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قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرقــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرّخ في خ في 7 جــمــادى الــثــانــيــة عـام جــمــادى الــثــانــيــة عـام
1435 اIــــوافق  اIــــوافق 7 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــة q2014 يــــحــــدد قــــائــــمـــةq يــــحــــدد قــــائــــمـــة

اIؤهالت والشـهادات اIـطلـوبة للـتوظـيف والتـرقيةاIؤهالت والشـهادات اIـطلـوبة للـتوظـيف والتـرقية
في بعض الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية. في بعض الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية. 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الـــــوزيـــــر لـــــدى الـــــوزيــــر األولq اIـــــكـــــلف بـــــإصالح
qاخلدمة العمومية

qووزير التربية الوطنية
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبـر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 94-265 اIؤرّخ
في 29 ربـــيع األول عــام 1415 اIــوافق 6 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة

q1994 الذي يحدد صالحيات وزير التربية الوطنية

- و�قتـضى اIرسوم التنفيذي رقم  08-315 اIؤرّخ
في 11 شـــوال عـــام 1429 اIــــوافق 11 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2008
XــــوظــــفـــIــــتــــضــــمن الــــقــــانــــون األســــاســي الـــــخـــاص بــــاIوا
اIــنــتــمــX لألسالك اخلــاصــة بــالــتــربــيــة الــوطــنــيــةq اIــعـدل

qادة 15 منهIال سيما ا qتممIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-381 اIؤرّخ
في 15 مــحــرم عــام 1435 اIــوافق 19 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الـذي يحـدد صالحـيـات الـوزير لـدى الـوزيـر األولq اIـكلف

 qبإصالح اخلدمة العمومية

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
26 رمـــضـــان عــام 1430 اIــوافق 16 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2009

الــــذي يــــحــــدد قــــائـــمــــة اIــــؤهـالت والـــشــــهــــادات اIــــطــــلــــوبـــة
للـتـوظـيف والـترقـيـة في بـعض الـرتب اخلـاصة بـالـتـربـية

qالوطنية

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 15 من اIـرسوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم  08-315 اIــؤرخ في 11 شـــوال عــام 1429
اIـوافق 11 أكــتـوبــر ســنـة q2008 اIـعــدل واIــتـمم واIــذكـور
أعـالهq يـــهـــدف هـــذا الـــقــــرار إلى حتـــديـــد قــــائـــمـــة اIـــؤهالت
والــشــهــادات اIــطــلــوبـــة لــلــتــوظــيف والـــتــرقــيــة في بــعض

الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية.

اIادةاIادة 2 : : حتدد قائمة اIؤهالت والشهادات اIذكورة
في اIادة األولى أعالهq وفق اجلدول اآلتي :
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- شهادة الليسانس في اللغة الفرنسية.
- شـهــادة الــلـيــسـانـس في الـتــرجــمـة (من وإلى

اللغة الفرنسية).
اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية

األسالكاألسالك
الفـروع اIطلوبة بكل تخصصاتهاالفـروع اIطلوبة بكل تخصصاتهااIــــــواداIــــــوادوالرتبوالرتب

- شهادة الليسانس في علوم التربية.

اIؤهــــــالت والشهـــاداتاIؤهــــــالت والشهـــادات

qاللغة العربية -
qاللغة واألدب العربي -

qاألدب العربي -
qآداب ولغة عربية -

qدراسات لغوية وأدبية -
qعلوم اللغة -

qدراسات لغوية -
- اللسانيات.

- فلسفة.

- علوم إسالمية.

- علوم التربية. 

- علم االجتماع.

- علم النفس.

qلغة وثقافة أمازيغية -
- لغة وأدب أمازيغي.

qاللغة الفرنسية -
- ترجمة (من و إلى اللغة الفرنسية).

qاللغة العربية -
qاللغة واألدب العربي -

qاألدب العربي -
qآداب ولغة عربية -

qدراسات لغوية وأدبية -
qعلوم اللغة -

qدراسات لغوية -
- اللسانيات.

qلغة وثقافة أمازيغية -
qلغة وأدب أمازيغي -
qحضارة أمازيغية -

qلغة وحضارة أمازيغية -
qاللسانيات -
- علوم اللغة.

qتاريخ -
- جغرافيا.

qاللغة الفرنسية -
- ترجمة (من و إلى اللغة الفرنسية).

أستاذأستاذ
التعليمالتعليم
اIتوسطاIتوسط

qشهادة الليسانس في اللغة الفرنسية -
- شـهــادة الــلـيــسـانـس في الـتــرجــمـة (من وإلى

اللغة الفرنسية).

