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 10/20/0200الى   20/20من  0202سنة  األول المحور

 

 

 

 إحصائيات عامة

 

 

 دخول الدورات

 التكوينية

 

 

 

 

 

 

 
  مؤسسة  2021المهنيين العدد الكلي لمؤسسات التكوين والتعليم

 :  كاآلتي  موزعة 
 .ملحقة تكوين مهني  211مركز تكوين مهني  ،  032 -

 . ملحقة للمعاهد 21معهد متخصص للتكوين المهني،   213 -

 . للتعليم المهني   معهد  21 -

 . معاهد للتكوين والتعليم المهنيين   21 -

 .معهد وطني للتكوين و التعليم المهنيين  22 -

 

   موظف ) 417101يبلغ التعداد  الكلي للمستخدمين في القطاع

 (.ومكون وعامل في مختلف األسالك

 

 

 02027دخول دورتي فبراير و ديسمبر  -
 

ات ــمؤسس في كل ن ـتوقف التكوينتيجة الوضع الصحي االستثنائي،  

 .51/30/0303 في اعــقطــال

 03/10/0303في  0301/ 0303تــم إفتتــاح الســنة التكويــنيــة  - 

 .شـراف الســيد الوزيـر األول في أول مبادرة خاصة بالقطاعبإ

بلغ تعداد المتكونين المسجلين في هذه الدورة في مختلف األنماط   -

 . متكون 412 2227واألجهزة 

   :03/10/0303في " مهنتي"المسجلين عبر منصة  عدد  -

 .مترشح   2327121

متخرج  163.023: 0303المتخرجين في دورة فيفري  عدد  -

 ..بشهادة التكوين أو التأهيل المهني
تمت مناقشة مذكرات نهاية التكوين مع مراعاة التدابير الوقائية   -

 (7مذكرة  037214) 11من كوفيد  

 

إمتدادا لدورة فبراير )   0202 ديسمبر 02التكوين المهني في  استئناف حصيلة -2

0202 : ) 

 .جدد 0227211 منهم 1107220في التكوين المهني  للمتربصين اإلجمالي التعداد -

 :االولوية حسب حصيلة دخول ديسمبر ذات الشعب -

 ،%10.03: التقليدية الصناعة و الفندقة -/  %11.00: الصناعة مهن -    

 .%13.13: العمومية األشغال و البناء مهن -/ ،%10.03: الرقمنة مهن -    

 .%7.71:الزراعية األغذية وصناعة الفالحة -    

  :00/23/0202: حصيلة دخول دورة مارس  -

 .بيداغوجي مقعد 007.703 بـ الدخول لهذا المقترحة البيداغوجية عدد المناصب -

 : األولوية ذات الشعب

 %13.11: التقليدية والصناعة السياحة و الفندقة -/  %03.07: الصناعة مهن -   

 / %10.31: العمومية  واالشغال البناء مهن -   

 .%7.73: الرقمنة مهن -/  %1.37: الزراعية األغذية صناعة و الفالحة -   

 . متربص 514593حسب التحليل األولي أسفر تعداد هذا الدخول ما يقاربـ    -

 :موزعين كالتالي 

 مدمج 322312: تعداد المدمجين  - 

 مستمر 023043: تعداد المستمرين -  

 : المهني التعليم دخول حصيلة -0
 . تخصصا 17 المهني التعليم شهادة  في المفتوحة التخصصات عدد - 

 :التالميذ المحضرين لشهادة التعليم المهني :  0301دخول فيفري   - 

 .منصب بيداغوجي 1333: عروض التعليم المهني - 

   تلميذ جديد 1033: الملتحقون. 

  تلميذ 0333: المستأنفون. 

   تلميذ   0133: 1المجموع الفرعي. 

 :للتالميذ المحضرين لشهادة التعليم المهني العليا 0301د خول مارس   -  

 .منصب بيداغوجي 033: عروض التعليم المهني   -  

  تلميذ جديد 033: الملتحقون. 

  تلميذ 033: 0المجموع الفرعي. 

  7تلميذ 1322(:  0202فيفري ومارس ) المجموع العام  لتالميذ التعليم المهني   
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 10/20/0200الى   20/20من  0202سنة  الثاني المحور

 

 

 

 

 

 

تحسين جودة 

 التكوين

 

 

 

 

 

 

 

  يتوفر القطاع علىوفق مدونة الشعب والتخصصات : 

 00  تخصص في التكوين المهني 013شعبة و. 

 7  تخصص في التعليم المهني 17شعب و. 

 خاص  برنامج بإعداد القطاع بادر التكوين جودة تحسين إطار في -2

 برنامج) .توحيدها و البرامج رقمنة و وتحديث ومستمر لمراجعة

 (02017 المدى طويل

 في والجديدة المحينة الرقمية والكتب البرامج مختلف صب يتم -

 ثم أولى مرحلة في المكونون منها يستفيد حتى" تكويني " منصة

 7  المهتمين لكافة تفتح

التكوين  والتعليم المهنيين ومعاهد يتكفل المعهد الوطني للتكوين -

الهندسة البيداغوجية الخاصة ببرامج له بوضع  الستة التابعة المهني

الوطني للتكوين  تم تعديل القانون األساسي الخاص بالمعهد) .التكوين

 (.والتعليم المهنيين لتطوير مستوى العمل البيداغوجي

       إعدادها تم الخاصة بالتكوين المهني التي والكتب البرامج -أ  

 :0202في  "تكويني"المنصة الرقمية ودمجها في  وتحيينها

 13  برنامج خاص بالتكوين في النمط اإلقامي. 

 01  المعابر إطاربرنامج خاص بالتكوين في. 

 00  برنامج خاص بالتكوين عن طريق التمهين. 

  برنامج خاص بالتكوين 11تحيين. 

  كتاب مهني لفائدة المتربصين 10إنجاز. 

  :التعليم المهنيب والوسائل البيداغوجية الخاصة البرامج  -ب 
 :برامج تكوين تخصصات التعليم المهني العليا   37إعداد تم        

 الكهروتقني، اإللكترونيك الصناعي ، اإلنتاج الميكانيكي ،   -

 إعالم آلي خيار شبكات ، صيانة أجهزة اإلعالم اآللي ،   -

 صيانة صناعية ، تركيب و صيانة أجهزة التبريد ،   -

 .تسيير تجارة التجزئة   -

 

 :والتجهيزات البيداغوجية الوثائق وإعداد المستوى وتحسين في إطار تكوين: أوالً 

  ."مهنتي" أرضية في وتسجيلها التكوينية العروض على متابعة برنامج المصادقة 

 :المهنيكوين التب والوسائل البيداغوجية الخاصة البرامج -

   ( النمط الحضوري والتمهين)برنامج تكوين  133إعداد وتحيين وتكييف، 

 .(0300 سنة غاية إلى تبقى متواصلة العملية)   

  (. بالتنسيق مع مديريات التكوين) .و توحيد نموذجها تحيين خرائط التكوين المهني 

 :التعليم المهنيب والوسائل البيداغوجية الخاصة البرامج  -

   تخصصات جديدة  تحضيرا لشهادة التعليم المهني  30تم إعداد برامج التكوين في        

 (.، وتسيير فندقي ، خدمات اإلطعام إنتاج مطبخي : )في فرع الفندقة والسياحة 

   برنامج تكوين في التخصصات المحضرة لنيل شهادة التعليم المهني  10تم إعداد   

 .معاهد للتعليم المهني  37تخصصات  تم فتحها  على مستوى 37العليا، من بينها 

   0301تم إعداد بالتنسيق مع مؤسسات شبكة الهندسة البيداغوجية دفتر األعباء  

 بهدف تدعيم معاهد التعليم المهني بالدعائم الديدكتيكية ال سيما   0300/

 (.والنشر المصادقة قبل اإلثراء طور في)  .المراجع التقنية و المهنية   

   اإلعالم اآللي والوسائط :  شعب هي 0لإعداد برامج التدريس لمواد التعليم العام تم           

 .الطاقة والبناءات الميكانيكية والمعدنية/ اإللكترونيك  -الكهرباء/  الرقمية

   تقييم الدليل المنهجي الخاص بمرافقة تالميذ التعليم المهنيعملية مباشرة. 

 ً  :في إطار تكوين المكونين ومدراء المؤسسات: ثانيا

 توجيه، للمستشار  304لفائدة  متخصص وينتك انجازتم  -

 .مجال المقاوالتيةتم تكوين المستشارين و المكونين في  -

 مكون ، 1333االنطالق في برنامج التكوين البيداغوجي ل  -

                        تم إعداد برنامج تكويني خاص بتكوين مدراء المؤسسات المعينين عن طريق المسابقة   -

 (.أشهر 31/  31في التكوين ويستمر من  تم االنطالق) 

 مفتش و مكون حول منهجية تصميم المراجع المهنية، 133تم تكوين  -

(.مؤسسة  13والية و 10لفائدة  )وبيداغوجي  تقني تجهيز 11 توزيع تم   -
 

  ً  :في إطار إعادة بعث نشاطات البحث والدراسات: ثالثا

 .المهنيينتنصيب المجلس العلمي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم تم  01/30/0301
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تحسين جودة 

 التكوين

 

 

 

 

 

 

 :البكالوريا المهنيةمشروع  -0

   دُرس الموضوع ضمن مجلس وزاري مشترك ، 17/31/0303 -  

 .برئاسة السيد الوزير األول

    تشاوري مع القطاعات المعنية  اجتماععقد ،  31/37/0303 - 

لبحث المسائل البيداغوجية ( التعليم العالي التربية الوطنية،)

  .المرتبطة بالمشروع

البكالوريا المهنية إلى غاية توفر كافة الشروط تقرر تأجيل مشروع  -

 .الموضوعية والبيداغوجية التي تضمن نجاحه

 : المرافقة  دارتدعيم  جهاز   -3

  :واإلدماج للمرافقة دار 01 إنشاء تم -

  تشغيل دعم أجهزةب المتربصين وتحسيس إلعالم فضاء تمثل ) 

