
صادر عناملوضوعتاريخ اإلصدارعدد املنشورع/ر

01 سبتمرب 1732013
حول حركة نقل أعضاء سلك التفقد البيداغوجي باملرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي لسنة  

2013
اإلدارة العامة للموارد البشرية

مناشير شهر سبتمبر 2013  

الديوانحول منع استغالل اإلدارة وأماكن العمل واملؤسسات التربوية وحتييدها عن كافة التجاذبات  06 سبتمرب2742013

3752013 2013-092014 سبتمرب الديوانحول العودة املدرسية
4762013 سبتمرب 202014-2013 الدراسية السنة خالل بالتكوين املكلفني األاتذة الديوانتوزيع 4762013 202014 سبتمرب الديوانتوزيع األاتذة املكلفني بالتكوين خالل السنة الدراسية  2013

اإلدارة العامة للموارد البشريةحول فتح امتحان مهين الدماج العملة املنتمني لألصناف 5 و 6 و 7 يف رتبة مستكتب إدارة20 سبتمرب 5772013

6782013 4 يف رتبة عون استقبال20 سبتمرب اإلدارة العامة للموارد البشريةحول فتح امتحان مهين الدماج العملة املنتمني للصنفني 3 و

اإلدارة العامة للموارد البشريةحول فتح امتحان مهين الدماج العملة املنتمني للصنفني 8 و 9  يف رتبة كاتب تصرف20 سبتمرب 7792013

8802013 اإلدارة العامة للموارد البشريةحول فتح امتحان مهين الدماج العملة املنتمني للصنف 10 يف رتبة ملحق إدارة20 سبتمرب
9812013 الديوانحول االحتفال باليوم العاملي للمسنني23 سبتمرب

10822013 اإلدارة العامة للربامج والتكوين املستمرنظام املراقبة املستمرة باملدارس اإلعدادية التقنية26 سبتمرب

26 سبتمرب 11832013
ضبط مسائل مناظرات التربيز يف اللغة واآلداب العربية ويف اللغة واآلداب الفرنسية ويف اللغة   

2014 سنة دورة بعنوان ا اف اجلغ ويف التاريخ ويف الفلسفة ويف زية االنقل واآلداب
الديوان

2014 واآلداب االنقليزية ويف الفلسفة ويف التاريخ ويف اجلغرافيا بعنوان دورة سنة

30 سبتمرب 12842013
توزيع أساتذة اإلنقليزية املكلفني بإرشاد وتكوين مدرسي مادة اإلنقليزية باملدارس االبتدائية  

2014/2013 بالنسبة إىل السنة الدراسية
الديوان
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االحتفال باليوم العاملي للموسيقى7 أكتوبر 1852013
اإلدارة العامة للمرحلة الثانية من التعليم األساسي 

الثانوي والتعل

مناشير شهر أآتوبر 2013  

والتعليم الثانوي
اإلدارة العامة للموارد البشريةاملناظرة الداخلية بامللفات للترقية إىل رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز14 أكتوبر 2862013

14 أكتوبر 3872013
املناظرة الداخلية بامللفات للترقية إىل رتبة أستاذ أول مميز وأستاذ أول مميز بالسلك  

املشترك ملدرسي اللغة اإلجنليزية  واإلعالمية 
اإلدارة العامة للموارد البشرية

14 أكتوبر 4882013
املناظرة الداخلية بامللفات للترقية إىل رتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة وأستاذ أول

فوق الرتبة بالسلك املشترك ملدرسي اللغة اإلجنليزية  واإلعالمية
اإلدارة العامة للموارد البشرية

14 أكتوبر 5892013
املناظرة الداخلية بامللفات للترقية إىل رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي وأستاذ أول 

ة اإلعال ة ز اإلجنل اللغة ملد ك املش لك ال
اإلدارة العامة للموارد البشرية

بالسلك املشترك ملدرسي اللغة اإلجنليزية  واإلعالمية
اإلدارة العامة للموارد البشرية املناظرة الداخلية بامللفات للترقية إىل رتبة أستاذ تعليم فوق الرتبة14 أكتوبر 6902013

14 أكتوبر 7912013
قائمة إضافية يف األساتذة املكلفني بالتكوين خالل السنة الدراسية  2013 - 

2014
الديوان

18 أكتوبر 8922013
روزنامة االمتحانات الوطنية بالنسبة إىل السنة الدراسية   2013 - 2014 

العالم كافة املربني والتالميذ املعنيني
اإلدارة العامة لالمتحانات

232014 أكتوبر 9932013 - 2013 الديواناالحتفال باليوم الوطين الثاين والعشرين لنوادي الصحة 

10942013 ب أكت ة20 كز امل ة اإلدا املتناصفة ة اإلدا ان الل ان األع اب ن انتخاب يةل ش ال د ا لل العامة ة اإلدا 10942013 اإلدارة العامة للموارد البشريةحول انتخاب نواب األعوان باللجان اإلدارة املتناصفة باإلدارة املركزية20 أكتوبر

