
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 (0202حصيلة نشاطات قطاع التكوين والتعليم المهنيين لسنة )وزارة التكوين و التعليم المهنيين  

 

 

 المالحظات النشاطات المنجزة  األول المحور

دخول دورتي 
فبراير و ديسمبر 

0202 

 
 :  مؤسسة باختالف أنواعها موزعة كالتالي 1021العدد الكلي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين . 1
 ,ملحقة بمراكز التكوين المهني والتمهين  671/ مركز تكوين مهني  038 -
 ملحقة للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ،  61/ المهني معهد متخصص للتكوين   613 -
معهد وطني للتكوين و التعليم  86/  معاهد للتكوين والتعليم المهنيين  81/ معهد  للتعليم المهني   67 -

 .المهنيين
 (.موظف ومكون وعامل في مختلف األسالك) 41105بلغ التعداد الكلي للمستخدمين ي. 0
في مختلف أنماط  وأجهزة  0808عداد المتكونين المسجلين في الدخول التكويني لشهر ديسمبر بلغ ت. 3

 . متكون  018 888التكوين 
ديسمبر  08الى غاية  0806في دورة فيفري " مهنتي "العدد اإلجمالي للمسجلين عبر المنصة الرقمية . 5

 .مترشح و التسجيالت تبقى مستمرة   636781.  0808
متخرج متوج بشهادة التكوين المهني وشهادة  613.803: 0808الكلي للمتخرجين في دورة فيفري العدد . 4

 .التأهيل المهني
بعد توقف التكوين بسبب جائحة كورونا، تم السماح للمتربصين في نهاية الطور بمناقشة  .6

 .ذكرةم  03.810مذكرات نهاية التكوين مع مراعاة التدابير الوقائية، حيث تمت مناقشة 

 
نتيجة الوضع الصحي االستثنائي، توقف التكويـن بكافــة مؤسســات الــقطــاع  -

 ,0808/83/60ابـتــداء مـن تــاريــخ 
مركز تكوين  00)مؤسسة تكوينية جديدة  38تم تقديم غالف مالي لـميزانية  -

 ,(معاهد متخصصة في التكوين المهني 80مهني و
 0808/60/08بـتاريــخ  0806/ 0808ويــنيــة تــم إفتتــاح الســنة التك -

باعتماد بروتوكول صحي خاص بالقطاع ، وتحت اشـراف الســيد  الوزيـر 
األول في أول مبادرة للقطاع، وبهذه المناسبة أقيم معرض لنماذج أجهزة 

خاصة بالصناعات التحويلية الغذائية قدمت من طرف أساتذة ومختصين في 
         .             القطاع

 
مسبقًا من أجــل إعــطاء فرصــة   0806تم فتح التسجيالت لــدورة فبرايــر -

لتسجيــل متربصين جدد مع إمكانية إدماجهم في بعض المؤسسات في دخول 
 .ديسمـــبر إذا توفــرت الشروط البيداغوجية

 

  



 

 المالحظات النشاطات المنجزة  المحور الثاني

عصرنة ورقمنة 
 نشاطات القطاع

 ( .منصة مهنتي)وضع منصة جديدة  خاصة بالتوجيه والتسجيل عبر الخط لطالبي التكوين . 1
عدد المسجلين بتاريخ / 0808المنصة كافة المتربصين المسجلين لدورة فيفري  تم إدراج في 

 .متربص 610 106: 0808/60/36
تم وضع منصة جديدة خاصة بالهندسة البيداغوجية للبرامج والمناهج لفائدة أساتذة ومكوني . 0

 . امج تم البدء في استخدام المنصة من أجل تحيين وتوحيد البر (.  منصة تكويني)القطاع 
وضع أرضية جديدة لمتابعة وتسيير المسار الدراسي للمتربصين، المتمهنين  والتالميذ . 3

 (.قيد اإلنجاز. )والمؤسسات الخاصة بالقطاع
 .(SIG)تحيين النظام المعلوماتي الجغرافي للقطاع  .1
ية خاصة بها يسمح بتحديد موقع كل مؤسسة تكوينية في إقليم الوالية ويوفر معطيات رقمية وإحصائ 

