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- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 293
اJــؤرخ في 20 رمـــضـــان عــام 1429 اJــوافق 20 ســبـــتـــمـــبــر
ســـنــة 2008 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي

rهنيJعاهد التعليم اJ

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJاداJادّة األولى  : ة األولى  : تـطبـيقـا ألحكـام اJادة 19 من الـقانون
رقم 08-07 اJــــــؤرخ في 16 صــــــفـــــــر عــــــام 1429 اJــــــوافق 23
فــبــرايــر ســنـة 2008 واJــذكـور أعـالهr يـهــدف هــذا اJــرسـوم
إلى حتــديـد كــيــفــيــات إحـداث شــهــادة الــتــعــلـيـم اJـهــني من
الــــدرجـــة األولى وشــــهــــادة الـــتــــعـــلــــيم اJــــهــــني من الــــدرجـــة

الثانية.

الفصل األولالفصل األول
شهادة التعليم اJهني من الدرجة األولىشهادة التعليم اJهني من الدرجة األولى

اJــاداJــادّة ة 2 :  : يـــنـــظم مـــســـار الـــطـــور األول من الـــتـــعـــلـــيم
اJهـني في سنتX (2) ويتـوج بشـهادة الـتعـليم اJـهني من

الدرجة األولى.

اJـاداJـادّة ة 3 : :  يـلـتـحق بـالـطـور األول من مـسـار الـتـعـلـيم
اJــهـنيr تالمــيـذ الـســنـة الـرابــعـة مـتــوسط الـنــاجـحـون في
الطـور مـا بـعـد اإللـزامي والـتالمـيذ الـذين يـعـاد تـوجـيـههم

من السنة األولى ثانوي علوم أو تكنولوجيا.

اJـاداJـادّة ة 4 : :  تـمـكن شـهـادة الـتـعــلـيم اJـهـني من الـدرجـة
rـهنيJاألولى من االلـتحـاق بـالطـور الـثاني من الـتـعلـيم ا
كــمـا تـمــنح حلـامــلـهـا تــأهـيال ومــعـارف نـظــريـة وتــطـبـيــقـيـة

تسمح �مارسة نشاط مهني.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شهادة التعليم اJهني من الدرجة الثانيةشهادة التعليم اJهني من الدرجة الثانية

اJـاداJـادّة ة 5 :   :  يــنـظم الــطـور الــثـاني مـن مـســار الـتـعــلـيم
اJهـني في سنتX (2) ويتـوج بشـهادة الـتعـليم اJـهني من

الدرجة الثانية.

اJاداJادّة ة 6  :   : يلـتحق بـالطور الـثاني من مـسار التـعليم
اJهنيr اJـترشـحون احلائـزون على شـهادة التـعلـيم اJهني

من الدرجة األولى.

حتـــدد شـــروط االلـــتـــحـــاق بـــهـــذا الـــطـــورr بـــالـــنـــســـبــة
rلــتالمــيـذ األطــوار األخــرى من الــتـعــلــيم مـا بــعــد اإللـزامي

.XهنيJكلف بالتكوين والتعليم اJبقرار من الوزير ا

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي مـرسـوم تنـفـيذي رقم رقم 08 -  - 294 مؤر مؤرّخ في خ في 20 رم رمـضان عامضان عام
1429 اJ اJــــــــــوافق وافق 20 س ســــــــــبــــــــــتــــــــمــــــــــبــــــــر سر ســــــــــنــــــــة ة r2008 يــــــحـــــدد يــــــحـــــدد

كـــــيــــفــــيــــات إحــــــداث شـــهـــادة الـــتــــعـــلـــيم اJــــهـــني منكـــــيــــفــــيــــات إحــــــداث شـــهـــادة الـــتــــعـــلـــيم اJــــهـــني من
الـدرجة األولى وشـهـادة الـتـعلـيم اJـهـني من الـدرجـةالـدرجة األولى وشـهـادة الـتـعلـيم اJـهـني من الـدرجـة

الثانيـة.الثانيـة.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئـيس احلكومـة
-  بـــنــــاء عـــلى تــــقـــريـــر وزيــــر الـــتـــكــــوين والـــتــــعـــلـــيم

rXهنيJا
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr ال ســيّـــمــا اJـــاّدتــان 85 - 4

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 04 اJــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اJـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واJـتـضمن

rالقانون التوجيهي للتربية الوطنية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 07 اJــؤرخ في 16
صـفـر عام 1429 اJـوافق 23 فـبـرايـر سـنة 2008 واJـتـضمن

rXهنيJالقانون التوجيهي للتكوين والتعليم ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

rعدلJا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
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اJـاداJـادّة ة 7 :  : تــمـنح شــهـادة الــتــعـلــيم اJـهــني من الــدرجـة 
الثانية حلاملـها تأهيال ومعارف نظريـة وتطبيقية تسمح
لـه �ــمــارســة نـــشــاط مــهــني وتـــمــكــنه كــذلـك من حتــضــيــر
شهادة تقني سـام تكملة للفرع اJتبع وذلك حسب شروط
حتـــدد بــقـــرار من الـــوزيــر اJـــكـــلف بـــالــتـــكــويـن والــتـــعـــلــيم

.XهنيJا

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام مشتركةأحكام مشتركة

اJــاداJــادّة ة 8  :  :  حتــدد شـــروط تــنــظــيم وتـــســلــيم شــهــادات
الـــتــعـــلــيم اJـــهــني بـــقــرار من الــوزيـــر اJــكـــلف بــالـــتــكــوين

.XهنيJوالتعليم ا

تــســلم شــهــادات الــتــعــلــيم اJــهــني بــعــنــوان تــخــصص
مهني محدد.

9 :  : يــحــدد ©ــوذج الــشــهــادة بــقـرار مـن الــوزيـر اJـاداJـادّة ة 
.XهنيJكلف بالتكوين والتعليم اJا

اJــاداJــادّة ة 10 :  : يـــشــمـل االمــتـــحــان لــنـــيل إحـــدى شــهــادات
الــتــعـلــيم اJــهــنيr اخــتـبــارات كــتـابــيــة وتــطـبــيــقـيــة تــتـوج

معارف عامة تكنولوجية ومهنية.

حتـدد طــبـيـعــة االخـتــبـارات ومـدتــهـا ومــعـامـلــهـا وكـذا
كـيــفـيــات إجــرائـهــا بــقـرار من الــوزيــر اJـكــلف بــالـتــكـوين

.XهنيJوالتعليم ا

اJـــــاداJـــــادّة ة 11  :    :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اJــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 20 رمـضـان عام 1429 اJـوافق 20
سبتمبر سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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