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  الفهـرس
  
  الصفحة  
  تعيينات و إاء مهام - 1
  

 يونيو 28 وافقملا 1437 عام رمضان 23 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
   الوطنية التربية وزيرة ديوان رئيس مهام إاء يتضمن ،2016 سنة

 .........................................)47/2016ر العدد . ج(
 

 يونيو 28 وافقملا 1437 عام رمضان 23 يف مؤرخة مراسيم رئاسية
ر العدد . ج( الوطين التربية بوزارة مهام إاء تتضمن، 2016 سنة
47/2016(.......................................................   
  

خ مرسوم رئاسييونيو 28 وافقملا 1437 عام رمضان 23 يف مؤر 
 يف للبحث الوطين للمعهد العام ديرملا مهام إاء يتضمن، 2016 سنة

  ...................................)47/2016ر العدد . ج( التربية
 

 يونيو 28 وافقملا 1437 عام رمضان 23 يف مؤرخة مراسيم رئاسية
ر . ج( الواليات يف للتربية مديرين مهام إاء تتضمن، 2016 سنة

  .................................................)47/2016العدد 
 

خ مرسوم رئاسييونيو 28 وافقملا 1437 عام رمضان 23 يف مؤر 
ر . ج( الوطنية التربية لوزارة العام فتشملاني تعي يتضمن، 2016 سنة

  ................................................)47/2016العدد 
 

 يونيو 28 وافقملا 1437 عام رمضان 23 يف مؤرخة مراسيم رئاسية
ر العدد . ج( الوطنية التربية بوزارة نيالتعي تتضمن، 2016 سنة
47/2016 ( ...................................................  
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خ مرسوم رئاسييونيو 28 وافقملا 1437 عام رمضان 23 يف مؤر 
ر العدد . ج( نيواليت يف للتربية نيمديرت نيتعي يتضمن، 2016 سنة
47/2016( ...................................................... 
  
  تعليم لا يروطاإلجراءات املتعلقة ب - 2
  

  يئادتبالا ميلعتلاب ةقلعتملا اإلجراءات .1.2
  

 1437 عام ذي القعدة 22مؤرخ يف  16-226مرسوم تنفيذي رقم 
القانون األساسي النموذجي  ، حيدد2016غشت سنة  25املوافق 

  ...................... )51/2016ر العدد . ج( االبتدائيةللمدرسة 
  

  اإلجراءات املتعلقة بالتعليم املتوسط .2.2
  

 1437عام  ذي القعدة 22مؤرخ يف  16-227مرسوم تنفيذي رقم 
القانون األساسي النموذجي  ، حيدد2016غشت سنة  25املوافق 

 .............................. )51/2016ر العدد . ج( للمتوسطة
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ي ـؤرخ فـاسي مـوم رئـمرس
ق ـاملواف 1437 امـرمضان ع 23
، يتضمن إاء 2016يونيو سنة  28

رئيس ديوان وزيرة التربيـة   مهام
 .الوطنية

   
 يـف مؤرخ رئاسي مرسوم جبمبو
ـ ملا 1437 امـع رمضان 23  قـواف
 مهـام  تنهى، 2016 سنة يونيو 28

، هـدواس  يـد لمجا عبـد  السيد
 التربية وزيرة لديوان رئيسا هـبصفت

  . التقاعد على إلحالته، الوطنية
 

   
  

ي ـة فـة مؤرخـّم رئاسيـمراسي
ـ  1437 رمضان عام 23 ق ـاملواف
، تتضمن إاء 2016يونيو سنة  28

 . بوزارة التربية الوطنية مهام
  

 يـف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
ـ ملا 1437 امـع رمضان 23  قـواف
 مهـام  تنهى، 2016 سنة يونيو 28

 التربية بوزارة امسامها اآليت السيدين
  : التقاعد على إلحالتهما، الوطنية

حممد إيـدار، بصـفته مكلّفـا    - 
 والتلخيص،  بالدراسات

إبراهيم عباسي، بصـفته مـديرا   - 
 . األساسي للتعليم

 

 يـف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
ـ ملا 1437 امـع رمضان 23  قـواف
 مهـام  تنهى، 2016 سنة يونيو 28

 اـمفتش بصفته، بوخطة حممد السيد
 بـوزارة  للبيداغوجيا العامة فتشيةملبا

 . الوطنية التربية
  

 
 يـف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 

ـ ملا 1437 امـع رمضان 23  قـواف
 مهـام  تنهى، 2016 سنة يونيو 28

 نائب بصفته، دمحان بن كمال السيد
 والتعلـيم  التحضـريية  للتربية مدير

، الوطنيـة  التربية بوزارة تخصصملا
 . التقاعد على إلحالته

  
 

 يـف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
ـ ملا 1437 امـع رمضان 23  قـواف
 مهـام  تنهى، 2016 سنة يونيو 28

 نائب بصفته، اهللا بوعالم حممد السيد
 التقنيـة  والتجهيزات للتعليمية مدير

 تكنولوجيات وإدماج والبيداغوجية
 بـوزارة  التربية يف واالتصال اإلعالم
 بوظيفـة  لتكليفـه ، الوطنية التربية
  . أخرى
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ي ـؤرخ فـي مـوم رئاسـمرس
ق ـاملواف 1437 امـرمضان ع 23
إاء  ، يتضمن2016يونيو سنة  28

مهام املدير العام للمعهد الـوطين  
  . يف التربية للبحث

  
 يـف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 

ـ ملا 1437 امـع رمضان 23  قـواف
 مهـام  تنهى، 2016 سنة يونيو 28

 بصـفته ، صاحلي براهيم حممد السيد
 للبحث الوطين للمعهد اـعام مديرا

  . طلبه على بناء التربية يف
 

   
  

ي ـة فـة مؤرخـم رئاسيـمراسي
ق ـاملواف 1437 امـرمضان ع 23
، تتضمن إاء 2016يونيو سنة  28

 . مديرين للتربية يف الواليات مهام
  

 يـف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
ـ ملا 1437 امـع رمضان 23  قـواف
 مهـام  تنهى، 2016 سنة يونيو 28

   مـأمساؤه اآلتية والسادة السيدة
ــ ــديرين مـبصفته ــة م  يف للتربي
 علـى  إلحالتـهم ، اآلتية الواليات
   : التقاعد

  
  
 

 واليـة  يف، العـايل  عبد احلبيب- 
 ، البويرة

 واليـة  يف، بوخاري احلميد عبد- 
 ، تلمسان

 ، عنابة والية يف، نادر بن سليم- 
 ، الوادي والية يف، زغاش ساعد- 
 . تيبازة والية يف، لعدول جيدة- 
  