- شهادة الليسانس في العلوم اإلسالمية.

- شهادة الليسانس في التاريخ و/أو اجلغرافيا.

- شـــهــــادة الـــلـــيــــســـانـس في الـــلــــغـــة والـــثــــقـــافـــة
األمازيغية.

- شهادة الليسانس في اللغة واألدب العربي.  اللغة العربيةاللغة العربية

- شهادة الليسانس في اللغة واألدب العربي. 

- شهادة الليسانس في الفلسفة.

- ليسانس في علم االجتماع.

- ليسانس في علم النفس.

- شـــهــــادة الـــلـــيــــســـانـس في الـــلــــغـــة والـــثــــقـــافـــة
األمازيغية.

اللغة العربيةاللغة العربية

اللغةاللغة
األمازيغيةاألمازيغية

أستاذأستاذ
اIدرسةاIدرسة
االبتدائيةاالبتدائية

التاريخالتاريخ
واجلغرافياواجلغرافيا

اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية

اللغةاللغة
األمازيغيةاألمازيغية
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qاللغة اإلجنليزية -
- ترجمة (من و إلى اللغة اإلجنليزية). 

qالرياضيات -
qالرياضيات -

- ريــــــــاضـــــــــيــــــــات - إعـالم آلـيq شــــــــعــــــــبــــــــة
qرياضيات

qدنيةIالهندسة ا -
qيكانيكيةIالهندسة ا -
qالهندسة الكهربائية -

qاإللكترونيك -
- اإللكتروتقني.

- الــفـيــزيــاء والــكــيـمــيــاء واإللــكــتــرونـيك
واإللكتروتقني واIيكانيك والكهرباء.

- الـــبـــيــــولـــوجـــيـــا واIـــيـــكـــروبـــيـــولـــوجـــيـــا
والــبــيـولــوجـيــا الـتــطــبـيــقـيــة وهـنــدسـة

البيولوجيا. 

- إعالم آلي.

- موسيقى.

- فـــنــــون وفــــنــــون تــــشــــكـــيــــلــــيــــة وفــــنـــون
بالستيكية وفنون بصرية.

- عــلـوم وتــقــنـيــات الـنــشــاطـات الــبـدنــيـة
والـــــريــــاضـــــيــــةq الـــــتــــربـــــيــــة الـــــبــــدنـــــيــــة

والرياضية.

qرياضيات -
qرياضيات - إعالم آلي -

qالبحوث العملية -
- االحتماالت و/أو اإلحصاء.

العلوم الطبيعيةالعلوم الطبيعية

األسالكاألسالك
الفـروع اIطلوبة بكل تخصصاتهاالفـروع اIطلوبة بكل تخصصاتهااIــــــواداIــــــوادوالرتبوالرتب اIؤهــــــالت والشهـــاداتاIؤهــــــالت والشهـــادات

qشهادة الليسانس في اللغة اإلجنليزية -
- شـهــادة الــلـيــسـانـس في الـتــرجــمـة (من وإلى

اللغة اإلجنليزية).

اIوسيقىاIوسيقى

اللغةاللغة
اإلجنليزيةاإلجنليزية

أستاذأستاذ
التعليمالتعليم
اIتوسطاIتوسط
(تابع)(تابع)

qشهادة الدراسات العليا في الرياضيات -
qشهادة الليسانس في الرياضيات -

- شـــهـــادة الـــلــيـــســـانس في ريـــاضـــيــات - إعالم
qشعبة رياضيات qآلي

qدنيةIشهادة الليسانس في الهندسة ا -
qيكانيكيةIشهادة الليسانس في الهندسة ا -
qشهادة الليسانس في الهندسة الكهربائية -

qشهادة الليسانس في اإللكترونيك -
- شهادة الليسانس في اإللكتروتقني.

- شـــــهـــــادات الــــدراســـــات الـــــعـــــلــــيـــــا وشـــــهــــادات
الــــلــــيـــــســــانس في الـــــفــــيــــزيــــاء والــــكــــيــــمــــيــــاء
واإللـكـتـرونـيك واإللـكـتـروتـقـني واIـيـكـانـيك

والكهرباء.

- شــــهــــادات الــــدراســــات الــــعــــلــــيـــا فـي الــــعــــلـــوم
qالطبيعية

qشهادة الليسانس في العلوم الطبيعية -
qشهادة الدراسات العليا في البيولوجيا -

- شهادة الليسانس في البيولوجيا.   