30 أكتوبر 11233862013
مذكرة عدد 23386 بتاريخ 30 أكتوبر 2013 تتضمن روزنامة املراقبة 

املستمرة باملدارس اإلعدادية واملعاهد بالنسبة إىل السنة الدراسية     2014-2013
اإلدارة العامة للمرحلة الثانية من التعليم األساسي 

والتعليم الثانوي
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1952013 4 نوفمرب
 روزنامة االختبارات التقييمية الثالثية باملرحلة االبتدائية بالنسبة إىل السنة   

2014 2013 ل
اإلدارة العامة للمرحلة األوىل من التعليم األساسي

مناشير شهر نوفمبر 2013  

2014 2013 ـ الدراسية
الديوانحول تنظيم دروس التدارك باملؤسسات التربوية  12 نوفمرب 2962013

13 نوفمرب 3972013
قائمة إضافية يف األساتذة املكلفني بالتكوين خالل السنة الدراسية  2013 - 

2014
اإلدارة العامة للربامج والتكوين املستمر

 حول االحتفال باليوم العاملي للمعوقني 3 ديسمرب  252013 نوفمرب 4982013
اإلدارة العامة للمرحلة الثانية من التعليم األساسي 

والتعليم الثانوي

25 نوفمرب 5992013
 حول االحتفال باليوم العاملي ملقاومة مرض فقدان املناعة املكتسبة السيدا   - غرة 

د

اإلدارة العامة للمرحلة الثانية من التعليم األساسي 

الثانوي والتعليم والتعليم الثانويديسمرب

26 نوفمرب 61002013
ارتقاء معلمي التطبيق خرجيي املعاهد العليا لتكوين املعلمني إىل رتبة معلم تطبيق 

أول
اإلدارة العامة للموارد البشرية

71012013 نوفمرب 26
ارتقاء املعلمني األول خرجيي املعاهد العليا لتكوين املعلمني إىل رتبة معلم تطبيق

ية ش ال للموارد العامة اإلدارة 71012013 26 نوفمرب
أول

اإلدارة العامة للموارد البشرية

الديوان حول جعل العملية التربوية مبنأى عن التجاذبات السياسية28 نوفمرب 81022013
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11032013 5 ديسمرب
حول املناظرة الداخلية بامللفات للترقية إىل رتبة معلم تطبيق أول فوق الرتبة 

2013
اإلدارة العامة للموارد البشرية

مناشير شهر ديسمبر 2013

(2013 (دورة

اإلدارة العامة للموارد البشريةحول املناظرة الداخلية بامللفات للترقية إىل رتبة معلم تطبيق أول (دورة 2013)5 ديسمرب  21042013

31052013 2013)5 ديسمرب (دورة اإلدارة العامة للموارد البشريةحول الترقية بالشهائد إىل رتبة أستاذ املدارس االبتدائية

17 ديسمرب 41062013

منشور مشترك بني وزارة التربية ووزارة الصحة حول التسجيل بالسنة األوىل من     

التعليم األساسي بالنسبة إىل السنة الدراسية   2014/2015 وإجراء الفحص 

الطيب املسبق

اإلدارة العامة للمرحلة األوىل من التعليم األساسي

ان ا ا ل ك ال ة ا يف ة ال آل ة ق ط ال ال األش ا ا
18 ديسمرب 51072013

اختبار األشغال التطبيقية آلخر السنة يف مادة التكنولوجيا ضمن امتحان

البكالوريا (شعبة العلوم التقنية) لدورة جوان 2014 وطريقة احتساب العدد  

النهائي

اإلدارة العامة لالمتحانات

اإلدارة العامة للمرحلة األوىل من التعليم األساسي + 
اإلدارة العامة للمرحلة الثانية من التعليم األساسي  الوقاية من األمراض املعدية واإلبعاد املدرسي الوقيت23 ديسمرب 61082013

والتعليم الثانوي

24 ديسمرب 71092013
فتح االمتحان املهين للتسمية يف رتبة مستشار عام يف اإلعالم والتوجيه املدرسي    

(2013 (دورة واجلامع
اإلدارة العامة لالمتحانات

(2013 (دورة واجلامعي

24 ديسمرب 81102013
فتح االمتحان املهين للتسمية يف رتبة مستشار أول يف اإلعالم والتوجيه املدرسي    

(2013 (دورة واجلامعي
اإلدارة العامة لالمتحانات

91112013 ديسمرب 25
اإلدارة العامة للمرحلة األوىل من التعليم   منشور مشترك بني وزارة التربية ووزارة الصحة حول تنظيم اليوم الوطين   

91112013 25 ديسمرب
2014 األساسيلصحة الفم واألسنان بالوسط املدرسي لسنة  2013 -

إدارة املوارد البشرية حول انتخاب نواب األعوان باللجان اإلدارة املتناصفة باإلدارة املركزية20 ديسمرب 101122013

26 ديسمرب 101132013
توزيع متفقدات ومتفقدي املدارس اإلعدادية واملعاهد الثانوية خالل السنة   

2014 2013 ة اس الد
التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية

2014 - 2013 الدراسية