 .مما يساعد في اتخاذ القرارات الخاصة بالقطاع حسب المحيط التربوي واالقتصادي
 : في مجال الهياكل وشبكات  االتصاالت تم إجراء العمليات التالية. 4
 (.خبرة خارجية)لمركز البيانات ( AUDIT)تم إجراء تدقيق * 
 .وزارة لل" الويب"لتأمين موقع ( SSL)تم إقتناء شهادة أمن * 
 ( ميقابيت 68) تم تنصيب وصلتين لربط األنترنت باأللياف البصرية * 
ميقابيت على مستوى ملحقات اإلدارة  0ب  Wimaxإقتناء تجهيزات الشبكة لتعويض وصلة  و   

 .المركزية
  Webex(Cisco)مع استعمال نظام  : وضع نظام التحاضر المرئي عن بعد على مستوى القطاع . 6

 .في اإلدارة المركزية والمديريات الوالئية
 .تبسيط اإلجراءات اإلدارية بالتعاون مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري . 7
 .لتكنولوجيات االعالم و االتصال   ITاكاديمية  08تم إعداد دفتر الشروط الخاص باقتناء  . 0
 .المتكونين في قناة المعرفة درس تعليمي لفائدة 54تسجيل . 9
 

بغية ضمان حقوق الملكية الفكرية تم تسجيل اسم المنصة لدى المعهد  - 
    (.INAPI) الوطني الجزائري للملكية الصناعية 

يستمر إلى المدى المتوسط محدد بفترة  تستلزم العملية مخطط عمل -    
 .                                  0800نهاية : شهر 01

 60تستلزم العملية برنامج  عمل تستمر إلى المدى القريب  محدد بفترة  - 
 .  0806نهاية : شهر

تمت العملية على مستوى القطاع  وتتم بالتنسيق مع وزارة اإلحصاء  -
 (.0806مج مسجل لسنة برنا. ) والرقمنة

وضع حيز التنفيذ ، حيث يستفاد من النظام في لقاءات المتابعة والتقييم مع  -
 .         المديريات الوالئية

تم تنصيب لجنة وطنية تحت إشراف المديرية العامة للوظيفة العمومية  -
 .بمشاركة مختلف القطاعات المعنية

 .تم إنجاز العملية -
التكوين كانت هناك صعوبة في تسجيل الحصص بعد توقف مؤسسات  -

 . الخاصة بالقطاع
 
  
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 



 المالحظات النشاطات المنجزة  المحور الثالث

تحسين جودة 
 التكوين

تخصص في التكوين  594شعبة و 03: وفق مدونة الشعب والتخصصات الخاصة بالقطاع يوجد  
 .تخصص في التعليم المهني 99شعب و  1/ المهني 

 :0202البرامج و الكتب التي تم إعدادها و تحيينها خالل سنة  -1   
برنامج خاص بالتكوين  01/ برنامج خاص بالتكوين في النمط اإلقامي 01تم إعداد   -

 .برنامج خاص بالتكوين عن طريق التمهين  03/  في اطار المعابر 
 . كتاب مهني لفائدة المتربصين 61وإنجاز / برنامج خاص بالتكوين 00تم تحيين  -
محضرة لشهادة التعليم المهني العليا  برامج تكوين للتخصصات ال( 80)تم إعداد ثمانية  -

 :تتمثل في
تركيب / اإلكترونيك الصناعي / صيانة أجهزة اإلعالم اآللي / اإلنتاج الميكانيكي   

تسيير / صيانة صناعية / إعالم آلي خيار شبكات  / الكهروتقني / وصيانة أجهزة التبريد
 .تجارة التجزئة

  
 

      
 :مشروع البكالوريا المهنية -0
تم اإلنتهاء من إعداد برامج التكوين للتخصصات المبرمجة في إطار مشروع  البكالوريا  -

 .المهنية
 .ّتم إرسال مشروع أولي للبكالوريا المهنية إلى الجهات المختصة للدراسة -

 

 

في إطار تحسين جودة التكوين بادر القطاع في مرحلة أولى بإعداد  - 
 . قمنة البرامج و توحيدها برنامج خاص لمراجعة وتحديث ور 

