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األمني العام 

إىل 
السيدات والسادة مديــري التربيـة 

بالواليات 
ــات  السيدات والسادة رؤساء املؤسس
التربوية                         (للتنفيذ) 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 
والتكوين                      (للمتابعة) 

 
ــي  املوضـوع: منشـور تكميل
ــة  للمنشور اإلطار املتعلق حبرك

التنقل للموظفني. 
 

املراجع :  
. املرسـوم رقـم 59.85 املــؤرخ يف      

23 مارس 1985 

ـؤرخ  . املرسوم التنفيذي رقم 49.90 امل
يف 06 فرباير 1990 

. املرسوم التنفيــذي رقـم 394.05 
املؤرخ يف 09 أكتوبر 2000 

. املنشور اإلطار رقم 0.9.05 املــؤرخ 
يف 29 ديسمرب 1996 

 
الوثائق املصاحبــة : منـوذج لسـلم 

التنقيط (املقياس) 
 

إن التطبيق العملي للمنشور اإلطار رقم 
96.05 املؤرخ يف 29 ديســمرب 1996، 

ـني  املتعلق حبركة التنقل السنوية للموظف
واملناشري التكميلية له، أظهـر بعـض 

 النقائص و الصعوبات يف امليدان ينبغي 
تداركها، كما أن اإلصالحيات اجلارية 
ـروط  يف القطاع وما تتطلبه من توفري الش
ــات  الضرورية للسري العادي للمؤسس
التربوية وحتســني مسـتوى التأطـري 
واستقراره، فرض إعادة النظر يف بعض 
ــة املنظمـة  أحكام النصوص القانوني
للعمليات اإلدارية املتعلقــة بتسـيري 
ــل  املوظفني، ومنها عملية حركة التنق
ــها مسـايرة  للموظفني ، بكيفية جتعل

للتطورات احلاصلة وأداة لتحقيقها. 
 

ومن هذا املنطق فقد مت تعديل أحكـام 
ـذي 49.90  املادة 20 من املرسوم التنفي
ــرباير 1990، مبوجـب  املؤرخ يف 6 ف
ـم 394.05  أحكام املرسوم التنفيذي رق
ــث أن  املؤرخ يف 9 أكتوبر 2005، حبي
ــثر بضمـان  النص اجلديد يسمح أك
ــن  االستقرار يف املؤسسات التربوية م
ــيري والتأطـري، ويضمـن  حيث التس

استقرار املوظفني. 
 

ــراءا  كما تضمنت املادة 21 مكرر إج
ــني عنـد  جديدا يقضي بنقل املوظف

اقتضاء ضرورة اخلدمة. 
 

وبناء عليه، يشرفين أن أوافكم ــذا 
املنشور التكميلي املتضمن تعديل بعض 
ــة وإدخـال  األحكام املتعلقة باحلرك

اإلجراءات اجلديدة عليها. 
 

1. مدة التعيني (املكوث يف املنصــب) 

ــة مـدة  لقد حددت املادة 20 املعدل
التعيني يف املنصب بثالث  (3) سنوات  



 

ـني، إال يف  بصرف النظر عن صفة التعي
ـة  حالة النقل عند اقتضاء ضرورة اخلدم
ــرر أو احلـاالت  طبقا للمادة 21 مك
ـا.   التأديبية وفقا لإلجراءات املعمول

ــه ال يشـارك يف احلركـة       وعليه فإن
إال املوظفون املثبتــون (املرمسـون) يف 
ـنوات  رتبهم الذين مكثوا ثالث (3) س
ـنوات يف  يف املنصب األول و ثالث س

املناصب املوالية. 
 

ـني يف  2. ويقصد باملنصب األول: التعي

ــن طريـق الترقيـة  الرتبة اجلديدة ع
االختياريـة أو االمتحـان املــهين أو 
ــف أو  النجـاح يف مسـابقة التوظي
ــر أو التخـرج مـن  التوظيف املباش

مؤسسات تكوينية. 
 

