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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  تطوير املوارد البيداغوجية و التعليميةمديرية 
  
  
  

  الرمسية النشرة
  للتربيـة الوطنيـة 

 
 اء مهامتعيينات و إ.  
  تاريخ الدخول املدرسي ورزنامة العطل املدرسية للسنة الدراسية

2012/2013.  
 يل التالميذ يف السنة األوىل ابتدائي للسنة الدراسية متابعة عملية تسج

2012/2013.  
 املركزية لوزارة التربية الوطنية يف مكاتب اإلدارة تنظيم.   
  للديوان الوطين للتعليم والتكوين عن بعد التوجيه جملس أعضاءتعيني.  

  
  
  

  551 العدد                               املديرية الفرعية للتوثيق التربوي            
  2012 جوان                                                      مكتب النشر          
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   الفهـرس
  

  الصفحة  
  مراسيم فردية1. 
  

 مهام إاء يتضمن ،2012 أبريل 11 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 ........)28/2012العدد . ر. ج( الشلف والية يف التربية مدير

  
 مهام إاء يتضمن ،2012 أبريل 11 يف مؤرخ رئاسي وممرس
 .....)28/2012العدد . ر. ج( الوطنية التربية بوزارة مدير نائب

 
 رئيسني تعي يتضمن ،2012 يناير 24 يف مؤرخ رئاسي مرسوم

 ).......9/2012العدد . ر. ج( الوطنية التربية بوزارة دراسات
 

 مديرني تعي يتضمن ،2012 لأبري 11 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 ..............)28/2012العدد . ر. ج( بسكرة والية يف التربية

 
 مديرني تعي يتضمن ،2012 أبريل 19 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
  ..............)30/2012العدد . ر. ج(غرداية  والية يف التربية

  
 مديرني تعي يتضمن ،2012 أبريل 26 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 ).............33/2012العدد . ر. ج( معسكر والية يف التربية

 
 نائبني تعي يتضمن ،2012 أبريل 11 يف مؤرخ رئاسي مرسوم

 ..........)29/2012العدد . ر. ج( الوطنية التربية بوزارة مدير
  
  نصوص عامة. 2
  

، حيدد تاريخ الدخول 2012جوان  19مؤرخ يف  16رقم  قرار
 ..2012/2013ة العطل املدرسية للسنة الدراسية املدرسي ورزنام
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  اإلجراءات اخلاصة بالتعليم األساسي. 3
 

، يتعلق بالدخول 2012جوان  21مؤرخ يف  123رقم  منشور
  )........2012الوضعية يف شهر جويلية ( 2012/2013املدرسي 

  
، يتعلق مبتابعة عملية 2012جوان  21مؤرخ يف  124رقم  منشور

ميذ يف السنة األوىل ابتدائي للسنة الدراسية تسجيل التال
2012/2013...............................................  

  
  اإلجراءات اخلاصة بالتنظيم اإلداري. 4
  

 تنظيم يتضمن ،2011 سبتمرب 4 يف مؤرخ مشترك وزاري قرار
العدد . ر. ج( املركزية لوزارة التربية الوطنية يف مكاتب اإلدارة

27/2012.................................................(  
  
  اإلجراءات اخلاصة باملراكز و الدواوين. 5
  

 جملس أعضاءيتضمن تعيني  2012ماي  22مؤرخ  14قرار رقم 
  ...............للديوان الوطين للتعليم والتكوين عن بعد التوجيه
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 19 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 املوافق 1433 عام األوىل مجادى

 يتضمن ،2012 سنة أبريل 11
 والية يف التربية مهام مدير إاء

 .الشلف
 

 يف مؤرخ رئاسي مرسوم مبوجب
 1433 عام األوىل مجادى 19

 تنهى 2012 سنة أبريل 11 املوافق
، ويبيعق دحدوح السيد مهام

 والية يف للتربية مديرا بصفته
 .أخرى بوظيفة لتكليفه، الشلف

 
   

  
 19 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 املوافق 1433 عام األوىل مجادى

 يتضمن ،2012 سنة أبريل 11
 بوزارة مدير مهام نائب إاء

 .الوطنية التربية
 

 يف مؤرخ رئاسي مرسوم مبوجب
 1433 عام األوىل مجادى 19

 تنهى 2012 سنة أبريل 11 املوافق
 بصفته، زرفاوي صاحل السيد مهام
 ؤسساتملا تسيري ملراقبة مدير نائب

 بوزارة الوصاية حتت العمومية
 على إلحالته، الوطنية التربية

 .التقاعد
 

 صفر30 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 ،2012 يناير 24وافق ملا 1433 عام

دراسات  رئيسني تعي يتضمن
 . وطنيةال التربية بوزارة

 
 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 

 24 وافقملا 1433 عام صفر 30
 بوزيد السيد يعين 2012 سنة يناير

 كتبملبا للدراسات رئيسا، شابخ
 ؤسسةملا يف الداخلي لألمن الوزاري
 .الوطنية التربية بوزارة