هذه البررامج هي ما تم إنجازه بصفة أولية و العملية تبقى مستمرة إلى  - 
 . 0801غاية 

يتم إدراج مختلف البرامج و الكتب الرقمية المحينة والجديدة في منصة  - 
 . فيما بعد. حتى يستفيد منها المكونون والمتربصون " تكويني"
التابعة ( 81)والتعليم المهنيين والمعاهد الستة   المعهد الوطني للتكوين - 

 ,له يتكفل بوضع الهندسة البيداغوجية الخاصة بالبرامج  
في هذا اإلطار تم تعديل القانون األساسي الخاص بالمعهد لتمكينه من )    

 (  لتطوير مستوى العمل البيداغوجي
  ".تكويني"تم دمج كل هذه البرامج ضمن المنصة الرقمية  - 
ُدرس موضوع البكالوريا المهنية ضمن مجلس وزاري مشترك برئاسة السيد  -

 .0808/81/60الوزير األول بتاريخ 
مع وزراء القطاعات المعنية  0808/87/81عقد إجتماع تشاوري بتارخ  -
والمدير العام للوظيف العمومي لبحث ( التربية الوطنية ، التعليم العالي)

 . البيداغوجية المرتبطة بالمشروعكافة المسائل 
تقرر تأجيل تجسيد مشروع البكالوريا المهنية إلى غاية توفر كافة الشروط  -

 . الموضوعية والبيداغوجية التي تضمن نجاحه
                                      

 
 



 
 : دار المرافقة  -3
دار للمرافقة واإلدماج على مستوى كل واليات  11تم إنشاء وتجهيز 0808سنة  -
 وطن،  ال
 .يمكن فتح دور مرافقة جديدة في الواليات ذات المساحة والكثافة السكانية الكبيرة -
الهدف من إنشائها هو خلق فضاء إلعالم وتحسيس المتربصين وكافة الشباب على ما  -

توفره الدولة من ميكانزمات وأجهزة لدعم تشغيل الشباب، ومرافقتهم في جميع مراحل 
 . تجسيد مشاريعهم

تم اإلنتهاء من إعداد برامج التكوين للتخصصات المبرمجة في إطار مشروع  البكالوريا  -
 .المهنية

 .ّتم إرسال مشروع أولي للبكالوريا المهنية إلى الجهات المختصة للدراسة -
 
 

 

 
   

 
                                                                                                                     

تمت برمجة تدريب المتربصين و المتمهنين على مبادئ المقاوالتية   -
 . كمادة تدرس في جميع المسارات التكوينية للقطاع

باإلتفاق مع ) في مجال المقاوالتية يتم تسليم شهادات تأهيل خاص  -
 (.الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة 

 

 

 

 



 

 المالحظات النشاطات المنجزة  الرابعالمحور 

تكييف وتحيين اإلطار 
التشريعي والتنظيمي 
الخاص بمنظومة 

 التكوين

تم إعداد النصوص التطبيقية المحددة للقواعد المطبقة في مجال  0202في سنة 
 : التمهين

، المحدد لكيفيات 0808/ 80/ 61المؤرخ في  08 -603المرسوم التنفيذي رقم . 6
 .دفع شبه الراتب للمتمهن 

 يحدد كيفيات 0808/ 68/ 60المؤرخ في  08-013مرسوم التنفيدي رقم . 0
ومعايير منح الجوائز التشجيعية و كذا التدابير التحفيزية لإلطراف المتميزة في مجال 

 .التمهين

المحدد لشروط   0808/ /68/ 60المؤرخ في  08-011المرسوم التنفيذي رقم . 3
 . تعيين معلم التمهين  ومهامه وكيفيات منحه عالوة التأطير البيداغوجي للمتمهنين 

كيفيات تنظيم إنتقاء وتوجيه :  0808/ 87/00القرار الوزاري المشترك مؤرخ في . 1
وتنصيب المتمهنين لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة 

 .للجيش الوطني الشعبي

 

 
 
 .0808/80/38من  الجريدة الرسمية بتاريخ  36نشر في العدد  -
 

    
 .0808/68/61الجريدة الرسمية بتاريخ  من 10نشر في العدد  -
 
 
 .0808/68/61من الجريدة الرسمية بتاريخ  10نشر في العدد  -
 
 
 