  .( مشاريعهم تجسيدل ومرافقتهم الشباب

 مبادئ على المتمهنين و المتربصين تدريب مشروع برمجة تمت -

 .التكوينية المسارات جميع في تدرس كمادة المقاوالتية

 الوزارة مع باإلتفاق ) المقاوالتية مجال في تأهيل شهادات تسلم -

 (.المصغرة بالمؤسسات المكلفة المنتدبة

 :الظل بمناطق التكفل -4

 .الواليات مع بالتنسيق اإلحتياجات إحصاء تم -  

    بتجهيز المهنيين والتعليم للتكوين الوالئية المديريات تتكفل -

 .المؤطرين وتعيين المحلية اإلدارات من المقترحة المقرات

 
 

 :التمهين طريق عن التكوين تطوير: رابعاً 

 التمهين معلم دليل وإعداد التمهين لمعلمي البيداغوجي التكوين -2

 عنها المعبر التمهين لمعلمي البيداغوجي التكوين في اإلحتياجات معالجة و استغالل -

 والية، 37 قبل من

 لتطوير الوطني الصندوق إلى بالتكوين المعنيين التمهين معلمي قائمة وإرسال إعداد -

 .FNAC المتواصل التكوين و التمهين

 (. FNAC بالتنسيق)تمهين ،  دفتر 312 222 نسخ  -

 (.عملية مستمرة: )التمهين دفاتر حصص توزيع  -

 .عليه األولي التصديق و تحيينه :التمهين معلم دليل إعداد  -

 :االقتصادية المؤسسات مع التمهين طريق عن التكوين ربط -0

 عن التكوين نمط ترقية" عنوان تحت ،0301 أفريل 37 يوم وطني ملتقى تنظيم -

 :وركزت األشغال على  " .الشباب لتشغيل ناجعة آلية باعتباره التمهين طريق

  للتمهين، الحالية الوضعية تقييم 

  اإلقتصادي، المحيط على النمط بهذا الخاصة التنظيمية النصوص إنعكاسات 

  المهني، الوسط في المتمهنين تكوين متابعة 

  التمهين مراقبة مجال في المهني التكوين مفتش و العمل مفتش ودور مهام. 

 .تجسيدها لتأكيد متابعة 01/30/0301في الحكومة اجتماع في التوصيات تم عرض -

 ً  :العمل على فتح أو دعم تخصصات جديدة في القطاع: خامسا

 :تم تحديدها وفق إحتياجات قطاعات معينة في إطار الشراكة ، وتتمثل فيما يلي  

  والمنتجات بالتنسيق مع وزارة الصيد البحري )مهن تتعلق بصناعة وإصالح والسفن

 (. الصيدية

 (.بالتنسيق مع وزارة الثقافة و الفنون. )تخصص الصناعة السينماتوغرافية 

 (.مع المؤسسة الوطنية للسكك الحديدية). الجلفة: تخصص السكك الحديدية 

 (.بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للموثقين.)تخصص مساعد الموثق 

  (.شراكة مع سوناطراك و سونلغاز) حاسي الرمل : تخصص الغاز والنفط 

   (.مؤسسات خاصة) دعم التكوين في مجال إصالح المصاعد 

   (.الصحة  مع وزارة)دعم التكوين في إصالح التجهيزات الطبية 

 (.وزارة الطاقة والمناجم)المنجمي  التنقيب في التكوين 

 (وزارة الفالحة) تجميدها وتعليبها و الموسمية والفواكه الخضر تحويل و حفظ. 
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 ً  7المتواصل المهني التكوين تطوير: سادسا

. التكوين المتواصل الموجه للديوان الوطني لتطوير 0301الخدمة العامة إعداد دفتر -  

.المهنية تطوير جهاز التصديق على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة -  

.وضع جهاز تنظيمي يتعلق بالتكوين المهني المتواصل -  
 

 ً  (:ذوي اإلحتياجات الخاصة)تكوين الفئات الخاصة : سابعا

المشاركة في اجتماع تنصيب لجنة متابعة المالحظات المبداة من طرف لجنة األمم   -

على مستوى المجلس  عدةوالمالمعوقين  االتفاقية الدولية لألشخاصوالمتعلقة ب المتحدة

 . 0301فيفري  30بتاريخ  الوطني لحقوق اإلنسان

 التضامن الوطني تحت وصاية وزارة  لمؤسساتابعين لالمسعفين الت باألطفالالتكفل   -

 . المكلفة بالمؤسسات المصغرة ةواألسرة وقضايا المرأة مع الوزارة المنتدب

بين وزارة التكوين  0303/ 17/10وضع حيز التنفيذ االتفاقية الثالثية الموقعة بتاريخ   -

المكلفة بالمؤسسات المصغرة  ةوالتعليم المهنيين، وزارة العدل، الوزارة المنتدب

 .تنظيم التكوين والتأهيل المهني و لمرافقة لصالح المحبوسين ةالمتضمن

  بالتنسيق مع  "مهنتي" أرضية إدراج فئة المتأخرين دراسيا والشباب في خطر في  -

 .اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

 تحويل مركزين للتكوين المهني و التمهين الى مراكز تكوين مهني في   -

  (.مركز التكوين بوكرش دمحم )والية توقرت 

  (.مركز بني يخلف) والية بني عباس 
 

 :التقنية المجاالت في جودة التكوين مجال ترقيةفي : ثامناً 

التكوين المهني منبع  "تحت شعار  تنظيم الطبعة األولى للصالون الوطني لإلبتكار 

 .0301ماي  17و  17، يومي  للمؤتمراتالدولي  المركز، في " اإلبداع و اإلبتكار

 : من بين أهداف المعرض   

 ،المرافقة المختلفة والهيئات المؤسسات ،والمهنيين المشايع حاملي بين التقريب .1

 ،المصغرة و  المؤسسات الناشئة ميدان في الشباب دماجعلى إ المساعدة .0

 إبراز قيمة المشاريع المعدة من قبل متخرجي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، .0

 .المتميزة  دعم قطاعات الصناعة والفالحة لمشاريع المتربصين .0

 .لصناعيةا للملكية الوطني المعهد اختراع ةءبرا من لالستفادة القابلة لمشاريعبحث ا  .5
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 10/20/0200الى   20/20من  0202سنة  الثالث المحور

 

 

 

عصرنة          

ورقمنة نشاطات 
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  وضع منصة جديدة  خاصة بالتوجيه والتسجيل عبر الخط لطالبي

 ( 7منصة مهنتي)التكوين 

  للملكية   تم تسجيل اسم المنصة لدى المعهد الوطني الجزائري - 

 .(INAPI) الصناعية 

 .0303في المنصة المتربصين المسجلين لدورة فيفري أدرج  - 

   تم وضع منصة جديدة خاصة بالهندسة البيداغوجية للبرامج

من أجل تحيين  ،(منصة تكويني)والمناهج لفائدة مكوني القطاع 

  .المناهجووتوحيد البرامج 

  تحيين النظام المعلوماتي الجغرافي للقطاع البدء في عملية

(SIG .) (بمؤسسات  خاصة وإحصائية رقمية معطيات يوفر

 (.القطاع المتواجدة على المستوى الوطني

  ما يلي في مجال الهياكل وشبكات االتصاالت تم إجراء : 

   إجراء تدقيق(AUDIT )لمركز البيانات. 

   إقتناء شهادة أمن تم(SSL)  الويب"لتأمين موقع".  

  (ميقابيت 13)ربط باأللياف البصرية لتنصيب وصلتين ل.  

  وضع نظام التحاضر المرئي عن بعد على مستوى القطاع:      

في اإلدارة المركزية Webex(Cisco  ) نظام  مع استعمال

 .والمديريات الوالئية

  العامة  اإلجراءات اإلدارية بالتعاون مع مصالح المديريةتبسيط

 7للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

لجنة وطنية تحت إشراف المديرية العامة للوظيفة  يبنصت)

 (.العمومية بمشاركة مختلف القطاعات المعنية

   اكاديمية 33تم إعداد دفتر الشروط الخاص باقتناءIT    خاصة

 .االعالم و االتصالتكنولوجيات ب

  درس تعليمي في قناة المعرفة 14تسجيل تم. 

 

 

 :تم إنجاز العمليات التاليةعصرنة ورقمنة القطاع خالل هذه الفترة في إطار

    مهنتي" األنترنت عبر والتوجيه التسجيل أرضية وإثراء وتدعيم تم إستعمال -
"MIHNATI   

 . 0301 مارس لدخول بالنسبة   

 .إناث 31000منهم  131307 :عدد المسجلين  -

 .إناث 30000منهم  103111: عدد المدمجين  -

 الرقمية الوثائقية المكتبة في الدراسات وبرامج المراجع اإلنطالق في برنامج نشر 

 .وجعلها قابلة التحميل لكافة المؤسسات والمفتوحة مهنتي مستوى على

 طور في  والتالميذ والمتمهنين المتربصين كل إدراج قصد جديدة واجهة تطوير 

  (saisie de masse) . الوصاية تحت المؤسسات مستوى على التكوين

 :01/33/0301إلى غاية saisie de masse إطارعملية في المسجلين بلغ عدد       

  03 710 :0317 سبتمبر دورة/  0303: 0317 فيفري دورة -

   30 170: 0311 سبتمبر دورة/ 11 771: 0311 فيفري دورة -

 يمهنت إستعمال أرضية لمتابعة مخصص إلكتروني بريد حساب إنشاء       

mihnati-at@mfep.gov.dz  والمؤسسات المديريات لتبادل المعلومات مع . 

