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مـــرســـوم تـــنــــفـــيـــذي رقـم مـــرســـوم تـــنــــفـــيـــذي رقـم 17-212 مـــؤرخ فـي  مـــؤرخ فـي 26 شـــوال شـــوال :
عـام عـام 1438 الـمـوافـق  الـمـوافـق 20 يـولــيـو سـنـة  يـولــيـو سـنـة 2017 يـحـدد يـحـدد
ــــتــــوجــــة ألطـــوار ــــتــــوجــــة ألطـــواركــــيـــــفـــــيـــــات إحــــداث الــــشـــهــــادات ا كــــيـــــفـــــيـــــات إحــــداث الــــشـــهــــادات ا

هني. هني.التعليم ا التعليم ا
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول

- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيــــر الـــتــــكـــويـن والـــتــــعــــلـــيم
هني ا

ادتان 99-4 و143 - وبـناء على الـدستـور ال سيمـا ا
(الفقرة 2 ) منه

ــــؤرخ في 26 ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 ا - و
ـتـعلق ـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 وا رمـضـان عام 1410 ا

تمم عدل وا بعالقات العمل ا

ــــؤرخ في 15 ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 08-04 ا -  و
ـتـضمن ـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 وا مـحـرّم عام 1429 ا

القانون التوجيهي للتربية الوطنية  

ــــؤرخ في 16 ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 08-07 ا -  و
صـــــفـــــر عـــام 1429 الــــمـــوافـق 23 فـــبــــرايــــر ســــنـــة 2008
ـتــضـمـن الـقــانـون الــتــوجـيــهي في الــتـكــوين والــتـعــلـيم وا

ادة 19 منه   هني ال سيما ا ا

- وبــمـقــتـضـى الــمــرسـوم الــرئاسـي رقـم 304-07
الـــــــمـــــــؤرّخ فـي 17 رمــــــضـــــــان عــــــام 1428 الـــــــمـــــــوافـق 29
ســبــتــمــبــر ســنـة 2007 الــذي يـحــدد الــشــبــكــة االســتــداللــيـة
عدّل لـمــرتـبـات الــمـوظــفـيـن ونــظـام دفــع رواتـبـهــم ا

تمّم   وا

ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 179 ا قتـضى ا - و
ــــوافق 24 مــــايــــو ســــنـــة 2017 في 27 شــــعــــبــــان عـــام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا

- وبـمـقــتـضـى الـمــرسـوم الـرئـاسـي رقـم 180-17
الـــــــمــــــؤرخ فـي 28 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1438 الـــــمـــــوافـق 25
مــــايــــو ســــنــــة 2017 والــــمـــــتــــضــــمـن تــــعـــــيــــيـن أعــــضــــاء

الـحـكـومـة

ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 293 ــــقـــتــــضى ا - و
ــوافق 20 ســبـــتـــمـــبــر ــؤرّخ في 20 رمـــضـــان عــام 1429 ا ا
ســـنــة 2008 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي

هني عاهد التعليم ا
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ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 294 ــــقـــتــــضى ا - و
الـــــــمـــــــؤرّخ فـي 20 رمــــــضـــــــان عــــــام 1429 الـــــــمـــــــوافـق 20
ســــبــــتـــمـــــبـــر ســــنــة 2008 الــــذي يــــحـــدد كــــيــــفــــيــات
إحــــــداث شــــهـــــادة الـــتـــــعـــــلــــيــم الــــمـــــهـــــنـي مـن الـــــدرجــــة
األولــى وشــهــادة الـتــعـــلــيـم الـــمـــهــنــي مــن الـــدرجــة

الـثانية

ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 108 ــــقـــتــــضى ا - و
ــوافق 5 مــارس ــؤرّخ في 12 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1433 ا ا
ـصــادقـة عـلى اخملــطط الـتــوجـيـهي ـتـضــمن ا سـنـة 2012 وا

هني للتكوين والتعليم ا

ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 16 - 282 ــــقـــتــــضى ا - و
وافق 2 نوفـمبر سنة 2016 ؤرّخ في 2 صفر عام 1438 ا ا
ـــهــنـي األولي والــشـــهــادات الـــذي يــحـــدد نــظـــام الــتـــكــوين ا

