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قـرار رقـم 387 مــؤرخ  يف        
ــدد تـاريخ  05 يونيو 2007، حي

الدخول املدرسي للسنة الدراسية      
 .2008 / 2007

 
إن وزير التربية الوطنية، 

 
ـؤرخ يف  مبقتضى املرسوم رقم 120.63 امل
ـة  18 أفريل سنة 1963، املتضمن رزنام

العطل املدرسية املعدل واملتمم، 
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  265.94 املؤرخ يف 09 ربيع األول ع

ـنة 1994،  1415، املوافق 06 سبتمرب س

احملدد لصالحيات وزير التربية الوطنية، 
 

ـر  ومبقتضى القرار الصادر يف 15 أكتوب
ــتراب  سنة 1969، واملتضمن تقسيم ال
الوطين إىل مناطق جغرافيــة يف جمـال 

العطل املدرسية. 
 

يقرر ما يلي  
 

ــي  املادة األوىل : يتم الدخول املدرس
ـية 2007 / 2008،  بالنسبة للسنة الدراس

جلميع املناطق كالتايل : 
 

ــوم  . املوظفون اإلداريون : صباح ي
السبت 01 سبتمرب 2007. 

ــوم  . املعلمون واألساتذة : صباح ي
الثالثاء 08 سبتمرب 2007. 

ــاح يـوم السـبت       . التالميذ : صب
15 سبتمرب 2007. 

 

ـرة  املادة 04 : ينشر هذا القرار يف النش
الرمسية لوزارة التربية الوطنية. 

 
اجلزائر يف 05 جوان 2007 

األمني العام لوزارة التربية الوطنية 
ب. خالدي 

 
 �

 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 446 / 2007 

 
األمني العام 

إىل  
السيدات والسادة مديري التربية 

 
املوضوع : استثناء لتمدرس أبناء 

رجال األمن. 
 

تذكريا مبحتوى املذكرة رقم 547/ ر.د 
ــة  املؤرخة يف 06 أوت 1996، واملتعلق
بتمدرس أبناء رجال األمن الوطــين، 
ــب منكـم احلـرص  يشرفين أن أطل
ــذه  شخصيا على تطبيق ما تتضمنه ه
املذكرة، و تســهيل معاجلـة قضايـا 
متدرس أبناء هذا الســلك يف إطـار 
ــون  القوانني السارية املفعول، وقد تك
ـذ يف  حمصورة أساسا يف تسجيل التالمي
ــكن  املؤسسات اآلمنة والقريبة من س
الويل والنظر يف إمكانية تسليم الرخص 
ــه  االستثنائية وهذا حسب ما يسمح ب
ــادة  القانون، و كذا تسهيل عملية إع
السنة بالنسبة للتالميـذ املتمدرسـني  

 



 (4°AM ـط ( بأقسام السنة الرابعة متتوس
ما مل يتجاوز السن القانوين للتمـدرس 

ــانوي نظـرا      AM°3) ث والسنة الثالثة (
إىل الظروف االستثنائية اليت يتمدرسون 

فيها. 
 

اجلزائر يف 04 جوان 2007 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

ب. خالدي 
 

 �

 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية  
الرقم : 096 / 2007 

 
إىل  

السيدات والسادة مديري التربية 
 

ــراءات عمليـة  املوضوع : إج
خاصة بالتكفل بنتــائج التقـومي 
املستمر لتالميذ السنة السادســة 

أساسي. 
 

املراجع :  
ـارس  . املنشور رقم 28 املؤرخ يف 15 م
2005، املتعلق بإجراءات القبــول يف 

السنة األوىل من التعليم املتوسط 

. املنشـور رقـم 481 املـــؤرخ يف        
ــالت  12 نوفمرب 2006، املتعلق بتعدي

خاصة بكشوف نتــائج التقـومي يف 
ــي واملتوسـط  مراحل التعليم االبتدائ

والثانوي 
 

ــها يف  طبقا لإلجراءات املنصوص علي
املنشورين املذكورين يف املراجع أعاله، 
يشرفين أن أوافيكم بنموذج من كشف 
ــومي املسـتمر اخلـاص  عالمات التق
ــان  بالتالميذ املقبلني على اجتياز امتح

اية مرحلة التعليم االبتدائي. 
 

ــهر  أطلب منكم القيام بالتوزيع و الس
ــوذج يف         علـى تطبيـق هـذا النم

مجيع مؤسسات التعليــم االبتدائـي 
ـاب  لواليتكم قصد توحيد طريقة حس
معدل التقومي املستمر وتبقــى كيفيـة 
حساب معدل انتقال التالميذ إىل السنة 

ــددة يف املنشـور      األوىل متوسط احمل
ــع سـارية  رقم 28 املذكور يف املرج

املفعول. 
 

اجلزائر يف 19 ماي 2007 
عن الوزير و بتفويض منه 
مدير التعليم األساسي 

فريد عادل  
 
 

 
 
 
 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
والية :………………………………. 

 
 

كشف عالمات التقومي املستمر اخلاص بتالميذ أقسام اية مرحلة 
التعليم االبتدائي 

السنة الدراسية :  . . 20/ . . 20 
 

اسم املدرسة : .............................   بلدية :.......................... 
رقم املقاطعة : .........................    دائرة :............................. 

 
 

معلومات  عن التلميذ (ة) :  اللقب :........ االسم :.....…..اجلنس 
تاريخ و مكان امليالد :..................................................... 

 
 

إمضاء 
املعلم 

* املعدل 
السنوي 

معدل 
الفصل 3 

معدل 
الفصل 2 

معدل 
الفصل 1 

العالمة 
على 

النتائج 
املواد 

      10 اللغة العربية 
      10 الرياضيات 
      10 التربية اإلسالمية 
      10 التاريخ/اجلغرافيا 
      10 دراسة الوسط 
      10 اللغة أجنبية 
      10 معدل التقومي املستمر** 

 
*   املعدل السنوي للمادة = ( م ف 1 + م ف 2 + م ف 3 ) على 3 
**  معدل التقومي املستمر = ( جمموع معدالت املواد )  على 7         

           
إمضاء وختم املدير (ة) 

 
  

أ  ذ



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
مديرية املالية والوسائل 

املديرية الفرعية للوصاية على املؤسسات 
الرقم : 712 / 2007     

 
إىل 

السيدات والسادة مديــري التربيـة 
بالواليات                      (للتطبيق) 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 
والتكوين              (للمراقبة واملتابعة) 
السيدات والسادة مديـري املؤسسات 
التعليمية                        (للتنفيذ) 

 
ــاب  املوضـوع : تسـيري الكت

املدرسي. 
 