                                                             
 ..0808/80/38من الجريدة الرسمية بتاريخ  08نشر في العدد  -

 

 

 



 

 :تتمثل في ما يلي: بالمؤسسات الخاصة تمت مراجعة النصوص التطبيقية المتعلقة

يعدل و يتمم   0808نوفمبر  00المؤرخ في  08-318المرسوم التنفيذي رقم . 6
الدي يحدد  شروط  0860جوان  61المؤرخ في   610-60المرسوم التنفيذي رقم 

 .إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين او التعليم المهني و فتحها و مراقبتها 
يعدل و يتمم القرار الوزاري المؤرخ في  0808نوفمبر  1القرار الوزاري المؤرخ في . 0
الدي يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين   0860نوفمبر  1

 .أو التعليم المهني
 : 0808نصوص هامة أخرى  خاصة بالقطاع تم إصدارها سنة  -
المؤرخ في  81-361مرسوم التنفيذي رقم مرسوم تنفيذي يعدل و يتمم ال. 6
 .الذي يحدد القانون األساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين 1/68/0881

مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مركز وطني لالمتحانات والمسابقات لقطاع التكوين  . 0
 .والتعليم المهنيين و تحديد مهامه و تنظيمه و سيره

 .خاص باألعوان العاملين في نشاطات الحفظ والصيانة قرار وزاري مشترك. 3
المحدد لدليل التكوينات  80/80/0808المؤرخ في  10القرار الوزاري رقم . 1

 .بالمعابر

 
                                                         

 .  0808/60/80من الجريدة الرسمية بتاريخ  76نشر في العدد -
 

                                                                     
 .                                                  0808/66/67من الجريدة الرسمية بتاريخ  10نشر في العدد  -
  
 
 .  0808/60/07من الجريدة الرسمية  بتاريخ  70صدر في العدد  -
في إجتماع مجلس الحكومة بتاريخ  تمت المصادقة عليه -

0808/60/03      . 
 

                                               
من طرف وزارة  0808/81/38تم إمضاء القرار الوزاري المشترك في  -

 .التكوين والتعليم المهنيين ووزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية

 

 

 

 

 



 المالحظات النشاطات المنجزة  المحور الخامس

 التكفل بمناطق الظل
وتقريب االدارة من  

 المواطن

 
 :التكفل بمناطق الظل. 1
تقريب التكوين من سكان  مناطق الظل ب بالتنسيق مع اإلدارات المحلية بتسخير  

أقسام في المدارس االبتدائية ودور الشباب وقاعات تابعة للبلديات لضمان هذه 
 .العملية

 
في إطار . ) تسليم الشهادات التكوينية لفائدة كافة المتخرجين بما فيهم القدماء. 0

 (.ريب اإلدارة من المواطنمحاربة البيروقراطية وتق
  
 

 
تتكفل المديرية الوالئية للتكوين والتعليم المهنيين بتجهيز المقرات وتعيين  -

المؤطرين وتوفير النقل عند الضرورة من وإلى المؤسسات التكوينية في 
 .   أوقات محددة حسب االمكانيات المتاحة

                                                         
نظرًا للظروف الصحية الكثير من الشهادات سلمت للمعنيين شخصيًا )  -

في مقر سكناهم و حتى في القرى ، لقيت هذه المبادرة الفريدة صدى جد 
شهادة إلى غاية  71118عرفت هذه العملية تسليم  (. إيجابي
 (.ى العملية مستمرةتبق. ) 0808/60/36

 المالحظات النشاطات المنجزة  المحور السادس

عمل لجان التفتيش 
المدقق والمأمور       

 في المؤسسات 

 

 .تيبازة / سطيف: التفتيش المدقق للواليات التالية  
 :عملية تفتيش 112التفتيش المؤمر للواليات المتمثل في مجموع 

معهد  86/ مركز تكوين  11/معهد وطني متخصص  61/  مديريات والئية 68  -
 . مؤسسات الدعم 81/ مؤسسة خاصة  60/ واحد للتعليم المهني 

   
 