توجة له ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

ادة 19 من الـقـانون ـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادا ا
ــــــوافق 23 ــــــؤرخ في 16 صــــــفـــــــر عــــــام 1429 ا رقم 08-07 ا
ــرسـوم ــذكـور أعـاله يـهــدف هــذا ا فــبــرايــر ســنـة 2008 وا
ـتــوجـة ألطـوار إلى حتـديــد  كـيــفـيــات إحـداث الــشـهــادات ا

هني. التعليم ا

الفصل األولالفصل األول

أحكام عامةأحكام عامة

ــادّة ة 2 :  : تــــحـــضــــر أطــــوار الــــتـــعــــلــــيـم الــــمـــهــــنـي ــادا ا
لــنــيـل شـهــادة الــتـعــلــيـم الـمــهــنـي وشـهــادة الــتـعــلـيـم
الـــمـــهــــنـي الـــعــــلـــيـــا وفـق الــــنـــمـط الـــحــــضـــوري عـــلـى
ـهـني. مـــســتــوى الـــمــؤســســـات الــعــمــومـــيــة لـلــتـعـلــيم ا
وتشمل تعليمـا علميا وتكنولوجيا وتأهيليا وكذا فترات

هني. تكوين في الوسط ا

ــــادّة ة 3 :  : يـــــهــــدف الـــــتـــــعــــلـــــيم الـــــعـــــلــــمـي والــــتـــــعــــلـــــيم ــــادا ا
الـــــتـــــكــــنـــــولـــــوجـي إلى اكـــــتـــــســـــاب الـــــثــــقـــــافـــــة الـــــعـــــلـــــمـــــيــــة
ـتـابـعـة دراسـات لـلـحـصول والـتـكـنـولـوجـيـة الـتي تـسـمح 

تبع. على تأهيالت عليا تكملة للفرع ا

ــــادّة ة 4 :  : يـــــهـــــدف الـــــتـــــعـــــلـــــيـم الــــــتـــــأهـــــيـــــلـي إلـى ــــادا ا
اكــتــســـاب الــكــفــاءات الــمـــهــنــيــة الـالزمـــة لــمــمــارســة

مهنة. 

ـهني ـادّة ة 5 :  : تـهـدف فـترات الـتـكـوين في الـوسط ا ـادا ا
ؤسسة هني وا نظمة بالتناوب ب مؤسسة التعليم ا ا
ــكــتـــســبــة ـــســتــقـــبــلـــة أســاســا إلـى حتــصــيـل الــكــفـــاءات ا ا

حصريا في مناصب العمل.

يــشــتـرك فـي ضــمــان مــتـابــعــة فــتــرات الــتــكــوين في
ــهـني ــهـنـي مـكــوّن تــعـيّــنه مــؤسـســة الــتـعــلــيم ا الــوسط ا

ستقبلة. ؤسسة ا وإطار مؤهل تعيّنه ا

حتـدد كـيفـيـات تـنـظـيم فـتـرات الـتـكـوين في الـوسط
ــكــلف ـــوجب قــرار من الــوزيــر ا ــهــني والــتــكــفل بــهــا  ا

. هني بالتكوين والتعليم ا

ـــهــني ــادّة ة 6 :  : يــتـــوج الـــطــور األول مـن الــتـــعـــلـــيم ا ــادا ا
ــهــني الــتي تــعــوض شــهــادة الــتــعـلــيم بــشـهــادة الــتــعــلــيم ا
الـــــمــــهـــــنـي مـن الـــــدرجــــة األولــى وشــــهــــادة الـــــتــــعـــــلــــيـم
ــنـــصــوص عـــلـــيــهـــمــا فــي ــهـــني من الـــدرجــة الـــثـــانــيـــة ا ا
الـــمـــرســـوم الــتـــنـــفـــيـــذي رقـم 08-294 الـــمـــؤرّخ فـي 20
ــــوافق 20 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2008 رمــــضــــان عــــام 1429 ا