 
   

  
 19 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 املوافق 1433 عام األوىل مجادى

 يتضمن ،2012 ةسن أبريل 11
 والية يف ني مدير التربيةيتع

 .بسكرة
 

 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 1433 عام األوىل مجادى 19

 يعين 2012 سنة أبريل 11 املوافق
 مديرا، يعقويب دحدوح السيد
 .بسكرة والية يف للتربية
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 27 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 املوافق 1433 عام األوىل مجادى

 يتضمن ،2012 ةسن أبريل 19
 والية يف ني مدير التربيةيتع

  .غرداية
 

 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 1433 عام األوىل مجادى 27

 يعين 2012 سنة أبريل 19 املوافق
 مديراجيالين عز الدين،  السيد
 .غرداية والية يف للتربية

 
     

  
 مجادى 4 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 أبريل 26 وافقملا 1433 عام الثانية

مدير ني تعي يتضمن ،2012 سنة
 . معسكر والية يف التربية

 
 4 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 26 وافقملا 1433 عام الثانية مجادى
 النوار السيد يعين 2012 سنة أبريل
 والية يف للتربية مديرا، بقلي

  .معسكر
  
  
  
  
  
  

 19 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 وافقملا 1433 عام مجادى األوىل

 يتضمن ،2012أبريل سنة  11
 التربية بوزارةنائب مدير ني تعي

 . الوطنية
 

 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 1433عام  مجادى األوىل 19

 يعين 2012 سنة أبريل 11 وافقملا
طاهر شكمبو، نائب مدير  السيد

للتقييم البيداغوجي و اإلرشاد 
 .الوطنية التربية بوزارة املدرسي
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

 
جوان  19مؤرخ يف  16قرار رقم 

، حيدد تاريخ الدخول 2012
املدرسي ورزنامة العطل املدرسية 

  .2012/2013للسنة الدراسية 
  

  إن وزير التربية الوطنية،
  

 04- 08القانون رقم  مبقتضى 
 1429حمرم عام  15املؤرخ يف 

، املتضمن 2008جانفى  23وافق امل
  انون التوجيهي للتربية الوطنية،الق
  

املرسوم الرئاسي رقم  مبقتضى و 
مجادي  14املؤرخ يف  149- 10

مايو  28املوافق  1431الثانية عام 
و املتضمن تعيني أعضاء  2010

  احلكومة،
  

التنفيذي رقم  املرسوممبقتضى و 
ربيع األول  29املؤرخ يف  265- 94

سبتمرب سنة  6املوافق  1415عام 
الذي حيدد صالحيات وزير  1994

  التربية الوطنية،
  

التنفيذي رقم  املرسوممبقتضى و 
شوال عام  11املؤرخ يف  315- 08

 2008أكتوبر  11املوافق  1429

واملتضمن القانون األساسي اخلاص 
باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة 

  بالتربية الوطنية،
  

 15املؤرخ يف القرار  مبقتضى و 
املتضمن تقسيم  1989أكتوبر 

التراب الوطين إىل مناطق جغرافية 
  .يف جمال العطل املدرسية

  
  يقرر ما يلي

  
طبقا ألحكام املادة  :املادة األوىل 

املؤرخ  08-04من القانون رقم  31
 23املوافق  1429حمرم عام  15يف 

املذكور أعاله،  2008جانفي 
د تاريخ إىل حتدي يهدف هذا القرار

الدخول املدرسي، ورزنامة العطل 
 املدرسني، للسنة الدراسية

2012/2013.  
  

حيدد تاريخ الدخول  :املادة الثانية 
املدرسية للسنة الدراسية 

جلميع املناطق  2012/2013
  :كالتايل

يوم األحد :  املوظفون اإلداريون. 
  .صباحا 2012سبتمرب  02
يوم :  املعلمون و األساتذة. 

  .صباحا 2012سبتمرب  04اء الثالث
 09يوم األحد :  التالميذ .

  صباحا، 2012سبتمرب 
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حتدد رزنامة العطل :  املادة الثالثة
املدرسية بالنسبة للسنة الدراسية 

  :كالتايل 2012/2013
  

  مجيع املناطق:  عطلة الشتاء
 2012ديسمرب  20من يوم اخلميس 

جانفي  06مساء إىل يوم األحد 
  صباحا، 2013
  مجيع املناطق:  ة الربيععطل

 2013 مارس 21من يوم اخلميس 
 أفريل 07مساء إىل يوم األحد 

  صباحا، 2013
  مجيع املناطق:  الصيفعطلة 
جويلية  04من يوم اخلميس ابتداء 
مساء بالنسبة لألساتذة  2013

  .واملعلمني
  

تبدأ عطلة الصيف :  املادة الرابعة
بالنسبة لإلداريني بعد إجناز كل 

يات املتعلقة بنهاية السنة العمل
الدراسية مبا فيها اجتماعات جمالس 
القبول و التوجيه، و نشر نتائج 
االمتحانات الرمسية و تسليم الوثائق 