املراجع :  
. املنشـور رقـم 166 املـــؤرخ يف 

 2006.03.14

. املنشـور رقـم 165 املـــؤرخ يف 
 2006.06.06

. املنشـور رقـم 262 املـــؤرخ يف 
 2006.08.07

 
املرفقات :  19 جدوال 

 
يف إطار تنظيم عملية تسيري وتوزيــع 
ـم  الكتاب املدرسي، يشرفين أن أوافيك
ـل  بالترتيبات واإلجراءات الواجب العم
ا  يف السنة الدراسية 2007 / 2008. 

 

أوال : إجراءات عامة : 
 

ـتالمها  1. توزيع الكتب املدرسية واس

: تطبيقا لتعليمات السيد وزير التربيـة 
ـع  الوطنية الرامية إىل ضمان إيصال مجي
ـذ  الكتب املدرسية املنجزة يف إطار تنفي
ــل الدخـول  اإلصالح لكل تلميذ قب
ــإن توزيـع هـذه  املدرسي، لذلك ف
ـة  الكتب على جممل املؤسسات التعليمي
ـة يف  مبا فيها املؤسسات التعليمية اخلاص
ــي، متوسـط،  املراحل الثالثة (ابتدائ
ثانوي) ينبغي أن يتم يف كل األحـوال  

قبل 05 جويلية 2007. 
 

إن هذا األجل يســري أيضـا علـى 
ــة بالسـنتني  العناوين اجلديدة اخلاص
اخلامسة ابتدائي والسنة الثالثة ثانوي. 

 
أما بالنسبة للخطة اجلديدة الراميــة إىل 
ــات توزيـع  إعادة النظر يف ميكانيزم
الكتب املدرسية بالنســبة للموسـم 
ـراءات  الدراسي 2008/2007 فتطبق اإلج

اجلديدة اآلتية : 
 

. كل متوسطة ملزمة باستقبال حصص 
ــة بـاملدارس  الكتب املدرسية اخلاص
االبتدائية التابعة ملقاطعتها) حسب نظام 
ــي لتوزيـع  املأمن (من املركز الوالئ

الوثائق التربوية). 
ــهر  . على مدير املتوسطة املنسقة الس
ــروط املاديـة  على ضمان توفري الش
ــليم  والتنظيمية اخلاصة باستقبال وتس

كتب املدارس االبتدائية التابعة له. 



ـاريخ  . عند انتهاء عملية البيع احملددة بت
ــري  30 أكتوبر 2007، جيب على مدي

املدارس االبتدائية إرجاع الكتب غــري 
املباعة إىل املسري املايل للمتوسطة، مــع 
ــة وماليـة  ضبط وإجناز وضعية مادي
ـايل  للمبيعات ممضاة من طرف املسري امل
ــوىل  ومدير املدرسة املعين، على أن يت
ــط  املسري املايل للمتوسطة املنسقة ضب
وضعية الكتب املدرسية املتبقية الــيت 
ـع  جيب علي مدير املركز الوالئي لتوزي
الوثائق التربوية استرجاعها مباشرة بعد 

االنتهاء من عملية الضبط. 
ــع  . املسري املايل ملزم باستقبال وتوزي
ــا يف  كل الكتب املدرسية املستلمة مب
ــة  ذلك تلك املتعلقة باملدارس االبتدائي

التابعة للمتوسطة املنسقة. 
ـراف  . تتم كل هذه العمليات حتت إش

ومسؤولية مدير املؤسسة. 
ــع وبيـع الكتـب  . إن عملية توزي
ــتوى املتوسـطات  املدرسية على مس
ومؤسسات التعليــم الثـانوي تظـل 
ــات  خاضعة لنفس اإلجراءات والترتيب

املعمول ا سابـقا. 
. زيادة على هذه اإلجــراءات، قـرر 
ــية  الديوان الوطين للمطبوعات املدرس
ـية  فتح وتسيري نقاط بيع الكتب املدرس
ـض  يف بعض البلديات على مستوى بع
املؤسسات التربوية املوضوعــة حتـت 
ــية  تصرفها وذلك طوال السنة الدراس
كلها، كما فتح اــال للمكتبـات 
اخلاصة املعتمدة من طــرف الديـوان 
ــية الـيت  الوطين للمطبوعات املدرس
ستستفيد من حصص معتربة لبيعــها 
ـة  على مستواها وفقا للتسعريات الرمسي

املطبقة باملؤسسات التعليمية وهذا قصد 
ــة  ضمان توفري الكتاب املدرسي بصف
ــذا اـال، سـوف  مستمرة. يف ه
ــات  يوافيكم الديوان الوطين للمطبوع
املدرسية بقائمة نقاط البيع باملؤسسات 

التعليمية واملكتبات املعتمدة. 
                   

ــبة  2. احملاسبة املالية : تتم هذه احملاس

على النحو التايل : 
 

ـدارس  1.2. تصب املبالغ احملصلة من امل

ـــاب  االبتدائيـة مباشـرة يف حس
املتوسـطة املنسقة باستعمال اجلـدول 
النموذجي رقم 3 املذكور يف املنشــور 
ــوه بـه يف املرجـع  رقم 06.166 املن

(نسخة من اجلدول مرفقة).  
 

ــر  وعند خمالفة هذا اإلجراء، يقوم مدي
املتوسطة املنسقة بتبليغ مدير التربية عن  

ذلك الختاذ اإلجراءات املناسبة. 
 

ــات احملاسـبية  2.2. بعد وقف العملي

ــا، ينجـز  والتأكد من تطابق معطيا
ــائق  رئيس املركز الوالئي لتوزيع الوث
ــل  التربوية الفاتورات النهائية باسم ك

املؤسسات التعليمية املعنية. 
 

