجمعية  *

sموارد وذمة اجلمعية  *
*  تعليق اجلمعية وحلها.

الوحدة الوحدة 8 : اللغات األجنبية : : اللغات األجنبية :

XـتــرشــحـJدراســة نص تــهـدف إلـى تـقــيــيم قــدرات ا
في الــتــحــكـم في اJــفــردات والــقــواعـــد والــنــحــو في الــلــغــة

اخملتارة ( فرنسية أو إجنليزية ).
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2 - تربص تطبيقي مدته : أربعة (  - تربص تطبيقي مدته : أربعة ( 4 ) أشهر ) أشهر
يـــــتــــابع اJـــــتــــرشـــــحــــون في الـــــتــــكــــويـن اJــــتـــــخــــصص
لاللـــتـــحـــاق بـــرتـــبـــة مـــربي رئـــيـــسي لألنـــشـــطـــة الـــبـــدنـــيــة
والـريــاضـيــة تـربــصــا تـطــبـيــقـيــا ذا صـلــة �ـيــدان نـشــاطـهم
مدته أربعة ( 4 ) أشهر قبل نهاية الدورة لدى اJؤسسات
الـعـمـومـية الـتـابـعـة لـوزارة الـشبـاب والـريـاضـةs ويـعدون

تقرير التربص عند نهايته.
الوحدة الوحدة 1  : نظرية و منهجية التدريب الرياضي : : نظرية و منهجية التدريب الرياضي :

- اJــفــاهــيم الــعــامــة لــنــظـريــة و مــنــهــجــيــة الـتــدريب
sالرياضي

sنافسةJاخلصوصيات العامة لرياضة ا -
sاألسس العامة و اخلاصة للتدريب الرياضي -

sطرق ووسائل التدريب الرياضي -
sعبء التدريب الرياضي -

sهيكلة و مضمون التدريب الرياضي -
sتخطيط التدريب الرياضي -

sاالنتقاء و التوجيه في التدريب الرياضي -
sتقييم التدريب الرياضي -

sتطوير القدرات البدنية خملتلف الفئات -
- مختلف »اذج التحضير في التدريب الرياضي.

اJلحق اJلحق 5
برنامج التكوين اJتخصص لاللتحاقبرنامج التكوين اJتخصص لاللتحاق

برتبة مربي رئيسي لألنشطة البدنية والرياضيةبرتبة مربي رئيسي لألنشطة البدنية والرياضية
1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية (  - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية ( 8 ) أشهر ) أشهر

580  ساسااحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

120 سا

60 سا

60 سا

60 سا

90 سا

80 سا

40 سا

30 سا

40 سا

الوحداتالوحدات اJعاملاJعاملالرقمالرقم

2

1

1

1

1

1

1

1

1

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

نظرية ومنهجية التدريب الرياضي
نظرية ومنهجية البحث

تقنيات التنشيط الرياضي
التشريع الرياضي

بيداغوجية األنشطة البدنية والرياضية
علم النفس الرياضي
فزيولوجيا الرياضة

اإلعالم واالتصال
لغات أجنبية ( فرنسية أو إجنليزية )

الوحدة الوحدة 2 : نظرية و منهجية البحث : : نظرية و منهجية البحث :
sمفهوم نظرية و منهجية البحث -
sبحث و حتليل الدراسة النظرية -

sنهجي للبحثJاإلطار ا -
sعطياتJحتليل و تفسير ا -

- حترير اJذكرة.
الوحدة الوحدة 3 : تقنيات التنشيط الرياضي : : تقنيات التنشيط الرياضي :

- تـعــريـف تـقــنــيــات األنــشــطـة الــريــاضــيــة ( ريــاضـة
فـــرديــة وجـــمــاعـــيــة وفـــنــون قــتـــالــيـــة وريــاضـــة األشــخــاص

s( والرياضة للجميع XعوقJا
sاألنشطة الرياضية للشباب -

sتنظيم التظاهرات الرياضية -
- تــــنــــظـــــيم الــــنـــــشــــاط الــــبــــدنـي والــــريــــاضـي حــــسب

sاالختصاص
sتقنيات اإلعالم و االتصال في اجملال الرياضي -
sمباد تنظيم األنشطة البدنية و الرياضية -

- األمن و الـــوقـــايـــة في مـــجـــال األنــشـــطـــة الـــبـــدنـــيــة
والرياضية.