ــدة   ويكون هذا التعيني بصفة ائية مل
ـها  (3) سنوات على املناصب املعلن عن
ــف  يف احلركة وتبقى شاغرة وللموظ
ـها  احلق يف املشاركة يف احلركة يف ايت
ــه  إذا رغب يف ذلك و يعلن عن منصب
ــدة (3)  قابل للشغور وبصفة مؤقتة مل
ـغر  ثالث سنوات على املناصب اليت تش
أو تنشأ بعــد احلركـة، واملوظفـون 
ــاركة يف  املعينون عليها ملزمون باملش
ـهم  احلركة يف اية السنة الثالثة ومناصب

يعلن عنها شاغرة. 
 

ــني  ويطلق اإلجراء نفسه على املوظف
ـى  العائدين إىل امليدان بعد : اإلحالة عل
االستيداع االنتداب،  اخلدمة الوطنية،  

ـهام  الوضع حتت التصرف، املكلفون مب
ــنزلون  أخرى، العطلة طويلة األمد، امل

يف الرتبة. 
 

ويقصد باملناصب املوالية : التعيني الـذي 
يتحصل املوظفون عليه يف إطار احلركة 

سواء بصفة ائية أو بصفة مؤقتة. 
 

ــب  وجتدر اإلشارة إىل أن طلب املنص
ـق  املشغول يعد رغبة من الرغبات ينطب
عليه ما ينطبق على الرغبات األخرى. 

 
ــد يف احلركـة  2. إدخال إجراء جدي

ـة  يقضي بتثبيت كل موظف معني بصف
ائية ويشارك يف احلركة بطلب منــه، 
على منصبه بصفة ائية ملدة ثالث (3) 
ــرى،  سنوات إذا مل تلب رغباته األخ
ــه  وذلك ملرة واحدة فقط، ويسمح ل
ـب  باملشاركة يف احلركة املوالية إذا رغ

يف ذلك. 
 

ــة مؤقتـة     أما املوظفون املعينون بصف
وال تلب رغبام فإم يستدعون مــن 
طرف املصلحة املختصة وتعرض عليهم 
ــدول  باألولوية حسب ترتيبهم يف ج
احلركة، املناصب اليت تبقى شاغرة بعد 
ـدة (3)   احلركة و يعينون بصفة ائية مل
ــا،  سنوات على املناصب اليت خيتارو

ــنوات ملـن     وبصفة مؤقتة ملدة (3) س
ـب  ال خيتار أي منصب، أو يكون املنص

غري معلن عنه يف احلركة. 
 



 

ــة بإدخـال  3. تعديل مقياس  احلرك

ــية  عنصر جديد يتعلق بالنتائج املدرس
ــال إىل السـنة األوىل  (امتحان االنتق
ــي،  متوسط، وشهادة التعليم األساس
ـري  وشهادة البكالوريا) يف حركة مدي
ــن  املؤسسات التعليمية ونواب املديري
للدراسات واملستشارين واملستشـارين 
الرئيسيني يف التربيــة، واملقتصديـن 
واملقتصدين الرئيسيني يف انتظار تعميمه 

على بقية املوظفني. 
 

متنح لكل مشارك يف احلركة من هؤالء 
ــة  املوظفني ابتداء من هذه السنة، نقط
ــها  تساوي نسبة النجاح املتحصل علي
ــة، يف السـنة  يف كل مؤسسة تعليمي

الدراسية األخرية السابقة للمشاركة يف  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

احلركة، ونقطة تســاوي معـدل (3)  
ــداء مـن السـنة  سنوات األخرية ابت

القادمة. 
 

ــى  ويف األخري أطلب منكم السهر عل
ــع  توزيع هذا املنشور على نطاق واس
وااللتزام بتطبيق الترتيبات الواردة فيـه 

وإجناز العملية يف اآلجال احملددة هلا. 
 