 

 يـف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
ـ ملا 1437 امـع رمضان 23  قـواف
 داءـابت، تنهى 2016 سنة يونيو 28
 مهـام  2015، سنة نوفمرب 23 من

 راـمدي بصفته، مسقم جنادي السيد
 هـلتكليف، تلمسان والية يف للتربية
 . أخرى بوظيفة

  
 

 يـف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
ـ ملا 1437 امـع رمضان 23  قـواف
 مهـام  تنهى، 2016 سنة يونيو 28

 مديرة بصفتها، علواين وردة السيدة
 اـلتكليفه، الطارف والية يف للتربية
 . أخرى بوظيفة
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ي ـؤرخ فـي مـوم رئاسـمرس
ـ  1437 رمضان عام 23  قـاملواف
ني ، يتضمن تعي2016يونيو سنة  28

ـ  ام لـوزارة التربيـة   ـاملفتش الع
 . الوطنية

 
 يـف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 

ـ ملا 1437 امـع رمضان 23  قـواف
 دـالسي يعين، 2016 سنة يونيو 28

 وزارةـل عاما مفتشا، مسقم جنادي
  . الوطنية التربية

 
   

  
ي ـة فـة مؤرخـّم رئاسيـمراسي

ق ـاملواف 1437 امـرمضان ع 23
، تتضـمن  2016يونيو سـنة   28

 . بوزارة التربية الوطنيةني التعي
  

 يـف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
ـ ملا 1437 امـع رمضان 23  قـواف
 السيدان يعين، 2016 سنة يونيو 28

   : الوطنية التربية بوزارة امسامها اآليت
 لتطـوير  مديرا، اهللا بوعالم حممد -
 ، والتعليمية البيداغوجية واردملا

  
  
  
  
  
  

 رـمدي نائب، درياس احلميد عبد -
 صـاحل ملا مـوظفي  تسـيري  تابعةمل

 . الالمركزية
  
 

ي ـمبوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ف
ـ  1437ام ـع رمضان 23 ق ـاملواف
 دـ، يعين السي2016يونيو سنة  28

م ـرا للتعليـحممد فتيح مراد، مدي
  . التربية الوطنية األساسي بوزارة

  
 

 يـف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
ـ ملا 1437 امـع رمضان 23  قـواف
 السـيد  يعين، 2016 سنة يونيو 28

 بالدراسات مكلّفا، رمضان بن فريد
 . الوطنية التربية بوزارة والتلخيص

  
 

 يـف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
ـ ملا 1437 امـع رمضان 23  قـواف
 السـيدة  تعين، 2016 سنة يونيو 28

 للتربيـة  مـدير  نائبة، براهييت موين
 بوزارة تخصصملا والتعليم التحضريية

  . الوطنية التربية
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 يـف ؤرخـم يـرئاس ومـمرس
 قـوافملا 1437 امـع رمضان 23
ني تعي يتضمن، 2016 سنة يونيو 28

 .نيواليت يف للتربية نيمديرت
 

 يـف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
   قـوافملا 1437 امـع رمضان 23
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 السيدتان تعين، 2016 سنة يونيو 28
 يف للتربيـة  نيمـديرت  امسامها اآليت

 :نياآلتيتني الواليت
 ، البواقي أم والية يف، علواين وردة- 
 سـيدي  والية يف، إجقوان نادية- 

  بلعباس
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 مؤرخ 16-226 رقم تنفيذي مرسوم
ــدة ذي 22 يف ــام القع  1437 ع
 حيدد، 2016 سنة غشت 25 وافقملا

 النمــوذجي األساســي القــانون
 . االبتدائية للمدرسة

 
  ، األول الوزير إنّ
 

 وزيرة نيب شتركملا التقرير على بناء
 الداخليـة  ووزيـر  الوطنيـة  التربية

  ، احمللية واجلماعات
 

 ادتانملا سيما ال، الدستور على وبناء
  ، منه 2) الفقرة( 143و 4-99

 
 يف ؤرخملا 68-9 رقم األمر قتضىمبو

ـ ملا 1387 عام شوال 23  23 قـواف
 بالبنـاءات  تعلقملوا 1968 سنة يناير

  ، درسيةملا
 

 84-17 رقـم  القـانون  و مبقتضى
 وافقملا 1404 عام شوال 8 يف ؤرخملا

ني بقوان تعلقملوا 1984 سنة يوليو 7
  ، تممملوا عدلملا، اليةملا

 
 90-21 رقـم  القـانون  و مبقتضى

 1411 عـام  حمـرم  24 يف ؤرخملا
 1990 ســنة غشــت 15 وافــقملا

  ، العمومية باحملاسبة تعلقملوا
 

 08-04 رقـم  القـانون و مبقتضى 
 1429 عـام  حمـرم  15 يف ؤرخملا
ــقملا ــاير 23 واف ــنة ين  2008 س

 للتربيـة  التوجيهي القانون تضمنملوا
  ، منه 83 ادةملا سيما ال، الوطنية

 
 11-10 رقـم  القـانون و مبقتضى 

 1432 عـام  رجـب  20 يف ؤرخملا
 تعلقملوا 2011 سنة يونيو 22 وافقملا

  ، بالبلدية
 

 76-71 رقـم  رسـوم ملاو مبقتضى 
 1396 عام الثاين ربيع 16 يف ؤرخملا
 1976 سـنة  أبريـل  16 وافـق ملا

 درسـة ملا وتسـيري  تنظيم تضمنملوا
  ، عدلملا، األساسية

 
ـ  الرئاسي رسومملاو مبقتضى   مـرق

 عام األول ربيع 3 يف ؤرخملا 14- 01
 2014 سـنة  يناير 5 وافقملا 1435

 تســمية كيفيــات حيــدد الــذي
ــاتملا ــاكن ؤسس ــاينملوا واألم  ب

  ، تسميتها إعادة أو العمومية
 

ـ  الرئاسي رسومملاو مبقتضى   مـرق
 عام رجب 25 يف ؤرخملا 15- 125

 2015 سنة مايو 14 وافقملا 1436
، احلكومـة  أعضاءني تعي تضمنملوا
  ، عدلملا
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 رقـم  التنفيذي رسومملاو مبقتضى 
 عـام  شوال 11 يف ؤرخملا 315-08

 ةـسن رـأكتوب 11 قـوافملا 1429
 األساسـي  القانون تضمنملوا 2008
 لألسـالك  نينتمملاني وظفملبا اخلاص
 عـدل ملا، الوطنيـة  بالتربية اخلاصة