 مخصصة) : "تكويني" الجديدة األرضية ودعم إستعمال البدء في مشروع تعزيز -

 .(القطاع  مكوني مستوى وتحسين للتكوين

 المسار وتسيير متابعة تخص: ( لمهنتي إمتداداً )  جديدة أرضية البدء في وضع -

 .والخاصة العمومية التكوين المؤسسات وتالميذ متربصي لكل الدراسي

بهدف " تمكيني" ( e- learning)  بعد عن للتعليم جديدة البدء في مشروع ألرضية -

 .القطاع و متمهني متربصي تكوين تدعيم

 .( GED نظام) لوثائق القطاع اإللكتروني للتسيير جديدة أرضية الشروع في وضع -

    الخاصة المؤسسات إلنشاء اإلعتماد طلبات لمتابعة معلوماتي تطبيق تم وضع -

  .وتسييرها المهني التعليم أو للتكوين

 أكبر حماية لضمان المقاييس حسب: البيانات الخاص بالوزارة مركز البدء في تحديث -

  .والمواطنين عامة لمستخدمي القطاع أفضل خدمات وتقديم للمعطيات

 للمديريات اإللكترونية المواقع ومختلف القطاع بوابة اإلنطالق في برنامج تحديث -

 7 الخدمات أو التصميم يخص فيما سواء:  الوالئية
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عصرنة          

ورقمنة نشاطات 

 القطاع

 

 :   (SIG)  للقطاع  الجغرافي اإلعالم منظومة وتعزيز تحيين -

حديث  أدوات وتقديم فيديو ووحدات صور رقمية ، تدوينه بمعطيات خالل من  

  .القطاع منشآت لترقية القرارات إتخاذ على للمساعدة

 .القطاع مؤسسات لصالح و اإلتصال اإلعالم تكنولوجيات في  أكاديمية 42 إقتناء -

 تكوين بإدراج سيسكو أكاديميات خالل من الدولي والتصديق الكفاءات تدعيم -

                                                             : :                                                             هما  جديدين وتصديق

« Get –connected, entrepreneurship et cyber security » .  

وتدعيمه بتجهيزات حديثة  (TIC)في التقنيات الحديثة  متخصص معهد إنشاء -

  7تعاون مع مؤسسات رائدة في هذا المجالبال

 10/20/0200الى   20/20من  0202سنة  الرابع المحور

 

 

التكوين في 

المؤسسات 

الخاصة 

 المعتمدة

 

 

 

المحدد لشروط تسيير وإنشاء المؤسسات   مراجعة اإلطار التنظيمي

 7الخاصة للتكوين أو التعليم المهني ومراقبتها

 7مؤسسة( 111)عدد المؤسسات الخاصة المعتمدة   -

المعدل المحدد  لشروط إنشاء و فتح و   اصدار مرسوم تنفيذي -2

الجريدة الرسمية )مراقبة المؤسسة الخاصة للتكوين أوالتعليم المهني 

 (. 10/13/0303، 00رقم 

إصدار القرار الوزاري المعدل المحدد لدفتر الشروط المتعلق  -0

. الخاصة للتكوين أوالتعليم المهني وفتحها ومراقبتهابإنشاء المؤسسة 

 (.17/11/0303، 17الجريدة الرسمية رقم )

 : دف من هذه المراجعة هواله

تخفيف اإلجراءات اإلدارية الخاصة بدراسة الملف وتقليص آجال  27

 7باعتماد المركزية منح قرار اإلعتمادمنح التراخيص 

المؤسسات الخاصة بالخريطة البيداغوجية للوالية  ضرورة إلتزام 07

 .وضبط التخصصات المرخص بالتكوين فيها

تسجيل كل المتكونين المنتسبين لهذه المؤسسات في أرضية  37

 .في رقم حساب خاص بهم( مهنتي)

ضمان مراقبة االلتزام الدائم  بدفتر الشروط  الخاص بهذه  17

 .الوالئيةالمؤسسات التكوينية على مستوى المديريات 

 : تسيير و إنشاء مؤسسات التكوين الخاصة -

للقرار المؤرخ  ضع حيز التنفيذتم خالل هذه الفترة تجسيد مختلف المسائل الخاصة بو 

، الذي يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة 21/20/0202في 

 7للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها

  رضية رقميةفي أالتنفيذ تسجيل متربصي المؤسسات الخاصة  وضع حيزتم. 

  للتكوين المهنيتحيين السجل الوطني للمؤسسات الخاصة تم. 

  الهيكليةتبسيط المعايير مذكرة تتعلق بوضع حيز التنفيذ تم . 

 إسداء تعليمة لتقليص آجال دراسة ملفات طلبات االعتماد. 

 مؤسسات الخاصة في التكوين المهنيتحيين القرار المتعلق بكيفيات  تفتيش ال . 

   إعتماد، )تم إعداد أنماط نموذجية وموحدة للقرارات المتعلقة بالمؤسسات الخاصة

 ( .االعتماد  سحب او تعديل قرار

 طلبات اإلعتماد ات المتعلقة بإنشاء لجان الواليات لدراسة قراروضع حيز التنفيذ لل

 .إلنشاء مؤسسة خاصة

  الوالئية المكلفة بدراسة طلبات االعتمادتم تنصيب اللجان. 
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 10/20/0200الى   20/20من  0202سنة  الخامس لمحورا

 

 

 

 

تكييف اإلطار 

التشريعي 

 والتنظيمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7المراسيم التنفيذية: أوالً 

،يحدد 0303/ 33/ 11المؤرخ في 100-03مرسوم تنفيذي  رقم  .2

:  01الجريدة الرسمية عدد .  )كيفيات دفع شبه الراتب للمتمهن

03/33/0303.) 

، يحدد 10/13/0303لمؤرخ فيا 010 -03 مرسوم تنفيذي رقم .0

كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية 

:  10 الجريدة الرسمية عدد  .  )لألطراف المتميزة في مجال التمهين

10/13/0303.) 

يحدد ، 10/13/0303 المؤرخ في 010-03مرسوم تنفيذي رقم  .3

وكذا كيفيات منح منحة التأطير  شروط تعيين معلم التمهين ومهامه

 (.10/13/0303: 10الجريدة الرسمية عدد ) .البيداغوجي للمتمهنين

   يعدل ، 00/11/0303المؤرخ في  003-03رقم  مرسوم تنفيذي .1

، 10/37/0317 المؤرخ في 110-17ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 

 التعليم المهنيالذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو 

 (. 30/10/0303: 71الجريدة الرسمية عدد .)هاوفتحها ومراقبت

، يعدل 11/10/0303المؤرخ في  077-03مرسوم تنفيذي رقم  .4

، الذي 0331/ 13/ 1المؤرخ  011-31ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 

. يحدد القانون األساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين

 (. 07/10/0303:  77لرسمية عدد الجريدة ا)

 ً  7القرارات الوزارية المشتركة: ثانيا

، يعدل ويتمم  7575/ 72/55 في مؤرخ مشترك وزاري قرار .1

يحدد ، الذي 7512/ 77/55في  القرار الوزاري المشترك المؤرخ

وشروط الوطني المتخصص في التكوين المهني   معهدالتصنيف 

 07الجريدة الرسمية عدد  ) .بالمناصب العليا التابعة له اإللتحاق

  (. 03/31/0303المؤرخة في 

 (:قيد اإلعداد)مشاريع القوانين  :أوالً 

، 30/0337/ 00المؤرخ في  37-37مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم .1

 (. تم اإلعداد وهو قيد المراجعة)  والتعليم المهنيينللتكوين المتضمن القانون التوجيهي 

 :في الجريدة الرسمية نصوص تنظيمية تم صدورها: ثانياً 

 I- المراسيم التنفيذية: 

إنشاء مركز  ،  المتضمن17/31/0301المؤرخ في  00-01مرسوم تنفيذي رقم  .2

وطني لالمتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين وتحديد مهامه وتنظيمه 

 (. 03/31/0301المؤرخة في  33صدر في الجريدة الرسمية عدد  . )وسيره

الذي يحدد كيفيات تنفيذ  ، 17/33/0301المؤرخ في  030 -01مرسوم تنفيذي رقم  .0

التابعين لإلدارة من طرف سلك المفتشين في مجال التمهين  جية المراقبة التقنية والبيداغو

 (. 03/33/0301المؤرخة في  01الجريدة الرسمية عدد  .  )المكلفة بالتكوين المهني

الذي يحدد كيفيات سير ،   03/33/0301المؤرخ في   011 -01رقم مرسوم تنفيذي  .3

 01الجريدة الرسمية عدد . )بالتمهين وتسوية النزاعات المتعلقة اللّجنة الخاصة للمصالحة

 (. 30/31/0301المؤرخة في 
 

II- القرارات الوزارية المشتركة: 

األسالك  ، يتضمن وضع  بعض0301/ 30/ 37مؤرخفي مشترك قراروزاري .1

النوعية التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة 

المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي ) الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 

 03الجريدة الرسمية عدد (.) الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معارفهم

 (.17/30/0301المؤرخة في 
 

III -  وزاريةالقرارات ال: 

، يتضمن 0311/ 01/30، يعدل القرار المؤرخ في 0301/ 13/30قرار مؤرخ في . 1 .1

صدر في . ) تعيين أعضاء  اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين

 (. 07/30/0301المؤرخة في  10الجريدة الرسمية عدد 
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تكييف اإلطار 

التشريعي 

 والتنظيمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، يعدل ويتمم 72/55/7575 في مؤرخ مشترك وزاري قرار .0

، الذي يحدد 0311/ 11/13في  الوزاري المشترك المؤرخ القرار

بالمناصب  تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط اإللتحاق

 07صدر في الجريدة الرسمية عدد .) العليا التابعة له،المعدل والمتمم

 (. 03/31/0303المؤرخة في 

 ، يعدل ويتمم 72/55/7575في مؤرخ مشترك وزاري قرار .1

، الذي يحدد 0311/ 11/31 القرار الوزاري المشترك المؤرخ في

ب العليا بالمناص االلتحاقو شروط  تصنيف معهد التعليم المهني

المؤرخة في  07صدر في الجريدة الرسمية عدد ) .التابعة له

03/31/0303 .) 

، يحدد كيفيات  03/37/0303 في مؤرخ مشترك وزاري قرار .1

لمؤسسات العمومية التوجيه واإلنتقاء لتنصيب المتمهنين على مستوى ا

ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع االقتصادي للجيش 

المؤرخة في  33صدر في الجريدة الرسمية عدد ) .الوطني الشعبي

03/37/0303.) 