ذكور أعاله.  وا

ــهـني ـادّة ة 7 :  : يــتـوج الــطـور الــثـانـي من الـتــعـلــيم ا ـادا ا
هني العليا. بشهادة التعليم ا

الفصل الثانيالفصل الثاني

هني هنيتتويج أطوار التعليم ا تتويج أطوار التعليم ا

الفرع األولالفرع األول

هني هنيشهادة التعليم ا شهادة التعليم ا

ـادّة ة 8 : : يــنــظـم الــطــور األول لــمــســار الــتــعــلــيـم ـادا ا
ــهــني في ثالث (3) ســنــوات. ويــتــوج بــشـــهــادة الــتــعــلــيم ا

هني. ا

ـادّة ة 9 :  : يــلـتــحق بـالــسـنــة األولى من طــور الـتـعــلـيم ـادا ا
ـهــني تالمـيــذ الـســنـة ـهــني احملـضّــر لـشــهـادة الــتـعــلـيـم ا ا
الــرابــعــة مــتــوسط الــنــاجــحــون لــلــطــور مــا بــعــداإلجــبــاري
عـاد  توجـيهـهم من السـنة األولى من الـتعـليم والـتالميـذ ا

الثانوي في جميع الشعب.

ـــهــني حلــامــلــهــا ــادّة ة 10 :  : تــســمح شــهـــادة الــتــعــلــيم ا ــادا ا
ـتوج بـشهادة ـهني ا االلتـحاق بـالطـور الثـاني للـتعـليم ا

هني العليا. التعليم ا
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كـــــمــــا تـــــمــــنــح حــــامــــلـــــهــــا تـــــأهــــيــال مــــهـــــنـــــيــــا مـن
الـمــســتــوى الـرابـع يــطــابـق مــنـاصـب شــغـل تــتــطـلـب
مـعـارف نـظـرية وتـطـبـيـقـية وقـدرات الـتـنـظـيم تسـمح له

مارسة نشاط مهني.

الفرع الثانيالفرع الثاني

هني العليا  هني العليا شهادة التعليم ا شهادة التعليم ا

ــادّة ة 11 :  : يــــنــــظـم الــــطــــور الــــثــــانـي لــــلــــتــــعـــلــــيـم ــادا ا
الـمــهـنـي فـي سـنـتـيـن (2). ويـتـوج بــشـهـادة الـتـعـلـيم

هني العليا.  ا

ـادّة ة 12 : : يـلـتـحق بـالـسـنـة األولى من طـور الـتـعـليم ـادا ا
ـهــني الـعــلـيـا الــتالمـيـذ ـهـنـي احملـضّـر لــشـهـادة الــتـعـلــيم ا ا
ــهــني تــكــمــلــة ــتــرشــحــون احلــائــزون شــهــادة الــتـــعــلــيم ا ا

تبع. للفرع ا

هني العليا حاملها ادّة ة 13 : : تمنح شهادة التـعليم ا ادا ا
ـسـتوى اخلـامس يطـابق منـاصب شغل تـأهيال مـهنـيا من ا
تــتــطــلب مــعـارف نــظــريــة وقــدرات تــطــبــيــقــيـة ومــؤهالت
ـــمــــارســـة وظــــائف ذات مــــســـؤولــــيـــة وتــــســـيــــيـــر تــــســـمـح 

األشغال.

الفرع الثالثالفرع الثالث

أحكام مشتركةأحكام مشتركة

ـادّة ة 14 :  : حتـدد شــروط وكـيـفــيـات تـنــظـيم وتــسـلـيم ـادا ا
ـادتـ 6 و7 أعاله وكـذا ـنـصـوص عـلـيـهـا في ا الـشـهـادات ا
ــكـــلف بـــالـــتـــكــوين ـــوجب قـــرار من الـــوزيـــر ا ـــاذجـــهــا 

. هني والتعليم ا

15 :  : تـــســـلّـم شـــهـــادات الـــتـــعـــلـــيـم الـــمـــهـــنـي ـادّة ة  ـادا ا
بــــعــــنــــوان تــــخــــصـص مــــهــــنـي مــــحــــدد حــــســب مــــدونـــة

فـروع الـتـعـلـيـم الـمـهـنـي.