  ، تممملوا
  
ـ  التنفيذي رسومملا مبقتضىو   مـرق

 عـام  حمـرم  18 يف ؤرخملا 02-10
 2010 سـنة  يناير 4 وافقملا 1431
 بإجبارية تعلقةملا األحكام حيدد الذي

  ، األساسي التعليم
 

ـ  التنفيذي رسومملاو مبقتضى   مـرق
 عـام  حمـرم  18 يف ؤرخملا 03-10
 2010 سـنة  ينـاير  4 وافقملا 1431
 إىل الـدخول  شـروط  حيدد الذي

 واستعماهلا والتعليم التربية مؤسسات
  ، ومحايتها

 
ـ  التنفيذي رسومملاو مبقتضى   مـرق

 عـام  حمـرم  18 يف ؤرخملا 04-10
 2010 سـنة  يناير 4 وافقملا 1431
 اخلريطـة  إعداد كيفيات حيدد الذي

  ، ومراقبتها وتنفيذها درسيةملا
 

 مـرق ذيـالتنفي رسومملا و مبقتضى
 امـع رمضان 6 يف ؤرخملا 171-15

 2015 نةـس يونيو 25 وافقملا 1436
  ، درسيملا بالنقل تعلقملوا

   : يأيت ما يرسم
 
 ادةملا ألحكام تطبيقا : األوىل ادةملا

 ؤرخملا 08 -04 رقم القانون من 83
 قـوافملا 1429 امـع حمرم 15 يف

، أعاله ذكورملوا 2008 سنة يناير 23
 حتديـد  إىل رسـوم ملا هـذا  يهدف

ــانون ــي الق ــوذجي األساس  النم
  . االبتدائية للمدرسة

 
 األول الفصل
  عامة أحكام

 
 مؤسسة االبتدائية درسةملا 2 : ادةملا

، والتعلـيم  التربية يف خمتصة عمومية
 كفاءات اكتساب من التالميذ متكّن

 الفكـــري اللمجا يف قاعديـــة
 الوحدة وتشكل . دينملوا واألخالقي

 التربوية للمنظومة القاعدية الوظيفية
 ضـمن  وتندرج، اإللزامي وللتعليم
  . للبلدية التابعة العمومية األمالك

 
 ةـاالبتدائي درسةملا توضع 3 : ادةملا

ـ  شـتركة ملا الوصاية حتت  رـللوزي
 والـوزير  الوطنيـة  بالتربية كلفملا
  .احمللية واجلماعات بالداخلية كلفملا

 
 لـالتكف يف البلدية تساهم 4 :ادةملا

 ةـالوطني للتربية االجتماعي بالطلب
 اـهل ولةلمخا االختصاصات إطار يف

 10-11 رقم القانون سيما ال، قانونا
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 1432 عـام  رجـب  20 يف ؤرخملا
 2011 سـنة  يونيـو  22 وافـق ملا

  . أعاله ذكورملوا
 
 هياكـل  اسـتعمال  نعمي 5 : ادةملا

 ألغراض االبتدائية درسةملا وجتهيزات
  .أهدافها وطبيعة تتناىف

 
 الثاين الفصل

  هامملوا واإلنشاء اإلجناز
 
 درسـة ملا إجنـاز  خيضع 6 : ادةملا

، درسيةملا اخلريطة تطلباتمل االبتدائية
 درسـية ملا للبناءات طيةمن وفق ويتم
 بالتربية كلفملا الوزير من بقرار حتدد

  . الوطنية
 
 122 ادةـملا ألحكام طبقا 7 : ادةملا

ـ ا 11 -10 رقم القانون من  يف ؤرخمل
ـ ملا 1432 امـع رجب 20  قـواف
ـ وا 2011 سـنة  يونيو 22  ذكورمل

 درسـة ملا إجناز البلدية تتوىل، أعاله
  . وصيانتها االبتدائية

 
 االبتدائيـة  درسةملا تنشأ 8 : ادةملا

 بالتربيـة  كلـف ملا الوزير من بقرار
 األشـكال  وفـق  وتلغـى ، الوطنية
  .نفسها

  
 

 ابتدائية مدرسة كل تغطي 9 : ادةملا
 التالميـذ  لتسجيل جغرافية مقاطعة

 توزيـع  حتقيـق  دف ،هلا نيالتابع
  . درسيةملا رافقملا على متوازن

 
 الوطنية بالتربية كلفملا الوزير حيدد
  . اجلغرافية قاطعةملا جمال

 
، االبتدائية درسةملا تتوفر 10 : ادةملا

 البيداغوجيـة  رافـق ملا علـى  زيادة
 والسـكنات  والصـحية  واإلدارية
، اخلصوص على، واحلجابة اإللزامية

   : يأيت ما على
 

 ، اآليل اإلعالم قاعة - 
 ، طالعةملا قاعة - 
 ، النشاطات متعددة قاعة - 
 ، األساتذة قاعة - 
 ، والرياضية البدنية للتربية فضاء - 
  . مدرسي مطعم - 
 
 ةـدرسملا تزود أن كنمي 11 : ادةملا

 خمتلف تالميذ إليواء حلمب االبتدائية
 يدعى عزولةملا أو/ و البعيدة اجلهات

   ". االبتدائية الداخلية"
 
 4 ادةملا امـأحك عن النظر ضـبغ

 الداخليـة  ريـتسي عـخيض، أعاله
 مصـاحل  صـالحيات  إىل االبتدائية

  . الوطنية بالتربية كلفملا الوزير
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 فضاءات ختصيص جيب 12 : ادةملا
 حركيا نيعاقملا التالميذ لفائدة مهيأة
  .االبتدائية درسةملا إجناز عند
  
، االبتدائية درسةملا تقدم 13 : ادةملا

 تعليمـا ، األساسـي  التعليم إطار يف
س  يستغرق إجباريا ابتدائيا  (5) خم
  . سنوات

 
 االبتدائية درسةملا كنمي 14 : ادةملا

 يف التحضريية التربية تالميذ استقبال
 40 ادةملا ألحكام طبقا، طفولة أقسام

 يـف ؤرخملا 04-08 رقم القانون من
 يناير 23 وافقملا 1429 عام حمرم 15
  .أعاله ذكورملوا 2008 سنة
 