الوحدة الوحدة 4 : التشريع الرياضي : : التشريع الرياضي :
- حملــــة تــــاريــــخــــيــــة حــــول الــــتــــشــــريـع الــــريــــاضي في

sاجلزائر



- اJـبـادىء الـعـامـة لـلـقـانـون رقم 04 - 10 اJـؤرّخ في
14 غــــشت ســــنــــة 2004 واJــــتــــعــــلق بــــالــــتــــربــــيــــة الــــبــــدنــــيـــة

والرياضة :
sالتربية البدنية والرياضية  *

*  النـوادي الريـاضيـة والرابـطات واالحتـاديات
sبية الوطنيةJالرياضية الوطنية واللجنة األو

sالهيئات االستشارية  *
sهياكل الدعم  *

- التمويل :
sإعانات الدولة  *

sمراقبة إعانات الدولة  *
*  اJــصـادقــة الـتــقـنــيـة واألمـنــيـة عــلى اJــنـشـآت

الرياضية اJفتوحة للجمهور.
- اJبادىء العامة للقانون اJتعلق باجلمعيات :

sكيفيات تأسيس اجلمعية  *
sتنظيم وسير اجلمعية  *

sحقوق وواجبات اجلمعية  *
sالقانون األساسي للجمعية  *

sموارد وذمة اجلمعية  *
*  تعليق اجلمعية وحلها.

الوحدة الوحدة 5 : بيداغوجية األنشطة البدنية والرياضية : : بيداغوجية األنشطة البدنية والرياضية :
sأهمية السلوك البيداغوجي للمربي -

- حتــــــــــــلـــــــــــيـل ســـــــــــلـــــــــــوك اJـــــــــــربـي مـن خـالل األ»ـــــــــــاط
sالبيداغوجية اخملتلفة

- ردود أفــــــــعــــــــال الــــــــريــــــــاضـــــــــيــــــــX إزاء الــــــــســــــــلــــــــوك
sالبيداغوجي للمربي

sأهمية االتصال في األنشطة البدنية والرياضية -
- الــــتــــقــــيــــيـم الــــبــــيــــداغــــوجي لألنــــشــــطــــة الــــبــــدنــــيــــة

sوالرياضية
- الــــتــــحـــضــــيــــر الــــتــــعـــلــــيــــمي لـألنــــشـــطــــة الــــبــــدنــــيـــة

sوالرياضية
- اJــــشـــــروع الــــبـــــيــــداغـــــوجي لألنـــــشــــطـــــة الــــبـــــدنــــيــــة

sوالرياضية

الوحدة الوحدة 6 : علم النفس الرياضي : : علم النفس الرياضي :
sأهداف و طرق علم النفس الرياضي -

sالتحضير الذهني للمنافسة -
sوسائل التدريب الفعالة -

sالتركيز واآلداء الرياضي -
sالقلق و االعتداء واخلشونة في الرياضة -

- إجراءات الضبط النفسي.
الوحدة الوحدة 7 : فيزيولوجيا الرياضة : : فيزيولوجيا الرياضة :

sمنابع الطاقة -
sالتشنج العضلي -
sالتأهيل البدني -

sالتدريب الرياضي -
الوحدة الوحدة 8 : اإلعالم واالتصال : : اإلعالم واالتصال :

sمدخل لإلعالم واالتصال -
sتقنيات االتصال -

- أنواع االتصال :
sحتليل عالقات االتصال  *

*  االتصال الشفهي.
sاالتصال وجها لوجه -

- اJناهج :
s( بالصورة ) االتصال الكتابي  *

*  االتصال احلركي.
- أشكال االتصال :

*  االتصال بالنسبة :
sللتوجيه -
sللطبيعة -
sللوسيلة -

sللمستوى -
*  االتصال اجلماهيري وخصائصه وأهميته :

- فن اإلنصات
sسترسلةJالرسالة ا -

sعوائق االتصال -
s( التمرير للغير ) حتريف االتصال -

sتقييم الكفاءات في االتصال الرياضي -
sالنظام التمثيلي في االتصال -

- فن التفاوض واإلقناع.
الوحدة الوحدة 9 : اللغات األجنبية : : اللغات األجنبية :

XـتــرشــحـJدراســة نص تــهـدف إلـى تـقــيــيم قــدرات ا
في الــتــحــكـم في اJــفــردات والــقــواعـــد والــنــحــو في الــلــغــة

اخملتارة ( فرنسية أو إجنليزية ).

6 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3260
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