 تعداد حدد، ت0303/  03/31 في ةؤرخات وزارية مشتركة مقرار 47
 في لعامليناالشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص باألعوان    مناصب

التكوين  مديريات بعنوان  الخدمات الصيانة أو أو الحفظ نشاطات

صدرت في .) ومؤسسات التكوين المختلفة  للواليات المهنيين والتعليم

 (.11/51/7571المؤرخة في  50الجريدة الرسمية  عدد 

يعدل ويتمم ، 0303/ 01/11  في مؤرخ مشترك وزاري قرار 17

يحدد ، الذي 7512/ 77/55في  القرار الوزاري المشترك المؤرخ

وشروط الوطني المتخصص في التكوين المهني   معهدالتصنيف 

صدر في الجريدة الرسمية عدد ) .بالمناصب العليا التابعة له االلتحاق

 (.57/51/7571المؤرخة في  51

،يحدد تنظيم   0303/ 01/10في مؤرخ مشترك وزاري قرار 17

  المديرية  المنتدبة   للتكوين  والتعليم المهنيين في مصالح  ومكاتب

 (.30/30/0301المؤرخة في  37في الجريدة الرسمية عدد صدر )
 

 

 

 :تنظيمية قيد اإلصدار في الجريدة الرسميةنصوص : ثالثا

ألسالك الخاصة بالتكوين بعنوان ا المناصب العليا عدد قرار وزاري  مشترك يحدد .1

 .والتعليم المهنيين

 :النصوص التنظيمية التي نشرت على المستوى الداخلي:رابعا

I - قرارات وزارية مشتركة : 

يتضمن حل ملحقة  ، 0301مارس   00 في مؤرخ 10رقم  مشترك وزاري قرار

الجزائر وتحويل  –زيار عبد القادر التابعة لمركز التكوين المهني والتمهين بولوغين 

 .  أمالكها  إلى الوزارة المنتدبة لدى الوزير األول، المكلفة بالمؤسسات المصغرة 

II - قرارات وزارية : 

  ، يحدد رزنامة اإلمتحانات 0301/ 11/31المؤرخ في  73قرار وزاري رقم 7 2

 .  0301ومارس وسبتمبر  0303، دخول ديسمبر 0303/0301والتقييمات والعطل لسنة 

، يحدد شروط وكيفيات تنظيم 0301/ 01/31مؤرخ في  130قرار وزاري رقم  .0

 .نماذجها وتسليم الشهادات المتوجة ألطوار التعليم المهني وكذا

 ، المتضمن إنشاء الصالون 0301/ 13/30المؤرخ في  110قرار وزاري رقم  37

 .في التكوين و التعليم المهنيين، و تحديد كيفيات تنظيمه و سيره لالبتكارالوطني 

 ،يحدد كيفيات تنظيم و سير 0301/ 30/ 37مؤرخ في  037قرار وزاري رقم  17

 . المهني العليا المتوجة للطور الثاني لمسار التعليم المهنياالمتحانات لنيل شهادة التعليم 

 ،يؤسس دفتر متابعة فترات 0301/ 11/30مؤرخ في  010قرار وزاري رقم  47

 .التكوين في الوسط المهني لتالميذ الطور الثاني لمسار التعليم المهني 

 يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي  ، 0301/ 07/30مؤرخ في  077قرار رقم  17

 .للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين

III- مقرارات وزارية وتعليمات: 

، المتضمن إنشاء لجنة مؤقتة مكلفة  0301/ 01/31المؤرخ في  13مقرر رقم  27

 شهادة البدراسة وضعية المتخرجين الذين أنهوا تكوينهم بنجاح ولم تسلم لهم 

 .القانونية ، تتعلق بإعداد  مشاريع النصوص0301/ 33/ 11  :21رقم تعليمة  07

IV- مناشير وزارية: 

 ، يتعلق ببرنامج إستقبال وتأطير 00/33/0301المؤرخ في  1منشور وزاري رقم 27

 .ومرافقة المتربصين األجانب المستفيدين من منحة الحكومة الجزائرية

وجه لمدراء التكوين والتعليم م  03/33/0301 المؤرخ في 0منشور وزاري رقم  .0

 .0301المتعلق بـتحضير دخول التكوين المهني لدورة سبتمبر والمهنيين 
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تكييف اإلطار 

التشريعي 

 والتنظيمي 

 

 

 

 

 

 

 

 ً  : الوزارية القرارات: ثالثا

I- الصادرة في الجريدة الرسمية: 

 ، يعدل القرار المؤرخ في0303/ 30/ 33 قرار مؤرخ في .2

القطاعية للصفقات  ، يتضمن تعيين أعضاء  اللجنة0311/ 01/30

المؤرخة  00 الجريدة الرسمية عدد. )لوزارة التكوين والتعليم المهنيين

 (. 01/30/0303في 

في  ، يعدل و يتمم  القرار المؤرخ11/37/0303 قرار مؤرخ في .0

، الذي يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة 0317/ 30/11

الجريدة در في ) .فتحها و مراقبتهاالخاصة للتكوين أو التعليم المهني و 

 (.17/11/0303المؤرخة في  17الرسمية عدد 

II- نشرت على المستوى الداخلي التي: 

، يعرف معابر التكوين 0303/ 33/30مؤرخ في 10قرار رقم   27

المهني ويحدد شروط اإللتحاق وكيفيات تنظيم وتقييم وتتويج التكوين 

 .وكذا الدليل المتعلق بها

،يعدل ويتمم  0303/ 07/31 مؤرخ في 010قرار وزاري رقم  .0

، الذي  يحدد 0311نوفمبر 13المؤرخ في  077القرار الوزاري رقم 

رزنامة االمتحانات والتقييمات والعـطل للسداسي األول والسداسي 

ودخولي فـيفري 2020 /2019الثاني لسـنة الـتكوين و التعليم المهنيين 

 .    2020وسبتمبر 

، يتضمن كيفيات تنظيم 0303/ 11/31 مؤرخ في 110قرار رقم  .3

المسابقة الوطنية لإللتحاق بالمنصب العالي مدير معهد وطني 

متخصص في التكوين المهني مدير معهد التعليم المهني ومدير مركز 

 . التكوين المهني والتمهين

، يتضمن تحديد تشكيلة 0303 / 11/37مؤرخ في 007قرار رقم  17

ومهام اللجنة الوزارية المكلفة بمراقبة مدى مطابقة ملفات الترشح 

للشروط القانونية المنصوص عليها في المسابقة لإللتحاق بالمنصب 

العالي مدير معهد وطني متخصص في التكوين المهني مدير معهد 

 . التعليم المهني ومدير مركز التكوين المهني والتمهين

، يتضمن كيفيات 13/13/0303مؤرخ في  000قرار وزاري رقم  .4

إستغالل المناصب المالية الممنوحة في إطار ميزانيات التسيير 

 .للهيئات والمؤسسات التكوينية التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين

 :مشاريع نصوص تنظيمية تم إعدادها وهي قيد الدراسة :خامسا

I- مراسيم تنفيذية : 

مرسوم تنفيذي يتعلق بالرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على مشروع  27

 . التمهين

 .يحدد شروط وكيفيات تتويج التكوين المهني المتواصلمرسوم تنفيذي مشروع . 0

        03 المؤرخ في  010-37رقم يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  مرسوم تنفيذي مشروع 37

 .، الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني0337سبتمبر سنة 

 اريع مراسيم تنفيذية تتعلق باإلنشاء القانوني لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين مش 47

 :، ويتعلق األمر ب0301لسنة 

 تضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني ي روع مرسوم تنفيذي مش

 ،وتحويل مراكز للتكوين المهني إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني

 التمهين وتحويل ملحقتي  تنفيذي يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني مشروع مرسوم

 والتمهين، للتكوين المهني والتمهين مركزين  إلىمركزين للتكوين المهني والتمهين  

 مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء معهد للتعليم المهني. 

مشاريع نصوص مذكورة أدناه في اطار أشغال  اللجنة الخاصة المكلفة  31  تم إعداد 47

 :       لقطاع لبإعادة النظر في تنظيم التسيير اإلداري والمالي للمؤسسات التابعة 

  المخصصة بعنوان نفقات  اإلعتماداتمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلحاق تسيير

 .وزارةالمصالح الالمركزية للمستخدمي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين ب

 00المؤرخ في  170-11 رقم يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي مشروع مرسوم تنفيذي 

، الذي يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في 0311يونيو سنة 

 ،                     التكوين المهني والتمهين لألشخاص المعوقين جسديا

  03المؤرخ في  103-10مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 

 ،، الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني 0310أبريل سنة 

 المؤرخ في  103-10يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم مشروع مرسوم تنفيذي

 ،يحدد القانون األساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة  ،الذي 11/30/0311

  03 المؤرخ في 010-37رقم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 

 ،                                   ، الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني0337سبتمبر سنة 

 0المؤرخ في  17-10تمم المرسوم التنفيذي  رقم يعدل وي يمشروع مرسوم تنفيذ 

، الذي يحدد قواعد تنظيم 0310مارس سنة  0الموافق  1003جمادى األولى عام 

 . مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الوالية وسيرها
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حدد رزنامة ي،0303/ 07/13 مؤرخ في  001قرار وزاري رقم  .1

مات والعـطل للسداسي األول والسداسي الثاني لسـنة االمتحانات والتقيي

وسبتمبر  ودخولي فـيفري   0303/0301الـتكوين و التعليم المهنيين 

0301. 