ــا  درســةملا تســتقبل 15 : ادةمل

 األطفال، مهامها إطار يف، االبتدائية
 طبقـا  اخلاصـة  االحتياجات ذوي

 التشريع يف عليها نصوصملا للشروط
 . ما عمولملا والتنظيم

  
ـ ا هذه أحكام توضح  عنـد ، ادةمل
 الـوزير  نيب مشترك بقرار، احلاجة

 والـوزير  الوطنيـة  بالتربية كلفملا
 واألسـرة  الوطين بالتضامن كلفملا

  . رأةملا وقضايا
 
 درسـة ملا تالميذ يستفيد 16 : ادةملا

 إطـار  يف طبية فحوص من االبتدائية

 الوسـط  يف الصحة وحفظ الوقاية
  . درسيملا

 
 الطبية الفحوص تنظيم كيفيات حتدد
 كلـف ملا الـوزير  نيب مشترك بقرار

 كلـف ملا والـوزير  الوطنية بالتربية
ــحة ــكان بالص ــالح والس  وإص

  .ستشفياتملا
 
 27 وادملا أحكام إطار يف 17 : ادةملا
 08-04 رقم القانون من 45و 44 و
 1429 امـع رمـحم 15 يف ؤرخملا
 ذكورملوا 2008 سنة يناير 23 وافقملا

 على االبتدائية درسةملا تتوىل، أعاله
   : يأيت ما، اخلصوص

 
 على يساعد تعليما التالميذ منح- 

 ميادين يف القاعدية كفاءام تنمية
 والقراءة والكتايب الشفهي التعبري

 والتربية األجنبية واللغة والرياضيات
 ، دنيةملوا واإلسالمية واخللقية العلمية

 تربية بضمان واطنةملا مبدأ جتسيد- 
 احترام على تقوم للتالميذ مالئمة
 واألخالقية دنيةملوا الروحية القيم

 للمجتمع والثقافية واالجتماعية
 وقـحق رامـاحت وكذا، اجلزائري
 ساواةملا ئمباد تلقينهم عرب اإلنسان
 نبذ على وحثهم والتسامح والسلم
 ، قراطيةميالد بروح والتحلي العنف

 قواعد احترام على التالميذ تنشئة- 
 ةـالبيئ كحمايةجتمع لما يف العيش
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 ونبذ عليها واحملافظة واردملا واقتصاد
 ، التبذير

 العمـل  حب على التالميذ تربية- 
 ، بادرةملوا اجلهد وتقدير

 علـى  تساعد تربية التالميذ منح- 
 والبيئية الصحية الوقاية قواعد معرفة

 ، والرياضية البدنية والتربية
ــ-  ــذ نيتلق ــتعمال التالمي  اس

  . واالتصال اإلعالم تكنولوجيات
 
 يف التمدرس اية تتوج 18 : ادةملا

 خيول ائي بامتحان االبتدائي التعليم
  . شهادة على احلصول يف احلق

 
 الوطنية بالتربية كلفملا الوزير حيدد
 االمتحـان  تنظـيم  كيفيات بقرار

  . اختباراته وطبيعة النهائي
  

 الثالث الفصل
 درسةملا على شتركةملا الوصاية

 االبتدائية
  

 األول القسم
  الوطنية التربية جمال يف

 
 امـاألحك ارـإط يـف 19 : ادةملا

، ـا  عمولملا والتنظيمية التشريعية
 جمـال  يف الوطنية التربية وزارة تتوىل

ــوي البيــداغوجي التســيري  والترب
 علـى ، االبتدائية للمدرسة واإلداري
   : يأيت ما، اخلصوص

 لكـل  واقيـت ملوا الربامج حتديد- 
 ، التعليمية ستوياتملا

 ، الشهادات منح كيفيات حتديد- 
 للمـوارد  توازنملا التوزيع ضمان- 
 الـوطن  مناطق على والبشرية اليةملا

 ، كلها
 التـأطري  التعلـيم  موظفي نيتعي- 
 التنفيذي رسومملا يف عليهم نصوصملا

 والـش 11 يف ؤرخملا 08-315 رقم
، سنة أكتوبر 11 وافقملا 1429 عام

ـ وا عدلملا 2008 ـ وا تمممل  ذكورمل
 ، أعاله

 رتبطـة ملا التسيري بنفقات التكفل- 
ــوفري ــائل بت ــدعائم الوس  وال

 .البيداغوجية
  

 الثاين القسم
  ) البلدية( احمللية اجلماعات جمال يف
 
 امـاألحك ارـإط يـف 20 : ادةملا

، ـا  املعمول والتنظيمية التشريعية
 وجتهيـز  إجناز جمال يف، البلدية تتوىل

 ما، اخلصوص على االبتدائية درسةملا
   : يأيت
 
 وكـل  االبتدائيـة  دارسملا إجناز- 

 الضـرورية  رافقةملا األساسية اهلياكل
 درسـية ملا البنـاءات  طيـة من وفق

 ، أعاله 6 ادةملا يف ذكورةملا
 باألثـاث  االبتدائية دارسملا تزويد- 
ــيملا ــذا، واألدوات درسـ  وكـ
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 الضـرورية  والوسـائل  التجهيزات
 ال، للمرافـق  احلسن السري لضمان

 للصـيانة  الصـغرى  األشغال سيما
 ، العادية واإلصالحات

 األساسـية  اهلياكل صيانة ضمان- 
 ، رافقةملا

 االبتدائيـة  دارسملا نظافة ضمان- 
  . وحراستها

  
 اـطبق، ةـالبلدي تسهر 21 : ادةملا

ـ ا تسيري جمال يف لصالحياا  دارسمل
 االجتماعيـة  واخلـدمات  االبتدائية

 ضمان على، اخلصوص على درسيةملا
   : يأيت ما
 
 بتمـوين  رتبطةملا بالنفقات التكفل- 
 ، االبتدائية دارسملا

ـ ملا اخلـدمات  أعوان نيتعي  نيكلف
 احملـالت  وصيانة واحلراسة بالنظافة
 ، درسيةملا طاعمملا وتسيري

 سـامهة ملبا درسيةملا طاعمملا تسيري- 
 ، للدولة اليةملا

 النقـل  وسائل توفري على السهر- 
 ، التالميذ لفائدة درسيملا

 بإجنـاز  تعلقةملا االحتياجات ضبط- 
 وأقسـام  االبتدائيـة  دارسملا ومتوقع

ـ ا داخل الضرورية التوسعة  دارسمل
 تطلبـات مل وفقـا  احملدثة االبتدائية
 ، درسيةملا اخلريطة

