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وزارة العدلوزارة العدل
قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرّخ في خ في 3 ربـيع األو ربـيع األوّل عـام ل عـام 1434
15 يــنـــايـــر ســـنــة  يــنـــايـــر ســـنــة t2013 يـــحــدt يـــحــدّد الـــتـــنــظـــيمد الـــتـــنــظـــيم اGــوافــق اGــوافــق 
الـداخـلـي لـلـمـدرسـة الــوطـنـيـة Gـســتـخـدمي أمـانـاتالـداخـلـي لـلـمـدرسـة الــوطـنـيـة Gـســتـخـدمي أمـانـات

الضبط.الضبط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tالعامّ للحكومة Xإنّ األم
tحافظ األختام tووزير العدل

tاليّةGووزير ا
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عـــام 1433 اGــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2012

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

tاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-190 اGؤرّخ
في 26 صفــر عـام 1424 اGوافق 28 أبريل سنة 2003 الذي

tدير العامّ للوظيفة العموميةGيحدّد صالحيات ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-332 اGؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

tحافظ األختام tالذي يحدّد صالحيات وزير العدل
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-240 اGؤرّخ
في 8 شـــعــــبـــان عـــام 1432 اGــــوافق 10 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2011
واGتضمّن إعادة تنـظيم اGدرسة الوطنيـة لكتابة الضبط

tوتسييرها
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

tالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادّة 25 من اGـرسوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 11-240 اGــؤرّخ في 8 شــعـــبــان عــام 1432
اGـوافق 10 يـولـيــو سـنـة 2011 واGـذكـور أعالهt يــهـدف هـذا
الـــقـــــرار إلى حتــــديــــد الــتـــنـــظــــيم الـــداخــــلي لـــلــمـــدرســــة
الـوطــنـــيـة Gــسـتـخــــدمي أمــانـــات الـضـبـطt والـتي تــدعى

في صلب النص "اGدرسة".

tـــــديــــــرGــــدرســــــة حتـت ســـــلـــــطــــــة اGـــــادّة ة 2 :  : تـــــضـم اGـــــاداGا
الهياكـل اآلتـية :
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tاألمانة العامة -
tتخصصGديرية الفرعية للتكوين اGا -

- اGــــديـــــريـــــــة الـــفـــــرعــــــيــــة لــــلــــتــــكــــوين اGــــســــتــــمـــــر
tعـارفGوجتــديــد ا

tديرية الفرعية للتربصاتGا -
- اGلحقــات.

اGاداGادّة ة 3 :  : تضم األمانة العامة خمس (5) مصالح :

* مصلحة اGوظفX والتكوينt* مصلحة اGوظفX والتكوينt وتكلّف �ا يأتي :
tواألساتذة Xهني للمستخدمGسار اGتسيير ا -

tمستواهم Xوحتس XستخدمGتكوين ا -
tXتسيير الشؤون االجتماعية للمستخدم -

- إعــداد وتـنــفـيــذ اخملـطط الــسـنــوي لـتــسـيــيـر اGـوارد
tالبشـريـة للمدرسـة

- إعـــــداد وتــــــنـــــفــــــيـــــذ اخملــــــطط الــــــســـــنــــــوي لـــــتـــــكــــــوين
مستخدمي اGدرسة.

: (2) Xوتضم قسم
tXستخدمGقسم تسيير ا -

- قسم التكوين.

* مصلحة اGيزانية واحملاسبةt * مصلحة اGيزانية واحملاسبةt وتكلّف �ا يأتي :
- إعـــــداد اGـــــيــــزانــــــيــــة الــــتــــقـــــديـــــريـــــة واعــــتــــمــــادات

tالتسيير والتجهـيز
tيزانيةGتسيير عمليات ا -

tمسك احملاسبة -
tحتضير احلساب اإلداري للمدرسة -

- تسيير عمليات النشاطات الثانوية.
: (2) Xوتضم قسم
tيزانيةGقسم ا -
- قسم احملاسبة.

tمــــصـــــلــــحـــــــة الــــوســـــائـــل الـــــعــــامــــــة واإلعالم اآللي *tمــــصـــــلــــحـــــــة الــــوســـــائـــل الـــــعــــامــــــة واإلعالم اآللي *
وتكـلّف �ـا يأتي :

tعدات واألثاث والتجهيزاتGاقتناء ا -

- تعـمـيم استـعـمال اإلعالم اآللي وتـرقـية تـطـبيـقاته
tفي مجاالت التسيير البيداغوجي واإلداري والوثائقي

- صــــيــــانـــــة اGــــبــــاني والــــتــــجــــهــــيــــزات واGــــســــاحــــات
tاخلضـراء للمدرسـة

tتسيير حظيرة السيارات وصيانتها -
- أمن اGمتلكات والتجهيزات والوسائل العامة.

وتضم ثالثة (3) أقسـام :
tقسم الوسائل العامة -

tقسم اإلعالم اآللي -
- قسم الصيانة واألمن.