 
التدقيق في التسيير اإلداري والمالي والبيداغوجي للمديريات والمؤسسات   -

 (. عمليات مبرمجة سنويا. )التكوينية
هذه العمليات تجاوبا مع العرائض والشكاوي والتظلمات الواردة إلى تمت   -

 . اإلدارة المركزية للتحقق واتخاذ اإلجراءات الالزمة
 .تقدم لجان التفتيش توصيات خاصة تستلزم التنفيذ و المتابعة  -

 



 المالحظات النشاطات المنجزة  المحور السابع

الشراكة ما بين 
 القطاعات

 :لتعاون مع القطاعات الوزارية والمؤسسات اإلقتصاديةا 
.   0808/81/86إمضاء اإلتفاقية بتاريخ :وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. 1

برامج التكوين لتطوير مسارات تكوين جديدة في المهن المتعلقة بأنشطة الصيد  تحيين
 .البحري وتربية المائيات

. 0808/87/81تم إمضاء اإلتفاقية بتاريخ  :وزارة المجاهدين وذوي الحقوق . 0
تهدف للمساهمة في ترقية و تبليغ تاريخ الجزائر لألجيال و ترسيخ القيم و المبادئ 

 .أول نوفمبر السامية لثورة
تم إمضاء . الوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بالمؤسسات المصغرة. 3

 .0808/81/61اإلتفاقية بتاريخ 
تهدف إلى التنسيق بين   .0808/ 80/ 01تم إمضاء اإلتفاقية بتاريخ : وزارة البيئة. 5

ية والمهن الجديدة الوزارتين في مجال  التكوين الخاص بتسيير ورسكلة النفايات الصناع
 . في البيئة

التوقيع على اإلتفاقية يوم : الوزارة المنتدبة للمؤسسات المصغرة وزارة العدل و. 4
التكوين الخاص بنزالء الوسط العقابي وإتاحة الفرصة لهم إلنشاء . 0808/60/67

 .مؤسسات مصغرة
المبرمة بين  تحيين اإلتفاقية: وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة. 6

القطاعين فيما يخص التكفل بالفئات الخاصة المتواجدة على مستوى مراكز القطاع من 
 أجل تأهيلهم للحياة العملية، 

 
 
 

 
وضع برنامج لتكوين الشباب  في تخصصات  الصيد و تربية األسماك  -

 (          0806تكوين مبرمج لدخول فبراير . )في األحواض
ت على أستاذ وزع 113راية وطنية بمشاركة  1700تمت خياطة  -

 .                        المؤسسات الرسمية في كل واليات الوطن
 .تكوين الشباب في المقاوالتية و استحداث شهادة تأهيل في المقاوالتية - 
 (.0806برمج لدخول فبراير)تم إعداد برنامج تكوين خاص بمجال البيئة  -
مرافقة تخصيص دار / شخص من نزالء الوسط العقابي  16.888تكوين  -

 .لهذه الفئة
 ( . إتفاقية قيد اإلمضاء)  -

                               
 (.0806فبراير )برنامج مخطط التكوين قيد اإلعداد  -
 
برمجة معرض سنوي خاص بمشاريع نهاية التكوين بمشاركة القطاعات  -

 (.0806برمج شهر مارس )المستعملة  
 .اتفاقية قيد اإلعداد -
تم تنصيب . )متمهن في وحدات النسيج لهذه المؤسسة 1888إستقبال  -

 (.0800تبقى العملية متواصلة إلى غاية (.) متمهن  6188

 
 



  
وإعداد قرار وزاري مشترك بين قطاعات التكوين المهني والتضامن والمؤسسات    

الطفولة المسعفة من القروض  المصغرة قصد تكوين األطفال  و فتح مجال إلستفادة
 (.ANEM)التي تمنحها  

     تكوين في صناعة األلواح الشمسية لمستويات تقني  :وزارة الطاقات المتجددة . 1
 .و تقني سامي

وضع مخطط للتكوين في التنقيب المنجمي، إعداد دليل تكويني : وزارة المناجم . 9
 (.قيد النشر) ع وزارة البيئة خاص بالتكوين في التنقيب المنجمي باالشتراك م