 المقررات الوزارية: رابعا

، يتضمن إنشاء لجنة 0303/ 31/30مؤرخ في  103مقرر رقم  .2

 .وزارية مكلفة بدراسة ملفات توزيع السكنات اإللزامية

، يتضمن فتح مسابقة 0303/ 11/31 مؤرخ في 110رقم مقرر  .0

وطنية للتعيين في المنصب العالي مدير معهد وطني متخصص في 

التكوين المهني مدير معهد التعليم المهني ومدير مركز التكوين المهني 

 . والتمهين

تمم ويعدل المقرر ، ي  0303/ 37/31مؤرخ في  010مقرر رقم  37

نة وزارية ج، يتضمن إنشاء ل0303/ 30/ 31مؤرخ في  103رقم 

 . مكلفة بدراسة ملفات توزيع السكنات اإللزامية

، يتضمن إنشاء خلية  0303/ 17/11 المؤرخ في 013مقرر رقم  17

للسهر على متابعة تطبيق تدابير الوقاية للحد من تفشي فيروس كورونا 

 .على مستوى قطاع التكوين والتعليم المهنيين( 11-كوفيد ) 

، يتضمن إنشاء لجنة 0303/ 11/ 11المؤرخ في  037مقرر رقم  .4

فبراير  00المؤرخ في  37-37خاصة مكلفة بمراجعة القانون رقم 

 .، المتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين0337

 ً  المناشير الوزارية: خامسا

، يتعلق بفتح مسابقة 0303/ 11/31 مؤرخ في 30منشور رقم  .2

وطنية للتعيين في المنصب العالي مدير معهد وطني متخصص في 

التكوين المهني مدير معهد التعليم المهني ومدير مركز التكوين المهني 

 . والتمهين

ثالثة مناشير وزارية متعلقة باستئناف التكوين وتحضير الدخول 7 0

 :بتواريخ 0303/0301لسنة 

 . 0303جويلية 0المؤرخ في  31المنشور رقم 

  .0303أكتوبر 03المؤرخ في  30المنشور رقم 

 .0303ديسمبر  11المؤرخ في  30المنشور رقم 

 

II- قرارات وزارية مشتركة: 

 قرار وزاري مشترك يحدد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني مشروع  27

 .مهين لألشخاص المعوقين جسديا و شروط االلتحاق بالمناصب العليا التابعة لهالتو

  11المؤرخ في مشروع قرار وزاري مشترك يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك .0

 .،المتضمن تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الوالية0313سنة  يونيو

 77في  القرار الوزاري المشترك المؤرخيعدل ويتمم  مشترك وزاري قرارمشروع  37

 الوطني المتخصص في التكوين المهني   معهداليحدد تصنيف ، الذي 7512/ 55/

 .وشروط اإللتحاق بالمناصب العليا التابعة له

 القرار الوزاري المشترك المؤرخ في يعدل ويتمم مشترك وزاري قرارمشروع  .4

وشروط اإللتحاق بالمناصب  ، الذي يحدد تصنيف معهد التعليم المهني0311/ 11/31

 .العليا التابعة له
 

III-القرارات الوزارية: 

يحدد إطار تنظيم المسابقات واالمتحانات واالختبار المهني لاللتحاق  رمشروع قرا 27

 .بالرتب المنتمية لألسالك الخاصة بالتكوين و التعليم المهنيين

 شروط وكيفيات حركة الموظفين التابعين لقطاع التكوين يحدد  مشروع قرار وزاري .0

 . والتعليم المهنيين

قائمة المؤسسات العمومية للتكوين و التعليم المهنيين  يحدد  مشروع قرار وزاري .3

المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس اإلختبارات، اإلمتحانات واالختبار المهني  

 .بالرتب المنتمية لألسالك الخاصة بالتكوين و التعليم المهنيين لاللتحاق

مدراء التكوين والتعليم وزاري يتعلق بسلطة التعيين والتسيير اإلداري لقــرار  .4

 .المهنيين بالواليات 

IV- مناشير وزارية                                                             : 

مشروع منشور وزاري يتعلق بتسيير حظيرة السكنات التابعة لقطاع التكوين والتعليم 

 . المهنيين
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 :على مستوى اإلدارة المركزيةمشاريع نصوص تنظيمية قيد اإلعداد  :سادسا 

I- مراسيم تنفيذية: 

مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل مركز التكوين المهني والتمهين الزاوية  2

إلى المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين  ـ  والية ورقلة ـ العابدية

 .والية توقرت -لألشخاص المعوقين جسديا الزاوية العابدية

  مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بمراجعة القانون األساسي لقطاع التكوين والتعليم  07

تم فتح ورشات لتقديم اإلقتراحات على مستوى مختلف المؤسسات  . )المهنيين

 (.التكوينية

II- قرارات وزارية مشتركة: 

 ظيم الداخلي للمركز الوطني لإلمتحانات نمشروع قرار واري مشترك يحدد الت .2

 .والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين

 11مشروع قرار واري مشترك يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في .0

 . ، الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين0313أفريل 

III- قرارات وزارية : 

 يحدد كيفيات و معايير  إعادة توجيه التالميذ الذين لم يتمكنوا  قرار وزاري مشروع 27

 .من إنهاء الطور األول من مسار التعليم المهني نحو مسار التكوين المهني

 المكلفة بالمصادقة على  سير اللجان وكيفياتمشروع قرار يتضمن إنشاء،تشكيلة  .0

 .الكتب المهنية للمتربصين

 تخصيص معاهد التكوين وكذامشروع قرار وزاري يحدد المقاطعة الجغرافية  .3

 .المهنيينوالتعليم 

 .تحيين قرار وزاري المتضمن القانون الداخلي لمؤسسات التكوين المهني  .1

مشروع قرار وزاري يحدد المقاييس والكيفيات البيداغوجية الخاصة بتكوين  .4
 .األشخاص المعوقين جسديا

 ، يحدد إجراءات 0331جانفي  30المؤرخ في  30مشروع قرار يعدل القرار رقم  .6

التقييم وتنظيم إمتحانات نهاية التربص لتكوين العمال المتخصصين، األعوان 

 .المؤهلين األعوان ذوي الدرجة العالية من التأهيل

    مشروع قرار وزاري يحدد الشعب المهنية للمعاهد الوطنية المتخصصة في  .1
  .التكوين المهني

.مراجعة القرار الوزاري المتضمن النظام الداخلي لمعاهد التعليم المهني .0  
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 7لدى الوزير األول المكلفة بالمؤسسات المصغرة الوزارة المنتدبة -2

 بالتأطير خاص برنامج بتحضير مكلفة مشتركة لجنة تشكيل -  

 .  01/31/0303 المشترك لدور المرافقة

  .في مجال المقاوالتية برنامج خاص بالتكوين إعداد - 

 المصادقة على مشروع برنامج التكوين في مجال  01/10/0303 -

 .01/10/0303  والفرنسية العربية باللغتين  المقاوالتية

 

 7الوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بالمؤسسات المصغرة -2

في المقاوالتية ، تم  والتكوين اإلدماج على والمساعدة المرافقة جهاز بهدف تدعيم  

 : اتخاذ اإلجراءات األتية

 .17/31/0301 التكوين على برنامج المصادقة -

 .  13/30/0301اإلطار بين القطاعين اإلتفاقية إمضاء -

 (. لإلتفاقية حيز التنفيذ وضع كيفيات يحدد وزاري منشور تم إعداد )  

 (.موقعة من طرف ممثلي القطاعين) شهادة تأهيل في المقاوالتية استحداثتم  -

 .المقاوالتية مجال في المكون دليل م اإلنتهاء من إعدادت -

 .همإعداد رزنامة تكوينوفي المقاوالتية  معنيين بالتكوينإنتقاء المكونين التم  -

 خريجي تشجيع المتضمنة ، 30/33/0301في  10 الوزارية رقم التعليمة إصدار   

 .المقاوالتية عالم إلى الولوج على التكوين مؤسسات

  خالل مسارهم التكوينيومرافقة المتكونين  متابعةلتطبيق الدليل المنهجي. 

  إنشاء دار ، المتضمن0311ديسمبر  11المؤرخ في  13إثراء المنشور الوزاري رقم 

 .يالمرافقة و اإلدماج من الجانب التنظيمي و الهيكل
  موجهة إلى مديريات التكوين وال 0301/ 33/ 30مؤرخة في ال 10قم المذكرة رإعداد        

 .عالم المقاوالتية الى ولوجلل  القطاعتشجيع خريجي ب علقةوالتعليم المهنيين بالواليات، والمت

  جي مؤسسات التكوين يالقوائم اإلسمية لخراالنطالق في عمل مشترك الستغالل

التخصصات، المستويات التأهيلية،  في مختلفللسنوات السابقة ، والتعليم المهنيين 

تعليمة رقم  )لبحث إمكانية إنشاء مؤسسات مصغرة  مختلف أنماط و أجهزة التكوين،

 . ( 30/31/0301في المؤرخة  303، و0301 /33/ 31المؤرخة في  007

  تنظيم أيام إعالمية و تحسيسية، لفائدة المتكونين و المتخرجين من مؤسسات تم 

 الوكالة الوطنية لدعم وتنميةو،  ع تفعيل دور المرافقة اإلدماجالتكوين المهني ، م

 .المقاوالتية

 : وزارة العدل والوزارة المنتدبة للمؤسسات المصغرة -0

 .0303 /12/ 17التعاون في التوقيع على إتفاقية   -

تتعلق اإلتفاقية بالتكوين الخاص بنزالء الوسط العقابي وإتاحة  -

 .ةمؤسسات مصغرالفرصة لهم إلنشاء 

 : وزارة العدل والوزارة المنتدبة للمؤسسات المصغرة -0

   مسجلين في  شخص من نزالء الوسط العقابي 16.822تكوين متابعة تجسيد مشروع  - 

 .األرضية الرقمية

على مستوى المؤسسات العقابية وإشرافها  مع  تخصيص دار مرافقة لهذه الفئة - 

 .الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية على مرافقة المحبوسين
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 وزارة المجاهدين و ذوي الحقوق -3

  إبرام إتفاقية تعاون و تنسيق بين وزارة التكوين و التعليم المهنيين  -

 .0303جويلية  31ووزارة المجاهدين و ذوي الحقوق بتاريخ 

       :1130/0303نوفمبر 31إنجاز و خياطة الراية الوطنية بمناسبة  -

 ( .أستاذ 100بمشاركة ،  راية 0703تم خياطة )    

 : وزارة المجاهدين و ذوي الحقوق -3

عداد برنامج في مادة تاريخ وبيداغوجي مكلف إلتقني مشترك تشكيل فوج عمل   -

 .والمتمهنين  لفائدة المتربصين  الثورة الجزائرية

 في التكنولوجيات الحديثة لإلعالم  تشكيل فوج عمل مكلّف بإعداد برنامج التكوين  -

 .واالتصال قصد تكوين موظفي و إطارات وزارة المجاهدين و ذوي الحقوق

االلكترونية لوزارة التكوين و التعليم  خانة في البوابةل اإلنطالق في إعداد مشترك -

 . "المجد و الخلود لشهدائنا االبرار "المهنيين بعنوان 

  :وزارة البيئة -1

 .0303/ 37/ 00تم اإلمضاء على اإلتفاقية بتاريخ  -

      .البيئةرسكلة النفايات و مهن تم إعداد برنامج تكوين خاص بمجال  -

.  تم تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة  -  

  :وزارة البيئة  -1

 .خاص وموحد للتطبيق على المستوى المحليتم إعداد نموذج إتفاقية  -  

  بهدف التنسيق في مجال التكوين  لجان تقنية لتنفيذ البرنامج المسطر 0تم تنصيب  -

 .تسيير النفايات ، المساحات الخضراء ، ومهن البيئة: في تخصصات 

 : الطاقات المتجددة اإلنتقال الطاقوي ووزارة  -5

 . 0303نوفمبر  13لقاء وزاري مشترك بتاريخ    تنظيم    

 صناعة و تركيب            )دعم التكوين في مجال الطاقات المتجددة ) 