* مصلحة اإليواء واإلطعامt * مصلحة اإليواء واإلطعامt وتكلّف �ا يأتي :
- تــــوفــــيــــر الــــشــــروط الــــضــــروريــــة إليــــواء وإطــــعــــام

tونقلهم XتربصGا
- تــنـفــيـذ بـرامج الــنـشــاطـات الـثــقـافــيـة والـريــاضـيـة

tللمدرسـة
Xــــتـــــابـــــعــــة الـــــصـــــحـــــيــــة لـــــلـــــمــــتـــــربـــــصــــGضـــــمـــــان ا -

.XستخدمGوا
وتضم ثالثة (3) أقسـام :
tقسم اإليواء واإلطعام -
tتابعة الصحيةGقسم ا -

- قسم النشاطات الثقافية والرياضية.

* مصلحة الوثائق واألرشيفt * مصلحة الوثائق واألرشيفt وتكلّف �ا يأتي :
- تــــــــقـــــــديــــــر احـــــــتــــــيــــــاجــــــات اGـــــــدرســــــة مـن اGــــــراجع

tواقتنائها
tتسيير الرصيد الوثائقي واحملافظة عليه -

tالتكفل باألرشيف واستغالله واحملافظة عليه -
- اإلشـــراف عـــلى أعـــمـــال الـــنـــشـــر والـــطـــبع وتـــوزيع

اGنشـورات.

وتضم ثالثة (3) أقسـام :
tكتبة والوثائقGقسم ا -

tقسم النشر والطبع والتوزيع -
- قسم األرشيف.

اGـــــاداGـــــادّة ة 4 :  : تـــــضم اGـــــديـــــريـــــة الـــــفـــــرعــــيـــــة لـــــلـــــتـــــكـــــوين
اGتخصص خمس (5) مصالح :

tــــســـــــابــــقـــــــاتGمــــصــــلـــــحــــــــة االمـــــتــــحــــــانــــــــات وا *tــــســـــــابــــقـــــــاتGمــــصــــلـــــحــــــــة االمـــــتــــحــــــانــــــــات وا *
وتكــلـّف �ـا يأتي :
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tهنيةGسابقات واالمتحانات اGبرمجة ا -
- وضع اGـــعــلـــومــات اGـــتـــعــلـــقــة �ـــســـابــقـــة االلــتـــحــاق

tXترشحGدرسة حتت تصرف اGبا
tومتابعتها XترشحGتسيير عمليات تسجيل ا -

- تـنـظـيم مـسـابـقــات االلـتـحـاق بـأسالك مـسـتـخـدمي
tأمـانـات الضبط

- تـنــظــيم االمــتـحــانــات اGـهــنــيــة لـلــتــرقـيــة في رتب
أسالك مستخدمي أمانات الضبط.

tـــنـــاهج الـــبـــيـــداغـــوجـــيــةGمـــصـــلـــحــــــة الـــبـــرامـج وا *tـــنـــاهج الـــبـــيـــداغـــوجـــيــةGمـــصـــلـــحــــــة الـــبـــرامـج وا *
وتكــلـّف �ـا يأتي :

tناهج البيداغوجيةGالبرامج وا -
tمناهج التدريس وحتيينها -

- الـــــــوســـــــــائـل الـــــبــــــيـــــداغـــــوجـــــــيــــــة الـــــضــــــروريـــــــة
لعمليــات التكــوين.

tــــتــــخــــصصGمــــصــــلــــحــــــة تـــأطـــــــيــــر الــــتــــكـــــــويـن ا *tــــتــــخــــصصGمــــصــــلــــحــــــة تـــأطـــــــيــــر الــــتــــكـــــــويـن ا *
وتكــلـّف �ـا يأتي :

tالبرمجة والتمدرس -
tتوفير الدعائم البيداغوجية -

tالتأطير البيداغوجي للتكوين -
tوحتيينها Xمسك البطاقة االسمية للمتربص -
- تنظيم االختبارات اGقررة في برامج التكوين.

tـسبق والـتكوين الـتحـضيريGمصلـحة الـتكوين ا *tـسبق والـتكوين الـتحـضيريGمصلـحة الـتكوين ا *
وتكــلـّف �ـا يأتي :

tالبرمجة والتمدرس -
tتوفير الدعائم البيداغوجية -

tالتأطير البيداغوجي للتكوين -
tوحتيينها Xمسك البطاقة االسمية للمتربص -
- تنظيم االختبارات اGقررة في برامج التكوين.

tمـــصــــلـــحــــــــة مـــتـــابــــعــــــة الـــتــــكـــــويـن وتـــقـــيــــيـــمــه *tمـــصــــلـــحــــــــة مـــتـــابــــعــــــة الـــتــــكـــــويـن وتـــقـــيــــيـــمــه *
وتكــلـّف �ـا يأتي :

tمتابعة تنفيذ برامج التكوين -

- تقييم التكوين.