ـات  3.2. بالنسبة للمتوسطات ومؤسس

التعليم الثانوي تتم عملية التحصيــل 
ــة حسـب  على مستوى كل مؤسس

اآلليات املبينة أدناه : 
 

ــى  . فور االنتهاء من عملية البيع وعل
أساس سندات التســليم وكميـات 



ـي  الكتب اليت أرجعت إىل املركز الوالئ
لتوزيع الوثائق التربوية، تضبط الوضعية 
ـات  النهائية عن طريق تقدمي إىل املؤسس
ــا لعـدد  التعليمية فواتري مطابقة متام
ـذه  الكتب املباعـة فعال. وبناء على ه
ــطة وثانويـة  الفواتري تقوم كل متوس
ــز الوالئـي  بتسديد مستحقات املرك
ـاه  لتوزيع الوثائق التربوية يف أجل أقص

أسبوع بعد استالمها. 
. حتصل مبالغ بيع الكتــب املدرسـية 
املسترجعة من عملية الكراء بعنــوان 
ــيتني 2003 / 2004  السـنتني الدراس
و2004 / 2005 وفقا لألسعار احملــددة 
ــوزاري رقـم 06.166  يف املنشور ال
ــع وتصـب كـل  املذكور يف املرج
ــة إلزاميـة يف  اإليرادات احملصلة بصف

حساب املؤسسة املمركــزة والئيـا      
ال غري يف أجل أقصاه 15 يوما بعد كل 
ـرية  عملية حتصيل، فيما تقوم هذه األخ
بصب املبالغ احملصل  عليها يف احلساب 
ــين  اخلاص املفتوح باسم الديوان الوط

للمطبوعات املدرسية. 
. تصب مباشرة كل املبــالغ املاليـة 
احملصل عليها من عملية بيع الكتــب 
اجلديدة املخزونة بعنوان السنة الدراسية 
2003 / 2004 يف حسـاب املؤسســة 

املمركزة . 
ــن  . تصب كل املبالغ املالية احملصلة م
ــة يف  عملية بيع خمزون الكتب املوزع
السـنتني الدراســيتني  2004 / 2005 
ــل الناشـرين  و2005 / 2006 من قب
ــات  اخلـواص يف حسـاب املؤسس

املمركزة. 
 

ــة  تنبيه : عند قيام املؤسسات التعليمي
ــة يف  املعنية بصب املبالغ املالية احملصل
ـدة  إطار الكتب املؤجرة والكتب اجلدي
املخزونة بعنوان الســنوات الدراسـية 

   2005  /  2004 ،2004  /  2003

ـة  و2005  /  2006 يف حساب املؤسس
املمركزة ينبغي اســتعمال اجلـدول 
النموذجي رقم 4 الوارد يف املنشــور 
ــع  رقـم 06.166 املذكـور يف املرج
ــة) تسـلم  (نسخة من اجلدول مرفق
ــذا اجلـدول إىل كـل  نسخة من ه

مؤسسة معنية. 
 

كما أن املؤسسة املمركزة مدعـوة إىل 
استعمال اجلدول النموذجي رقــم 5 
الوارد يف املنشـــور رقـم 06.0166 
ــخة مـن اجلـدول  املذكور أنفا(نس
ــة إىل  مرفقة)، عند صب املبالغ احملصل
ـوان  احلساب اخلاص املفتوح باسم الدي
ــية، مـع  الوطين للمطبوعات املدرس
ــاحل  تسليم نسخة منه مؤشرة من مص
ــية  الديوان الوطين للمطبوعات املدرس
ــة  إىل مديرية املالية و الوسائل (املديري

الفرعية للوصاية على املؤسسات). 
 

ــراءات املتعلقـة  ثانيا : تطبيق اإلج
مبجانية الكتاب املدرسي 

 
ــب  1. التالميذ املعنيون مبجانية الكت

املدرسـية للموسـم الدراســـي       
2007 / 2008  هم :   

 
ـجلني يف  1.1. مجيع التالميذ اجلدد املس

السنة األوىل ابتدائي. 
 



2.1. كل التالميذ املستفيدين من منحة 

ــم الدراسـي  2000 دج خالل املوس

ــم  2006 / 2007 يف مجيع أطوار التعلي

(االبتدائي، املتوسط والثانوي). 
 

3.1. ال يستفيد التالميذ املعيدون مــن 

هذا اإلجراء،باستثناء معيــدي السـنة 
اخلامسة ابتدائي. 

 
2. اإلجراءات التنظيمية  

 
ــن قـرار  مبا أن التالميذ املستفيدين م
ــم الذيـن  جمانية الكتاب املدرسي ه
يتقاضون منحة التمدرس اليت أسســها 
ـهم  السيد رئيس اجلمهورية، فإن قوائم
االمسيـة موجـودة علـى مســتوى 

ــام    املؤسسات التعليمية لذا يتعني القي
مبا يلي : 

  
ــيت  1.2. بعد انتهاء جمالس األقسام ال

تعقد يف آخر السنة الدراسية ،تقــوم 
املؤسسات التعليمية بــإعداد القوائـم 
االمسية للتالميذ املعوزين املستفيدين من 
ــال إىل  منحة التمدرس املقبولني لالنتق

املستوى األعلى. 
 

ــة  2.2. دراسـة الوضعيـات اخلاص

بالتالميذ اجلدد يف السنة األوىل ابتدائي 
ــنة األوىل  والسنة األوىل متوسط والس
ثانوي، قبل 10 جويلية 2007 حبيث : 

 

ــل  . بالنسبة للسنة األوىل ابتدائي يرس
ــدول العـددي  إىل مديرية التربية اجل
ــتوى،  التقديري للتالميذ يف هذا املس

بناء على التسجيالت اليت متت إىل هذا 
ـة  التاريخ، يف انتظار التسجيالت املتوقع

يف بداية الدخول املدرسي. 
. بالنسبة للسنة األوىل متوسط : تعــد 
ــال إىل  قوائم التالميذ املقبولني لالنتق
ــر  السنة األوىل متوسط و يسلمها مدي
ــطة  املدرسة االبتدائية إىل مدير املتوس
املستقبلة مرفقة بقائمة التالميذ املعوزين 

املستفيدين من منحة التمدرس. 
ــانوي  . بالنسبة لتالميذ السنة األوىل ث
ـة  يسلم مدير املتوسطة إىل مدير الثانوي
املستقبلة قوائم التالميذ املقبولــني يف 
السنة األوىل ثانوي مرفقــة بقائمـة 
املعوزيـن املسـتفيدين مـن منحــة 

التمدرس. 
. يرسل كل مدير مؤسســة تعليميـة 
ــطات، ثانويـات  (إبتدائيات، متوس
ومتاقن) اجلداول االستخالصية العددية 
ــن منحـة التمـدرس  للمستفيدين م
ـب  واملقبولني لالستفادة من جمانية الكت
ــائل  املدرسية إىل مصلحة املالية والوس
مبديرية التربية (ضرورة إتباع الترتيبات 
ـم 06.165  املنصوص عليها يف املنشور رق
املذكور يف املرجع واستعمال اجلــداول 
ــه)،  هـ 1، هـ 2 وهـ 3 املرفقة ب

نسخ من هذه اجلداول مرفقة. 
 

ـط  3.2. على مصاحل مديرية التربية ضب

وإعداد جدول إستخالصي ألعــداد 
ـة  التالميذ املعوزين املستفيدين من منح
ــة التعليميـة  التمدرس حسب املرحل
ــب  وحسب املستوى الدراسي وحس
ـنة  الشعبة يف التعليم الثانوي وذلك للس

الدراسية 2007 / 2008.  



ــذا اجلـدول إىل  ترسل نسخة من ه
ــة والوسـائل بـاإلدارة  مديرية املالي
ــرى إىل املركـز  املركزية ونسخة أخ
ــذي  الوالئي لتوزيع الوثائق التربوية ال
يتوىل توزيع جمموعات الكتب املدرسية 
ـن و1 إىل  (ضرورة استعمال اجلداول م
ــم 06.165  و7 الواردة يف املنشور رق
املذكور باملرجع أعاله)، نسخ من هذه 

اجلداول مرفقة. 
 

ــمان  4.2. يسهر مدير التربية على ض

ــل مؤسسـة  مداومة على مستوى ك
ـة،  تعليمية الستالم الكتب خالل العطل
ـع  لذلك جيب تعيني موظفا مؤهال لتوقي
سندات االستالم املتعلقة ذه العملية.  

 
ـال  ثالثا : استفادة أبناء موظفي و عم

التربية من جمانية الكتاب املدرسي 
 

1. شروط االستفادة : 

 
1.1. أن يكون املوظف العامل متزوجا 

أو كفيال شرعيا. 
 

ــن جمانيـة الكتـاب  2.1. يستفيد م

املدرسي ابن واحد أو بنــت واحـدة 
ـجل أو  لكل عامل يف قطاع التربية مس
مسجلة يف أي مستوى مــن مراحـل 
التعليم االبتدائي أو املتوسط أو الثانوي 

يف السنة الدراسية 2007 / 2008. 
 

3.1. ال يستفيد التالميذ املعيدون مــن 

ــن  هذا اإلجراء باستثناء التالميذ الذي
يعيدون السنة اخلامسة ابتدائي.  

ــتفادوا  4.1. ال حيق للتالميذ الذين اس

ــي يف  من إجراء جمانية الكتاب املدرس
ــرة  إطار التالميذ املعوزين االستفادة م
ــال قطـاع  أخرى بصفتهم أبناء عم

التربية الوطنية.  
 

مالحظة : بالنسبة للزوجني العاملني يف 
قطاع التربية تكون االســتفادة البـن 
ــب واحـدة  واحد ومن جمموعة كت

حسب اختيارمها. 
 

2. اإلجراءات التنظيمية : 

 
1.2. على مستوى مؤسسة العمــل : 

ـتفادة  يصدر كل مدير مؤسسة سند اس
من جمموعة كتب ملستوى معني لكــل 
موظف عامل باملؤسسة بناء على طلب 
املوظف الذي حيدد فيه اسم ولقــب 
االبن املعين باالســتفادة واملسـتوى 
الدراسي واملؤسسة املسجل ا للســنة 

الدراسية 2007 / 2008. 
. يعد مدير املؤسســة قائمـة امسيـة 
ــته  للموظفني والعمال العاملني مبؤسس
ــتفادة،  والذين حتصلوا على سند االس
تتضمن اسم ولقب املوظف أو العامل، 
ــم  واسم و لقب التلميذ املستفيد واس
ــجل ـا واملسـتوى  املؤسسة املس
ـرورة  الدراسي وحيتفظ ا للمراقبة (ض
ــم 1 الـوارد يف   استعمال اجلـدول رق
املنشور رقم 06.262 املذكور يف املرجع 

أعاله) نسخة من اجلداول مرفقة. 
. يعد مدير املؤسسة جــدوال عدديـا 
ـب  للمستفيدين من جمانية الكتاب حس
ــب  املستوى واملرحلة الدراسية وحس



ـل  الشعب بالنسبة للتعليم الثانوي ويرس
ـائل  نسخة منه إىل مصلحة املالية والوس

مبديرية التربية. 
 

ـة  2.2. على مستوى املؤسسة التعليمي

اليت يتمدرس فيها التلميذ املستفيد :  
. يقدم ويل التلميذ الســند إىل مديـر 
ــين  املؤسسة اليت يدرس ا التلميذ املع
ــة  ويسلم له املدير مقابل ذلك جمموع

الكتب للمستوى املطلوب. 
. يعد مدير املؤسسة التعليمية جــدوال 
ــال القطـاع  بأمساء التالميذ أبناء عم
ـن  املستفيدين من جمانية الكتاب ويتضم
هذا اجلدول : اسم ولقــب التلميـذ، 
ــم ولقـب  املستوى املسجل فيه، اس
الويل، املؤسسة اليت يعمل ا واإلطـار 
أو الوظيفة الــيت يشـغلها (ضـرورة 

ــدول رقـم 2 الـوارد         استعمال اجل
يف املنشور رقــم 06.262 املذكـور       

ــن     يف املرجـع أعـاله)، نسـخة م
اجلدول مرفقة. 

. يعد مدير املؤسسة التعليمية جــدوال 
ــال القطـاع  عدديا للتالميذ أبناء عم
ــن جمانيـة الكتـاب  املستفـيدين م
املدرسي حسب املســتوى الدراسـي 
ــعب بالنسـبة للتعليـم  وحسب الش
ـدول  الثانوي، ترسل نسخة من هذا اجل
إىل مصلحة املالية والوسائل مبديريــة 
ـداول 3أ،  التربية (ضرورة استعمال اجل
ــور رقـم  3ب و3ج الواردة يف املنش

06.262 املذكور يف املرجع)، نسخ من 

هذه اجلداول مرفقة. 
 
 

3.2 على مستوى مديرية التربية :  

. تعد مصاحل مديرية التربية انطالقا من 
ــلها  اجلـداول العدديـة الـيت ترس
املؤسسات، جدوال استخالصيا بأعداد 
ــن  التالميذ أبناء القطاع املستفيدين م
الكتب املدرسية جمانا، حسب املؤسسة 
ــة وحسـب  وحسب املرحلة التعليمي
املستوى وحسب الشــعبة بالنسـبة 
ـم  للتعليم الثانوي (يستعمل اجلدول رق
ــور رقـم 06.262  4 الوارد يف املنش
ــذا  املذكور يف املرجع)، نسخة من ه
ــخة مـن  اجلدول مرفقة. وترسل نس
اجلدول االســتخالصي إىل املركـز 
ــع الوثـائق التربويـة  الوالئي لتوزي
ونسختني إحدامها إىل ديوان الســيد 
ـة  وزير التربية الوطنية والثانية إىل مديري
املالية والوســائل (املديريـة الفرعيـة 
للوصاية على املؤسسات) وذلك قبــل 

10 أكتوبر 2007.                                            

 
رابعا : إجراءات تكميلية 

 
ـن  1. ينبغي ختصيص حصص إضافية م

ــز  الكتب املدرسية على مستوى املرك
الوالئي لتوزيع للوثائق التربوية ملواجهة 
ـذ  االحتياجات الناجتة عن انتقال التالمي
ــة   من مؤسسة إىل أخرى أو من مدين

إىل أخرى. 
 

ــع الكتـب  2. الشروع يف عملية بي

املدرسية عند استالمها. 
 
 
 



3. ينشط السيدات والسادة مديــرو 

التربية بالواليات لقاءات مع املفتشــني 
ـيت  واملديرين بغرض شرح اإلجراءات ال

يتضمنها هذا املنشور. 
 

ـيلة  اعتبارا إىل أن الكتاب املدرسي وس
داعمة للتعلم، ينبغي العمل علــى أن 
ــه  حيصل كل تلميذ على جمموعة كتب
املدرسية يف اآلجال احملــددة لضمـان 

انطالق املوسم الدراسي يف ظروف  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــارم  حسنة، لذا أحل على التطبيق الص
ــر وموافـايت  للتعليمات السالفة الذك
بالصعوبات اليت قد  تعترض تنفيذ هذه 

اإلجراءات. 
 

اجلزائر يف 25 أفريل 2007 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير املالية والوسائل 
ن. جمدوب 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التربية لوالية :……………………                                                                                   منوذج رقم 03 
املدرسة :………………………… 
املأمن :…………………………… 

جدول املدفوعات 
 

1. املبالغ اليت تصب حلساب املركز اجلهوي لتوزيع الوثائق التربوية 
 

اموع كتب اخلواص كتب الديوان املبيعات 
(1)   مبيعات الكتب املدرسية املوزعة خالل السنة الدراسية 2006 / 2008 

 
2. املبالغ اليت تصب حلساب املؤسسة املمركزة 

 
اموع كتب اخلواص كتب الديوان املبيعات 

   مبيعات املخزون 2003 / 2004 
  //////////////// مبيعات املخزون 2003 / 2004 و2004 / 2005 

   مبيعات الكتب املسترجعة من الكراء 
(2)   اموع 

 
اموع العام للمبالغ املدفوعة (1) + (2) …………………….دج                                        مقتصد املأمن 

أوقف هذا اجلدول مببلغ…………………………………………….                              استلم املبلغ………………… 
                               مدير املدرسة                                                       يوم…………………………… 

                           (اخلامت و اإلمضاء)                                                            (اخلامت و اإلمضاء) 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

منوذج رقم 04 
املؤسسة : …………………………….                                                        مديرية التربية لوالية : …………………… 

 
جدول دفع املبالغ احملصلة من عملية بيع خمزون الكتب املوزعة 

خالل  السنوات الدراسية  2003/ 2004 - 2004 / 2005 – 2005/ 2006 
إىل املؤسسات املمركزة بالوالية 

 
اموع بعنوان بيع املخزون بعنوان بيع الكتب املسترجعة املبيعات 

ــة خـالل السـنة  مبيعات الكتب املدرسية للموزع
الدراسية 2003 / 2004 

   

مبيعات الكتب املدرسية للموزعة خــالل السـنتني 
الدراسيتني 2004 / 2005 و 2005 / 2006 

   

   اوع 
 

أوقف هذا اجلدول مبلغ :………………………………………………………………………………………………………………….… 
املسدد بصك خزينة رقم :……………………..  بتاريخ :………/……/………  إىل حساب اخلزينة رقم :…………………………… 
املفتوح لدى خزينة والية :…………………….  باسم :………………………………………………………………………………… 
                                                                            حرر بـ:……………… يوم :………………………… 

إشعار باالستالم 
أنا املمضى أسفله :………………………………………………………………………………………………………………………… 

أشهد بأنين استلمت الصك املذكور أعاله باملبلغ اإلمجال املدون يف هذا اجلدول 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

منوذج رقم 05 
املؤسسة املمركزة : …………………………….                                               مديرية التربية لوالية : …………………… 

 
جدول دفع املبالغ احملصلة من عملية بيع خمزون الكتب املوزعة 

خالل  السنوات الدراسية  2003/ 2004 - 2004 / 2005 – 2005/ 2006 
 

اموع بعنوان بيع املخزون بعنوان بيع الكتب املسترجعة املبيعات 
ــة خـالل السـنة  مبيعات الكتب املدرسية للموزع

الدراسية 2003 / 2004 
   

مبيعات الكتب املدرسية للموزعة خــالل السـنتني 
الدراسيتني 2004 / 2005 و 2005 / 2006 

   

   اوع 
 

أوقف هذا اجلدول مبلغ :………………………………………………………………………………………………………………….… 
املسدد بصك خزينة رقم :……………………..  بتاريخ :………/……/………   إىل حساب اخلزينة رقم :………03031/197……… 

املفتوح لدى اخلزينة املركزية باجلزائر باسم الديون الوطين للمطبوعات املدرسية 
                                                                            حرر بـ:……………… يوم :………………………… 

إشعار باالستالم 
أنا املمضى أسفله مدير املالية للديون الوطين للمطبوعات املدرسية أشهد بأنين استلمت الصك املذكور أعاله باملبلغ اإلمجال املدون يف 

هذا اجلدول 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
الوالية :.................................  البلدية :............................. 
اسم املؤسسة :................................................................. 

العنوان :........................................اهلاتف :.......................   
اسم و لقب مدير املؤسسة :..................................................... 

 
الوضعية العددية للتالميذ املعوزين يف التعليم الثانوي  

 
السنة الدراسية 2008/2007 

 
(التعليم الثانوي التقين  (نظام قدمي) التعليم الثانوي العام والتكنولوجي (نظام قدمي) التعليم الثانوي (اإلصالح) 

التعداد القسم التعداد القسم التعداد القسم 
س1 ثانوي 

ج مش آداب 
 س3 ثانوي صناعة ميكانيكية   س3 ثانوي آداب وعلوم إنسانية  

س 1 ثانوي  
ج. مش علوم وتكنولوجيا 

 س3 ثانوي إليكترو تكنيك  س 3 ثانوي آداب علوم إسالمية  

 س3 ثانوي إلكتورنيك  س 3 ثانوي آداب لغات أجنبية  س 2 ثانوي آداب فلسفة  
 س3 ثانوي بناء وأشغال عمومية   س 3 ثانوي علوم الطبيعية واحلياة  س 2 ثانوي لغات أجنبية 

 

هـ3 



(التعليم الثانوي التقين  (نظام قدمي) التعليم الثانوي العام والتكنولوجي (نظام قدمي) التعليم الثانوي (اإلصالح) 
التعداد القسم التعداد القسم التعداد القسم 

 س3 ثانوي كيمياء  س 3 ثانوي علوم دقيقة  س 2 ثانوي علوم تطبيقية  
 س3 ثانوي تقين حماسبة   س 3 ثانوي تكنولوجي هـ كهربائية  س 2 ثانوي تسيري اقتصاد 

   س3 ثانوي تكنولوجي هـ ميكانيكية  س2 ثانوي رياضيات  
س 2 ثانوي تقين رياضي 

 هـ. ميكانيكية 
   س 3 ثانوي تكنولوجي هـ . مدنية   

س2 ثانوي تقين رياضي 
 هـ. كهربائية 

   س 3 ثانوي تسيري اقتصاد    

س 2 ثانوي تقين رياضي 
 هـ. مدنية 

     

ــاضي  س2 ثانوي تقين ري
هـ. الطرق 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
الوالية :.................................  البلدية :............................. 
اسم املؤسسة :................................................................. 

العنوان :........................................اهلاتف :.......................   
اسم و لقب مدير املؤسسة :..................................................... 

 
الوضعية العددية للتالميذ املعوزين يف التعليم االبتدائي 

السنة الدراسية 2008/2007 
 

. السنة األوىل ابتدائي : …………………………………….…………………………… 
. السنة الثانية ابتدائي :………………..………… ……………………………………… 
. السنة الثالثة ابتدائي : ……………………………..…………………………………… 
. السنة الرابعة ابتدائي :………………………………..………………………………… 
. السنة اخلامسة أساسي : …………………………….………………………………… 
. السنة السادسة أساسي : …………………………....………………………………… 

 
 
 
 
 

هـ1 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
الوالية :.................................  البلدية :............................. 
اسم املؤسسة :................................................................. 

العنوان :........................................اهلاتف :.......................   
اسم و لقب مدير املؤسسة :..................................................... 

 
الوضعية العددية للتالميذ املعوزين يف التعليم املتوسط 

السنة الدراسية 2008/2007 
 

. السنة األوىل متوسط : ………………………………….…………………………… 
. السنة الثانية متوسط :……………..………… ……………………………………… 
. السنة الثالثة متوسط : …………………………..…………………………………… 

. السنة الرابعة متوسط :………………………………… 

 
 
 
 
 
 

هـ2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التربية لوالية :.................................  
 

جدول حوصلي حلاجيات الكتاب املدرسي للتالميذ املعوزين يف 
التعليم الثانوي السنة الثانية ثانوي 

 
السنة الدراسية 2008/2007 

 
 

الرقم 
التسلسلي 

 
قن

 مت
/ 

وية
ثان

 
س2

 
فة

س
 فل

ب
دا

2 آ
س

 
بية

جن
ت أ

لغا

 
س2

 
بية

ري
 جت

وم
عل

 
س2

 
اد

ص
اقت

ري 
س

ت

 
س2

 
ت

ضيا
ريا

ي 
ض

ريا
ين 

 تق
س2

 
يية

نك
كا

 مي
سة

ند
ه

ي 
ض

ريا
ين 

 تق
س2

 
ئية

ربا
كه

ة 
دس

هن

ي 
ض

ريا
ين 

 تق
س2

 
ينة

مد
ة 

دس
هن

ي 
ض

ريا
ين 

 تق
س2

 
ق

طر
 ال

سة
ند

ه
 
 

ااميع 

  
 
 
 
 
 

          

          مج  

و4 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التربية لوالية :.................................  
 

جدول حوصلي حلاجيات الكتاب املدرسي للتالميذ املعوزين يف التعليم الثانوي 
السنة الثالثة ثانوي العام والتكنولوجي 

 
السنة الدراسية 2008/2007 

 
 
 

الرقم 
التسلسلي 

 
قن

 مت
/ 

وية
ثان

ب 
دا

 آ
ي

نو
 ثا

3 
س

 
نية

سا
 إن

وم
عل

ب 
دا

 آ
ي

نو
 ثا

س3
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ال
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م 
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ت 
لغا

ب 
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 آ
ي

نو
 ثا

س3
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جن

أ
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ي
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 ثا

س3
 

ياة
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 و
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ال
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م 
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 ع

ي
نو

 ثا
س3

 
جيا

لو
نو

تك
ي 

نو
 ثا

س3
 

سية
ربا

كه
ـ 

ه

يا 
وج
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كن

ي ت
نو

 ثا
س3

 
كية

اني
يك

 م
ـ

ه

ي 
وج

ول
كن

ي ت
نو

 ثا
س3

 
نية

مد
ة 

دس
هن

ري 
سي

ي ت
نو

 ثا
س3

 
اد

ص
اقت

 
 
 

ااميع 

  
 
 
 
 

          

          مج  

و5 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التربية لوالية :.................................  
 

جدول حوصلي حلاجيات الكتاب املدرسي للتالميذ املعوزين  
يف التعليم الثانوي التقين السنة الثالثة ثانوي 

 
السنة الدراسية 2008/2007 

 
 
 

الرقم 
التسلسلي 

 
قن

 مت
/ 

وية
ثان

ة 
اع

صن
ي 

نو
 ثا

س3
 

كية
اني

يك
م

ي 
نو

 ثا
س3

 
ك

كني
ون

تر
لك

إ

ي 
نو

 ثا
س3

 
ك

وني
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لك
إ

 
ي
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 ثا
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اء
بن

ء 
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ي 
نو

 ثا
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وأ

 
اء

مي
كي

ي 
نو

 ثا
س3

ين 
 تق

ي
نو

 ثا
س3

 
ب

اس
حم

 
 

ااميع 

  
 
 
 
 

        

        مج  
 

و6 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التربية لوالية :.................................  
 