 .مستوى تقني و تقني سام( األلواح الشمسية 

 : الطاقات المتجددة اإلنتقال الطاقوي ووزارة  -5

  (.اإلنجازقيد .) إعداد برنامج عمل مشترك خاص بالتكوين في المجال - 

    تخصيص معهد وطني متخصص في الطاقات المتجددة بالتعاون مع وكالة التعاون   -

 (. (TIKAوالتنسيق التركية 

 : المناجم  الطاقة ووزارة  -1

 .مخطط للتكوين في التنقيب المنجمي وضع  - 

   عن الذهب عداد دليل تكويني خاص بالتكوين في التنقيب ا - 

 .وزارة البيئةباالشتراك مع 

 : المناجم  الطاقة ووزارة  -4

بالتنسيق مع  " بالتنقيب المنجمي عن الذهب"تم إعداد برنامج تكويني خاص  -

 .                 المصغرة توزارة  المناجم، وزارة البيئة، والوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسا

 (.   تمنراست، إليزي وجانت)واليات  30استاذ في هذا المجال ، في  00تم تكوين  -

 .   احتياجات التكوين المعبر عنها لمشروع الفوسفات دراسة حولالشروع في إعداد  -

 : الالسلكيةوزارة البريد و المواصالت السلكية و  -1

 :خاللرقمنة الخدمات من  عصرنة ولاتفاقية تهدف تم إعداد    

 ،إستفادة المؤسسات التكوينية من األنترنت بأسعار تفضيلية 

 (.قيد اإلمضاء اتفاقية). الدفع اإللكتروني لحواالت التسجيل المتكونين 

  :الالسلكيةوزارة البريد و المواصالت السلكية و  -1
 تم إعداد إتفاقية لالستفادة المشتركة من أجهزة اإلعالم اآللي المستعملة  

 .اتفاقية قيد اإلمضاء :(البيئةوزارة  و بالتنسيق مع وزارة التربية)     

 

 

 

 

 

  :المرأة وقضايا واألسرة الوطني التضامن وزارة -0

تحيين اإلتفاقية الخاصة بالتكفل بالفئات الخاصة المتواجدة على مستوى مراكز القطاع   -

 ( .                                  إتفاقية قيد اإلمضاء. ) من أجل تأهيلهم للحياة العملية

التكوين والتعليم المهنيين والتضامن  تم إعداد قرار وزاري مشترك بين قطاعات -

والمؤسسات المصغرة قصد تكوين وفتح مجال اإلستفادة الطفولة المسعفة من القروض 

 (..ANADE)التي تمنحها الوكالة الوطنية لدعم المقاوالتية 
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التعاون مع 

مختلف 

القطاعات 

 الوزارية

 

 

 

 

 

 7وزارة الصناعة -1

 تكليف لجنة مشتركة بتجسيد توصيات الملتقى الوطني الخاص بالتمهين   -

 .برنامج عمل مشترك لدعم تكوين وتشغيل الشباب في المؤسسات اإلقتصاديةتسجيل  -

 : التنمية الريفية وزارة الفالحة و -22

تعليبها،  )والفواكه الموسمية  التكوين الخاص بحفظ أو تحويل الخضر دعم

 .استغالل النباتات الصيدالنيةو الزراعة في المناطق الجبليةوالتكوين في (. تجميدها

 : وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي -22

 :تهدف إلى  01/30/0301توقيع إتفاقية تعاون بتاريخ      

  العمل على إحداث توأمة في التكوين بين مؤسسات التكوين في القطاعين. 

  تسهيل تنصيب المتمهنين في المؤسسات السياحية. 

   والصناعة التقليدية تنصيب لجنة مشتركة لترقية التكوين في شعب السياحة 

 : وزارة الثقافة والفنون -10

   فوج عمل لتحديد التخصصات موضوع التكوين تم تنصيب  ،20/03/0202بتاريخ

 . على مستوى المؤسسات التكوينية

   تم عقد إجتماعات وزيارة المؤسسات التكوينية  للتحقق من وجود الظروف المادية   

 .، وبالتالي برمجة التخصصات ذات الصلة والبشرية

   تنظيم يوم  ، و توقيع اتفاقية شراكة إطار بين القطاعين ،17/03/0301بتاريخ                   

 . دراسي لعرض االختصاصات المتعلقة بمجال الصناعة السينماتوغرافية

  التكوين في معهدين بالجزائر تخصصين انطلق 07/30/0301في :             

  Habillement artistiqueوالخياطة الفنية  Projectionniste  األفالمعرض 

 : تخصصات أخرى برمجت  0301دورة سبتمبر   -

موزع /  Eclairagiste مصمم اإلضاءة /Perchman  الصوتمساعد مهندس  

   التجميل الفني /Costumier  مصمم أزياء /   Distributeur de films األفالم 

Maquillage artistique   . 

 .، تيميمونتلمسان، قسنطينة ، غرداية ، بشار: برمجة التخصصات في   تتم -
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 10/20/0200الى   20/20من  0202سنة  السابع المحور

 

 

 

       الشراكة 

 المؤسسات مع

 اإلقتصادية

   وجمعيات

 المجتمع المدني

اإلنفتاح على )

المحيط اإلقتصادي 

 (واإلجتماعي
 

 

 

 

 

 

 

 : المواطنة رباب العمل والكنفيدرالية الجزائرية أل -2

 ، 01/30/0303إمضاء اإلتفاقية بتاريخ   -

 .توفير المواد األولية لخياطة الكمامات واأللبسة الواقية  -

 .11من بين األهداف المسطرة التعاون في مواجهة جائحة كوفيد  -

 ، 01/30/0303تم إمضاء على إتفاقية الشراكة بتاريخ   -

     المواد األولية الموجهة لخياطة الكمامات قامت الكنفدرالية  بتوفير  -

 .واللباس الواقي(  كمامة مليون 3مايقارب )ٍ

 

تم  في اطار ترقية الشراكة مع المؤسسات االقتصادية و جمعيات المجتمع المدني ،

 :استحداث آلية لمتابعة وضع حيز التنفيذ الشراكة على المستوى المحلي
 

 :تطوير الشراكة المحلية من خالل  -

  مع شركاء اقتصاديين محليين اتفاقية خاصة  010وضع حيز التنفيذ 

  (.واليات 33.)  0301إتفاقيات جديدة سنة  37توقيع 

  

إنجاز دليل رقمي يشمل كل اإلتفاقيات إطار التي ابرمها القطاع مع مختلف الدوائر  -

 7 0202إلى  0224الوطني أو المحلي ، من الوزارية و المؤسسات على المستوى 
 :المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك و محيطه -0
   30/63/0303 بتاريخ اتفاقية شراكة إمضاء -

 .خياطة وتوزيع الكماماتلمتطوعين التكوين ومشاركة  -

 .المساهمة في نشر ودعم نشاط المنظمة في المؤسسات  -

 من بين األهداف تحسيس المتربصين من مخاطر المنتوجات        

 .11والمواد المضرة بالصحة والمشاركة في مواجهة جائحة كوفيد

 : الهالل األحمر الجزائري -3

 30/31/0303 بتاريخ االتفاقية إمضاء تم  - 

 .مساهمة متطوعين في خياطة وتوزيع الكمامات  - 

 (الجزائرية للصناعات النسيجية. )للنسيجمؤسسة طايال  -1

                      30/37/0303بمقر المؤسسة بغليزان في  إمضاء اإلتفاقية  -

 (.تمهينلاتهدف إلى تشجيع ).(بحضور سفيرة تركيا في الجزائر) 

 متربص على المدى المتوسط، 1333تم اإلتفاق على إستقبال    -

 . 0303متربص خالل سنة  710تم إدماج في التكوين   -

 :(الجزائرية للصناعات النسيجية7 )مؤسسة طايال للنسيج -1

 مع إطارات مؤسسة طيال، لبحث تجسيد  0301مارس  1تم عقد جلسة عمل يوم  -

 .الشراكة

 متمهن 1030، 0301تم تنصيب الى غاية ماي  -

 .الجزائر Renault شركة رونو -4
يتضمن منح  01/31/0303تم اإلمضاء على ملحق لإلتفاقية بتاريخ  -

دعم التكوين في ) .موجهة للتكوين البيداغوجي( نموذج)سيارة  10

 (.مجال الميكانيك

  .الجزائر Renault شركة رونو -4

 .مؤسسات تكوينية  13 على  0301تم توزيع السيارات في شهري جانفي و فيفري  -
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       الشراكة 

 المؤسسات مع

 اإلقتصادية

   وجمعيات

 المجتمع المدني
اإلنفتاح على )

المحيط اإلقتصادي 

 (واإلجتماعي
 

 

 

 

 

 

 .معية إقرأج -1

 .   01/31/0303تم اإلمضاء على  إتفاقية إطار بتاريخ  -

 .تحديد أطر التعاون بين الوزارة و الجمعيةتهدف إلى  

 

 7معية إقرأج -1

فتح فروع التكوين المهني لتطوير محو األمية تم البدء في متابعة تجسيد اإلتفاقية ب -

 .محو األمية الوظيفي وتكييف التكوين مع المستويات الدراسية للمسجلين في دروس

بالمعهد الوطني للتكوين  01/30/0301تنظيم يوم دراسي حول محو األمية بتاريخ تم  -

 . والتعليم المهنيين باألبيار

 قدماء الكشافة اإلسالمية الجزائرية -1 
 ،17/30/0301تم اإلمضاء على إتفاقية إطار بتاريخ  -
 .مبادئ الكشافة لدى المتربصينتهدف اإلتفاقية إلى تكثيف النشاطات محلياً لغرس   -

 .إنجاز عدة نشاطات على المستوى المحلي تم برمجة و  -

 :الغرفة الوطنية للموثقين - 0

   ، -تهدف هذه االتفاقية إلى تكوين مساعد موثق ـ حسب الطلب   -

 .، تم إعداد البرنامج التكويني00/30/0301بتاريخ   تم اإلمضاء على االتفاقية  -
 

 الحرفيين الجمعية الوطنية للتجار و - 1
 .الجمعيةتهدف هذه اإلتفاقية إلى تنصيب المتربصين للتكوين في الحرف لدى منتسبي 

 ،13/30/0301تم اإلمضاء على اإلتفاقية بتاريخ   -

 .تم اإلمضاء على إتفاقيات خاصة على المستوى المحلي  -

 .األمن عبر الطرقاتاألكاديمية الوطنية للسالمة المرورية و  -22
 .تهدف للحد من حوادث الطرق 13/30/0301تم اإلمضاء على اإلتفاقية بتاريخ   -
 على المستوى المحلي،تجسيد تم اإلمضاء على إتفاقيات    -
 .0301تم تنظيم يوم تحسيسي عبر كافة  المؤسسات التكوينية خالل شهر رمضان   -

 ،حوادث المرورالجمعية الوطنية للوقاية من  -22

 ، 13/30/0301تم اإلمضاء على اإلتفاقية بتاريخ  -

 .تهدف المساهمة في الحد حوادث الطرقات -

 نادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة -20 
 .0301/ 30/ 31تم تجديد اإلتفاقية بتاريخ   - 

 .تهدف لدعم وترقية التكوين في بعض التخصصات  - 
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 21/55/7571الى   57/51من  0202سنة  الثامن المحور

 

 

 

 

 

 التعاون

 الدولي

 

 

 

 

 

 الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي: 
،  (موريتانيا، مالي، النيجر) : وضع برنامج خاص بدول الساحل -

 .للتعاون في مجال التكوين المهني

 زيارة خاصة من المدير العام للوكالة وممثل القطاع    -

 .0303أكتوبر   00-01إلى دولة النيجر بتاريخ     

 

 

 برنامج المنح التي تقدمها الجزائر لفائدة الدول اإلفريقية والعربية: 
 

ينتمون إلى ) في المؤسسات التكوينية  لمتربصين األجانبالتكفل با -

مع ضمان إستمرار متابعة وضعية إقامتهم ( دولة إفريقية وعربية 15

 .أثناء جائحة كورونا

 والعربية اإلفريقية الدول لفائدة الجزائر تقدمها التي المنح برنامج: 

 . تخصيص منح للتكوين المهني: دعم التعاون مع موريتانيا -

 .رعايا  فلسطينيين تسجيل: التعاون مع  دولة فلسطين -

 .متابعة تكوين المتربصين األجانب المستفيدين من منحة الحكومة الجزائرية -

 .متربص أنهوا تكوينهم 100إقتناء وتسليم تذاكر العودة ل  -

  .(الرحالت الدوليةاستئناف برنامج عودة المتربصين مقترن ب)      

  منظمة األمم المتحدة للطفولة اليونيسيف(UNICEF) 

 :و تتعلق بــ  7575/ 50/ 10أبرمت اإلتفاقية بتاريخ   

 .للوقاية من الوباءاإلستفادة من هبات بيداغوجية وتجهيزات  -

 .مشروع إدماج كفاءات الحياة  في برامج التكوين المهني  -

 

  منظمة األمم المتحدة للطفولة اليونيسيف(UNICEF) 

 .تم توزيع الهبات الخاصة على المؤسسات التكوينية   

 

  ياألوروباإلتحاد : 
      :   متعدد القطاعات"  AFEQ 1" " 1آفاق" متابعة تجسيد برنامج  

: واليات 0إستفادت منه . ) خاص بتكييف التكوين التشغيل والمؤهالت

 (. بجاية ، بومرداس والبليدة 

  ياألوروباإلتحاد : 

عالن عن إنتهاء ، لإل 0301مارس  03قصر المؤتمرات بتاريخ تنظيم ملتقى إعالمي ب

  .( 1AFEQ) 1برنامج آفاق

  وكالة التعاون والتنمية التركية ( تيكاTIKA :) 

 .انشاء مؤسسة تكوينية في مجال الطاقات المتجددةمشروع    

   وكالة التعاون والتنمية التركية ( تيكاTIKA :) 
 . بالتنسيق مع وزارة اإلنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ، متابعة تجسيد المشروع 

  وكالة التعاون األلمانية(GIZ) للعمل الدولي والمكتب : 
 .   توظيفالآليات  مشروع تحسين: 1توظيف متابعة مشروع

   وكالة التعاون األلمانية(GIZ) للعمل الدولي والمكتب : 
 .الرقمية األرضية إعداد في و اإلنطالق التوجيه أداة إنهاء : 0 مشروع توظيفمتابعة   
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 التعاون

 الدولي

 

  الوكالة الهولندية للمؤسسات(RVO .) 

 .مشروع تكويني في مجال إصالح وصناعة السفن
  الوكالة الهولندية للمؤسسات(RVO .) 

 سفارة مملكة هولندا بالجزائر متابعة المشروع بالتنسيق مع  

 برنامج المساعدة التقنية البريطانية : 
 .الجزائرية الصادرات لتحسين القطاعات بين مشروع  

 برنامج المساعدة التقنية البريطانية : 
       المشروع بإطالق والمتعلقين المرئي التحاضر طريق عن اجتماعين في المشاركة

  (. رئيسية إتصال نقطة التجارة وزارة / القطاعات بين مشروع) 

 ي الوكالة الكورية للتعاون الدول (KOICA):  

      تخصيص مؤسسة تكوين مهني في مجال تقنيات اإلعالم مشروع    
واإلتصال ، على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد هللا، والية 

 .بالتعاون مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات الناشئةالجزائر، 

 ي الوكالة الكورية للتعاون الدول (KOICA): 
في معهد متخصص في سيدي عبد هللا  (KOICA)مشروع في طور الدراسة مع الشريك 

 .بوالية الجزائر

 10/20/0200الى   20/20من  0202سنة  التاسع المحور

 

زيارات العمل 

والتفقد 

 الميدانية

 في الواليات

  

 .0303فبراير  03 :والية سطيف  -2

 .0303مارس  30 :والية المدية  -0

 .0303مارس  10: والية خنشلة  -3

 .0303مارس  00 :والية بومرداس  -1

 (عملية إنتاج الكمامات اإلشراف على إنطالق)  

 .0303أفريل  17: والية الجزائر  -4

  مع وزير الصحة والسكان و إصالح المستشفيات لمتابعة جهود  

 (معهد بئر خادم.)القطاع في خياطة الكمامات

 .0303ماي  30 :والية قسنطينة  -1

 .11حملة تحسيسية خاصة بالوقاية من كوفيد المساهمة في    

 .0303ماي  10 : الجزائروالية   -1

 .زيارة مشروع المعهد الوطني المتخصص بالرحمانية  

 .0303جوان  03 :واليتي بسكرة و باتنة -0

 .مع الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة  

 

 .0301 جانفي 13: والية تيبازة -2

التضامن ، والتي تدخل في إطار تنفيذ البرنامج تمت الزيارة بمعية  السيدة وزيرة 

 .الوطني لترقية المرأة الماكثة بالبيت

 0301جانفي  11: والية تيسمسيلت  -0

 التكفل باحتياجات مناطق الظل من حيث التكوين ، -

 .مساعدة خريجي التكوين حاملي المشاريع من أجل تسويق منتوجاتهم -

 03017جانفي  00: األغواط  ةوالي -3

 .تحسين ظروف معيشة المتربصين ذوي اإلحتياجات الخاصة داخل المؤسسة  -

 .ليلب معهد وطني متخصص في صناعات الغاز ومشتقاتهإنشاء  -

 .0301جانفي  03: الجلفةوالية   -1

 7اإلعالن عن التكوين في مجال السكك الحديدية    

 0301فيفري  37:  والية البويرة -4

 .في الجزائر مع ممثل اليونسيف    

 .جهيزات بيداغوجية وطبيةتمنح مؤسسات الوالية     
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زيارات العمل 

والتفقد 

 الميدانية

 في الواليات

 

 . 0303جوان  01: والية المسيلة -1

 .مع الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة    

 .0303أوت  30 :والية  غليزان  -22

 .مع سفيرة تركيا بالجزائر    

 ".طيال"زيارة المجمع الجزائري التركي     

 .0303أوت  03 :والية بومرداس  -22

 .الصيدية مع وزير الصيد البحري و المنتجات    

 .مشروع التكوين المتخصص في مجاالت الصيد البحري     

                                      0303أوت  07 :والية الجزائر العاصمة -20

 .المعهد الوطني المتخصص بسيدي عبد هللا

 .0303سبتمبر 07و  01:واليتي تمنراست وإليزي -23

البيئة والوزير المنتدب المكلف  مع كل من وزير المناجم  ووزيرة

بالمؤسسات المصغرة ومستشار السيد  رئيس الجمهورية المكلف 

 .بالمجتمع المدني و الجالية الوطنية  بالخارج

 .مشروع اإلستغالل  المنجمي للذهب 

 .0303أكتوبر  13 :والية تيارت  -21

 .0303أكتوبر  00يوم : والية معسكر  -24

 .الدستورحملة االستفتاء على المساهمة في     

 :0303أكتوبر  01 :والية الطارف  -21

 .الدستورحملة االستفتاء على المساهمة في  

 0303نوفمبر  30يوم والية الجزائر العاصمة،   -21

 .تفقد  مشروع إنجاز معهد وطني متخصص  زيارة      

 

 .0301مارس  00: والية برج بوعريريج   -1

 .رفقة السيدة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة 

   والسماح للمتكونين  بالمؤسسات التكوينية   بعث النشاطات الثقافية والرياضية 

 .الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضةبالمشاركة في مختلف المنافسات 

 0301مارس  07: والية وهران   -1

 . 0301اإلشراف على الدخول الرسمي للتكوين والتعليم المهنيين دورة مارس   -

 تدشين مؤسسات تكوينية - 

 :  0301 أفريل 31: والية البليدة  -0

 /  CEIMIعقد اتفاقية مع مجمع  -     

 .مع جامعة سعد دحلب  عقد إتقاقية  -     

 .0301ماي  3 :بني عباس ةوالي -1

 .تحويل مركز التكوين بني يخلف إلى مركزمتخصص في تكوين الفئات الخاصة     

 .0301ماي  06: بشار الية و -22

 .فتح تخصص في مجال السينما و السمعي البصري -   

 .ومديرية البيئة لوالية بشار إتفاقيات شراكة بين المديرية الوالئية ومؤسسة إينور -   

 0301ماي  13 :والية توقرت -22

بتوقرت إلى مركز تكوين " بوكرش دمحم " تحويل مركز التكوين المهني والتمهين 

 .متخصص في تكوين الفئات الخاصة مهني
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 10/20/0200الى   20/20من  0202سنة  العاشر المحور

 

 

 

 

 

 

تقييم نشاطات 

المؤسسات 

وتفعيل دور 

 المفتشية العامة

 

التدقيق في التسيير اإلداري والمالي والبيداغوجي عمليات برمجة  -

 .للمديريات والمؤسسات التكوينية

 . سطيفية التفتيش المدقق لوال -

هذه العمليات تجاوبا مع العرائض والشكاوي برمجة تمت   -

الواردة إلى اإلدارة المركزية للتحقق واتخاذ اإلجراءات  والتظلمات

 . الالزمة

 .تقدم لجان التفتيش توصيات خاصة تستلزم المتابعة 

 :في التفتيش المؤمرتم إيفاد لجان   -

 مديريات والئية ، 13 -

 معهد و طني متخصص ، 11 -

 مركز تكوين ، 10 -

 معهد واحد للتعليم المهني ، 31 -

 مؤسسة خاصة ، 13 -

 مؤسسات دعم ، 30 -

 .عملية تفتيش 113: المجموع

 

 .عامل وموظف من مختلف األسالك والرتب 231تم ترسيم  -

 

 

                                       .بعد تكوينهممفتش إداري ومالي  10تم تعزيز قدرات المفتشية العامة بتنصيب   -

 في التسيير اإلداري والمالي والبيداغوجي للمديريات  مدققتم إنجاز عمليتين تفتيش   -

 :و هي .التابعة لها والمؤسسات التكوينية

 (.خاصةمدارس  31مؤسسة تكوينية و  17)تيبازة  -

 .(مدارس خاصة 30مؤسسة تكوينية و  01)تيزي وزو -

 عملية تفتيش 17: 1المجموع 
   و العرائض  الطلب والية حسب 03مور على مستوى أعملية تفتيش م 73 تم إنجاز  -

والشكاوي الواردة إلى اإلدارة المركزية من أجل التحقيق في فحواها و إصدار 

 :كاالتي عةموزو هي . التوصيات القانونية و الموضوعية في حقها

 37  المهنيين؛ والتعليم مديريات التكوين 

 03 معهد وطني متخصص في التكوين المهني؛ 

 00 مركز تكوين مهني؛ 

 31  مؤسسة الدعم(ENEFEP)؛ 

 31  مؤسسة خاصة للتكوين المهني، 

 (.الجزائر و عنابة)لتكوين و التعليم المهنيين ين لمعهد 
 

 عملية تفتيش 73: 0المجموع 

 7عملية تفتيش 210=  73+  17: المجموع اإلجمالي

 (.عملية تبقى مستمرة)والرتب، سالك األعمال و موظفين من جميع  210ترسيم  -
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 10/20/0200الى   20/20من  0202سنة  الحادي عشرالمحور

 

 

 

 

 

 حسينت

 العمل ظروف

 في القطاع

 

 

 

 

 

 

 

 

  وضع آليات استقبال جميع العرائض وشكاوي المواطنين وتكليف  -2

 :خلية دائمة بمعالجتها

 بريد إلكتروني خاص باستقبال ومعالجة العرائض إستحداث. 

  ملف 1133تمت دراسة و معالجة  أكثر من. 

 تعزيز التواصل مع المواطنين عبر شبكة التواصل اإلجتماعي. 

 يتم إستقبال المكالمات والمتابعة الشخصية للتظلمات.  

                           7  لجنة وزارية خاصة بمتابعة وتطهير وضعية السكنات تنصيب -0

 (7  خاصة اإللزامية)

 (.العملية تبقى مستمرة) .والية 21ملف في  2130تمت تسوية 

إعتماد المسابقات والتكوين البيداغوجي للتعيين في المناصب  -3

 7العليا الخاصة بمدراء المراكز والمعاهد التكوينية والتعليمية

الهدف من هذه المسابقة هو إضفاء الشفافية واعتماد الكفاءة في   -

 .التعيين في المناصب العليا في القطاع

مترشح يتم تعيينهم  112 مترشح ونجح 111 ةالجتياز المسابقتقدم   -

 .االستحقاقحسب درجة 

   :  قبل التشغيل وضعية العمال المستفيدين من عقود ماتسوية  -1

 .0303سنة موظف  137 تم إدماج

  :الجتماعياتفعيل الحوار والتشاور مع الشريك  -4

 . إجتماعات( 30)عقد أربع تم     

 7انشاء تعاضدية خاصة بقطاع التكوين و التعليم المهنيين -1

 : مليات خاصة بتهيئة وتجديد المؤسساتع -1

 .مقرات للمديريات الوالئية ( 31)ترميم وتهيئة تسعة   -

 .مؤسسة تكوينية  03انجاز وتجهيز   -

 .مؤسسة تكوينية 133تهيئة وترميم   -

 .توفير التجهيزات البيداغوجية  -

 

  .مواصلة دراسة و معالجة العرائض و الشكاوي الواردة ومتابعتها -2

 : السكنات التي تمت دراستها ملفات عدد  -0

 (.تبقى قيد متابعة التنفيد).ملف 3020:، المجموع  113: الوظيفية/ 0110: االلزامية   

      مدير جديد من ضمن قائمة المدراء الناجحين في  المؤسسات حسب  170تم تنصيب  -3

 .درجة االستحقاق وتوفر السكن اإللزامي

 .تكوينهممع البدء في ( التعيين يبقى يتم بشكل تدريجي في المؤسسات)    

      تنظيم ) أستاذ  1041تم تدعيم سلك األساتذة المتخصصين من الدرجة الثانية بترقية  -1

 (.03/30/0301مسابقة وطنية بتاريخ 

 سنوات بالتنسيق 37تم تحويل كافة المدراء الذين تجاوزت فترة إدارتهم للمؤسسات  -4

 (.مدير مؤسسة  07) الوالئيةمع المديريات 

 .مدراء واليات جدد  00تم تنصيب  -1

 :المناصب العليا موزعة كما يلي في امرأة 11 تم ترقية -1

 11  إطارات في الوظيفة العليا باإلدارة المركزية 

 33 ، مفتشات اإلدارة و المالية  في المفتشية العامة 

 10 ،في مناصب عليا رؤساء مكاتب باإلدارة المركزية 

 33 ،في الوظيفة العليا مديرات التكوين والتعليم المهنيين بالواليات 

 07 هافي مناصب عليا مديرات مؤسسات تكوينية باختالف. 

 07  وطنية المديريات الوالئية ومعاهدفي في مناصب عليا رؤساء مصالح ومكاتب. 

 : قبل التشغيل ن من عقود مايتسوية وضعية العمال المستفيد -8

 (.بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل تبقى مستمرةوالعملية تم االنطالق في )  

   :الجتماعياتفعيل الحوار والتشاور مع الشريك  -1

مثلين لمختلف التنظيمات النقابية لقاء مع الشركاء اإلجتماعيين الم 11عقد تم   -

والتنسيقيات واإلتحاديات الوالئية عرضت خاللها اإلنشغاالت المهنية المعتمدة 

  .تخدمي القطاع سواإلجتماعية لم

 .مشتركة الوالئيين بعقد إجتماعات دورية توثق بمحاضر اءإلزام المدر  -
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 حسينت

 العمل ظروف

 في القطاع

 

 

 

 

 

 : بعث النشاطات الرياضية والثقافية والعلمية -0

مراسلة كافة المديريات الوالئية ، وإعالمها بأهمية ترقية المبادرة ب

رياضية وثقافية النشاط الثقافي والعلمي ، وضرورة إنشاء جمعيات  

 . لمية في مختلف المؤسسات التكوينيةع ونوادي

 

 :قطاع القانون االساسي للمناقشة تعديل   -02

         .7571شهر ماي بمشاركة كل المعنيين على المستوى الوطني   فتح الحوار

 (.برزنامة محددة العملية ستمر ت )

لفائدة الموظفين بالتعاون مع إجتماعي االعالن عن تخصيص  مركز طبي  -00

 .التعاضدية الوطنية لعمال القطاع 

 :المؤسسات مليات خاصة بتهيئة وتجديدع -20

 .مركز للتكوين  31،معاهد وطنية متخصصة  30 :مؤسسات جديدة 24 استالمتم   - 

  -    تجهيز تقني وبيداغوجي  21تم توزيع. 

  -   مؤسسة جديدة 02إيداع ملف اإلنشاء القانوني لـ تم. 

              والتعليم   في أشغال تهيئة وترميم وإعادة تأهيل المعهد الوطني للتكوين االنطالقتم   - 

 .المهنيين الكائن مقره باألبيار في العاصمة

             إطالق عملية إعادة تأهيل مقر خاص بالمركز الوطني لإلمتحانات والمسابقات   - 

 .التكوين والتعليم المهنيين لوزارة 

 :تشجيع و بعث النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية في القطاع -23

تنظيمي قصد خلق فضاء رياضي وثقافي  إطار ألول مرة يعمل القطاع على وضع  -

تنصيب لجان وجمعيات ورابطات للرياضة والنوادي العلمية ،  ومؤسساتالداخل 

 .والثقافية على مستوى كل المؤسسات والواليات

   مديرية تكوين 31جمعية ثقافية من طرف  211تم إنشاء  . 

   مديرية والئية 01 توىعلى مسنادي  41تم إنشاء. 

   وطنيةات جمعية رياضية والئية تحسبا إلنشاء فيدرالي 01إنشاء. 

 