ـدل  مالحظة : هذا املنشور يكمل و يع
املنشور اإلطار اخلاص باحلركة.  

 
اجلزائر يف 23 أفريل 2006 

األمني العام وزارة التربية الوطنية 
ب. خالدي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

مقياس خاص حبركة التنقل السنوية للموظفني العاملني بقطاع التربية الوطنية 
 

املالحظات عدد النقاط العناصر الرقم 
  01      املؤهالت والشهادات العلمية 

 03 نقاط شهادة التربيز أو شهادة املاجستري  
 02 نقطتان شهادة الدراسات املتخصصة ما بعد التدرج  
 10 نقاط شهادة مهندس دولة  
 08 نقاط شهادة الليسانس أو مهندس تطبيقي أو ما يعادهلما  
ــهادة 1/4 نقطة دراسات عليا جزئية    احلد األقصى 2 نقطتان غري قابلة للجمع مع ش

سامي وما فوقها 
 06 نقاط شهادة تقين سامي أو ما يعادهلا  
 06نقاط شهادة دولة ملستشاري التوجيه املدرسي واملهين  
 04 نقطتان شهادة البكالوريا أو ما يعادهلا   
ـة ويف   شهادة التخرج من مؤسسة تكوينية متخصص

الرتبة احلالية 
 02 نقطتان 

 

 

 

 

 



 

املالحظات عدد النقاط العناصر الرقم 
  02    الكفاءة املهنية 

متنح نقطة عن كل سنة من األقدمية يف الرتبة احلالية ابتــداء 01 نقطة األقدمية يف الرتبة احلالية أ 
من تاريخ التثبيت 

ـرى 1/4 نقطة األقدمية يف الرتب األخرى ب  متنح ربع نقطة عن كل سنة من األقدمية يف الترب األخ
ــت يف الرتبـة  ابتداء من تاريخ التعيني إىل غاية تاريخ التثبي

احلالية 
متنح نقطة عن كل سنة من األقدمية العامة بالنسبة للمعلمني 01 نقطة االقدمية العامة خاصة حبركة املعلمني ج 

يف ط 1 ، ط2 مهما كانت الرتبة 
ــة يف نفـس 01 نقطة عالوة املكوث يف املنصب  د  متنح نقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الرابع

ـاص  املنصب بصرف النظر عن النقل اإلداري يف إطار امتص
الفائض 

ــم+ جمموع النقاط نقطة االستحقاق هـ  تسحب كاآليت : النقطة اإلدارية + نقطة بطاقة التقيي
النقطة التقنيةx 3    = اموع 2   

متنح مقطة تساوي النجاح = نسبة النجاح النتائج املدرسية و 
 

 

 

 

 



 

املالحظات عدد النقاط العناصر الرقم 
  03    الوضعية العائلية 

 01 نقطة متزوج (ة) و ليس له (ها) أوالد  
مهما كان عدد األوالد 02 نقطتان متزوج (ة) و له (ها) أوالد  
مهما كان عدد األوالد 02 نقطتان مطلق (ة) أو أرمل (ة) و له (ها) أوالد  

املالحظات عدد النقاط العناصر الرقم 
  04    العالوات و اإلجازات 

متنح ألعضاء ج. ت. و. واملنظمة املدنية لـ: ج. ت. و. 05 نقاط ذوو احلقوق  
وأبناء وأرامل الشهداء 

 06 نقاط وسام االستحقاق  
 05 جائزة أحسن إنتاج أو حبث تربوي  

  05    العقوبات 
ختصم من اموع للنقاط، يف حالة عدم إلغائها 02 نقطتان العقوبة من الدرجة األوىل  
ختصم من اموع العام للنقاط، يف حالة عدم إلغائها 04 نقاط العقوبة من الدرجة الثانية  
ختصم من اموع العام للنقاط، يف حالة عدم إلغائها 06 نقاط العقوبة من الدرجة الثانية  
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