تكوين الخاص بحفظ أو تحويل الخضر والفواكه  :وزارة الفالحة والتنمية الريفية. 9
 .التكوين الخاص بالزراعة في المناطق الجبلية ( / تعليبها، تجميدها)الموسمية  

اتفاقية  تهدف إلى  إستفادة : وزارة البريد و المواصالت السلكية والآلسلكية. 12
المؤسسات التكوينية من األنترنت بأسعار تفضيلية ، والدفع اإللكتروني لحواالت 

 .التسجيل الخاصة بالمتكونين
تم إمضاء اإلتفاقية ( الجزائرية للصناعات النسيجية. )مؤسسة طايال للنسيج. 11

تهدف إلى تنصيب المتمهنين من والية غليزان والواليات . 0808/ 81/80بتاريخ 
 . وحدات النسيجالمجاورة  ب

 ,   0808/86/01: تم إمضاء اإلتفاقية بتاريخ. الجزائر Renaultشركة رونو . 10
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

سيارة نموذج مهيئة للتكوين في الصيانة والميكانيك يتم  60إستالم  -
 (0806قبل نهاية مارس ) توزيعها على مؤسسات تكوينية مختلفة 

 

  



 

 المالحظات النشاطات المنجزة  المحور الثامن

التكوين في 
المؤسسات الخاصة 
المعتمدة لدى قطاع 
التكوين أوالتعليم 

 المهنيين

تمت : 0808خالل سنة : مؤسسة( 162)المؤسسات الخاصة المعتمدة  ددع
 . مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني 61الموافقة على طلبات اعتماد 

تمت مراجعة اإلطار التنظيمي المحدد لشروط تسيير وإنشاء المؤسسات الخاصة 
 .للتكوين  أو التعليم المهني ومراقبتها

يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين  أو التعليم  تم اصدار مرسوم تنفيذي -
 ( .0808/ 68/ 61بتاريخ  30الجريدة الرسمية رقم ) المهني  

إصدار القرار الوزاري المحدد لدفتر الشروط  المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة  -
تاريخ ل 10الجريدة الرسمية رقم . )للتكوين  و التعليم المهنيين و فتحها و مراقبتها 

0808/66/67 . 

 : الهدف من هذه المراجعة هو
تخفيف اإلجراءات اإلدارية الخاصة بدراسة الملف وتقليص آجال منح • 

 .التراخيص باعتماد المركزية منح قرار اإلعتماد
ضرورة إلتزام المؤسسات الخاصة بالخريطة البيداغوجية للوالية وضبط • 

 .حتياجات الوالئيةالتخصصات المرخص بالتكوين فيها حسب  اإل
ضرورة تسجيل كل المتربصين والمتكونين المنتسبين لمؤسسات خاصة في • 

 .الخاصة بالمسجلين في التكوين في رقم حساب خاص بهم( مهنتي)أرضية 
ضمان مراقبة االلتزام الدائم  بدفتر الشروط  الخاص بهذه المؤسسات • 

 .التكوينية على مستوى المديريات الوالئية

 

 

 

 

 

 

 



 المالحظات النشاطات المنجزة  المحور التاسع

 التعاون الدولي

, مالي، النيجر و موريتانيا: برنامج خاص بدول:  الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. 1
تطوير التكوين المهني بهذه الدول واستقبال المتربصين في إطار المنح التي تقدمها 

 .الحكومة للدول اإلفريقية
     التكفل  :برنامج المنح التي تقدمها الحكومة الجزائرية لفائدة الدول اإلفريقية و العربية. 0
 .دولة إفريقية وعربية  60في المؤسسات التكوينية ينتمون إلى  متكون أجنبي 111بــ 
مشروع انشاء مؤسسة تكوينية في مجال الطاقات (: تيكا)وكالة التعاون والتنمية التركية . 3

 .المتجددة، على مستوى مدينة شرشال، والية تيبازة
حسين آليات مشروع مشترك بين القطاعات يتظمن ت (:GIZ)وكالة التعاون األلمانية . 5

برنامج عمل محدد للتجسيد في السداسي .توظيف خريجي التكوين المهني و الجامعي، 
 .0806األول لسنة 