  :املختلفة للتالميذ و حتدد كالتايل
  
  
  
  
  
  

ابتداء :  املنطقتان األوىل و الثانية
 2013جويلية  18من يوم اخلميس 

  مساء،
داء من يوم ابت:  لثةالثاة املنطق

  .مساء 2013جويلية  11اخلميس 
  

جيب على املعلمني :  املادة اخلامسة
و األساتذة و اإلداريني املشاركة 
يف تأطري االمتحانات الرمسية، و يف 
العمليات التكوينية اليت يستدعون 

كما جيب أن تضمن املداومة . هلا
على مستوى املؤسسات التعليمية 

  .خالل عطلة الصيف
  
ينشر هذا القرار :  السادسةدة اامل

  .يف النشرة الرمسية للتربية الوطنية
  

  2012جوان  19اجلزائر يف 
  وزير التربية الوطنية
  بوبكر بن بوزيد

  
   
  
  
   

 .  
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم األساسي                      
  ة للتنظيم املدرسياملديرية الفرعي

                                                    123/0.4.2/12 : الرقم
 
  إىل

  .السيدات والسادة مديري التربية
  

الدخول املدرسي : املوضوع 
الوضعية يف شهر ( 2012/2013

  ).2012جويلية 
  

يف إطار مواصلة حتضري للدخول 
، يشرفين أن 2012/2013املدرسي 
متناولكم اجلدول اخلاص أضع يف 

بضبط التنظيم التربوي للوالية، 
. 2012/2013للسنة الدراسية 

حسب الوضعية يف شهر جويلية 
2012.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

املطلوب منكم تضمينه املعلومات 
املطلوبة مباشرة بعد ضبط النتائج 
املدرسية ألخر السنة الدراسية لكل 
املستويات، مع احلرص على دقة 

دمة، على أن توافوين املعلومات املق
باجلدول املذكور يف أجل أقصاه 

، عن طريق 2012جويلية  15
الربيد العادي وعن طريق العنوان 

  .اإللكتروين
  

وفيما يتعلق باملعطيات املفصلة 
، 2012/2013للدخول املدرسي 

فإا ستكون موضوع إرسال الحق 
مرفوقا باجلداول اخلاصة ذه 

  .العملية
 

  2012ان جو 21 اجلزائر يف
  عن وزير التربية و بتفويض منه

  مدير التعليم األساسي
  إبراهيم عباسي
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  1امللحق                                       لوطنيةوزارة التربية                                                     

    gfg           : الوالية                                                                      ي   مديرية التعليم األساس
  املديرية الفرعية للتنظيم املدرسي

        2013-2012 :للسنة الدراسية التنظيم التربوي         
  2012الوضعية يف جويلية                          

  ضرييةالتعليم االبتدائي و التربية التح .1
  التالميذ و األفواج التربوية .1.1

                  
  اموع  5س  4س  3س  2س  1س  حتضريي  مكيف  مستشفى  املستوى

                            األفواج
                              التالميذ

                            من بينهم معيدين
                              نسبة اإلعادة                            معدل التالميذ يف الفوج

                            نسبة التسرب
                            التأطري التربوي .2.1
                اموع  معفي.غ  معفي        الشرحية  اموع  االمازيغية  حتضريي  موحد  فرنسية  عربية  مدير  

                            املناصب املفتوحة
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  التعليم املتوسط .2
                      التربوية األفواجالتالميذ و 

        اموع  4س  3س  2س  1س  املستوى
                  األفواج
                  التالميذ

                  من بينهم معيدين
                  نسبة اإلعادة                  معدل التالميذ يف الفوج

                  نسبة التسرب
                          التأطري التربوي .3

  الشرحية  اموع  االمازيغية  ةبدني.ت  موسيقى  رسم  اجنليزية  فرنسية  اجتماعية.ع  عربية  فيزيائية.ع  طبيعية. ع  رياضيات  املواد
                            املناصب املفتوحة

          املؤسساتعدد   عدد األفواج  عدد التالميذ                            معلومات اضافية .4
                      الدوام اجلزئي                        الدوام الكلي  : نظام الدوامین.1.4
                      تاألفواج متعددة املستويا                     .  2.4
                      تالميذ التعليم املتوسط املتمدرسون يف امللحقات .3.4

                      الھیكل. 5
                        العدد  نوع الھیكل

                          االبتدائیات
                          المتوسطات

 sdorgscolaire@gmail.com           يرسل عن طريق الربيد االلكتروين    الداخلیات االبتدائیة
  2012جويلية  15قبل               انصاف الداخلي