- شهادة الليسانس في اإلعالم اآللي.   

qوسيقىIشهادة الليسانس في ا -
- شهادة الـدراسات الـعليـا اIوسـيقيـة اIسـلمة

من اIعهد الوطني العالي للموسيقى.

- شهادة الليسانس في الفنون التشكيلية.  

qشهادة الليسانس في التربية البدنية -
- شــــهـــادة الــــلـــيــــســــانس في عــــلـــوم وتــــقـــنــــيـــات

qالنشاطات البدنية والرياضية
- شــهـــادة الــلــيـــســانس فـي الــتــربـــيــة الــبـــدنــيــة

والرياضية. 

qشهادة ماستر في الرياضيات -
qشهادة ماستر في الرياضيات - اإلعالم اآللي -

qشعبة رياضيات
qشهادة مهندس دولة في البحوث العملية -

- شهادة مهندس دولة في االحتماالت و/أو اإلحصاء.

الرياضياتالرياضيات

التربية البدنيةالتربية البدنية
والرياضيةوالرياضية

الرياضياتالرياضيات

العلومالعلوم
الفيزيائيةالفيزيائية

والتكنولوجياوالتكنولوجيا

اإلعالم اآللياإلعالم اآللي

الرســمالرســم

أستاذأستاذ
التعليمالتعليم
الثانويالثانوي
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- الفيزياءq هندسة الطرائقq كيمياء.

qمــــيـــكــــروبـــيـــولــــوجـــيـــا qالــــبـــيـــولــــوجـــيـــا -
بــــــيــــــولــــــوجــــــيــــــا مــــــطــــــبــــــقــــــةq هــــــنــــــدســـــة

البيولوجيا.

- إعالم آلي. 

qالعلوم االقتصادية -
qالعلوم التجارية -

qاليةIالعلوم ا -
- علوم التسيير.

qاللغة العربية -
qاللغة واألدب العربي -

qاألدب العربي -
qآداب ولغة عربية -

qدراسات لغوية وأدبية -
qعلوم اللسان -
qعلوم اللغة -
qاللسانيات -

qدراسات لسانية -
- دراسات لغوية.

- علوم إسالمية.

- لـــغــــة وثـــقــــافـــة أمـــازيــــغـــيــــةq لـــغـــة وأدب
أمازيغيq اللسانياتq علوم اللغة.

- تاريخ و/أو جغرافيا.

- فلسفة.

qاللغة الفرنسية -
- الترجمة (من وإلى اللغة الفرنسية).

qاللغة اإلجنليزية -
- الترجمة (من وإلى اللغة اإلجنليزية).

األسالكاألسالك
الفـروع اIطلوبة بكل تخصصاتهاالفـروع اIطلوبة بكل تخصصاتهااIــــــواداIــــــوادوالرتبوالرتب اIؤهــــــالت والشهـــاداتاIؤهــــــالت والشهـــادات

أستاذأستاذ
التعليمالتعليم
الثانويالثانوي
(تابع)(تابع)

qشهادة ماستر في العلوم االقتصادية -
qشهادة ماستر في العلوم التجارية -

qاليةIشهادة ماستر في العلوم ا -
- شهادة ماستر في علوم التسيير.

qشهادة ماستر في اإلعالم اآللي -
- شهادة مهندس دولة في اإلعالم اآللي.

- شهادة ماستر في اللغة واألدب العربي.

- شهادة ماستر في العلوم اإلسالمية.

qشهادة ماستر في التاريخ -
qشهادة ماستر في اجلغرافيا -

- شهادة مهندس دولة في اجلغرافيا.

qشهادة ماستر في اللغة الفرنسية -
- شهادة ماستر في الترجمة (من وإلى اللغة

الفرنسية).

qشهادة ماستر في اللغة اإلجنليزية -
- شـهـادة ماسـتـر في التـرجـمة (من وإلى الـلـغة

اإلجنليزية).

- شهادة ماستر في اللغة والثقافة األمازيغية.

- شهادة ماستر في الفلسفة.

qشهادة ماستر في العلوم الطبيعية -
qشهادة ماستر في البيولوجيا -

- شهادة مهندس دولة في البيولوجيا.

qشهادة ماستر في الفيزياء -
qشهادة مهندس دولة في الفيزياء -

qشهادة ماستر في الكيمياء -
qشهادة ماستر في هندسة الطرائق -
qشهادة مهندس دولة في الكيمياء -

- شهادة مهندس دولة في هندسة الطرائق.