ــــوجب قـــــرار من الــــوزيــــر حتـــــدد مــــدونــــة الــــفـــــروع 
. هني كلف بالتكوين والتعليم ا ا

16 :  : يــــتــــضــــمـن االمــــتــــحــــان لــــنـــــيـل إحــــدى ــادّة ة  ــادا ا
شـــهـــادات الـــتــعـــلـــيـم الـــمـــهـــنـي اخـــتــبـــارات كـــتـــابـــيــة
وتــطــبــيــقــيـــة تـــتــوج مــعــارف عــامــة وتـــكــنــولــوجــيــة

ومهنية.

تــــــــحــــــدد طـــــــبـــــــيــــــــعـــــــة االخـــــــتـــــــبــــــــارات ومـــــــدتـــــــهـــــــا
ومــعـامـالتـهـا وكــذا كـيـفــيـات إجـرائـهــا بـمـوجـب قـرار
مـن الـــــوزيـــــر الـــــمـــــكـــــلـف بـــــالـــــتـــــكـــــويـن والـــــتـــــعـــــلـــــيـم

الـمـهـنـيـيـن.

الفصل الثالثالفصل الثالث

أحكام انتقالية ونهائية أحكام انتقالية ونهائية 

ادّة ة 17 :  : يـمـكـن إعــادة تـوجـيـه الــتـالمـيـذ الـذيـن ادا ا
لـم يــتـــمــكــنــوا مـن إنــهــاء الـــطــور األول مـن الــتــعــلــيـم
ــهـني نــحــو الـتــكـوين ـتــوج بـشــهــادة الـتــعـلــيم ا ــهـنـي ا ا

هني. ا

وجب تـحدد كـيـفــيات ومعايـيـر إعـادة الـتـوجـيـه 
. هني كلف بالتكوين والتعليم ا قرار من الوزير ا

ــهـني من ــكن حــائـزي شــهـادة الــتــعـلــيم ا ـادّة ة 18 :  :  ـادا ا
ـرسوم الـتنـفيذي رقم الـدرجة الـثانيـة اخلاضـعة ألحـكام ا
ـــــوافق 20 ـــــؤرّخ في 20 رمـــــضـــــان عـــــام 1429 ا 08 - 294 ا

ــذكــور أعـاله مــتــابــعــة دراســات ســبـــتــمــبــر ســنــة 2008 وا
ـهني العلـيا تكمـلة للفرع للحـصول على شهـادة التعليم ا

تبع. ا

ـدرسة قبل هني ا ادّة ة 19 :  : تـبقى أطوار الـتعلـيم ا ادا ا
ـــرســوم ــرســـوم خــاضـــعــة ألحـــكــام ا تـــاريخ ســريـــان هـــذا ا
ؤرّخ في 20 رمـضان عام 1429 التـنفـيذي رقم 08 - 294 ا
ـــذكـــور أعاله وكــذا ــوافق 20 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2008 وا ا
ـــتـــخــذة لـــتـــطـــبـــيـــقه وذلك إلى غـــايـــة نـــهـــايــة الــنـــصـــوص ا

التكوين ضمن هذه األطوار.  

ـادّة ة 20 :  : تــلـــغـى أحــكــام الـــمــرســوم الــتـــنــفــيــذي ـادا ا
وافق 20 ؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 ا رقم 08 - 294 ا
سـبــتـمـبـر سـنـة 2008 الـذي يــحـدد كـيـفـيـات إحـداث شـهـادة
هني ـهني من الدرجة األولى وشهادة الـتعليم ا التعليم ا

من الدرجة الثانية

ـادّة ة 21 :  : يــنــشـــر هــذا الــمـــرســوم فـي الـــجــريــدة ـادا ا
الــرّسـمــيـّـة للــجـمـهوريّــة الـجــزائــريّـة الــدّيـمــقـراطــيّـة

الشّعبيّة.

ــوافق 20 حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 26 شـــوال عــام 1438 ا
يوليو سنة 2017.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون


