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 وزارة التربية الوطنية 

 

 

 

 

 

 النشرة الرمسية 

 للتربية الوطنية 
 

. إنشاء مدارس أساسية وإلغاء أخرى. 
. أبواب مفتوحة على التعليم الثانوي التقين والصناعة. 

. املنافسات العلمية والتربوية يف التعليم الثانوي. 
. أوملبياد الرياضيات. 

. األقسام اخلاصة باالطفال ضعيفي احلواس. 
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الفهرس 
 

مراسيم : 
 

ــق 02 نوفمـرب سـنة 2002،  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 26 شعبان عام 1423 املواف
يتضمن إاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. 

 

ــق 02 نوفمـرب سـنة 2002،  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 26 شعبان عام 1423 املواف
يتضمن تعيني مدير الديوان الوطين حملو األمية وتعليم الكبار. 

 

ــق 02 نوفمـرب سـنة 2002،  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 26 شعبان عام 1423 املواف
يتضمن تعيني مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. 

 

ــق 02 نوفمـرب سـنة 2002،  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 26 شعبان عام 1423 املواف
يتضمن تعيني مدير التربية بوالية تيزي وزو. 

 

مرسوم تنفيذي رقم 316.02 مؤرخ يف 7 شعبان عام 1423 املوافق 14 أكتوبر سـنة 
2002، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء أخرى. 

 

قرارات ومقرارات : 
 

ــدل القـرار  قرار مؤرخ يف 12 شعبان عام 1423 املوافق 19 أكتوبر سنة 2002، يع
ــنة 2002 واملتضمـن  املؤرخ يف 24 مجادى الثانية عام 1423 املوافق 02 سبتمرب س

تفويض اإلمضاء إىل مدير التعليم األساسي. 
 

ــدل القـرار  قرار مؤرخ يف 12 شعبان عام 1423 املوافق 19 أكتوبر سنة 2002، يع
ــبتمرب سـنة 2002 واملتضمـن  املؤرخ يف 24 مجادى الثانية عام 1423 املوافق 2 س

تفويض اإلمضاء إىل مدير التعليم الثانوي العام. 
 

ــدل القـرار  قرار مؤرخ يف 12 شعبان عام 1423 املوافق 19 أكتوبر سنة 2002، يع
ــبتمرب سـنة 2002 واملتضمـن  املؤرخ يف 24 مجادى الثانية عام 1423 املوافق 2 س

تفويض اإلمضاء إىل مدير التعليم الثانوي التقين.  
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ــدل القـرار  قرار مؤرخ يف 12 شعبان عام 1423 املوافق 19 أكتوبر سنة 2002، يع
ــبتمرب سـنة 2002 واملتضمـن  املؤرخ يف 24 مجادى الثانية عام 1423 املوافق 2 س

تفويض اإلمضاء إىل مدير التكوين. 
 

ــدل القـرار  قرار مؤرخ يف 12 شعبان عام 1423 املوافق 19 أكتوبر سنة 2002، يع
املؤرخ يف 24 مجادى الثانية عام 1423 املوافق 2 سبتمرب ســنة 2002 و املتضمـن 

تفويض اإلمضاء إىل مدير التقومي و التوجيه و االتصال. 
 

ــدل القـرار  قرار مؤرخ يف 12 شعبان عام 1423 املوافق 19 أكتوبر سنة 2002، يع
املؤرخ يف 24 مجادى الثانية عام 1423 املوافق 2 سبتمرب ســنة 2002 و املتضمـن 

تفويض اإلمضاء إىل مدير األنشطة الثقافية و الرياضية والنشاط االجتماعي. 
 

مناشري : 
 

منشور مشترك رقم 02.474.1472 مؤرخ يف 11 نوفمرب 2002 يتعلق بتنظيم مشترك 
لـ '' أبواب مفتوحة '' حول التعليم الثانوي التقين والصناعة. 

 

منشور رقم 02.1482 مؤرخ يف 13 نوفمرب 2002 يتعلق باملنافسات العلمية والتربوية 
يف التعليم الثانوي. 

 

منشور رقم 02.1483 مؤرخ يف 13 نوفمرب 2002 يتعلق بأوملبياد الرياضيات. 
 

ـال  منشور رقم 02.1590 مؤرخ يف 03 ديسمرب 2002 يتعلق باألقسام اخلاصة باألطف
ضعيفي احلواس. 
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مرسـوم رئاسـي مـــؤرخ يف         
ــام 1423 املوافـق         26 شعبان ع

ــن  02 نوفمرب سنة 2002، يتضم

ــر بـوزارة  إاء مهام نائب مدي
التربية الوطنية. 

 

ــي مـؤرخ يف         مبوجب مرسوم رئاس
26 شعبان عام 1423 املوافق 02 نوفمرب 

ــاصر  سنة 2002، تنهى مهام السيد ن
موسى خبيت، بصفته نائب مدير للربامج 
ـة  واملواقيت واملناهج والوسائل التعليمي
ــة  للطورين األول والثاين بوزارة التربي

الوطنية ، لتكليفه بوظيفة أخرى. 
 

مرسـوم رئاسـي مـــؤرخ يف        
ــام 1423 املوافـق       26 شعبان ع

ــن  02 نوفمرب سنة 2002، يتضم

تعيني مديــر التربيـة بواليـة         
تيـزي وزو. 

 

ــي مـؤرخ يف          مبوجب مرسوم رئاس
26 شعبان عام 1423 املوافق 02 نوفمرب 

ــاف،  سنة 2002، يعني السيد العيد لق
مديرا للتربية بوالية تيزي وزو. 

 

 
 
 
 
 
 
 

مرسـوم رئاسـي مـــؤرخ يف          
ــام 1423 املوافـق         26 شعبان ع

ــن  02 نوفمرب سنة 2002، يتضم

تعيـني مكلـف بالدراســات 
ــة  والتلخيـص بـوزارة التربي

الوطنيـة. 
 

ــي مـؤرخ يف         مبوجب مرسوم رئاس
26 شعبان عام 1423 املوافق 02 نوفمرب 

ــى  سنة 2002، يعني السيد ناصر موس
ــص  خبيت، مكلفا بالدراسات والتلخي

بوزارة التربية الوطنية. 
 

مرسـوم رئاسـي مـــؤرخ يف        
ــام 1423 املوافـق            26 شعبان ع

ــن  02 نوفمرب سنة 2002، يتضم

ــو  تعيني مدير الديوان الوطين حمل
األمية وتعليم الكبار. 

 

ــي مـؤرخ يف            مبوجب مرسوم رئاس
26 شعبان عام 1423 املوافق 02 نوفمرب 

ــاهر  سنة 2002، يعني السيد حممد الط
ــين حملـو  بكوش، مديرا للديوان الوط

األمية وتعليم الكبار. 
 

 
 
 
 
 
 
 



ــذي رقـم 316.02  مرسوم تنفي
مؤرخ يف 7 شــعبان عـام 1423 
ــنة 2002،  املوافق 14 أكتوبر س
ــية  يتضمن إنشاء مدارس أساس

وإلغاء أخرى. 
 

إن رئيس احلكومة، 
 

بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، 
 

وبناء على الدستور، ال سيما املادتــان 
4.85 و125 (الفقرة 2) منه، 

 

ـؤرخ يف  ومبقتضى األمر رقم 35.76 امل
16 ربيع الثــاين عـام 1396 املوافـق          

ــم  16 أبريل سنة 1976 واملتعلق بتنظي

التربية والتكوين، 
 

ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 05.84 امل
ــام 1404 املوافـق          يف 4 ربيع الثاين ع

07 يناير سنة 1984 واملتضمن ختطيــط 

جمموعة الدارسني يف املنظومة التربوية، 
 

ومبقتضى املرسوم رقم 71.76 املــؤرخ 
يف 16 ربيع الثاين عام 1396 املوافــق       

ــم  16 أبريل سنة 1976 واملتضمن تنظي

ــية، املعـدل  وتسيري املدرسة األساس
واملتمم، 

 

ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  104.97 املؤرخ يف 28 ذي القعدة ع

1417 املوافق 5 أبريــل سـنة 1997 

واملتعلق بتســمية األمـاكن واملبـاىن 
العمومية وإعادة تسميتها، 

ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  205.02 املؤرخ يف 22 ربيع األول ع

1423 املوافـق 4 يونيـو ســنة 2002 

واملتضمن تعيني رئيس احلكومة، 
 

ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ــام  208.02 املؤرخ يف 6 ربيع الثاين ع

ــو سـنة 2002  1423 املوافق 17 يوني

واملتضمن تعيني أعضاء احلكومة. 
 

يرسم ما يأيت : 
 

املادة األوىل : تنشأ إبتداء من موســم 
ـدارس  الدخول املدرسي 2002.2001 امل
ــواردة يف  األساسية (الطور الثالث) ال

امللحق األول ذا املرسوم. 
 

ــن موسـم  املادة 02 : تلغى إبتداء م
ـدارس  الدخول املدرسي 2002.2001 امل
ــواردة يف  األساسية (لطور الثالث) ال

امللحق الثاين ذا املرسوم. 
 

ــية  املادة 03 : ختضع املدارس األساس
ــورة يف املـادة  (الطور الثالث) املذك
ــوم رقـم  األوىل أعاله ألحكام املرس
ــام  71.76 املؤرخ يف 16 ربيع الثاين ع

1396 املوافق 16 أبريل ســنة 1976، 

املعدل واملتمم. 
 

املادة 04 : ينشر هــذا املرسـوم يف 
ــة  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائري

الدميقراطية الشعبية. 
 

اجلزائر يف 14 أكتوبر 2002 
رئيس احلكومة 

على بن فليس  



امللحق األول : قائمة املدارس األساسية ( الطور الثالث ) املنشأة للسنة الدراسية 2002.2001 
 

العنوان  تسمية املؤسسة  رقم التعريف 
الوطين 

البلدية  رمز 
البلدية 

الوالية  رمز 
الوالية 

طاملني 
أوالد أمحد تيمي 

أقبلي 
فنوغيل 

بودة 
تيميمون 
تنريكوك 

قصر قدور 
تيمقنت 

رقان 

املدرسة األساسية طاملني 
املدرسة األساسية ميمون 

املدرسة األساسية أقبلي 
املدرسة األساسية العلوشية 
املدرسة األساسية املنصور 

املدرسة األساسية القوبة 
املدرسة األساسية زاوية الدباغ 

املدرسة األساسية قصر قدور 
املدرسة األساسية أوالد احلاج 

املدرسة األساسية تيمادينني 

 05295

 05296

 05297

 05298

 05299

 05300

 05301

 05302

 05303

 05304

طاملني 
أوالد أمحد تيمي 

أقبلي 
فنوغيل 

بودة 
تيميمون 
تنريكوك 

قصر قدور 
تيمقنت 

رقان 

 0124

 0121

 0119

 0115

 0122

 0109

 0116

 0107

 0113

 0104

أدرار   01

الشلف 
بين راشد 

أبو احلسن 
بريرة 

املدرسة األساسية ج ابن باديس 
املدرسة األساسية بين راشد مركز 

املدرسة األساسية أبو احلسن 
املدرسة األساسية بريرة 

 05305

 05306

 05307

 05308

الشلف 
بين راشد 

أبو احلسن 
بريرة 

 0201

 0213

 0222

 0234

الشلف   02

حاسي الرمل 
وادي مزي 

احلويطة 

املدرسة األساسية وادي بليل 
املدرسة األساسية وادي مزي 

املدرسة األساسية احلويطة 

 05309

 05310

 05311

حاسي الرمل 
وادي مزي 

احلويطة 

 0306

 0322

 0323

األغواط   03



العنوان  تسمية املؤسسة  رقم التعريف 
الوطين 

البلدية  رمز 
البلدية 

الوالية  رمز 
الوالية 

أم البواقي 
عني البيضاء 

املدرسة األساسية حي النصر 
املدرسة األساسية حي املستقبل 

 05312

 05313

أم البواقي 
عني البيضاء 

 0401

 0402

أم البواقي   04

باتنة 
مروانة 

مشرة 

املدرسة األساسية اجلديدة حي عمريوش 2 
املدرسة األساسية شيدي 

املدرسة األساسية مشرة 

 05314

 05315

 05316

باتنة 
مروانة 

مشرة 

 0501

 0504

 0536

باتنة   05

أمالو 
القصر 

سوق اإلثنني 

املدرسة األساسية أمالو 
املدرسة األساسية برشيش القصر 

املدرسة األساسية سوق اإلثنني مركز 

 05317

 05318

 05319

أمالو 
القصر 

سوق اإلثنني 

 0616

 0640

 0608

جباية   06

شتمة 
رأس امليعاد 

بسكرة 
طولقة 

املدرسة األساسية حي التجزئة اجلديد 
املدرسة األساسية رأس امليعاد 

املدرسة األساسية حي 748 مسكن العالية 
املدرسة األساسية حي احملطة القدمية 

 05320

 05321

 05322

 05323

شتمة 
رأس امليعاد 

بسكرة 
طولقة 

 0704

 0706

 0701

 0721

بسكرة   07

تيمودي 
بشار 

املدرسة األساسية تيمودي 
املدرسة األساسية الشيخ البشري اإلبراهيمي 

 05324

 05325

تيمودي 
بشار 

 0805

 0801

بشار   08

عني الترك 
املقراين 
البويرة 

املدرسة األساسية عني الترك 
املدرسة األساسية املقراين 

املدرسة األساسية حي 140 مسكن 

 05326

 05327

 05328

عني الترك 
املقراين 
البويرة 

 1029

 1044

 1001

البويرة   10

بئر العاتر  املدرسة األساسية حي اجلمارك   05329 بئر العاتر   1202 تبسة   12

شتوان  املدرسة األساسية عني الدفلى   05330 شتوان   1350 تلمسان   13



العنوان  تسمية املؤسسة  رقم التعريف 
الوطين 

البلدية  رمز 
البلدية 

الوالية  رمز 
الوالية 

فرندة 
قصر الشاللة 

املدرسة األساسية فرندة مركز 
املدرسة األساسية قصر الشاللة مركز 

 05331

 05332

فرندة 
قصر الشاللة 

 1427

 1429

تيارت   14

أيت حيي 
بوغين 

تريمتني 
ذراع امليزان 

املعاتقة 
تيزي نثالتة 
تيزي وزو 

املدرسة األساسية تاقونيتس آيت حيي 
املدرسة األساسية بوغين مركز 

املدرسة األساسية اجلديدة قرية مناصرة 
املدرسة األساسية سناثة إشكران 

املدرسة األساسية قرية اعفري برقوقة 
املدرسة األساسية قرية آيت عبد املؤمن 

ــون املدينـة املدرسة األساسية حي مولود فرع
اجلديدة 

 05333

 05334

 05335

 05336

 05337

 05338

 05339

أيت حيي 
بوغين 

تريمتني 
ذراع امليزان 

املعاتقة 
تيزي نثالثة 
تيزي وزو 

 1527

 1540

 1543

 1510

 1529

 1551

 1501

تيزي وزو   15

الدرارية 
الدار البيضاء 

براقي 
بئر خادم 

الكاليتوس 
اخلرايسية 

بين مسوس 

املدرسة األساسية السبالة 
املدرسة األساسية حي البساتني 

املدرسة األساسية معركة الريموك 
املدرسة األساسية الطاهر بوشات 

املدرسة األساسية حي 917 مسكن 
املدرسة األساسية اخلرايسية 

املدرسة األساسية سيدي يوسف 

 05340

 05341

 05342

 05343

 05344

 05345

 05346

الدرارية 
الدار البيضاء 

براقي 
بئر خادم 

الكاليتوس 
اخلرايسية 

بين مسوس 

 1649

 1620

 1614

 1612

 1633

 1656

 1632

اجلزائر   16



العنوان  تسمية املؤسسة  رقم التعريف 
الوطين 

البلدية  رمز 
البلدية 

الوالية  رمز 
الوالية 

اجللفة 
حاسي حببح 

بن هار 
عني معبد 

املدرسة األساسية حي بوتريفيس 
املدرسة األساسية اجلديدة حاسي حببح 

املدرسة األساسية بن هار 
املدرسة األساسية عني معبد 

 05347

 05348

 05349

 05350

اجللفة 
حاسي حببح 

بن هار 
عني معبد 

 1701

 1704

 1732

 1705

اجللفة   17

وجانة 
أوالد حيي خدروش 
أوالد حيي خدروش 

جيجل 

املدرسة األساسية وجانة مركز 
املدرسة األساسية أيدال 

املدرسة األساسية أوالد أعمر 
املدرسة األساسية حي العقايب 

 05351

 05352

 05353

 05354

وجانة 
أوالد حيي خدروش 
أوالد حيي خدروش 

جيجل 

 1828

 1821

 1821

 1801

جيجل   18

عني أزال 
سطيف 

آيت تيزي 

املدرسة األساسية طريق بيضاء الربج 
املدرسة األساسية حي 20 أوت 1955 

املدرسة األساسية يغيل إيزوقاغن 

 05355

 05356

 05357

عني إزال 
سطيف 

أيت تيزي 

 1940

 1901

 1954

سطيف   19

سعيدة 
يوب 

املدرسة األساسية حي 1000 مسكن بوخرص 
املدرسة األساسية يوب 

 05358

 05359

سعيدة 
يوب 

 2001

 2006

سعيدة   20

متالوس  املدرسة األساسية متالوس مركز   05360 متالوس   2126 سكيكدة   21

سيدي بلعباس 
بوجبع الربج 

زروالة 

املدرسة األساسية حي سيدي اجلاليل 
املدرسة األساسية بوجبع الربج 

املدرسة األساسية زروالة 

 05361

 05362

 05363

سيدي بلعباس 
بوجبع الربج 

زروالة 

 2201

 2238

 2233

س بلعباس   22



العنوان  تسمية املؤسسة  رقم التعريف 
الوطين 

البلدية  رمز 
البلدية 

الوالية  رمز 
الوالية 

عني صندل 
قاملة 

جبالة اخلميسي 

املدرسة األساسية عني صندل 
 DNC املدرسة األساسية حي البناء
املدرسة األساسية جبالة اخلميسي 

 05364

 05365

 05366

عني صندل 
قاملة 

جبالة اخلميسي 

 2407

 2401

 2434

قاملة   24

ديدوش مراد 
ابن زياد 

حامة بوزيان 
اخلروب 
اخلروب 

املدرسة األساسية قصر قالل 
املدرسة األساسية املاحلة 
املدرسة األساسية بكرية 

املدرسة األساسية حي 900 مسكن 
املدرسة األساسية علي منجلي ع. الباي 

 05367

 05368

 05369

 05370

 05371

ديدوش مراد 
ابن زياد 

حامة بوزيان 
اخلروب 
اخلروب 

 2505

 2512

 2502

 2506

 2506

قسنطينة   25

بوعيش 
سيدي الربيع 

مفتاحة 

املدرسة األساسية بوعيش 
املدرسة األساسية سيدي الربيع 

املدرسة األساسيةمفتاحة 

 05372

 05373

 05374

بوعيش 
سيدي الربيع 

مفتاحة 

 2610

 2655

 2649

املدية   26

عشعاشة 
سيدي علي 
عني نويسي 

املدرسة األساسية عشعاشة 
املدرسة األساسية اوالد بوزيان 
املدرسة األساسية عني نويسي 

 05375

 05376

 05377

عشعاشة 
سيدي علي 

عني التويسي 

 2717

 2712

 2705

مستغامن   27

جبل مسعد 
املسيلة 

تارمونت 
بلعايبة 

املدرسة األساسية اجلديدة جبل مسعد 2 
املدرسة األساسية غزال 

املدرسة األساسية ام الشواشي 
املدرسة األساسية مفترق الطرق 

 05378

 05379

 05380

 05381

جبل مسعد 
املسيلة 

تارمونت 
بلعايبة 

 2847

 2801

 2805

 2815

املسيلة   28



العنوان  تسمية املؤسسة  رقم التعريف 
الوطين 

البلدية  رمز 
البلدية 

الوالية  رمز 
الوالية 

معسكر 
معسكر 

سيدي عبد اجلبار 

املدرسة األساسية معسكر مركز 
املدرسة األساسية حي 936 مسكن 

املدرسة األساسية سيدي عبد اجلبار 

 05382

 05383

 05384

معسكر 
معسكر 

سيدي عبد اجلبار 

 2901

 2901

 2945

معسكر   29

ورقلة 
نقوسة 
نقوسة 

بليدة عامر 
عني البيضاء 

املدرسة األساسية حي سيدي عمران املخادمة 
املدرسة األساسية خالد بن الوليد أفران 

املدرسة األساسية رمحاين حممد بن مبارك 
املدرسة األساسية بركة عبد الرزاق 

املدرسة األساسية مسروق حممد بن احلاج عيسى 

 05385

 05386

 05387

 05388

 05389

ورقلة 
نقوسة 
نقوسة 

بليدة عامر 
عني البيضاء 

 3001

 3003

 3003

 3006

 3002

ورقلة   30

البيض  املدرسة األساسية حي اللوز   05390 البيض   3203 البيض   32

الناصرية 
سوق االحد 

املدرسة األساسية بوعاصم 
املدرسة األساسية سوق احلد مركز 

 05391

 05392

الناصرية 
سوق احلد 

 3507

 3531

بومرداس   35

برج بونعامة 
عماري 

املدرسة األساسية برج بو نعامة 
املدرسة األساسية عماري مركز 

 05393

 05394

برج بونعامة 
عماري 

 3801

 3813

تيسمسيلت   38

حساين عبد الكرمي 
سيدي عمران 

املغري 
بين قشة 
الوادي 
الوادي 

املدرسة األساسية حساين عبد الكرمي 
املدرسة األساسية سيدي عمران 
املدرسة األساسية اجلديدة املغري 

املدرسة األساسية املندجمة بين قشة 
املدرسة األساسية القارة الشرقية 
املدرسة األساسية الصحن الثاين 

 05395

 05396

 05397

 05398

 05399

 05400

حساين ع الكرمي 
سيدي عمران 

املغري 
بين قشة 
الوادي 
الوادي 

 3912

 3930

 3927

 3919

 3903

 3903

الوادي   39



العنوان  تسمية املؤسسة  رقم التعريف 
الوطين 

البلدية  رمز 
البلدية 

الوالية  رمز 
الوالية 

مداوروش 
اوالد مؤمن 

املدرسة األساسية مداوروش مركز 
املدرسة أوالد مؤمن مركز 

 05401

 05402

مداوروش 
اوالد مؤمن 

 4115

 4113

س أهراس   41

الداموس 
فوكة 

احلطاطبة 

املدرسة األساسية حي الشهداء 
املدرسة األساسية اجلديدة فوكة 

املدرسة األساسية القرية الفالحية 

 05403

 05404

 05405

الداموس 
فوكة 

احلطاطبة 

 4223

 4225

 4236

تيبازة   42

سيدي األخضر 
بربوش 

املدرسة األساسية سيدي األخضر 
املدرسة األساسية بربوش 

 05406

 05407

سيدي األخضر 
بربوش 

 4424

 4428

ع الدفلى   44

مشرية 
النعامة 

املدرسة األساسية حي الوئام 
املدرسة األساسية حي 540 مسكن 

 05408

 05409

مشرية 
النعامة 

 4501

 4508

النعامة   45

عني متوشنت 
سيدي بن عدة 

عني الطلبة 
سيدي بومدين 

املدرسة األساسية احلي اجلديد 
املدرسة األساسية اجلديدة سيدي بن عدة 

املدرسة األساسية احلي اجلديد 
املدرسة األساسية مدخل البلدية 

 05410

 05411

 05412

 05413

عني متوشنت 
سيدي بن عدة 

عني الطلبة 
سيدي بومدين 

 4660

 4612

 4618

 4615

ع متوشنت   46

حاسي القارة 
بريان 

املدرسة األساسية حي البور 
املدرسة األساسية حي املداغ 

 05414

 05415

حاسي القارة 
بريان 

 4712

 4703

غرداية   47

سوق األحد 
وادي رهيو 

غليزان 
مديونة 

املدرسة األساسية سوق االحد 
املدرسة األساسية بودالية 

املدرسة األساسية بورمادية 
املدرسة األساسية تاجمت 

 05416

 05417

 05418

 05419

سوق األحد 
وادي رهيو 

غليزان 
مديونة 

 4831

 4801

 4809

 4808

غليزان   48



 

امللحق الثاين : قائمة املدارس األساسية (الطور الثالث) امللغاة للسنة الدراسية 2002.2001 
 

رمز 
الوالية 

رمز الوالية 
البلدية 

رقم التعريف البلدية 
الوطين 

تسمية املؤسسة 

املدرسة األساسية الشيخ البشري اإلبراهيمي (دمي املبىن إلقامة ثانوية) 00466 بشار 0801 بشار 08 
ــيخ البشـري  (تنقل إىل املدرسة األساسية اجلديدة '' الطور الثالث '' الش

اإلبراهيمي) 
ـهددة 00894 قصر الشاللة 1429 تيارت 14  املدرسة األساسية القدمية أبو اليقضان ( دمي املبىن لكون املؤسسة م

باإليار (تنقل اىل املدرسة األساسية اجلديدة قصر الشاللة مركز) 
ـي 03919 تريمتني 1543 تيزي وزو 15  املدرسة األساسية القدمية قرية مناصرة ( تعاد احملالت اىل التعليم األساس

(الطور األول و الثاين) 
(تنقل اىل املدرسة األساسية اجلديدة قرية مناصرة) 

 3915

 3905

ـور    املدرسة األساسية القدمية وجانة (تعاد احملالت اىل التعليم األساسي الط
األول و الثاين) (تنقل اىل املدرسة األساسية اجلديدة وجانة مركز) 

 

 

 39

 

 
 

الوادي 
 

 3915

 

 3905

دوار املاء 
 

النخلة 

 04561

 

 02602

املدرسة األساسية دوار املاء (حتول اىل ثانوية) (إبقــاء التالميـذ بنفـس 
املؤسسة) 

ــس  املدرسة األساسية حسني محادي (حتول اىل ثانوية)(إبقاء التالميذ بنف
املؤسسة) 



قرار مؤرخ يف 12 شعبان عــام 
ــر سـنة  1423 املوافق 19 أكتوب

ــؤرخ يف   2002، يعدل القرار امل

24 مجادى الثانيــة عـام 1423 

ــبتمرب سـنة 2002  املوافق 02 س
ــاء إىل  واملتضمن تفويض اإلمض

مدير التعليم األساسي. 
 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

ـم 208.02  مبقتضى املرسوم الرئاسي رق
ــاين عـام 1423  املؤرخ يف 6 ربيع الث
ـن  املوافق 17 يونيو سنة 2002 و املتضم

تعيني أعضاء احلكومة، 
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  266.94 املؤرخ يف 29 ربيع األول ع

ــبتمرب سـنة 1994  1415 املوافق 6 س

ــة يف  واملتضمن تنظيم اإلدارة املركزي
وزارة التربية الوطنية ، املعدل، 

 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  221.02 املؤرخ يف 11 ربيع الثاين ع

1423 املوافق 22 يونيو سنة 2002 الذي 

ــة تفويـض  يرخص ألعضاء احلكوم
إمضائهم، 

 

وبعد االطالع على املرسوم التنفيــذي 
ــق  املؤرخ يف 14 حمرم عام 1417 املواف
أول  يونيو سنة 1996 واملتضمن تعيني  

 
 
 
 

السيد فريد عــادل، مديـرا للتعليـم 
األساسي بوزارة التربية الوطنية، 

 

ــؤرخ يف  وبعد اإلطالع على القرار امل
24 مجادى الثانية عام 1423 املوافق  02 

ــن تفويـض  سبتمرب 2002 و املتضم
ــر  اإلمضاء اىل السيد فريد عادل، مدي
ــي بـوزارة التربيـة   التعليم األساس

الوطنية. 
 

يقرر ما يأيت : 
 

ــن  املادة األوىل : تعدل املادة األوىل م
ـام  القرار املؤرخ يف 24 مجادى الثانية ع
ــبتمرب سـنة 2002  1423 املوافق 2 س

كاآليت : 
 

" املادة األوىل : يفوض إىل السيد فريد 
ــر التعليـم األساسـي،  عادل ، مدي
ــم  اإلمضاء يف حدود صالحياته، بإس
وزير التربية الوطنية، على مجيع الوثائق 

واملقرارات بإستثناء القرارات ". 
 

املادة 02 : ينشر هذا القرار يف اجلريدة 
الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

الشعبية. 
 

اجلزائر يف 19 أكتوبر 2002 
وزير التربية الوطنية 
نور الدين صاحل 

 
 
 
 



قرار مؤرخ يف 12 شعبان عــام 
ــر سـنة  1423 املوافق 19 أكتوب

ــؤرخ يف    2002، يعدل القرار امل

24 مجادى الثانيــة عـام 1423 

ــبتمرب سـنة 2002  املوافق 2 س
ــاء إىل  واملتضمن تفويض اإلمض

مدير التعليم الثانوي العام. 
 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

ـم 208.02  مبقتضى املرسوم الرئاسي رق
ــاين عـام 1423  املؤرخ يف 6 ربيع الث
ـن  املوافق 17 يونيو سنة 2002 واملتضم

تعيني أعضاء احلكومة، 
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  266.94 املؤرخ يف 29 ربيع األول ع

ــبتمرب سـنة 1994  1415 املوافق 6 س

ــة يف  واملتضمن تنظيم اإلدارة املركزي
وزارة التربية الوطنية ، املعدل، 

 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  221.02 املؤرخ يف 11 ربيع الثاين ع

1423 املوافق 22 يونيو سنة 2002 الذي 

ــة تفويـض  يرخص ألعضاء احلكوم
إمضائهم، 

 

ــي  وبعد االطالع على املرسوم الرئاس
املؤرخ يف 5 ربيــع األول عـام 1422 
املوافق  28 مايو سنة 2001 و املتضمن 

 
 

ــاش، مديـرا  تعيني السيد ساعد زغ
ــوزارة التربيـة  للتعليم الثانوي العام ب

الوطنية، 
 

ــؤرخ يف  وبعد اإلطالع على القرار امل
24 مجادى الثانية عام 1423 املوافــق      

ــن تفويـض  2 سبتمرب 2002 واملتضم
اإلمضاء اىل السيد ساعد زغاش ، مدير 
ــوزارة التربيـة  التعليم الثانوي العام ب

الوطنية. 
 

يقرر ما يأيت : 
 

ــن  املادة األوىل : تعدل املادة األوىل م
ـام  القرار املؤرخ يف 24 مجادى الثانية ع
ــنة 2002  1423 املوافق 02 سبتمرب س

كاآليت : 
 

ــوض إىل السـيد  " املادة األوىل : يف
ساعد زغاش، مدير التعليم الثــانوي 
ــه،  العام، اإلمضاء يف حدود صالحيات
بإسم وزير التربية الوطنية، على مجيـع 
الوثائق واملقرارات بإستثناء القرارات". 

 

املادة 02 : ينشر هذا القرار يف اجلريدة 
الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

الشعبية. 
 

اجلزائر يف 19 أكتوبر 2002 
وزير التربية الوطنية 
نور الدين صاحل 

 
 
 



قرار مؤرخ يف 12 شعبان عــام 
ــر سـنة  1423 املوافق 19 أكتوب

ــؤرخ يف   2002، يعدل القرار امل

24 مجادى الثانيــة عـام 1423 

ــبتمرب سـنة 2002  املوافق 2 س
ــاء إىل  واملتضمن تفويض اإلمض

مدير التعليم الثانوي التقين. 
 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

ـم 208.02  مبقتضى املرسوم الرئاسي رق
ــاين عـام 1423  املؤرخ يف 6 ربيع الث
ـن  املوافق 17 يونيو سنة 2002 و املتضم

تعيني أعضاء احلكومة، 
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  266.94 املؤرخ يف 29 ربيع األول ع

ــبتمرب سـنة 1994  1415 املوافق 6 س

ــة يف  واملتضمن تنظيم اإلدارة املركزي
وزارة التربية الوطنية ، املعدل، 

 

و مبقتضى املرسوم التنفيــذي رقـم 
ـام  221.02 املؤرخ يف 11 ربيع الثاين ع

1423 املوافق 22 يونيو سنة 2002 الذي 

ــة تفويـض  يرخص ألعضاء احلكوم
إمضائهم، 

 

ــي  وبعد االطالع على املرسوم الرئاس
ــام 1422  املؤرخ يف 11 ربيع الثاين ع
املوافق  03 يوليو سنة 2001 واملتضمن  

 
 
 
 

ــرا  تعيني السيد حممد عبد العايل، مدي
للتعليم الثانوي التقين بوزارة التربيــة 

الوطنية، 
 

ــؤرخ يف  وبعد اإلطالع على القرار امل
24 مجادى الثانية عام 1423 املوافق  02 

ــن تفويـض  سبتمرب 2002 و املتضم
ــايل،  اإلمضاء اىل السيد حممد عبد الع
ــين بـوزارة  مدير التعليم الثانوي التق

التربية الوطنية. 
 

يقرر ما يأيت : 
 

ــن  املادة األوىل : تعدل املادة األوىل م
ـام  القرار املؤرخ يف 24 مجادى الثانية ع
ــنة 2002  1423 املوافق 02 سبتمرب س

كاآليت : 
 

" املادة األوىل : يفوض إىل السيد حممد 
عبد العايل، مدير التعليم الثانوي التقين، 
ــم  اإلمضاء يف حدود صالحياته، بإس
وزير التربية الوطنية، على مجيع الوثائق 

و املقرارات بإستثناء القرارات ". 
 

املادة 02 : ينشر هذا القرار يف اجلريدة 
الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

الشعبية. 
 

اجلزائر يف 19 أكتوبر 2002 
وزير التربية الوطنية 
نور الدين صاحل 

 
 



قرار مؤرخ يف 12 شعبان عــام 
ــر سـنة  1423 املوافق 19 أكتوب

ــؤرخ يف   2002، يعدل القرار امل

24 مجادى الثانيــة عـام 1423 

ــبتمرب سـنة 2002  املوافق 2 س
ــاء إىل  واملتضمن تفويض اإلمض

مدير التكوين. 
 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

ـم 208.02  مبقتضى املرسوم الرئاسي رق
ــاين عـام 1423  املؤرخ يف 6 ربيع الث
ـن  املوافق 17 يونيو سنة 2002 واملتضم

تعيني أعضاء احلكومة، 
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  266.94 املؤرخ يف 29 ربيع األول ع

ــبتمرب سـنة 1994  1415 املوافق 6 س

ــة يف  واملتضمن تنظيم اإلدارة املركزي
وزارة التربية الوطنية، املعدل، 

 
و مبقتضى املرسوم التنفيــذي رقـم 
ـام  221.02 املؤرخ يف 11 ربيع الثاين ع

1423 املوافق 22 يونيو سنة 2002 الذي 

ــة تفويـض  يرخص ألعضاء احلكوم
إمضائهم، 

 

ــي  وبعد االطالع على املرسوم الرئاس
املؤرخ يف 13 ذي احلجة عـام 1420  

 
 
 
 
 

ـن  املوافق 19 مارس سنة 2000 واملتضم
ـرا  تعيني السيد عبد ايد هدواس، مدي

للتكوين بوزارة التربية الوطنية، 
 

ــؤرخ يف  وبعد اإلطالع على القرار امل
24 مجادى الثانية عام 1423 املوافق  02 

ــض  سـبتمرب2002 واملتضمـن تفوي
ـدواس،  اإلمضاء اىل السيد عبد ايد ه

مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية. 
 

يقرر ما يأيت : 
 

ــن  املادة األوىل : تعدل املادة األوىل م
ـام  القرار املؤرخ يف 24 مجادى الثانية ع
ــنة 2002  1423 املوافق 02 سبتمرب س

كاآليت : 
 

ـد  " املادة األوىل : يفوض إىل السيد عب
ـاء  ايد هدواس، مدير التكوين، اإلمض
يف حدود صالحياته، بإسم وزير التربية 
الوطنية، على مجيع الوثائق و املقرارات 

بإستثناء القرارات ". 
 

املادة 02 : ينشر هذا القرار يف اجلريدة 
الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

الشعبية. 
 

اجلزائر يف 19 أكتوبر 2002 
وزير التربية الوطنية 
نور الدين صاحل 

 
 
 
 



قرار مؤرخ يف 12 شعبان عــام 
ــر سـنة  1423 املوافق 19 أكتوب

ــؤرخ يف   2002، يعدل القرار امل

24 مجادى الثانيــة عـام 1423 

ــبتمرب سـنة 2002  املوافق 2 س
ــاء إىل  واملتضمن تفويض اإلمض
مدير التقومي والتوجيه واالتصال. 

 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

ـم 208.02  مبقتضى املرسوم الرئاسي رق
ــاين عـام 1423  املؤرخ يف 6 ربيع الث
ـن  املوافق 17 يونيو سنة 2002 واملتضم

تعيني أعضاء احلكومة، 
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  266.94 املؤرخ يف 29 ربيع األول ع

ــبتمرب سـنة 1994  1415 املوافق 6 س

ــة يف  واملتضمن تنظيم اإلدارة املركزي
وزارة التربية الوطنية ، املعدل، 

 
و مبقتضى املرسوم التنفيــذي رقـم 
ـام  221.02 املؤرخ يف 11 ربيع الثاين ع

1423 املوافق 22 يونيو سنة 2002 الذي 

ــة تفويـض  يرخص ألعضاء احلكوم
إمضائهم ، 

 

ـذي  و عد االطالع على املرسوم التنفي
ــق  املؤرخ يف 14 حمرم عام 1417 املواف
أول يونيو سنة  1996 واملتضمن تعيني 

 
 

ــومي  السيد عاشور سغواين، مديرا للتق
ــوزارة التربيـة  والتوجيه واالتصال ب

الوطنية، 
 

ــؤرخ يف  وبعد اإلطالع على القرار امل
24 مجادى الثانية عام 1423 املوافق  02 

سـبتمرب 2002 واملتضمـن تفويــض 
ــغواين،  اإلمضاء اىل السيد عاشور س
مدير التقومي والتوجيه واالتصال بوزارة 

التربية الوطنية. 
 

يقرر ما يأيت : 
 

ــن  املادة األوىل : تعدل املادة األوىل م
ـام  القرار املؤرخ يف 24 مجادى الثانية ع
ــنة 2002  1423 املوافق 02 سبتمرب س

كاآليت : 
 

ــوض إىل السـيد  " املادة األوىل : يف
ـه  عاشور سغواين، مدير التقومي والتوجي
ــدود  و االتصـال، اإلمضـاء يف ح
ـة،  صالحياته، بإسم وزير التربية الوطني
ـتثناء  على مجيع الوثائق و املقرارات بإس

القرارات ". 
 

املادة 02 : ينشر هذا القرار يف اجلريدة 
الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

الشعبية. 
 

اجلزائر يف 19 أكتوبر 2002 
وزير التربية الوطنية 
نور الدين صاحل 

 



قرار مؤرخ يف 12 شعبان عــام 
ــر سـنة  1423 املوافق 19 أكتوب

ــؤرخ يف   2002، يعدل القرار امل

24 مجادى الثانيــة عـام 1423 

ــبتمرب سـنة 2002  املوافق 2 س
ــاء إىل  واملتضمن تفويض اإلمض
ـة  مدير األنشطة الثقافية والرياضي

والنشاط االجتماعي. 
 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

ـم 208.02  مبقتضى املرسوم الرئاسي رق
ــاين عـام 1423  املؤرخ يف 6 ربيع الث
ـن  املوافق 17 يونيو سنة 2002 واملتضم

تعيني أعضاء احلكومة، 
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  266.94 املؤرخ يف 29 ربيع األول ع

ــبتمرب سـنة 1994  1415 املوافق 6 س

ــة يف  واملتضمن تنظيم اإلدارة املركزي
وزارة التربية الوطنية، املعدل، 

 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  221.02 املؤرخ يف 11 ربيع الثاين ع

1423 املوافق 22 يونيو سنة 2002 الذي 

ــة تفويـض  يرخص ألعضاء احلكوم
إمضائهم، 

 

ــي  وبعد االطالع على املرسوم الرئاس
ــام 1422  املؤرخ يف 11 ربيع الثاين ع
املوافق 3 يوليو سنة 2001 و املتضمن  

 
 

تعيني السيد حممد بلحــاج، مديـرا 
ــاط  لألنشطة الثقافية والرياضية والنش

اإلجتماعي بوزارة التربية الوطنية، 
 

ــؤرخ يف  وبعد اإلطالع على القرار امل
24 مجادى الثانية عام 1423 املوافق  02 

ــن تفويـض  سبتمرب 2002 و املتضم
ـر  اإلمضاء اىل السيد حممد بلحاج، مدي
ــاط  األنشطة الثقافية والرياضية والنش

اإلجتماعي بوزارة التربية الوطنية. 
 

يقرر ما يأيت : 
 

ــن  املادة األوىل : تعدل املادة األوىل م
ـام  القرار املؤرخ يف 24 مجادى الثانية ع
ــنة 2002  1423 املوافق 02 سبتمرب س

كاآليت : 
 

" املادة األوىل : يفوض إىل السيد حممد 
بلحاج، مديــر األنشـطة الثقافيـة 
والرياضيـة والنشـاط اإلجتمــاعي، 
اإلمضاء يف حدود صالحياته ، بإســم 
وزير التربية الوطنية، على مجيع الوثائق 

و املقرارات بإستثناء القرارات ". 
 

املادة 02 : ينشر هذا القرار يف اجلريدة 
الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

الشعبية. 
 

اجلزائر يف 19 أكتوبر 2002 
وزير التربية الوطنية 
نور الدين صاحل 

 
 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التعليم الثانوي التقين 
وزارة الصناعة 

مديرية تثمني املوارد البشرية 
الرقم : 1472 / 473 / 2002 

 
إىل 

السادة الوالة (لإلعالم) 
السادة : 

مفتش أكادميية اجلزائر 
مديري التربية بالواليات 

مديري مؤسسات التعليم الثانوي التقين 
(للتنفيذ) 

مفتشي التربية و التكوين 
(للتنفيذ و املتابعة) 

مدير التقومي التوجيه واالتصال  
(لالعالم) 
مديري مراكز التوجيه املدرسي واملهين 

(لالعالم و املتابعة) 
السادة : 

مديري الصناعة و املناجم بالواليات 
الرؤساء املديرين العامني للمؤسســات 

العمومية االقتصادية 
ـة  املديرين العامني للمؤسسات العمومي

االقتصادية 
ـة  مدير املعهد الوطين لإلنتاجية و التنمي

  (INPED) الصناعية
مدير الديوان الوطين للقياسة الشرعية 

 (ONML)

مدير املعهد الوطين للملكية الصناعية 
 (INADI)

مدير املعــهد اجلزائـري للتقييـس 
(IANOR)                     (للتنفيذ) 

منشور مشــترك رقـم 1472. 
ــرب  02.473 مـؤرخ يف 11 نوفم

ـــ  2002 يتعلق بتنظيم مشترك ل

'' أبواب مفتوحــة '' حـول 
التعليم الثانوي التقين والصناعة. 

 

املرجع : املنشور الوزاري املشترك رقم 
ــل  36 / وت / أ ع املؤرخ يف 6 أفري

 .1997

 

يف إطار مواصلة التعــاون بـني وزارة 
التربية الوطنية و وزارة الصناعة ومتابعة 
ــول  تنظيم أيام '' أبواب مفتوحة '' ح
ـد  التعليم الثانوي التقين والصناعة و بع
ـات  تقييم هذه العملية من خالل امللتقي
ـية 2001 / 2002  اجلهوية للسنة الدراس
ــذه العمليـة  مت االتفاق على تنظيم ه
ــنة احلاليـة 2002 / 2003  خالل الس

إبتداءا من 08 إىل 20 مارس 2003. 
 

التوصيات اليت اتفق عليها هي : 
 

ــام إىل  . متديد فترة التظاهرة من 3 أي
ـاك  أسبوع حىت يتسىن للتالميذ اإلحتك

بعامل الصناعة والتكنولوجيا. 
ــل  . خلق وتسيري جهاز إعالم متواص
ــني املؤسسـات  (ملصقات، مربط ب

الصناعية والتلميذ) 
. القيام بزيارات ميدانية يف إطار أبواب 
مفتوحة الستثمار املعلومات النظرية يف 

امليدان. 
ــاعي  . إقامة تشخيص للمحيط الصن
وتوسيع العملية اىل مؤسسات اقتصادية 

أخرى. 



ـات  . إقامة شراكة حقيقية بني مؤسس
القطاعني. 

. التعرف على املشاريع يف اية العملية 
ــن  و الذي جيب أن خيضع للدراسة م
ــم  طرف املتعاملني حتت إشراف ودع

مدير املؤسسة. 
. إشراك اجلامعات واملعاهد يف إعطــاء 
حماضرات حول العلوم و التكنولوجيا. 
ــدات  . إبرام اتفاقية بني املتاقن والوح
الصناعية لتأكيد النجاعــة و الفعاليـة 
ــات  للعملية قصد ضمان تنفيذ إلتزام

كل طرف. 
ــات  . توسـيع العمليـة إىل مؤسس
ــها القطـاع  اقتصادية أخرى فيما في
ــور يف  اخلاص باملنشور الوزاري املذك

املرجع أعاله. 
 

ــل باألعمـال  هلذا يتبع برنامج العم
التالية : 

 

1. يشارك يف إعداد الربنامج كل مــن 

ــتاذ املـادة  مدير املؤسسة التربوية أس
ورئيس األشغال مع ممثلــي املؤسسـة 

الصناعية. 
2. الربنامج لكل شعبة. 

ــات اخلاصـة  3. إرسال كل املعلوم

ــانوي  بالتظاهرة اىل مديرية التعليم الث
التقين بالتدقيق ( الربنامج). 

ـات  4. تعرض منتجات التالميذ ومنتج

املؤسسات الصناعية يف كل متقنة مهما 
كان موقعها. 

 
 
 

ــاة مـن طـرف  5. احملاضرات امللق

ــة بالنسـبة  املختصني تكون مدروس
ـة  للشعب املوجودة يف املؤسسة التربوي

(أي يف مواد التخصص). 
6. القيام حبملة إعالمية واســعة قبـل 

تنظيم العملية. 
ـاعني  7.  إنشاء عقود التعامل بني القط

(فيما خيــص الزيـارات والتداريـب 
للتالميذ يف الوسط الصناعي). 

8. مشاركة القطاعات األخرى مبا فيها 

القطاع اخلاص. 
 

بعد إنتهاء عملية '' أبواب مفتوحـة '' 
حول التعليم الثانوي التقين والصناعــة 
ـاء  ترسل تقارير العملية ونتائجها (إنش
عقود مع الوسط الصناعي فيما خيـص 
ـني ...  التداريب تبادل زيارات املهندس
إخل) إىل كل من مديرية التعليم الثانوي 
ــة  التقين بوزارة التربية الوطنية ومديري
تثمني املوارد البشرية بوزارة الصناعة. 

 

نظرا للفائدة املتوخاة من وراء هــذه 
ـاعني  العملية ، نطلب من مسؤويل القط

توفري الظروف املالئمة إلجناحها. 
 

اجلزائر يف 11 نوفمرب 2002 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

عبد الكرمي تبون 
األمني العام لوزارة الصناعة بالنيابة 

فؤاد خملوف 
 
 
 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 1482 / 2002 

 
األمني العام 

إىل 
السيد مفتش أكادميية اجلزائر 

السيدات والسادة مديــري التربيـة 
للواليات (للتوزيع واملتابعة) 

السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 
والتكوين (لإلعالم واملتابعة) 

ــات  السيدات والسادة مديري مؤسس
التعليم الثانوي (للتنفيذ) 

 
ــؤرخ يف 13  منشور رقم 02.1482 م
نوفمرب 2002 يتعلق باملنافسات العلمية 
والتربوية يف مرحلة التعليم الثانوي. 

 

املراجع : 
. القرار رقم105 املؤرخ يف 1996.06.26 

. املنشور رقم1741املؤرخ يف 2001.11.05 
 
 

ــع  مبقتضى القرار املشار إليه يف املرج
ــات  أعاله، و املتضمن إحداث منافس
علمية وتربوية، يف بعض مواد التعليــم 
الثانوي، خاصة بالتالميذ املتمدرســني 
ــم  يف هذه املرحلة، يشرفين أن أعلمك
ـتنظم  بأن املنافسات العلمية والتربوية س
ــة  خـالل السـنة الدراسـية اجلاري
ـــات و  2003.2002 بنفـس الترتيب

اإلجراءات الواردة يف املناشري املذكورة 
أعاله. 

 

1. املواد التعليمية املعنية باملنافســات 

ـات  العلمية و التربوية : تشمل املنافس
العلمية والتربوية املواد التعليمية االتية : 

 

ـة، األدب  . الرياضيات، العلوم الفيزيائي
ــة  العريب، التاريخ، اللغة الفرنسية، اللغ
ــة،  األجنليزية، الفلسفة، العلوم الطبيعي
ــى الشـعب  وتوزع مواد املنافسة عل
ـني يف  واملستويات التعليمية كما هو مب

اجلدول ادناه : 
  

مواد املنافسة  الشعبة  املستوى 
الرياضيات أو العلوم الفيزيائية  جذع مشترك علوم 

جذع مشترك تكنولوجيا 
السنة 

اللغة واألدب العريب أو التاريخ  جذع مشترك آداب   1ثانوي 

الرياضيات أو الفيزياء و الكيمياء 
أو علوم طبيعية 

علوم دقيقة 
علوم الطبيعية و احلياة 

السنة 

اللغة و األدب العريب أو التاريخ 
أو اللغة الفرنيية 

آداب و علوم إنسانية 
آداب و علوم شرعية 
آداب و لغات أجنبية 

 2ثانوي 



مواد املنافسة  الشعبة  املستوى 
الرياضيات أو الفيزياء و الكيمياء  علوم دقيقة 

علوم الطبيعة و احلياة 
السنة 

اللغة و األدب العريب أو التاريخ 
أو الفلسفة أو اللغة االجنليزية 

آداب و علوم إنسانية 
آداب و علوم شرعية 
آداب و لغات أجنبية 

 3ثانوي 

 
ـنتني 2 و3  مالحظة : ميكن لتالميذ الس
ـاركة  ثانوي شعبة تسيري و اقتصاد املش

يف املنافسة املتعلقة مبادة التاريخ. 
 

2. بناء موضوعات املنافسات العلمية 

و التربوية : 
 

ـل  1.2. يقترح موضوع واحد فقط لك

ــادة ، مثـال : يكـون  مستوى و م
ــات  املوضوع موحد يف مادة الرياضي
ــوم  لتالميذ شعبيت العلوم الدقيقة و عل

الطبيعة واحلياة. 
 

ــة  2.2. تكون االسئلة يف هذه املنافس

ــدرات  هادفة اىل إكتشاف خمتلف الق
ــدى التالميـذ كـالتحليل  الفكرية ل
والتركيب وتكون متدرجة مع املستوى 
ـا  الدراسي للتالميذ ، كما هو مبني فيم

يلي : 
 

ـي  السنة االوىل : تغليب اجلانب التحصيل
على اجلانب الفكري. 

السنة الثانية : التوازن بني اجلانبني. 
ـري  السنة الثالثة : تغليب اجلانب الفك

على اجلانب التحصيلي. 
 

 
3. تاريخ و ترتيبات إجراء املنافسات 
ـة  العلمية و التربوية الوالئية و اجلهوي

و الوطنية : 
 

ـية  1.3. املرحلة الوالئية : تتكفل مفتش

ــات التربيـة  أكادميية اجلزائر ومديري
باملنافسات الوالئية من مجيع اجلوانـب 
التنظيمية والبيداغوجية واملالية ، لذا : 

 

ــاريخ املنافسـات الوالئيـة  . حتدد ت
لتالميذا خالل النصــف األول مـن 

شهر مارس 2003. 
ــة والتكويـن  . يشرف مفتشو التربي
ــاز  للمقاطعة على اخلاليا املكلفة بإجن

موضوعات املرحلة الوالئية. 
ــات خـالل  . تعلن عن نتائج املنافس
ــراء  األسبوع األول املوايل لتاريخ إج

املنافسات. 
ــم اإلمسيـة للتالميـذ  . تضبط القوائ
ــتحقاق  الفائزين، مرتبني حسب االس
ــه  واملستوى واملادة، وفق ما ينص علي
ـها إىل  اجلدول املرفق وترسل نسخة من
ــهوي للديـوان الوطـين  الفرع اجل
ــي  لإلمتحانات واملسابقات الذي تنتم

إليه الوالية ونسخة اخرى إىل مديريـة  
 



ــة  التعليم الثانوي العام. املديرية الفرعي
للتعليم املتخصص. وكذا موضوعــات 
املنافسات الوالئية مع احللول وســالمل 

التنقيط وذلك قبل 27 مارس 2003. 
. تعلم كتابيا التالميذ الفائزين علــى 
ــهم بتـاريخ  املستوى الوالئي، وتبلغ

ومكان إجراء املنافسات اجلهوية. 
 