العلومالعلوم
الفيزيائيةالفيزيائية

علوم الطبيعةعلوم الطبيعة
واحلياةواحلياة

اإلعالم اآللياإلعالم اآللي

العلومالعلوم
االقتصاديةاالقتصادية

األدب العربياألدب العربي

العلوم اإلسالميةالعلوم اإلسالمية

اللغة األمازيغيةاللغة األمازيغية

التاريخالتاريخ
واجلغرافياواجلغرافيا

الفلسفةالفلسفة

اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية

اللغة اإلجنليزيةاللغة اإلجنليزية
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األسالكاألسالك
الفـروع اIطلوبة بكل تخصصاتهاالفـروع اIطلوبة بكل تخصصاتهااIــــــواداIــــــوادوالرتبوالرتب اIؤهــــــالت والشهـــاداتاIؤهــــــالت والشهـــادات

qانيةIشهادة ماستر في اللغة األ -
- شهادة ماستر في الترجمة (من وإلى اللغة

األIانية).

أستاذأستاذ
التعليمالتعليم
الثانويالثانوي
(تابع)(تابع)

qشهادة ماستر في اللغة اإلسبانية -
- شهادة ماستر في الترجمة (من وإلى اللغة

اإلسبانية).

- شهادة ماستر في اللغة اإليطالية.

- شهادة ماستر في اللغة الروسية.

- شهادة ماستر في اIوسيقى.

qشهادة ماستر في الرياضة -
- شـــــهــــــادة مـــــاســـــتـــــر فـي عـــــلـــــوم وتــــــقـــــنـــــيـــــات

qالنشاطات البدنية والرياضية
- شـــهــــادة مــــاســــتـــر فـي الـــتــــربــــيــــة الـــبــــدنــــيـــة

والرياضية.

qشهادة ماستر في الكيمياء -
qشهادة ماستر في هندسة الطرائق -
qشهادة مهندس دولة في الكيمياء -

qشهادة مهندس دولة في هندسة الطرائق -
qشهادة ماستر في الفيزياء -

- شهادة مهندس دولة في الفيزياء.

qشهادة ماستر في الهندسة الكهربائية -
qشهادة ماستر في اإللكترونيك -
qشهادة ماستر في إلكتروتقني -

qشهادة مهندس دولة في اإللكترونيك -
qشهادة مهندس دولة في إلكتروتقني -

- شهادة مهندس دولة في الكهرباء.

qدنيةIشهادة ماستر في الهندسة ا -
- شهادة مهندس دولة في الهندسة اIدنية.

qيكانيكيةIشهادة ماستر في الهندسة ا -
- شهادةمهندس دولة في اIيكانيك.

qانيةIاللغة األ -
- الترجمة (من وإلى اللغة األIانية).

qاللغة اإلسبانية -
- الترجمة (من وإلى اللغة اإلسبانية).

- اللغة اإليطالية.

- اللغة الروسية.

- موسيقى.

- فـــنــــون وفــــنــــون تــــشــــكـــيــــلــــيــــة وفــــنـــون
بالستيكية وفنون بصرية.

- عــلـوم وتــقــنـيــات الـنــشــاطـات الــبـدنــيـة
والـــــريــــاضـــــيــــةq الـــــتــــربـــــيــــة الـــــبــــدنـــــيــــة

والرياضية.

- هندسة الطرائقq الكيمياءq الفيزياء.

qهندسة كهربائية -
qإلكترونيك -
qإلكتروتقني -
qإلكترونيك -
qإلكتروتقني -

- الكهرباء.

- هندسة مدنية.

- هندسة ميكانيكية.

qشهادة ماستر في الفنون التشكيلية -
- شهادة الدراسات العليا الفنية.

اللغة األIانيةاللغة األIانية

اللغة اإلسبانيةاللغة اإلسبانية

اللغة اإليطاليةاللغة اإليطالية

اللغة الروسيةاللغة الروسية

اIوسيقىاIوسيقى

الرســمالرســم

التربية البدنيةالتربية البدنية
والرياضيةوالرياضية

هندسة الطرائقهندسة الطرائق

الهندسةالهندسة
الكهربائيةالكهربائية

الهندسة اIدنيةالهندسة اIدنية

الهندسةالهندسة
اIيكانيكيةاIيكانيكية
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األسالكاألسالك
الفـروع اIطلوبة بكل تخصصاتهاالفـروع اIطلوبة بكل تخصصاتهاوالرتبوالرتب اIؤهــــــالت والشهـــاداتاIؤهــــــالت والشهـــادات

qشهادة الليسانس في علوم التربية -
qشهادة الليسانس في علم النفس -

- شهادة الليسانس في علم االجتماع.

qعلوم التربية -
qعلم النفس -

- علم االجتماع.

qاحملاسبة -
qالعلوم االقتصادية -
qالعلوم التجارية -

qاليةIالعلوم ا -
qعلوم التسيير -

- العلوم القانونية واإلدارية.

qاحملاسبة -
qالعلوم التجارية -

qالعلوم االقتصادية -
qاليةIالعلوم ا -
qعلوم التسيير -

- العلوم القانونية واإلدارية.