 والرياضية التربوية النشاطات ترقية- 
 تالميـذ  لفائـدة  كملةملا والثقافية

 واردملا حدود يف ةـاالبتدائي دارسملا
 ، األولياء سامهةمب و تاحةملا

 االبتدائيـة  درسةملا حميط يف األمن- 
 يف التالميذ مرور إجراءات وتسهيل
  . العمومي الطريق

 
 الثالث القسم

  األخرى القطاعات جمال يف
 

 الوطين التضامن إطار يف 22 : ادةملا
 الفـوارق  مـن  احلـد  إىل اهلادف

 وتـوفري  واالقتصـادية  االجتماعية
، الدراسة ومواصلة التمدرس ظروف
 يف الدولة يف عنيةملا القطاعات تساهم

 من بتمكينهم عوزينملا التالميذ دعم
 نـم وصـاخلص ىـعل االستفادة

 واألدوات والكتب التمدرس ةـمنح
 ةـوالصح والنقل والتغذية درسيةملا
  . درسيةملا

 
 الرابع الفصل

  وسريها االبتدائية درسةملا تنظيم
 
 ةـاالبتدائي درسةملا يدير 23 : ادةملا

 مسـاعد  يساعده أن كنميو، مدير
 اـطبق ،ةـاالبتدائي ةـدرسملا مدير

 رسومملا يف عليها نصوصملا للشروط
 يـف ؤرخملا 08-315 رقم التنفيذي

 قـوافملا 1429 امـع والـش 11
 عـدل ملا، 2008 سـنة  أكتوبر 11
  .أعاله ذكورملوا تممملوا
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 جلـس مب االبتدائيـة  درسةملا تزود
 ."األساتذة جملس" يدعى بيداغوجي

  
 األول القسم

  االبتدائية درسةملا مدير
 

 درسـة ملا مـدير  نييع 24 : ادةملا
 سـلك  مـوظفي ني ب من االبتدائية

 ولةلمخا السلطة لـقب من مـالتعلي
 الشروط قـوف نـيالتعي صالحيات

 مـرق ذيـالتنفي رسومملا يف احملددة
 امـع شوال 11 يف ؤرخملا 315-08

، 2008 سنة أكتوبر 11 وافقملا 1429
  . أعاله ذكورملوا تممملوا عدلملا

 
 القانونية هامملا على زيادة 25 : ادةملا

 رسومملا يف عليها نصوصملا األساسية
 يـف ؤرخملا 08-315 رقم التنفيذي

 قـوافملا 1429 امـع والـش 11
 عـدل ملا، 2008 سـنة  أكتوبر 11
 مدير يكلف، أعاله ذكورملوا تممملوا
   : يأيت امب االبتدائية درسةملا

  
  
  
  
  
  
  
 

 "ؤسسـة ملا مشروع" تنفيذ متابعة- 
   درسةملا عمل برنامج يشكل الذي

 دراسية سنة كل بداية يف يعد والذي
 ، أدائها نيلتحس

 تضـمن  اليت الترتيبات كل اختاذ- 
 والسهر املدرسة داخل النظام حفظ
 ، متلكاتملوا األشخاص أمن على
 الضـرورية  الوسائل توفري ضمان- 

، احلاجة دـعن، وريـالف والتدخل
 البلدية يف عنيةملا صلحةملا مع بالتنسيق
 للمدرسـة  احلسـن  السري لضمان

 ، االبتدائية
 إىل نيتمدرسملا التالميذ قوائم تبليغ- 

 ، مدرسي دخول كل عند البلدية
 التعليمية الربامج تنفيذ وترية متابعة- 

 ، األساتذة مع بالتنسيق
 التالميـذ  أولياء مجعية مع التنسيق- 

 ، درسيةملا احلياة لترقية
 الوثـائق  وحفظ مجع على السهر- 

  . ؤسسةملبا اخلاصة
 
 ةـدرسملا رـمدي ارسمي 26 : ادةملا

 نيوظفملا مجيع على سلطته االبتدائية
ــامل واألعــوان  درســةملا يف نيالع

  . االبتدائية
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 الثاين القسم
  األساتذة جملس

 
 ازـجه األساتذة جملس 27 : ادةملا

 البيداغوجيـة  املسائل بدراسة يعىن
  . االبتدائية درسةملا يف والتربوية

 
 األساتذة جملس يتشكل 28 : ادةملا

   :ذكرهم اآليت األعضاء من
 
 ، رئيسا، االبتدائية درسةملا مدير- 
، االبتدائية درسةملا مدير مساعد - 
 ، عضوا، وجد إن
، االبتدائية درسةملبا التعليم موظفو - 

 االبتدائية درسةملا مدير كنمي أعضاء
 رئـيس  أو/ و قاطعةملا مفتش دعوة
 ثلـه مم أو التالميـذ  أوليـاء  مجعية

 .األساتذة جملس أشغال يف للمشاركة
  
، ذةـاألسات جملس يتوىل 29 : ادةملا

، والتقييم والتكوين التنسيق إطار يف
   :يأيت ما، اخلصوص على

 
 بتنفيـذ  تعلقـة ملا سائلملا دراسة- 

 ، التعليمية الربامج
 ، التالميذ نتائج تقييم- 
 كملـة ملا التربويـة  األنشطة برجمة- 

 ، وتنفيذها للمدرسة
 الـذي  ؤسسـة ملا مشروع دراسة- 

 صـادقة ملوا، عملـها  برنامج يشكل
 ، وتقييمه عليه

 الداخلي النظام إعداد يف شاركةملا- 
 أن جيـب  الذي االبتدائية للمدرسة

 العامـة  للتوجيهـات  مطابقا يكون
 يف الوطنيـة  بالتربية كلفملا للوزير

 مـدير  علـى  وعرضه، اللمجا هذا
 ، العتماده بالوالية التربية

 احلياة لترقية التربوية التدابري اقتراح- 
 . درسيملا ردودملا نيلتحس درسيةملا

  
 الوطنية بالتربية كلفملا الوزير حيدد
 . األساتذة جملس سري كيفيات بقرار

  
 اخلامس الفصل

  والتشاور التنسيق جملس
 
 لـك مستوى على ينشأ30 : ادةملا

 لـس لمجا رئـيس  من بقرار بلدية
 للتنسـيق  جملـس ، البلدي الشعيب

 اآليت األعضاء من يتكون، والتشاور
   : ذكرهم

  
   : البلدية بعنوان

 
 أو البلدي الشعيب لسلمجا رئيس- 
 ، رئيسا، ثلهمم
 يف اليـة ملوا يزانيةملا بتسيري كلفملا- 