ــل  2.3. املرحلـة اجلهويـة : تتكف

ـات  مديريات التربية اليت حتتضن املنافس
ــا  اجلهوية ذه املرحلة، احملدد إجراؤه
يوم االثنني 14 افريل 2002، وذلك من 

حيث : 
 

ــحني هلـذه  . استقبال التالميذ املرش
ـدة  املرحلة، الوافدين من الواليات البعي
بدءا من مساء يوم األحد 13 أفريــل 

 .2003

ــع الفـرع  . تنسق مديريات التربية م
اجلهوي الذي تنتمي اليه 

يف اجلوانـب التنظيميـة و املاديـــة 
واحلراسة. 

ــة  . تشرف الفروع اجلهوية على عملي
تصحيـح املنافســـات اجلهويــة 

واملداوالت. 
ــة للتالميـذ  . تضبط القائمات اإلمسي
املشاركني يف املنافسات اجلهوية مرتبني 
ـتوى،  حسب اإلستحقاق واملادة و املس
و ترسل نسخة منــها إىل مديريـة 
ــام  التعليم الثانوي العام خالل 10 أي
املوالية لتـاريخ إجـراء املنافسـات 

اجلهوية، وفق اجلدول املرفق. 
ـائزين  . تشعر مديريات التربية التالميذ الف
ــاريخ  على املستوى اجلهوي كتابيا بت

ومكان إجراء املنافسات الوطنية. 

. ترسل قائمة االســاتذة املصححـني 
ــب اجلـدول  باحلروف الالتينية حس
ـام،  املرفق اىل مديرية التعليم الثانوي الع

املديرية الفرعية للتعليم املتخصص. 
 

ـة  3.3. املرحلة الوطنية : تتكفل مديري

ــيق مـع  التعليم الثانوي العام بالتنس
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات 
ــة يف  باملنافسـات العلميـة والتربوي
ــوم  مرحلتها النهائية، احملدد إجراؤها ي
ــيبة  اإلثنني 12 ماي 2003 بثانوية حس
ــم اسـتقبال  بن بوعلي اجلزائر، و يت
التالميذ املرشحني هلذه املرحلة الوافدين 
من الواليات البعيدة مساء يوم األحـد 

13 ماي 2002، بنفس الثانوية. 

 

مالحظة : نؤكد على : 
 

ــال  أ. أن تتكفل مديريات التربية تكف
ـات  تاما بالتالميذ املشاركني يف املنافس

اجلهوية والوطنية ذهابا و إيابا. 
ــا واحـدا فقـط  ب. أن تعني مرافق
للتالميذ القادمني من الواليات البعيدة. 
ــات  ج. أن يصحب املرشح للمنافس
ـف أو  الوطنية االستدعاء و بطاقة التعري

البطاقة املدرسية. 
 

ــائج و تتويـج  4. اإلعالن عن النت

الفائزين : 
 

. بعد اإلعالن عن نتــائج املنافسـات 
ــاريخ  النهائية خالل 20 يوما املوالية لت
ــل إىل  إجراء املنافسات الوطنية، ترس
ــة نتـائج تالميذـا  مديريات التربي



ــة، و الـيت  املشاركني يف هذه املرحل
ـا  بدورها تبلغ كل التالميذ املعنني كتابي
ــة  بنتائجهم املتحصل عليها يف املرحل

الوطنية. 
ــائزين يف املنافسـات  . توجه إىل الف
ــع  النهائية دعوات حلضور حفل توزي
اجلوائز الذي ينظم على شرف الفائزين 
مبناسبة االحتفال بعيد االستقالل و عيد 

الشباب. 
 

ــب منكـم إختـاذ كـل  أخريا، أطل
ـل  اإلجراءات و التدابري الآلزمة من أج
ضمان إعالم واسع سريع وإيالء هـذه 
العملية ماتستحقه من عناية و إهتمام. 

 

اجلزائر يف 13 نوفمرب 2002 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

عبد الكرمي تبون 
  

توزيع مشاركة الواليات يف املنافسات اجلهوية 2002 / 2003 
 

تشارك الوالية يف كل مادة من كل مستوى  اذا كان عدد مؤسسات الوالية 
بتلميذ واحد 1ثا(X4) 21ثا (X6) 31ثا(X6) = 161 تلميذا  بني 20.01 

بتلميذين 1ثا(X4) 22ثا (X6) 32ثا(X6) = 322 تلميذا  بني 40.21 
بثالثة تالميذ 1ثا(X4) 23ثا (X6) 33ثا(X6) = 483 تلميذا  بني 60.41 
بأربعة تالميذ 1ثا(X4) 24ثا (X46) 3ثا(X6) = 644 تلميذا  بني 80.61 
خبمسة تالميذ 1ثا(X4) 25ثا (X6) 35ثا(X6) = 805 تلميذا  بني 100.81 

بستة تالميذ 1ثا(X4) 26ثا (X6) 36ثا(X6) = 966 تلميذا  بني 120.101 
 

عدد التالميذ  عدد املؤسسات  الوالية  الثانوية  الوالية 
 32

 16

 32

 32

 16

 32

 27

 19

 23

 37

 16

 27

عنابة 
الطارف 

قاملة 
سكيكدة 

سوق أهراس 
تبسة 

ثانوية القديس أو غستان  عنابة 

 160  149  06 اموع   

 
 
 
 
 
 



 48

 16

 32

 32

 32

 48

 32

 41

 17

 33

 25

 29

 44

 34

باتنة 
خنشلة 
بسكرة 

أم البواقي 
ميلة 

قسنطينة 
املسيلة 

متقنة إبن باديس  باتنة 

 240  223  07 اموع   

 48

 32

 32

 48

 32

 43

 27

 29

 50

 29

جباية 
جيجل 

برج بوعريرج 
سطيف 
البويرة 

ثانوية احلمادية  جباية 

 192  178  05 اموع   

 96

 48

 32

 16

 16

 110

 51

 25

 11

 06

اجلزائر 
تيزي وزو 
بومرداس 
متنراست 

إليزي 

ثانوية حسيبة بن بوعلي  اجلزائر 

 208  203  05 اموع   

 32

 32

 32

 32

 32

 32

 29

 22

 29

 28

 35

 21

البليدة 
تيبازة 
املدية 

عني الدفلة 
الشلف 

تيسمسيلت 

ثانوية إبن رشد  البليدة 

 192  164  06 اموع   
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 16

 16

 32

 32

 14

 32

 14

 11

 26

 29

سعيدة 
تيارت 
البيض 
النعامة 

معسكر 
س. بلعباس 

ثانوية قاضي حممد  سعيدة 

 1445  126  06 اموع   
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 32

 16

 32

 32

 16

 16

 40

 14

 23

 14

 39

 25

 16

 02

وهران 
أدرار 

مستغامن 
عني متوشنت 

تلمسان 
غليزان 
بشار 

تندوف 

ثانوية العقيد لطفي  وهران 

 192  173  8 اموع   
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 32

 16

 32

 32

 14

 24

 15

 29

 32

غرادية 
ورقلة 

االغواط 
الوادي 
اجللفة 

ثانوية خلضر فياليل  غرادية 

 128  114  05 اموع   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 1483 / 2002 

 
األمني العام 

إىل 
السيد مفتش أكادميية اجلزائر 

السيدات والسادة مديــري التربيـة 
للواليات             (للتوزيع و املتابعة) 

السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 
والتكوين            (لإلعالم و املتابعة) 

ــات  السيدات والسادة مديري مؤسس
التعليم الثانوي                (للتنفيذ) 

 

ــؤرخ يف  منشور رقم 02.1483 م
ــاد  13 نوفمرب 2002 يتعلق بأوملبي

الرياضيات. 
 

املراجع : 
ـادر  . القرار رقم 128 /و.ت/أ.ع الص

بتاريخ 1998.02.11 
. املنشور رقم 169 /و.ت/أ.ع الصادر 

بتاريخ 2001.12.02 
 

ـاد  يف إطار التحضري البيداغوجي ألوملبي
الرياضيات للسنة الدراسية 2003.2002 
ــرار  و عمال بالترتيبات الواردة يف الق
ـا يف  الوزاري و املنشور السالف ذكرمه
املرجع أعاله ، يشرفين أن أطلب منكم 
ـالتالميذ  الشروع يف التداريب اخلاصة ب
املتمدرسني يف السنة الثانية ثانوي شعبة 
ــعبة علـوم الطبيعـة  علوم دقيقة وش
واحلياة، املتحصلـني يف  السنة األوىل  

 

ــدل سـنوى  جذع مشترك على مع
ــن املعـدل  يساوي أو قريب جدا م

20/16 يف مادة الرياضيات. 