- علم النفس.

qالبيولوجيا -
qالبيوكيمياء -

qالكيمياء -
qاإللكترونيك -
qاإللكتروتقني -

qالكهرباء -
qيكانيكIا -

- اإللكتروميكانيك.

qالبيولوجيا -

qالبيوكيمياء -

qالكيمياء -

qاإللكترونيك -

qاإللكتروتقني -

qالكهرباء -

- اIيكانيك واإللكتروميكانيك.

أربــعــة  (4) ســداســيــات كـــامــلــة عــلى األقل من
التعليم العالي في :

qاحملاسبة -
qالعلوم االقتصادية -
qالعلوم التجارية -

qاليةIالعلوم ا -
qعلوم التسيير -

- العلوم القانونية واإلدارية.

- شـهادة الـدراسات اجلـامعـيـة التـطبـيقـية في
علم النفس.

qشهادة تقني في البيولوجيا -
qشهادة تقني في البيوكيمياء -

qشهادة تقني في الكيمياء -
qشهادة تقني في اإللكترونيك -
qشهادة تقني في اإللكتروتقني -

qشهادة تقني في الكهرباء -
qيكانيكIشهادة تقني في ا -

- شهادة تقني في اإللكتروميكانيك.

- شــــهـــادة تــــقــــني ســـام أو شــــهـــادة الــــدراســـات
qاجلامعية التطبيقية في البيولوجيا

- شــــهـــادة تــــقــــني ســـام أو شــــهـــادة الــــدراســـات
qاجلامعية التطبيقية في البيوكيمياء

- شــــهـــادة تــــقــــني ســـام أو شــــهـــادة الــــدراســـات
qاجلامعية التطبيقية في الكيمياء

- شــــهـــادة تــــقــــني ســـام أو شــــهـــادة الــــدراســـات
qاجلامعية التطبيقية في اإللكترونيك

- شــــهـــادة تــــقــــني ســـام أو شــــهـــادة الــــدراســـات
qاجلامعية التطبيقية في اإللكتروتقني

- شــــهـــادة تــــقــــني ســـام أو شــــهـــادة الــــدراســـات
qاجلامعية التطبيقية في الكهرباء

- شـــــــهــــــــادة تـــــــقــــــــنـي ســـــــام فـي اIـــــــيــــــــكـــــــانــــــــيك
واإللكتروميكانيك.

qشهادة الليسانس في احملاسبة -
qشهادة الليسانس في العلوم التجارية -

qشهادة الليسانس في العلوم االقتصادية -
qاليةIشهادة الليسانس في العلوم ا -
qشهادة الليسانس في علوم التسيير -

- شــهــادة الــلــيـــســانس في الــعـــلــوم الــقــانــونــيــة
واإلدارية.

مستشار التوجيه واإلرشادمستشار التوجيه واإلرشاد
اIدرسي واIهنياIدرسي واIهني

نائب مقتصـدنائب مقتصـد

مقتصــدمقتصــد

مشرف التربيةمشرف التربية

ملحق باخملبرملحق باخملبر

ملحق رئيسي باخملبرملحق رئيسي باخملبر
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اIــادةاIــادة 3 : : تـــلـــغى أحـــكـــام الـــقـــرار الـــوزاري اIـــشـــتــرك
اIؤرخ في 26 رمضان عام 1430 اIوافق 16 سبتمبر سنة

2009 واIذكور أعاله.

اIـادةاIـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرسـمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد¢قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 7 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435
اIوافق 7 أبريل سنة 2014.

وزير التربية الوطنيةوزير التربية الوطنية

عبد اللطيف بابا أحمدعبد اللطيف بابا أحمد

الوزير لدى الوزير األولالوزير لدى الوزير األول
اIكلف بإصالح اخلدمةاIكلف بإصالح اخلدمة

العموميةالعمومية

محمد الغازيمحمد الغازي