 ، عضوا، البلدية
 التقنيـة  صـاحل ملا بتنظيم كلفملا- 

 ، عضوا، وسريها للبلدية
 والتعلـيم  التربية بشؤون كلفملا- 

  .عضوا، البلدية مستوى على

nassim
Tampon 



15
 

   : بالوالية التربية مصاحل بعنوان
  
 مـدير  يقترحـه  مقاطعـة  مفتش- 

 ، رئيس نائب، التربية
 ،نيابتـدائيت  نيمدرست (2) مديرا -
 للبلـديات  بالنسبة، لنظرائهماني ثلمم

 (5) مخـس  بإقليمهـا  تتواجد اليت
 ، أقل أو مدارس

، ابتدائية مدارس مديري (3) ثالثة- 
 للبلـديات  بالنسبة، لنظرائهمني ثلمم

 (6) سـت  من بإقليمها يتواجد اليت
 ، مدرسة (12) عشرة اثنيت إىل
، ابتدائية مدارس مديري (4) أربعة -
 للبلـديات  بالنسبة، لنظرائهمني ثلمم

 عشرة ثالث من بإقليمها يتواجد اليت
 ، مدرسة (16) عشرة ست إىل (13)

، ابتدائية مدارس مديري (5) مخسة- 
 للبلـديات  بالنسبة، لنظرائهمني ثلمم

 عشرة سبع من بإقليمها يتواجد اليت
 ، مدرسة (20) عشرين إىل (17)

، ابتدائية مدارس مديري (6) ستة- 
 للبلـديات  بالنسبة، لنظرائهمني ثلمم

 إحـدى  مـن  بإقليمها يتواجد اليت
 وعشـرين  أربع إىل (21) وعشرين

 ، مدرسة (24)
، ابتدائية مدارس مديري (7) سبعة- 
 للبلـديات  بالنسبة، لنظرائهمني ثلمم

 وعشرون مخس بإقليمها يتواجد اليت
  . فوق فما مدرسة (25)

 

 دارسملا مديري التربية مدير يقترح
 جملس يف لنظرائهمني مثلملا االبتدائية
 .والتشاور التنسيق

  
   : اجلمعوية احلركة بعنوان

 
 فيدراليـة  كل عن (1) واحد ثلمم -

 التالميـذ  أوليـاء  جلمعيات وطنية
  .البلدية إقليم يف الناشطة، عتمدةملا

 
 قـالتنسي سـجمل يتوىل 31 : ادةملا

   : يأيت ما، والتشاور
 
ــدخول حتضــري يف ســامهةملا-   ال
 ، درسيملا

ــد-  ــاتمي تق ــةملا االقتراح  تعلق
 الضرورية اديةملوا اليةملا باالحتياجات

 إطـار  يف االبتدائيـة  دارسملا لسري
 ، البلدية ميزانية حتضري

ـ  الالزمـة  التدابري أخذ-   نيلتحس
 ، االبتدائية دارسملبا التمدرس ظروف

 الصحة وحفظ الوقاية على السهر- 
 ، درسيملا الوسط يف
 عمليـات  تنظـيم  على اإلشراف- 

 ، درسيملا التضامن
 بتسيري رتبطةملا االقتراحاتمي تقد- 
ـ  درسيةملا طاعمملا  الوجبـة  نيوحتس

 ، الغذائية
 ناسـبات ملا إحيـاء  برنامج إعداد -

 والتظاهرات والدولية والدينية الوطنية
 ، الثقافية
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 التربية حول معطيات بنك تأسيس- 
  . البلدية مستوى على الوطنية

  
 التنسـيق  جملس جيتمع 32 : ادةملا

 اـوجوب عنيةملا البلدية قرمب والتشاور
 مـرات  (3) ثـالث  عادية دورة يف
 منـها  واحدة ختصص، السنة يـف

 كـن ميو. درسيملا الدخول لتحضري
 غـري  دورة يف جيتمـع  أن لسلمجا

 من بطلب أو رئيسه من بطلب عادية
  .أعضائه (3/2) ثلثي

 
 أي دعـوة  لـس لمجا رئيس كنمي

 سـائل ملا حسـب  مؤهـل  شخص
  .األعمال جدول يف درجةملا
 اجتماعات حماضر حترر 33 : ادةملا

 يف وتدون، والتشاور التنسيق جملس
، الرئيس ويوقعه يؤشره خاص سجل

 اجتماعات حماضر من نسخ وترسل
 التربيـة  ومـدير  الوايل إىل لسلمجا

  . بالوالية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

السادس الفصل  
  مالية أحكام

 
 مـن  البلديـة  ختصـص 34 : ادةملا

 الضـرورية  اليـة ملا واردملا ميزانيتها
  . أعاله ذكورةملا هامملبا للتكفل

 
 ةـكفاي دمـع حالة يف 35 : ادةملا
 النفقـات  لتغطية الضرورية داخيلملا
ـ ا وتسـيري  بإجنـاز  رتبطةملا  دارسمل

 الدولـة  من البلدية تتلقى، االبتدائية
 والتجهيز التسيري وخمصصات إعانات

 هـام ملا ذه بالتكفل هلا تسمح اليت
 من 199و 172ني ادتملا ألحكام طبقا

 يـف ؤرخـملا 11-10 رقم القانون
ـ ملا 1432 امـع رجب 20  قـواف
ـ وا 2011 سـنة  يونيو 22  ذكورمل

  .أعاله
 
 اداتـاالعتم لـتسج 36 : ادةملا
 وتسديد والتموين للتسيري صصةلمخا

ـ ملا األعوان أجور  بالنظافـة  نيكلف
 درسيملا واإلطعام واحلراسة والصيانة

 عـللتشري اـوفق، البلدية ميزانية يف
  . ما عمولملا والتنظيم
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 الوزارة ميزانية يف تسجل 37 : ادةملا
 االعتمـادات  الوطنية بالتربية كلفةملا
ــةلمخا ــل صص ــات للتكف  بالنفق
 . أعاله 19 ادةملا يف ذكورةملا

  
 السابع الفصل
  ختامية أحكام

 
 رقم رسومملا أحكام تلغى 38 : ادةملا

 عام الثاين ربيع 16 يف ؤرخملا 71-76
   1976 سنة أبريل 16 وافقملا 1396

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 درسـة ملا وتسـيري  تنظيم تضمنملوا
 . عدلملا، األساسية