 

ــم  لذا أطلب منكم إيفاد مديرية التعلي
الثانوي العام، املديرية الفرعية للتعليــم 
ــل 15 ديسـمرب 2002  املتخصص قب
بالقائمة اإلمسية للتالميــذ املترشـحني 
للمشاركة يف التداريب و املؤسســات 
ـة  اليت ينتمون إليها، وكذا القائمة اإلمسي
ــيت  لألساتذة املؤطرين واملؤسسات ال
حتتضن هذه التداريب، وكيفية تنظيــم 

احلصص املربجمة. 
 

ـة  أما التالميذ املتمدرسني يف السنة الثالث
ــالل  ثانوي الذين تابعوا التدريبات خ
السنة املاضية و حــىت منكنـهم مـن 
ــنة الدراسـية  إستئناف تداريبهم للس
اجلارية 2003.2002 أطلب منكم تنظيم 
ـم  مسابقة تصفوية على مستوى واليتك
ـاركة يف  لفائدم قصد حتضريهم للمش
فعاليات الدورة السادسة ألوملبياد البحر 
ـدورة  االبيض املتوسط للرياضيات و ال
ــرة لألوملبيـاد االفريقيـة  الثانية عش

للرياضيات. 
 

وحىت يتسىن لنا التحضري اجليد ملشاركة 
بالدنا يف هاتني التظــاهرتني، يرجـى 
ــذ  منكم إختاذ الترتيبات الالزمة لتنفي

اإلجراءات اآلتية : 
 

. حتديد تاريخ و مكان إجراء املسابقة. 
ــابقة  . تعيني أساتذة لوضع أسئلة املس

التصفوية. 



ـح  . التكفل باحلراسة و عملييت التصحي
واملداولة. 

. اإلعالن عــن النتـائج و إشـعار 
ـحون  املؤسسات اليت ينتمي إليها املترش
ــه إجـراء  خالل األسبوع الذي مت في

املسابقة. 
ــائدة  . الشـروع يف التداريـب لف
ـن  الناجحني يف املسابقة بعد الدخول م

عطلة الشتاء. 
 

إرسال نتائج التالميذ املشــاركني يف 
ــخ مـن  املسابقة التصفوية و كذا نس
ــم  موضوع املسابقة اىل مديرية التعلي
الثانوي العام، املديرية الفرعية للتعليــم 
املتخصص خالل 10 أيام املوالية لتاريخ 

املسابقة. 
 

اجلزائر يف 13 نوفمرب 2002 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

عبد الكرمي تبون 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

وزارة التشغيل والتضامن الوطين 
الرقم : 1590 / 2002 

إىل 
ــري النشـاط  السيدات والسادة مدي

اإلجتماعي 
السيدات والسادة مديــري التربيـة 

للواليات 
السيد مفتش أكادميية والية اجلزائر 

 

ــؤرخ يف  منشور رقم 02.1590 م
ـام  03 ديسمرب 2002 يتعلق باألقس

ــي   اخلاصـة باألطفـال ضعيف
احلواس. 

 

ــوزاري املشـترك  املرجع : القرار ال
ــعبان 1419 املوافـق     املؤرخ يف 21 ش

ـام  10 ديسمرب 1998 املتضمن فتح أقس

ــي احلـوواس  خاصة باألطفال ضعيف
ـــني)  (نـاقصي السـمع واملكفوف
باملؤسسات التعليمية التابعــة لقطـاع 

التربية الوطنية. 
 

ــام القـرار الـوزاري  تطبيقا ألحك
ـة  املشترك، املتضمن فتح األقسام اخلاص
باألطفـال ضعيفـي احلـــوواس يف 
ــة لقطـاع  املؤسسات التعليمية التابع
ــدد هـذا  التربية الوطنية، يذكر وحي
ــري  املنشور كيفيات فتح ، تنظيم و س

األقسام اخلاصة. 
 
 
 



ــة : حتـدد  1. اإلجراءات التنظيمي

ـــاعي  مديريـات النشـاط اإلجتم
إحتياجاا اليت تتمثل يف منحها املقرات 
ــي  البيداغوجيـة و األثـاث املدرس
ــال ضعيفـي  الضروري لتعليم األطف
ــن  احلواس يف اية كل سنة و تعرب ع
رغبتها يف فتح أقسام يف مؤسســات 
ـة  تعليمية، لدى مصاحل مديريات التربي
ـا  أو مفتش األكادميية اليت تقوم بتوفريه
ــرض  هلا، و تعقد جلسة عمل هلذا الغ
بني مصاحل التربية و مصاحل النشــاط 

اإلجتماعي على مستوى كل والية. 
 

وحترر يف اية اإلجتماع مقررات لفتح 
ـن  األقسام املتفق عليها مث ترسل نسخ م
ـل  هذه املقررات إىل الوزارة الوصية لك
ــك تعـد مديريـة  قطاع ، و بعد ذل
النشاط اإلجتماعي علــى مسـتوى 
ــني  الوالية قائمة إمسية باألطفال املعني
وترسـل نسـخا منـها إىل مفتــش 
ــوىل  األكادميية و مديريات التربية لتت
ـات  بدورها إرساهلا إىل مديري املؤسس

املعنية. 
 

ــني  2. التأطري البيداغوجي : يتم تعي

ــم  املعلمني املختصني (أستاذ يف التعلي
املتخصص ومعلم يف التعليم املتخصص) 
ــانني  إضافـة إىل مسـتخدمني نفس
ــص  بيداغوجيني (خمتص نفساين وخمت

أرطوفوين) لتأطري األقسام اخلاصة. 
 

ـتخدمي  وجتدر اإلشارة إىل خضوع مس
األقسام اخلاصة للمراقبة و التقييم مــن 
ــابعني  طرف املفتشني البيداغوجني الت

لقطاع التضامن الوطين ومفتشي قطاع 
التربية الوطنية. 

 

ــح  يتوىل مديرو النشاط اإلجتماعي فت
مناصب مالية للمؤطريــن يف ميزانيـة 
تسيري مديرية النشاط اإلجتماعي قبــل 

كل دخول مدرسي. 
 

وعليه، تقوم مديريات التربية ، مفتشية 
ــاط  أكادميية اجلزائر و مديريات النش
ـيري  اإلجتماعي بالتنسيق فيما خيص تس
ــات الدمـج املدرسـي  وتقييم ترتيب
ــني يف نظـام التعليـم  للتالميذ املعوق

العادي. 
 

ينبغي إعــالم اإلدارتـني املركزيتـني 
بالصعوبات و العراقيــل الـيت قـد 

تعترضكم. 
 

ــة : يوفـر  3. التجهيزات املتخصص

ـة،  قطاع التضامن الوطين إلدارة املدرس
ـــم  التجـهيزات الضروريـة للتعلي
ــذ املعوقـني  املتخصص لفائدة التالمي

حسيا ويضمن صيناا. 
 

وجيب على مديري النشاط اإلجتماعي 
ــة  أن يسـجلوا، علـى غـرار عملي
التجهيزات املخصصة للمؤسسـات يف 
ــة  حساب الوالية، التجهيزات املتعلق

ــم        باألقسـام اخلاصـة طبقـا للتنظي
املعمول به. 

 

ـص  4. الربامج : خيضع التعليم املتخص

يف األقسام اخلاصة إىل الربامج الرمسيــة 



لقطاع التربية الوطنيــة أخـذا بعـني 
ـب  اإلعتبار املناهج والتقنيات اليت تتناس

مع نوع اإلعاقة. 
 

ــروط  5. التكوين : سعيا لتحسني ش

التكفل املتعلقة باإلدمــاج املدرسـي، 
ــاط اإلجتمـاعي  يتوىل مديري النش
ــري التربيـة ومفتـش  مبشاركة مدي
ــم أيـام  أكادميية اجلزائر برجمة وتنظي
ــأهيل املـهين)  تكوينية (الرسكلة والت
ــن القطـاعني يف  لفائدة املتدخلني م

األقسام املدجمة على املستوى احمللي. 
 

ـالتالميذ  6. املتابعة و التقييم اخلاص ب

ناقصي احلواس : يشــارك املعلمـون 
ــون يف جمـالس  واألساتذة املتخصص
األقسام  على مستـوى املؤسسـات  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التعليمية لتقييم النتائج الدراسية والنظر  
ـرى  يف إمكانية إنتقاهلم من سنة إىل أخ
ـــانوي  أو إنتقـاهلم إىل التعليـم الث

وتوجيهيهم إىل فروع أخرى. 
 

ويف األخري، نؤكد على التطبيق الصارم 
ملا ورد يف هــذا املنشـور وموافاتنـا 
ــد تعـترضكم يف  بالصعوبات اليت ق

تطبيقه. 
 

اجلزائر يف 03 ديسمرب 2002 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

عبد الكرمي تبون 
وزير التشغيل والتضامن الوطين 

الطيب بلعيز 
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