اGـاداGـادّة ة 5 :  : تـضم اGـديريـة الـفـرعيـة لـلـتـكوين اGـسـتـمر
وجتديد اGعارف ثالث(3) مصالح :

* مصلحة تنظيم التكوينt * مصلحة تنظيم التكوينt وتكـلّف �ا يأتي :
tستمرGاقتراح البرامج البيداغوجية للتكوين ا -
- تــــكــــيـــــيف وتــــطـــــويــــــر بــــــرامج الــــتــــكـــــوين حــــسب

tسطـرةGاألهـداف ا
- وضع الــــرزنـــامــــة الــــزمــــنـــيــــة لــــتـــنــــفــــيــــذ الـــبــــرامج
اGـتــعـلـقـــة بـتـحــسـX اGـسـتـوى وجتـديــد اGـعــارف والـسـهــر

tعلى احترامها
- التأطير البيداغوجي للتكوين.

tمــصـــلـــحـــــة الـــتـــعـــــاون والـــنــشـــاطـــات الـــعـــلـــمـــــيــة *tمــصـــلـــحـــــة الـــتـــعـــــاون والـــنــشـــاطـــات الـــعـــلـــمـــــيــة *
وتكـلّف �ا يأتي :

- إقـامــة عالقـات الـتــعـاون والــتـبـادل مع اGــؤسـسـات
tماثلة الوطنية واألجنبيةGوالهيئات ا

tوضع برامج التعاون وضمان تنفيذها وتقييمها -
- حتـــــديـــــد اGـــــنـــــاهج الـــــبــــيــــداغـــــوجـــــيــــة والـــــوســــائل

tناسبـة للتكـوينGا
- ترقــيـة وتـطــويـــر الـنـشــاطــات اخلـاصـــة بـالبـحث

tدرسةGفي مجال اختصاص ا
- بـرمجة النشـاطات العلميـة والسهر علـى تنفيذها

وتقييمهـا.

* مصلحة اGتابعة والتقييمt * مصلحة اGتابعة والتقييمt وتكـلّف �ا يأتي :
tمتابعة تنفيذ برامج التكوين -

- تقييم التكوين.

6 :  : تــضم اGــديــريــــة الــفــرعـــــيــة لــلــتــربــصــــات اGـاداGـادّة ة 
ثالث (3) مصـالح :

* مصلحة حتضير التربصاتt * مصلحة حتضير التربصاتt وتكـلّف �ا يأتي :
tوضع دليل التربصات -

Xالــتــحــضــــــــيــر الــبــيــداغــــــــوجـي لــلــمــشــــــــرفــــ -
tعــلى التربصـات

- إعـداد الرزنـامـة السـنـويـة للـتـربصـات بـالتـنـسيق
tمع اجلهات القضائية

- حتديد طرق تقييم اGتربصX والتربصات.

* مصلحة تنظيم التربصاتt * مصلحة تنظيم التربصاتt وتكـلّف �ا يأتي :
tيدانيةGتنظيم التربصات ا -

- إطالع اGـــــــتــــــــربـــــــصـــــــX عـــــــلـى مـــــــواضـــــــيـع وأمـــــــاكن
tالتربصات

- مـــتــــابـــعــــة تـــعــــيـــX اGــــشـــرفــــX عـــلى الــــتـــربــــصـــات
اGيدانــية.
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tمـــصـــلــــحـــة مـــتـــابـــعـــــــة وتـــقـــيـــــيم الـــتـــربـــصـــــــات *tمـــصـــلــــحـــة مـــتـــابـــعـــــــة وتـــقـــيـــــيم الـــتـــربـــصـــــــات *
وتكـلّف �ا يأتي :

tXتربصGمتابعة انضباط ا -
- مــتـــابـــعـــة عـــمـــلـــيـــة ســـيـــر الـــتـــربـــصـــات اGـــيـــدانـــيــة

tوتقييمها
tمتابعة إعداد تقارير ومذكرات نهاية التكوين -

.XتربصGتقييم ا -

اGـاداGـادّة ة 7 :  : يــديــر اGــلــحـقــةt اGــنــشــأة تــطـبــيــقــا ألحــكـــام
اGـادّة 2 من اGـرســوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 11-240 اGـؤرّخ في 8
شـعـبـان عـام 1432 اGـوافق 10 يـولـيـو سـنـة 2011 واGـذكـور

أعالهt رئيس ملحقة.

: (2) Xلحقة قسمGتضم ا

tتابعة البيداغوجيةGقسم التكوين وا -

- قسم الوسائل العامة.

اGـاداGـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــــرّر بــــــــاجلـــــــــزائــــــــر في 3 ربــــــــــيـع األوّل عــــــــام 1434
اGوافـق 15 يناير سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

tوزير العدلtوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
محمد شرفيمحمد شرفي

وزير اGاليةوزير اGالية
كر¨ جوديكر¨ جودي

 
 