 
 ومـرسملا ذاـه رـينش 39 : ادةملا
 للجمهوريـة  الرمسية اجلريدة يـف

 .الشعبية قراطيةميالد اجلزائرية
  

  2016 غشت 25 يف اجلزائر
  الوزير االول

 سالل الكملا عبد
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 مؤرخ 16-227 رقم تنفيذي مرسوم
ــدة ذي 22 يف ــام القع  1437 ع
 حيدد، 2016 سنة غشت 25 وافقملا

 النمــوذجي األساســي القــانون
 . للمتوسطة

 
  ، األول الوزير إنّ
 

  ، الوطنية التربية وزيرة تقرير على بناء
 

 ادتانملا سيما ال، الدستور على وبناء
 ، منه 2) الفقرة( 143و 4-99

  
ـ ا 68-9 رقم األمر و مبقتضى  ؤرخمل

ـ ملا 1387 عام شوال 23 يف  قـواف
ــاير 23 ــنة ين ــقملوا 1968 س  تعل

  ، درسيةملا بالبناءات
 

 84-17 رقـم  القـانون و مبقتضى 
 وافقملا 1404 عام شوال 8 يف ؤرخملا

ني بقوان تعلقملوا 1984 سنة يوليو 7
  ، تممملوا عدلملا، اليةملا

 
 90-21 رقـم  القـانون  و مبقتضى

 1411 عـام  حمـرم  24 يف ؤرخملا
 1990 ســنة غشــت 15 وافــقملا

 دلـعملا، العمومية باحملاسبة تعلقملوا
  ، تممملوا
 

 04-20 رقـم  القـانون  و مبقتضى
 1425 عام القعدة ذي 13 يف ؤرخملا

 2004 سـنة  ديسـمرب  25 وافقملا
 الكربى األخطار من بالوقاية تعلقملوا

 التنميـة  إطـار  يف الكوارث وتسيري
  ، ستدامةملا

 
 08-04 رقـم  القـانون  و مبقتضى

 1429 عـام  حمـرم  15 يف ؤرخملا
ــقملا ــاير 23 واف ــنة ين  2008 س

 للتربيـة  التوجيهي القانون تضمنملوا
  ، منه 83 ادةملا سيما ال، الوطنية

 
 11-10 رقـم  القـانون و مبقتضى 

 1432 عـام  رجـب  20 يف ؤرخملا
 تعلقملوا 2011 سنة يونيو 22 وافقملا

  ، بالبلدية
 

 12-07 رقـم  القـانون  و مبقتضى
 1433 عام األول ربيع 28 يف ؤرخملا
 تعلقملوا 2012 سنة فرباير 21 وافقملا

  ، منه 92 ادةملا سيما ال، بالوالية
 

 13-05 رقـم  القـانون  و مبقتضى
 1434 عـام  رمضان 14 يف ؤرخملا
 تعلقملوا 2013 سنة يوليو 23 وافقملا

 والرياضـية  البدنية األنشطة بتنظيم
 ، وتطويرها

 
 76-71 رقم رسومملا و مبقتضى

 1396 عام الثاين ربيع 16 يف ؤرخملا
 1976  ةـسن لـأبري 16 وافقملا
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 درسةملا وتسيري تنظيم تضمنملوا
  ، عدلملا، األساسية

 
 مـرق الرئاسي رسومملا و مبقتضى

 عام األول ربيع 3 يف ؤرخملا 01-14
 2014 ةـسن يناير 5 وافقملا 1435
 يةـتسم ياتـكيف ددـحي الذي

 اينـبملوا نـواألماك اتـؤسسملا
  ، تسميتها إعادة أو العمومية

 
 مـرق الرئاسي رسومملاو مبقتضى 

 عام رجب 25 يف ؤرخملا 15- 125
 2015 سنة مايو 14 وافقملا 1436

، ةـاحلكوم أعضاءني تعي تضمنملوا
  ، عدلملا

 
 مـرق التنفيذي رسومملا و مبقتضى

 عام رمضان أول يف ؤرخملا 99-90
 1990 سنة مارس 27 وافقملا 1410

 والتسيري نيالتعي بسلطة تعلقملوا
 وأعوان نيللموظف بالنسبة اإلداري
 والبلديات والواليات ركزيةملا اإلدارة

 الطابع ذات العمومية ؤسساتملوا
  ، تممملوا عدلملا، اإلداري

 
 مـرق التنفيذي رسومملا و مبقتضى

 القعدة ذي 16 يف ؤرخملا 174-90
 سنة يونيو 9 وافقملا 1410 عام

 تنظيم كيفيات حيدد الذي 1990
 الوالية مستوى على التربية مصاحل

  ، تممملوا عدلملا، وسريها

 مـرق التنفيذي رسومملا و مبقتضى
 مجادى 19 يف ؤرخملا 232-01

 غشت 9 وافقملا 1422 عام األوىل
 تسيري إحلاق تضمنملوا 2001 سنة

 وانـبعن ةـصصلمخا االعتمادات
 التعليم مؤسسات مستخدمي نفقات

 الثانوي التعليم ومؤسسات األساسي
  ، للتربية الالمركزية صاحلملبا والتقين

 
 مـرق التنفيذي رسومملا و مبقتضى

 األول ربيع 5 يف ؤرخملا 133-06
  سنة أبريل 4 وافقملا 1427 عام

 إحداث شروط حيدد الذي 2006
 مؤسسات داخل الرياضية اجلمعيات

ني العالي والتكوين والتعليم التربية
 وتشكيلها نيهنيملا والتعليم والتكوين
  ، وسريها تنظيمها وكيفيات

 
 مـرق التنفيذي رسومملاو مبقتضى 

 عام شوال 11 يف ؤرخملا 315-08
 2008 سنة أكتوبر 11 وافقملا 1429

 اخلاص األساسي القانون تضمنملوا
 اخلاصة لألسالكني نتمملاني وظفملبا

  ، تممملوا عدلملا، الوطنية بالتربية
 

 مـرق التنفيذي رسومملاو مبقتضى 
 امـع رمـحم 18 يف ؤرخملا 02-10
 2010 سنة يناير 4 وافقملا 1431
 بإجبارية تعلقةملا األحكام حيدد الذي

  ، األساسي التعليم
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 مـرق التنفيذي رسومملاو مبقتضى 
 عام حمرم 18 يف ؤرخملا 03-10
 2010 سنة يناير 4 وافقملا 1431
 إىل الدخول شروط حيدد الذي

 واستعماهلا والتعليم التربية مؤسسات
  ، ومحايتها

 
 مـرق التنفيذي رسومملاو مبقتضى 

 امـع رمـحم 18 يف ؤرخملا 04-10
 2010 سنة يناير 4 وافقملا 1431
 اخلريطة إعداد كيفيات حيدد الذي