                          الداخلیات بالمتوسطات
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

مديرية التعليم األساسي                      
  املديرية الفرعية للتنظيم املدرسي

                                                    124/0.4.2/12 : الرقم
  
  إىل

  السيدات والسادة مديري التربية
 

متابعة عملية تسجيل : املوضوع 
التالميذ يف السنة األوىل ابتدائي 

  .2012/2013 للسنة الدراسية
  

   :املراجع 
  القانون التوجيهي للتربية الوطنية -
املؤرخ  02- 10املرسوم التنفيذي  -

  .04/01/2010يف 
التعليمة الوزارية املشتركة  -

  .03/06/2009املؤرخة يف 
  

جدول إحصاء التالميذ  :املرفقات 
  .املعنيني

 
إن عملية تسجيل التالميذ البالغني 
سن التمدرس اإلجباري يف السنة 
األوىل ابتدائي من العمليات 
األساسية واهلامة اليت جيب متابعتها 
بصفة مستمرة، باعتبارها تكرس 

ية التعليم األساسي، مبدأ إجبار
املنصوص عليه القانون التوجيهي 

للتربية الوطنية ويف املرسوم 
التنفيذي املتضمن إجبارية التعليم 
األساسي، وفضال عن ذلك فإن 
نتائج هذه العملية توفر معطيات 
موثوقة حول مقاييس التمدرس، 
يعتمد عليها يف إعداد مؤشرات 

  .للنظام التربوي
  

إصدار التعليمة  ويف هذا اإلطار مت
الوزارية املشتركة ، بني وزارة 
التربية الوطنية ووزارة الداخلية 

املؤرخة  1واجلماعات احمللية رقم 
اليت حددت  2009جوان 3يف  

اإلطار املشترك بني الوزارتني الجناز 
  .هذه العملية

  
إن التعليمة املذكورة ال تقتصر على 
جمرد إحصاء األطفال البالغني سن 

املولودون سنة (س اإلجباري التمدر
بالنسبة للسنة الدراسية  2006
، لكنها دف أيضا )2012/2013

إىل التعرف على هوية األطفال 
الذين مل يتم تسجيلهم متهيدا الختاذ 

  .الترتيبات الضرورية لتمدرسهم
  

  :وعليه، فإين أطلب منكم ما يلي 
العملية  التزود بالوثائق املرتبطة ذه

  :وهي 
  املذكورة،  1:ليمة رقم التع. 
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التعليمة املوجهة من طرف السيد . 
الوايل إىل رؤساء االس الشعبية 
البلدية املتعلقة بعقد االجتماعات 
التنسيقية مع مفتشي التعليم 
االبتدائي للتحضري اجليد جلمع 

  .املعلومات
  

إن هذه التعليمة جيب إعدادها 
سنويا من طرف السادة مديري 

ا على السيد الوايل التربية وعرضه
لتوقيعها وإرساهلا يف شهر مارس 
من كل سنة إىل رؤساء االس 

  .الشعبية  البلدية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إحصاء األطفال املولودين سنة . 
، املقيدين يف سجالت احلالة 2006

  .املدنية يف خمتلف بلديات الوالية
إحصاء نفس الفئة من األطفال . 

بتدائية املسجلني يف املدارس اال
 .بالوالية وفق اجلدول املرفق

استخالص الفارق بني األطفال . 
املسجلني يف سجالت احلالة املدنية 
واألطفال املسجلني يف املدارس 

  .االبتدائية بالوالية
  

وعليه، فاين اطلب منكم موافايت 
أكتوبر  30باملعلومات املطلوبة قبل 

2012 .  
  

  2012جوان  21 اجلزائر يف
  ربية و بتفويض منهعن وزير الت

  مدير التعليم األساسي
 إبراهيم عباسي
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  لوطنيةوزارة التربية 

  
  2012/2013السنة الدراسية                               لواليةالتربية مديرية 

    مصلحة التنظيم التربوي
  

  املالحظات  النسبة  )2006(املسجلون   لودينعدد األطفال املو  البلدية  الدائرة
      2يف السنة   1يف السنة   2006سنة     
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

            جمموع الوالية
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 6 يف مؤرخ مشترك وزاري قرار
 4 املوافق 1432 عام شوال

تنظيم  يتضمن ،2011 سنة سبتمرب
 التربية لوزارة املركزية اإلدارة
 .يف مكاتب الوطنية

 
 ،للحكومة العامني األم إن
 ،املالية وزيرو
  ،الوطنية التربية وزيرو
  

 رقم الرئاسي املرسوم مبقتضى
 مجادى 14 املؤرخ يف 149-10

مايو  28 املوافق 1431 عام الثانية
 أعضاءني تعي واملتضمن 2010 سنة

  ،احلكومة
  
 رقم التنفيذي ملرسوما قتضىمبو

 احلجة ذي أول يف املؤرخ 188-90
 يونيو سنة 23 املوافق 1410 عام

 اإلدارة هياكل حيدد الذي 1990
 ،الوزارات وأجهزا يف املركزية

  
 رقم التنفيذي املرسوم قتضىمبو

 األول ربيع 29 يف املؤرخ 265-94
 سبتمرب سنة 6 املوافق 1415 عام

 يروز صالحيات حيدد الذي 1994
 ،الوطنية التربية

  
  

 رقم التنفيذي املرسوم قتضىمبو
 عام رمضان 15 يف املؤرخ 54-95

 1995 سنة فرباير 15 املوافق 1415
 ،املالية وزير صالحيات حيدد لذيا

  
 رقم التنفيذي املرسوم قتضىمبو

 عام شوال 17 يف املؤرخ 318-09
 2009 سنة أكتوبر 6 املوافق 1430

 يف املركزية اإلدارة تنظيم واملتضمن
 ،الوطنية وزارة التربية

  
 املؤرخ الرئاسي املرسوم قتضىمبو
 املوافق 1423 عام ربيع الثاين 7 يف

واملتضمن  2002 سنة يونيو 18
  ،للحكومة العامني األمني تعي
 

  يأيت ما يقررون
 

 املادة ألحكام تطبيقا :األوىل  املادة
 مـرق املرسوم التنفيذي من 12

 عام شوال 17 يف املؤرخ 318-09
 2009 سنة أكتوبر 6 املوافق1430

 هذا القرار يهدف ،أعاله واملذكور
 املركزية اإلدارة تنظيم حتديد إىل

  . مكاتب يف الوطنية لوزارة التربية
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 التعليم مديرية تنظم 2 : املادة
 مديريات (4)أربع  يف األساسي

 : فرعية
  

 ،املدرسي للتنظيم الفرعية املديرية
 : مكاتب (3) ثالثةمن  وتتكون

 البيداغوجي التنظيم مكتب. 
 ،للمدارس االبتدائية واإلداري

 البيداغوجي التنظيم مكتب. 
 ،واإلداري للمتوسطات

 واحلياة التمدرس مكتب. 
  .املدرسية

  
 التحضريية للتربية الفرعية املديرية

 من وتتكون ،والتعليم املتخصص
 : (2) نيمكتب
 ضرييةالتح التربية متابعة مكتب. 

 ،وتطويرها
 املكيف التعليم متابعة مكتب. 

 . وتطويره
  

 للتقييم الفرعية املديرية
 ،واإلرشاد املدرسي البيداغوجي

 (3) : مكاتب ثالثة من وتتكون
 ،املدرسي التعلم تقييم مكتب. 
 واالتصال اإلعالم تطوير مكتب. 
 ،التعليم األساسي يف
 . املدرسي اإلرشاد مكتب. 
  

 ،التعليمية للربامج عيةالفر املديرية
 : مكاتب (4) أربعة وتتكون من

 ،واللغات اآلداب مكتب. 
 ،العلمية املواد مكتب. 
 ،االجتماعية املواد مكتب. 

 والبدنية الفنية التربية مكتب. 
  . والرياضية

 
 التعليم مديرية تنظم 3 : املادة

 يف العام والتكنولوجي الثانوي
 : فرعية مديريات (4) أربع

  
 ،املدرسي للتنظيم الفرعية ديريةامل

 : مكاتب (3) من ثالثة وتتكون
 البيداغوجي التنظيم مكتب. 

 ،واإلداري
 واحلياة التمدرس مكتب. 

 ،املدرسية
 مؤسسات تسيري متابعة مكتب. 

 .والتكنولوجي الثانوي العام التعليم
  

 املتخصص للتعليم الفرعية املديرية
 من وتتكون ،والتعليم اخلاص

 : مكاتب (3) ثالثة
 املتخصص التعليم تنظيم مكتب. 

 ،ومتابعته
 األوملبياد تنظيم مكتب. 

 ،الدولية واملنافسات
 اخلاص التعليم تنظيم مكتب. 

 . ومتابعته
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 للتقييم الفرعية املديرية
 ،والتوجيه املدرسي البيداغوجي

 : مكاتب (3) ثالثة من وتتكون
 ،املدرسي التعلم تقييم مكتب. 
 واالتصال اإلعالم تطوير مكتب. 
 ،التعليم الثانوي يف
 . املدرسي التوجيه مكتب. 
  

 ،التعليمية للربامج الفرعية املديرية
 : مكاتب (4) أربعة وتتكون من

 ،واللغات اآلداب مكتب. 
 ،العلمية املواد مكتب. 
 ،االجتماعية املواد مكتب. 
  . التكنولوجية املواد مكتب. 
 

 رتطوي مديرية تنظم 4 : املادة
 يف البيداغوجية والتعليمية املوارد
  : فرعية مديريات (3) ثالث

 
ــة ــة املديري ــة الفرعي  للتعليمي

 والتجهيــــزات التقنيــــة
 وإدمــاج  ،والبيداغوجيــة

 اإلعالم واالتصـال  تكنولوجيات
 (4) أربـع  وتتكون من ،التربية يف

 : مكاتب
 البيداغوجية املوارد تطوير مكتب. 

 ،والتعليمية
 التعليمية الوسائل مكتب. 

 ،التقنية والبيداغوجية والتجهيزات

 تكنولوجيات إدماج مكتب. 
 ،يف التربية واالتصال اإلعالم

 حظرية تسيري متابعة مكتب. 
  . وصيانتها اإلعالم اآليل جتهيزات

 
 ،التربوي للتوثيق الفرعية املديرية
 : مكاتب (3) من ثالثة وتتكون

 ،التوثيق مكتب. 
 ،النشر مكتب. 
  . ألرشيفا مكتب. 
 

 النخبة لترقية الفرعية املديرية
 من وتتكون املدرسية ومتابعتها

 : (2)ني مكتب
 املدرسية النخبة تنظيم مكتب. 

 ،ومتابعتها
  .العلمية املنافسات مكتب. 
 

 التكوين مديرية تنظم 5 : املادة
 :ني فرعيت (2)ني مديريت يف
  

 للتكوين الفرعية املديرية
 (4) ةأربع وتتكون من ،املتخصص

 : مكاتب
 التكوين وخمططات برامج مكتب. 

 ،املتخصص
 يف نياملتربص متابعة مكتب. 

 ،مؤسسات التكوين
 برامج وتقييم مراقبة مكتب. 

 ،التكوين املتخصص
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  . واملتابعة اإلحصائيات مكتب. 
 

 أثناء للتكوين الفرعية املديرية
 (4) أربعة وتتكون من ،اخلدمة
 : مكاتب

 التكوين توخمططا برامج مكتب. 
 ،اخلدمة أثناء
 املربجمة العمليات متابعة مكتب. 

 ،وتقييمها
 ،التكوينية السندات مكتب. 
  . بعد عن التكوين متابعة مكتب. 
 

 التقومي مديرية تنظم 6 : املادة
 (3) يف ثالث واالستشراف

  :فرعية  مديريات
 

 للمعطيات الفرعية املديرية
 (3) ثالثة وتتكون من ،اإلحصائية

 : بمكات
 ،اإلحصائية املعطيات مجع مكتب. 

 املعطيات حتليل مكتب. 
 ،اإلحصائية

   اإلحصائية املعلومة توزيع مكتب. 
 
 لتقومي الفرعية املديرية -

 (4) من أربعة وتتكون ،املنظومات
 : مكاتب

 املؤسسات مكتب تقومي. 
 ،التعليمية

 ،التالميذ مكتسبات مكتب تقومي. 

 مالنظا مؤشرات إعداد مكتب. 
 ،التربوي

 النظام حول الدراسات مكتب. 
  . التربوي

  
 ،لالستشراف الفرعية املديرية
 : مكاتب (3)ثالثة  من وتتكون
 اخلطط إعداد مكتب. 

 ،االستشرافية
 والدراسات التحليل مكتب. 

 ،املقارنة
 . االستشرافية الدراسات مكتب. 
  

 األنشطة مديرية تنظم 7 : املادة
 نشاطوال الثقافية والرياضية

 (2)ني مديريت يف االجتماعي
 :ني فرعيت

  
 الثقافية لألنشطة الفرعية املديرية

 (3) ثالثة من وتتكون ،والرياضية
 : مكاتب

 التربوية النشاطات مكتب. 
 ،والثقافية

 ،الرياضية النشاطات مكتب. 
 املدرسية اجلمعيات مكتب. 

  . بني املؤسسات والتبادل
 

 لألنشطة الفرعية املديرية
 من وتتكون ،تماعية والصحيةاالج
  : مكاتب (3) ثالثة
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 ،املدرسية التغذية مكتب. 
 ،والوقاية املدرسية الصحة مكتب. 
 . االجتماعي النشاط مكتب. 
  

 اهلياكل مديرية تنظم 8 : املادة
 (3) يف ثالث والتجهيزات

  : فرعية مديريات
 

 برامج الفرعية ملتابعة املديرية
 من وتتكون ،االستثمار وتقييمها

  : مكاتب (3) ثالثة
 االستثمار برامج تنفيذ مكتب. 

 ،ومتابعتها
 البناءات مقاييس مكتب. 

 ،والتجهيزات
 البناءات صيانة متابعة مكتب. 

  والتجهيزات
 

 للخريطة الفرعية املديرية
 (3) ثالثة وتتكون من ،املدرسية
 : مكاتب

 واخلريطة التخطيط مكتب. 
 ،املدرسية

 ،جمةوالرب الدراسات مكتب. 
 اإلجناز برامج متابعة مكتب. 

 . وتقييمها
  

 ،املعطيات لبنك الفرعية املديرية
  : (2)ني من مكتب وتتكون

 والتحليل اجلمع مكتب. 
 ،اإلحصائي

 املعطيات استغالل مكتب. 
  .اإلحصائية

  
 تسيري مديرية تنظم 9 : املادة

 (3) ثالث يف البشرية املوارد
  : فرعية مديريات

 
 اإلدارة ية ملوظفيالفرع املديرية

 من وتتكون ،املركزية والتأطري
 : مكاتب (4) أربعة
 اإلدارة موظفي تسيري مكتب. 

 ،املركزية
 التربية مفتشي تسيري مكتب. 

 ،الوطنية
 الثانويات مديري تسيري مكتب. 

 حتت العمومية ومؤطري املؤسسات
 ،األجانب نيواملدرس الوصاية

  . والتقاعد املعاشات مكتب. 
 

 تسيري الفرعية ملتابعة ريةاملدي
 املصاحل الالمركزية موظفي
 : مكاتب (3) ثالث من وتتكون

 موظفي تسيري متابعة مكتب. 
 ،التربية مديرية

 موظفي تسيري متابعة مكتب. 
 واملتوسطات املدارس االبتدائية

 ،والثانويات
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 التوظيف عمليات ضبط مكتب. 
 . والترقية الالمركزية

  
 تسيري نظيملت الفرعية املديرية

 من وتتكون ،املسارات املهنية
 : مكاتب (3) ثالثة

 ،املهنية املسارات مكتب. 
 املوظفني، تعداد مكتب. 
  .التسيري أساليب متابعة مكتب. 
 

 تسيري مديرية تنظم 10 : املادة
 (4) أربع يف املالية واملادية املوارد

 : فرعية مديريات
  

 لتقديرات الفرعية املديرية
 (4) أربعة وتتكون من ،امليزانية
 : مكاتب

 ،التسيري ميزانية إعداد مكتب. 
 ،املمركزة غري املصاحل مكتب. 

 موظفي نفقات تسيري مكتب. 
 ،املؤسسات التعليمية

  بالنفقات االلتزام مراقبة مكتب. 
  

 للمحاسبة الفرعية املديرية
 من وتتكون ،والصفقات العمومية

 : مكاتب (4) أربعة
 نفقات بصرف األمر مكتب. 

 ،ومتابعة تصفيتها التسيري
 واملنح الرواتب تصفية مكتب. 

 ،والتعويضات

 العمومية الصفقات مكتب. 
  ،والتجهيز

 املركزية الوكالة تسيري مكتب. 
 . نفقات التسيري ومتابعة

  
 العامة للوسائل الفرعية املديرية

 أربعة من وتتكون ،واملمتلكات
 : مكاتب (4)
 ،الداخلية املصاحل مكتب. 

 التداريب تنظيم مكتب. 
 ،وامللتقيات

 ،التسفري مكتب. 
  التموين مكتب. 
  

 تسيري الفرعية ملراقبة املديرية
 حتت املؤسسات العمومية

 (4) أربعة من وتتكون ،الوصاية
 : مكاتب

 التعليم مؤسسات مكتب. 
 ،األساسي

 التعليم مؤسسات مكتب. 
 ،الثانوي

 الوطنية املؤسسات مكتب. 
 ،هوية للتكويناجل واملؤسسات

 املايل التسيري مراقبة مكتب. 
 حتت العمومية واملادي للمؤسسات

  . الوصاية
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 مديرية تنظم 11 : املادة
 يف القانونية والتعاون الدراسات

  : فرعية مديريات (3) ثالث
 

 للدراسات الفرعية املديرية
 من وتتكون ،والتعاون القانونية

 : مكاتب (3) ثالثة
 ،التقنني مكتب. 
 ،والتلخيص الدراسات مكتب. 
  . القانونية االستشارة مكتب. 
 

 للتعاون الفرعية املديرية
 من وتتكون ،الدولية والعالقات

 : مكاتب (3) ثالثة
 يف والتبادالت التعاون مكتب. 

 ،التربوي امليدان
 للتعاون الدولية الربامج مكتب. 

 ،املتعدد األطراف
 للتعاون الثنائية العالقات مكتب. 
  . التبادالت الدوليةو
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 ،للمنازعات الفرعية املديرية
 : مكاتب (3) ثالثة من وتتكون

 ،املنازعات مكتب. 
 ،التظلمات مكتب. 
  اإلداري التوجيه مكتب. 
  

 يف القرار هذا ينشر 12 : املادة
 اجلزائرية الرمسية للجمهورية اجلريدة

 . الدميقراطية الشعبية
  

 2011تمربسب 4 يف اجلزائر
  الوطنية التربية وزير
  بوزيد بن بكر بو

  املالية وزير عن
 العام نياألم

  بوطبة ميلود
 للحكومة العام نياألم عن

  منه وبتفويض
  العمومية للوظيفة العام املدير

 بومشال بلقاسم
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
 2012ماي 22 مؤرخ 14 قرار رقم

 جملس أعضاءيتضمن تعيني 
للديوان الوطين للتعليم  التوجيه

  .والتكوين عن بعد
    

  ،الوطنية التربية وزير إن
  

- 10املرسوم الرئاسي رقم  مبقتضى 
مجادى الثانية  14املؤرخ يف  149
 2010ماي  28املوافق  1431عام 