حوصلة عامة حلاجيات الكتب املدرسية للتالميذ املعوزين 
 

السنة الدراسية 2008/2007 
 

التعليم الثانوي التعليم املتوسط التعليم االبتدائي 
(اإلصالح) 

التعليم الثانوي العام 
والتكنولوجي (نظام قدمي) 

التعليم الثانوي التقين 
(نظام قدمي) 

التعداد القسم التعداد القسم التعداد القسم التعداد القسم التعداد القسم 
س1 
ابتدائي 

س1  
متوسط 

س1 ثانوي   
ج. مش آداب 

ـانوي آداب   س3 ث
وعلوم إنسانية 

س3 ثانوي  
صناعة ميكانيكية 

 

س2 
ابتدائي 

س2  
متوسط 

س1 ثانوي  
ــوم  ج. مش. عل

وتكنولوجيا 

ـانوي آداب   س3 ث
علوم إسالمية 

س3 ثانوي  
إليكترو تكنيك 

 

س3 
ابتدائي 

س3  
متوسط 

س 2 ثانوي   
آداب فلسفة 

ـانوي آداب   س3 ث
لغات أجنبية 

س3 ثانوي  
إلكترونيك 

 

4س 

ابتدائي 
س4  

متوسط 
س2   

ــات  ثـانوي لغ
أجنبية 

ـوم   س3 ثانوي عل
الطبيعية و احلياة 

ـاء   س3 ثانوي بن
وأشغال عمومية 

 

و7 



التعليم الثانوي التعليم املتوسط التعليم االبتدائي 
(اإلصالح) 

التعليم الثانوي العام 
والكنولوجي (نظام قدمي) 

التعليم الثانوي التقين 
(نظام قدمي) 

التعداد القسم التعداد القسم التعداد القسم التعداد القسم التعداد القسم 
س2 ثانوي    س5 

علوم تطبيقية 
س3 ثانوي  

علوم دقيقة 
س3 ثانوي  

 كيمياء 
 

س2 ثانوي     س6 
تسيري اقتصاد 

س3 ثانوي  
تكنولوجي هـ. 

كهربائية 

س3 ثانوي  
 حماسبة 

 

س2 ثانوي     
رياضيات 

س3 ثانوي  
تكنولوجي هـ. 

ميكانيكية 

   

س2 ثانوي تقــين     
رياضي هـ. 

ميكانيكية 

س3 ثانوي  
تكنولوجي هـ.  

مدنية 

   

س2 ثانوي      
تقين هـ. كهربائية 

س3 ثانوي  
تسيري اقتصاد 

   

س2 ثانوي تقــين     
رياضي هـ. مدنية 

     

س2 ثانوي رياضي     
هـ. الطرق 

     

 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
مديرية التربية لوالية :.................................  

 
جدول حوصلي حلاجيات الكتاب املدرسي يف فائدة 

التالميذ املعوزين يف التعليم االبتدائي 
 

السنة الدراسية 2008/2007 
 

 
الرقم 

التسلسلي 

 
املدارس االبتدائية 

س2 س1 ابتدائي 
ابتدائي 

س4 س3 ابتدائي 
ابتدائي 

ااميع س6 أساسي س5 أساسي 

 
 
 
 
 
 
 

        

       ااميع  

و1 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
مديرية التربية لوالية :.................................  

 
جدول حوصلي حلاجيات الكتاب املدرسي يف فائدة 

 التالميذ املعوزين يف التعليم املتوسط 
 

السنة الدراسية 2008/2007 
 

 
 

الرقم 
التسلسلي 

 
مؤسسات 

التعليم املتوسط 

س2  س1 متوسط 
متوسط 

ااميع س4 متوسط س3 متوسط 

 
 
 
 
 

 
 

     

     ااميع  

و2 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
مديرية التربية لوالية :.................................  

 
جدول حوصلي حلاجيات الكتاب املدرسي يف فائدة  

التالميذ املعوزين يف التعليم الثانوي  
 

السنة الدراسية 2008/2007 
 
 

الرقم 
التسلسلي 

س1 ثانوي ثانويات / متاقن 
ج.م. آداب 

س1 ثانوي  
ج.م علوم وتكنولوجيا 

ااميع 

 
 
 
 

    

   ااميع  
 
 
 

و3 

س 1 ثانوي 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
منوذج رقم 1 : القائمة االمسية للموظفني والعمال الذين يستفيد أبناؤهم من جمانية 

                 الكتاب 
 

 ……… املؤسسة :……………………………                                                             الوالية :……………………
 ……… …                                                                                                      البلدية  :………………

 
اسم ولقب العامل الرقم 

أو املوظف 
اسم ولقب التلميذ اإلطار / الوظيفة 

املستفيد 
مؤسسة الدراسة املستوى 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

                                                                                            
توقيع وختم مدير املؤسسة 

 
 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
منوذج رقم 2 : القائمة االمسية للتالميذ املستفيدين من جمانية الكتاب املدرسـي  

                 بصفتهم أبناء موظفي وعمال القطاع 
 

 ……… املؤسسة :……………………………                                                             الوالية :……………………
 ……… …                                                                                                      البلدية  :………………

 
اسم ولقب الرقم 

التلميذ 
مؤسسة العمل اسم ولقب الوايل املستوى الدراسي 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
توقيع و ختم مدير املؤسسة 

 
 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
منوذج رقم  3 أ : جدول استخالص عددي للتالميذ املستفيدين من جمانية الكتاب 

                    بصفتهم أبناء موظفي القطاع 
 

 ……… املؤسسة :……………………………                                                             الوالية :……………………
 ……… …                                                                                                      البلدية  :………………

 
العدد املستوى 

 السنة األوىل ابتدائي 
 السنة الثانية ابتدائي 
 السنة الثالثة ابتدائي 
 السنة الرابعة ابتدائي 

 السنة اخلامسة ابتدائي 
 السنة السادسة ابتدائي 

 اموع 
 

توقيع و ختم مدير املؤسسة 
 

 
 
 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
منوذج رقم  3 ب : جدول استخالص عددي للتالميذ املستفيدين من جمانية الكتاب 

                      بصفتهم أبناء موظفي القطاع 
 

 ……… املؤسسة :……………………………                                                             الوالية :……………………
 ……… …                                                                                                      البلدية  :………………