    مشروع تكويني في مجال الصناعات البحرية(: RVO)الوكالة الهولندية للمؤسسات .4
 ,(تصليح و صناعة السفن) 
، المتعلق برفع (AFEQ)اق من برنامج آف 0متابعة تنفيذ الجزء : اإلتحاد األروبي. 6

 . قدرات الفاعلين في مجال التكوين عن طريق التمهين
تخصيص مؤسسة تكوين مهني في مجال : (KOICA) الوكالة الكورية للتعاون الدولي. 1

 .تقنيات اإلعالم واإلتصال، على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد هللا، والية الجزائر
 61أبرمت اإلتفاقية بتاريخ (: UNICEF)للطفولة اليونيسيف منظمة األمم المتحدة . 9

 .مشروع إدماج كفاءات الحياة  في برامج التكوين المهني: و تتعلق بــ  0808سبتمبر 

زيارة خاصة من المدير العام للوكالة برفقة ممثل القطاع إلى دولة النيجر  
 .0808أكتوبر  01-06بتاريخ 

 
 .في والية تيبازة( تيكا)لشريك مشروع في طور التجسيد مع ا -
: إستفادت منه واليات( GIZ)مشروع في طور التجسيد مع الشريك  -

 .الجزائر، بومرداس و إليزي 
 .مشروع في طور التجسيد بالتنسيق مع  سفارة مملكة هولندا بالجزائر -
منه ثالث  متعدد القطاعات  إستفادت"  AFEQ"  " آفاق" متابعة برنامج  -
 (. بجاية ، بومرداس والبليدة ) واليات ( 3)
بالتعاون مع الوزارة ( KOICA)مشروع في طور التجسيد مع الشريك  -

 .المنتدبة المكلفة بالمؤسسات الناشئة
 (.UNICEF)مشروع في طور التجسيد مع   -

 

 



 المالحظات النشاطات المنجزة  المحور العاشر

تحسين ظروف 
 العمل في القطاع

وضع آليات استقبال جميع العرائض وشكاوي المواطنين وتكليف خلية دائمة  -1
 :بمعالجتها

      (.خاصة اإللزامية.  )السكناتتنصيب لجنة وزارية خاصة بمتابعة وتطهير وضعية  -0
 :تفعيل الحوار والتشاور مع الشريك االجتماعي -3
مقرات للمديريات الوالئية ،  81تم ترميم  :عمليات خاصة بتهيئة وتجديد المؤسسات -5

التدفئة ، الكهرباء ، :) مؤسسة تكوينية  608مؤسسة تكوينية ، تهيئة وترميم  38تجهيز 
 (.الغاز 

ألول مرة يعمل القطاع على تنصيب لجان :  ت الرياضية و الثقافيةالنشاطا -4
 .وجمعيات ورابطات للرياضة والنوادي الثقافية على مستوى كل المؤسسات والواليات

 : زيارات العمل  والتفقد للواليات -6
تمنراست / غليزان / المسيلة / بسكرة / قسنطينة / بومرداس / خنشلة / المدية / سطيف  
 .بعض المؤسسات التكوينية في الجزائر العاصمة/ الطارف / معسكر / رت تيا/ 

 .عريضة قيد الدراسة  608ملف، و تبقى  6688تمت دراسة   -
العملية تبقى )والية ،   67ملف سكن في  6130تمت دراسة و تسوية  -

 (.مستمرة
. 0808أوت  68جويلية  و 07، 03تواريخ اإلجتماعات  الرسمية ،  -
 (.بقاء على التواصل المستمرمع اإل)
العمليات قيد المتابعة على مستوى مصالح اإلدارة المركزية والمديريات  -

 .الوالئية
يتم تنصيب اللجان و الجمعيات الوالئية الرياضية والثقافية قبل نهاية   -

 .  0806مارس 

 

  



 

 المالحظات النشاطات المنجزة  المحور الحادي عشر

مساهمة القطاع في 
المجهود الوطني 

لمجابهة تفشي وباء 
 كورونا

بادر قطاع التكوين والتعليم المهنيين بإنجاز الكمامات والبدالت الواقية في مختلف 
 : ، وفي هذا الصدد تم 0202واليات الوطن منذ بداية شهر أفريل 