  و املتضمن تعيني أعضاء احلكومة،
  
املرسوم التنفيذي رقم  مبقتضى و 
94 -265 األولربيع  29خ يف املؤر 

سبتمرب سنة  6املوافق  1415عام 
1994 د لصالحيات وزير و احملد

  ،التربية الوطنية
  
رقم  املرسوم التنفيذي مبقتضى  و

01 -288 رجب عام  6خ يف املؤر
سبتمرب سنة  24املوافق  1422
و املتضمن تعدبل القانون  2001

األساسي للمركز الوطين للتعليم 
عمم و املتمم باملراسلة عن طريق امل

 املعدل و املتمماإلذاعة و التلفزيون 
  ،13و  12سيما املادتني 

  

السيد جمدوب  تعينيو بناء على 
ممثال عن السيد وزير  نورالدين

لس التوجيه جم التربية الوطنية لرئاسة
للديوان الوطين للتعليم و التكوين 

  ،2007مارس  04بتاريخ  عن بعد
  
   يـأيترر ما ـيق
  

 ألحكامتطبيقا  : األوىلاملادة 
من املرسوم  13و12تني املاد

خ يف املؤر 288-01التنفيذي رقم 
املعدل  2001سبتمرب سنة  24

يعين  أعاله، املذكورواملتمم و 
جملس التوجيه للديوان  أعضاء

 الوطين للتعليم و التكوين عن بعد
  :كما يلي

  
  رئيسا، ..السيد جمدوب نورالدين -
  
  :عنوان وزارة التربية الوطنيةب

  
- ل عن ممثّ مقران عبدالرمحن دالسي

عضوا،............ة التكوينمديري  
- ل عن شكامبو طاهر ممثّ دالسي

عضوا،....يساسألاة التعليم مديري  
- عن لة بن سونة ليندة ممثّ دةالسي

العام  مديرية التعليم الثانوي
  عضوا،.............التكنولوجي،و
- عن ل حممودي عبة ممثّ دالسي

  عضوا،..فاالستشرامديرية التقومي و
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- لبن زمران مصطفى ممثّ دالسي 
 الديوان الوطين لالمتحانات عن

  عضوا،................واملسابقات
- عن لة بقوق سكينة ممثّ دةالسي

املعهد الوطين للبحث يف 
  عضوا،.....................التربية

بد الوهاب طورشي ع ديالس -
املعهد الوطين لتكوين عن ل ممثّ

  وحتسني مستخدمي التربية
  .عضوا..................مستواهم

  
بعنوان القطاعات الوزارية 

  :األخرى
  
- عن  لحيياوي حممد ممثّ دالسي

عضوا،...............ةوزارة املالي  
 عن لسليم بابا امحد ممثّ السيد -

وزارة التكوين و التعليم 
  عضوا،....................ينياملهن
 لرمي ممثّكواعمر عبد ال السيد -

وزارة التعليم العايل و البحث  عن
  عضوا،....................العلمي

 عن لممثّ فريد بوزيد السيد -
  .عضوا...و الرياضة وزارة الشباب

  
  
  
  
  

  :بعنوان الديوان
  
ممثّل عن  السيد براهيمي صادق -

  عضوا،............املراكز اجلهوية
ممثّل عن  السيد عمراين رمضان -

  عضوا،............املراكز اجلهوية
ممثّل عن  السيد بوعوينة مربوك -

  عضوا،..................األساتذة
السيدة بلقرش سليمـة ممثّلة عن  -

  .عضوا.........مستخدمي الديوان
  

جملس  أعضاءن يعي: 2املادة 
عليم التوجيه للديوان الوطين للت

ة ثالث والتكوين عن بعد ملد
  .ديدجسنوات قابلة للت

  
يكلف رئيس جملس  :3املادة 

التوجيه للديوان الوطين للتعليم 
بتنفيذ هذا  والتكوين عن بعد

  .القرار
  

ينشر هذا القرار يف النشرة  :4املادة 
  .الرمسية لوزارة التربية الوطنية

  
  2012ماي  22اجلزائر يف 

  يةوزير التربية الوطن
  بوبكر بن بوزيد

   



   
الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية   

 وزارة التربية الوطنية
 

الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية    
املركز الوالئي للتوزيع والتوثيق التربوي    
..............................:والية     

 
 اشتـراك بطاقـة

 
 ك يف النشـرة الرمسيـة للتربيـةراـه أطلب االشتـي أسفلـأنـا املمض

  :ة ـات التاليـب املعلومـحس 20....ة ـة املدنيـالسن
 

.......................................................: .سم اإل.   
: ........................................................اللقب .   
...........................: ............................العنوان .   
: ........................................................اهلاتف .    
: ....................................................عدد النسخ .   

    
 دج 200يرفق هذا الطلب بصك بريدي قيمته 

 
                  اإلمضاء                                                             
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