 
العدد املستوى 

 السنة األوىل متوسط 
 السنة الثانية متوسط 
 السنة الثالثة متوسط 
 السنة الرابعة متوسط 

 اموع 
 

توقيع و ختم مدير املؤسسة 
 

 
 
 
 
 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
منوذج رقم 3 ج : جدول استخالص عددي للتالميذ املستفيدين من جمانية الكتاب 

                    بصفتهم أبناء موظفي القطاع 
 

 ……… املؤسسة :……………………………                                                             الوالية :……………………
 ……… …                                                                                                      البلدية  :………………

 
العدد املستوى 

 السنة األوىل ثا/ج.م.أ 
 السنة األوىل ثا/ج.م. علوم 

 السنة الثانية ثا/ش.ل.أ 
 السنة الثانية ثا/ش.آداب 

 السنة اخلامسة ابتدائي 
 السنة الثانية ثا/ش.ع.ت 

     اموع 
 

توقيع و ختم مدير املؤسسة 
 
 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
منوذج رقم 4 : جدول حوصلي ألعداد التالميذ املستفيدين من جمانيـة الكتاب 

                 بصفتهم أبناء موظفي القطاع 
 

والية :…………………………… 
                                                                                     

العدد املستوى 
 * مرحلة التعليم االبتدائي 

 السنة األوىل ابتدائي 
 السنة الثانية ابتدائي 
 السنة الثالثة ابتدائي 
 السنة الرابعة ابتدائي 

 السنة اخلامسة ابتدائي 
 السنة السادسة أساسي 

 جمموع االبتدائي 
 * التعليم املتوسط 

 السنة األوىل متوسط 
 السنة الثانية متوسط 
 السنة الثالثة متوسط 



 السنة الرابعة متوسط 
 جمموع املتوسط 

 * التعليم الثانوي 
 السنة األوىل ثانوي 
 السنة الثانية ثانوي 
 السنة الثالثة ثانوي 

 جمموع الثانوي 
 اموع العام 

 
توقيع وختم مدير املؤسسة 

 
 
  



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 2075 / 2007 

 
إىل 

السيد األمني العام (لإلعالم) 
السيد رئيس  الديوان 

السيد املفتش  العام 
السادة مديري اإلدارة املركزية 

 
ــالوة املردوديـة  املوضوع : ع

للسداسي الثاين لسنة 2007. 
 

املرجع : 
. املرسوم التنفيــذي رقـم 194.90 
ـــم  املـؤرخ يف 1990.06.23 واملتم
ــؤرخ يف  باملرسـوم رقـم 94.91 امل

 1991.04.13

 
تطبيقا ألحكام املرســوم التنفيـذي 
املذكور يف املرجع، والذي حيدد عالوة 
ــال التـابعني  املردودية املمنوحة للعم
لقطاع املؤسسات واإلدارات العموميــة، 
ــة منحـة  واملراسيم التنفيذية املتضمن
حتسني األداء التربوي والتسيري احملدثــة 
لفائدة التعليم والتأطــري، يشـرفين أن 
ـة  أوافيكم ذا املنشور الذي حيدد كيفي
ــتخدمني  تقييم هذه املنح اخلاصة باملس
ــي  العاملني باإلدارة املركزية للسداس

األول لسنة 2007. 
 

ــم عـالوة  كيفية تقييم العالوة : تقي
ـاملني  املردودية اخلاصة باملستخدمني الع

مبصاحل اإلدارة املركزية على أساس : 

. 30 %، بالنسبة للمستخدمني الذيـن 
ينتمون إىل األسالك املشتركة. 

. 40 %، بالنسبة للمستخدمني الذيـن 
ينتمون إىل عمال قطاع التربية. 

 
ــهريا، ويتـم  وحتسب هذه املنحة ش
صرفها سداسيا، ويقيم كل مســتخدم 
ــب  على أساس العنصرين االثنني حس

االستمارة املرفوقة. 
 

ــن 0 إىل 04 نقـاط  أوال : املواظبة م
وتشمل : 

 
1. الغيابات : من 0 إىل نقطتني (02)، 

ـدون  ختصم منها نقطة عن كل تغيب ب
مربر وختصم نقطتان إذا بلغت الغيابات 

غري املربرة مرتني يف الشهر. 
 

ــن 0 إىل نقطتـني  2. التأخرات : م

ـأخر  (02)، ختصم منها نقطة عن كل ت
وحيرم من النقطتني إذا بلغت التأخرات 

مرتني يف الشهر. 
 

ـن 0 إىل 06  ثانيا : كيفية أداء العمل م
نقاط وتشمل : 

 
1. املبادرة : من 0 إىل نقطتـني (02)، 

ومتنح للمستخدم الذي يبادر بانتــهاج 
طرق عمل مفيدة للمصلحة. 

 
2. اجلديـة يف العمـل : مــن 0 إىل 

ـذي  نقطتني (02)، و متنح للمستخدم ال
ـة  يعتين بعمله، ويتصف بالدقة و اجلدي

يف إجناز عمله، يف الوقت احملدد له. 



ــن    3. حسن االستقبال واملعاملة : م

ـتخدم  0 إىل نقطتني (02)، ومتنح للمس
الذي يتسم حبسن استقبال مرتفقــي 
املصلحة واحترام مسؤوله وزمالئـه يف 

العمل. 
 

ـة  ينقط املستخدمون املعنيون ذه املنح
ـهريا  من طرف املسؤولني املباشرين، ش
تبعا لعناصر املقياسني املذكورين أعاله، 
ـة،  وكما هو حمدد يف االستمارة املرفوق
ـيم  مث تستخرج احلصيلة السداسية بتقس
ــى عـدد  جمموع النقاط املمنوحة عل

الشهور. 
 

ــاط) ÷ 6 = احلصيلـة  (جمموع النق
السداسية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــتخدم  وينبغي أن تبلغ النقطة إىل املس
ــه  املعين لإلطالع والتوقيع، الذي ميكن
عند االقتضاء رفــع تظلـم يف إطـار 

التنظيم املعمول به. 
 

ــى  ويف األخري أطلب منكم السهر عل
تطبيق هذا املنشور ومنح كل مستخدم 
ـاءة  ما يسحقه قصد حتفيز العناصر الكف
ـط  وامللتزمة، وموافايت باستمارات التنقي
يف جدول إرسال موحد قبل 09 جوان 

2007 آخر أجل. 

 
اجلزائر يف 12 ماي 2007 

عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه 
مدير املستخدمني 

بن عزوط إلياس 
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