مؤسسة تكوينية إلنجاز ما  400مكون و متربص على مستوى  1255تجنيد . 1
 .معبر معقم 122ألف لباس واقي و  40كمامة و ( 29)يقارب ثمانية ماليين 

ستقبال المواطنين الوافدين من الخارج  في اطار :تسخير عدة مؤسسات تكوينية لـ . 0
شخص على  9992. ) الحجر الصحي ،  إيواء و اطعام مستخدمي القطاع الصحي

 (.والية 01مستوى 
الكنفيدرالية الجزائرية ألصحاب المؤسسات :  لتعاون مع  جمعيات المجتمع المدنيا .3

الهالل األحمر /  المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك( / Ex FCE: ) طنة الموا
 .جمعية إقرأ / الجزائري 

بتاريخ   UNICEFبرام إتفاقية مع نظمة األمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إ ,5
من أجل تقديم دعم بأقمشة و تجهيزات لخياطة الكمامات لفائدة تالميذ   0808/68/61

المؤسسات التربوية، و تقديم شهادات والفتات شرفية للمؤسسات المساهمة في مواجهة 
توزع على المعاهد ( 3Dطابعات  80)، وكذلك اإلستفادة من هبة خاصة  61كوفيد 

 .التكوينية

                                                                                   

 .عن إنجاز المعابر بقرار من السلطات الصحية تم التخلي -
إبرام إتفاقيات خاصة مع هذه الجمعيلت الوطنية بهدف توفير المادة  -

األولية لخياطة الكمامات واأللبسة الواقية ، وتكوين ومشاركة        
 .وعين من أجل المساهمة في  خياطة وتوزيع الكمامات متط

فتح فروع التكوين المهني لتطوير محو األمية الوظيفي وتكييف التكوين  -
                                                                                                                                                                                                                               .   مع المستويات الدراسية للمسجلين في دروس محو األمية

 . 0806تقدم هذه التجهيزات قبل نهاية مارس  -

 

  



 

 المالحظات النشاطات المنجزة  المحور الثاني عشر

التعيينات الخاصة 
 باالطارات 

والمناصب العليا في 
 القطاع

في إطار تجديد الخبرات والمعارف تم تعيين وترقية عدة  إطارات في القطاع منذ  -1
 :يمكن تفصيلها كما يلي 0202 جانفي

مدير /  86: مفتش/  83مكلف بالدراسات/  86: مدير دراسات/ رئيس ديوان   
مدراء عامون لمؤسسات /  86: رئيس دراسات/  63: نائب مدير /  83: مركزي 

 .80: الدعم التابعة للقطاع 
     ة المركزية إطارات باالدار  12: تمت االحالة على التقاعد  وانهاء المهام لـ  -0 

بما فبهم الواليات ) مدير والئي جديد  05مدير والئي،  و تم تنصيب  11و 
 (.المنتدبة

إعتماد المسابقات والتكوين البيداغوجي كأساس للتعيين في المناصب العليا  -3 
إلضفاء الشفافية و الكفاءة . ) الخاصة بمدراء المراكز والمعاهد التكوينية والتعليمية

 (.يينفي التع
مترشح يتم تعيينهم حسب درجة  118مترشح ونجح  117تقدم إلجتياز المسابقة  

مدير معهد  61/ مدير مركز 00تم تعيين من ضمن قائمة الناجحين  )اإلستحقاق
 (. مدراء التعليم المهني 80/تكوين متخصص

مواصلة عملية تسوية فئة عقود : تسوية وضعية موظفي عقود ما قبل التشغيل  -5
موظف  1422موظف، برمج إدماج  991، تم إدماج 0202سنة : قبل التشغيل ما

 .0201خالل سنة
 
 

 
 
تم تكريس إعتماد نمط المسابقة للتعيين في المناصب العليا مدراء   -

مؤسسات تكوينية من خالل اصدار قرار وزاري مشترك بين  الوظيف 
التعيين يتم . / هنيينالعمومي و وزارة المالية و وزارة التكوين والتعليم الم

      بشكل تدريجي في المؤسسات التي تم إحالة المدراء فيها على التقاعد
العملية تبقى . )أو التي تم إنهاء مهام المدراء فيها تنفيذا لتقارير تفتيش

 (.مستمرة

 