  ، ومراقبتها وتنفيذها درسيةملا
 

   : يأيت ما يرسم
 

 األول الفصل
  عامة أحكام

 
 ادةملا ألحكام تطبيقا : األوىل ادةملا

 ؤرخـملا 08-04 رقم القانون من 83
 قـوافملا 1429 امـع حمرم 15 يف

، أعاله ذكورملوا 2008 سنة يناير 23
 دـحتدي إىل ومـرسملا هذا يهدف

 يـالنموذج يـاألساس ونـالقان
  . للمتوسطة

 
 عمومية مؤسسة توسطةملا 2 : ادةملا

 من التالميذ متكن، والتعليم للتربية
 مرحلة يف كتسبةملا الكفاءات تدعيم
 واصلةمل وحتضريهم االبتدائي التعليم
، األساسي بعد فيما والتكوين التعليم

 ةـعنويملا بالشخصية تتمتع وهي
  .النسيب ايلملوا اإلداري واالستقالل

 
 تـحت ةـتوسطملا توضع 3 : ادةملا

 ةـبالتربي فـكلملا رـالوزي وصاية
  .الوطنية

 
 رقم القانون ألحكام طبقا 4 : ادةملا

 األول عـربي 28 يف ؤرخملا 07-12
 سنة فرباير 21  وافقملا 1433 عام

 مـتساه، أعاله ذكورملوا 2012
 لبـبالط لـالتكف يـف ةـالوالي

  .للتربية االجتماعي
 
 لـهياك الـاستعم عمين 5 : ادةملا
 ناىفـتت ألغراض وجتهيزاا توسطةملا

 . أهدافها وطبيعة
  

 الثاين الفصل
  هامملوا واإلنشاء اإلجناز

 
 ةـتوسطملا ازـإجن خيضع 6 : ادةملا
 ويـتم ، درسيةملا اخلريطة تطلباتمل

 ددـحت درسيةملا للبناءات طيةمن وفق
 بالتربيـة  كلـف ملا الوزير من بقرار

 . الوطنية
 
 92 ادةـملا ألحكام طبقا 7 : ادةملا

 يـف ؤرخملا 12-07 رقم القانون من
 قـوافملا 1433 عام األول ربيع 28
ـ وا 2012 سـنة  فرباير 21  ذكورمل
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 ةـتوسطملا إجناز الوالية تتوىل، أعاله
  . عليها واحملافظة وصيانتها

 
، رسـوم مب توسطةملا تنشأ 8 : ادةملا

  . نفسه الشكل وفق وتلغى
 
ـ  كـل  تغطي 9 : ادةملا  ةـمتوسط

 التالميـذ  لتسجيل جغرافية مقاطعة
 مـتوزيعه حتقيق دف، هلا نيالتابع

  . درسيةملا رافقملا على توازنملا
 

 الوطنية بالتربية كلفملا الوزير حيدد
  . اجلغرافية قاطعةملا جمال

 
 ةـوسطـتملا رـوفـتت 10 : ادةملا

 البيداغوجيـة  رافقملا على، خصوصا
  : اآلتية واإلدارية

  
   : من ويتكون ،البيداغوجي اجلناح

 
 ، الدراسة حجرات - 
 ، درجملا - 

 والعلـوم  الطبيعيـة  للعلوم خمابر - 
 ، الفيزيائية

 ، اآليل لإلعالم خمابر - 
 ، التشكيلية للتربية ورشة - 
 ، وسيقيةملا للتربية ورشة - 
 ، النشاطات متعددة قاعة - 
 . طالعةملا وقاعة مكتبة - 
  
  

   : من ويتكون ،اإلداري اجلناح
 

 ، اإلدارة مكاتب - 
 ، األساتذة قاعة - 
 ، االجتماعات قاعة - 
 ، درسيملا واإلعالم التوثيق قاعة - 
 ، األرشيف قاعة - 
 . االنتظار وقاعة احلجابة - 
  

   : من وتتكون ،تربوية فضاءات
 
 ، رياضية منشآت- 
 .والعلمية الثقافية للنوادي فضاءات- 
  

 سـكنات  على توسطةملا تتوفر كما
 مطعم على تتوفر أن كنميو، وظيفية
  .ومراقد

 
 بوسـائل  كـذلك  توسطةملا وتزود
  . وتربوية تقنية وجتهيزات تعليمية

 
 بالنظـام  توسطةملا تعمل 11 : ادةملا

 تتوفر أن توسطةملا كنميو. اخلارجي
 النظام أو الداخلي نصف النظام على

  . الداخلي
 

 عـم تشترك أن توسطةملا كنمي كما
 النظام يف متوسطات عدة أو متوسطة

 الـداخلي  النظام أو الداخلي نصف
  . درسيةملا اخلريطة مقتضيات وفق
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 فضاءات ختصيص جيب 12 : ادةملا
 حركيا نيعاقملا التالميذ لفائدة مهيأة
  . توسطةملا إجناز عند
  
 إطار يف، توسطةملا تقدم 13 : ادةملا

، األساسـي  التعلـيم  مدة استكمال
 أربع يستغرق إجباريا متوسطا تعليما

  . سنوات (4)
 
 يف، توسـطة ملا تستقبل 14 : ادةملا

ــار ــا إط ــال، مهامه  ذوي األطف
 للشـروط  طبقا اخلاصة االحتياجات

 والتنظيم التشريع يف عليها نصوصملا
  . ما عمولملا

 
ـ ا هذه أحكام توضح  عنـد ، ادةمل
 الـوزير ني ب مشترك بقرار، احلاجة

 والـوزير  الوطنيـة  بالتربية كلفملا
 واألسـرة  الوطين بالتضامن كلفملا

  . رأةملا وقضايا
 
 توسطةملا تالميذ يستفيد 15 : ادةملا

 الوقايـة  إطار يف، طبية فحوص من
  . درسيملا الوسط يف الصحة وحفظ

 
 الطبية الفحوص تنظيم كيفيات حتدد
 كلـف ملا الـوزير  نيب مشترك بقرار

 كلـف ملا والـوزير  الوطنية بالتربية
ــحة ــكان بالص ــالح والس  وإص

  . ستشفياتملا
 

 27 وادملا أحكام إطار يف 16 : ادةملا
 08-04 رقم القانون من 45 و 44 و
 1429 عـام  حمـرم  15 يف ؤرخملا
 ذكورملوا 2008 سنة يناير 23 وافقملا

 علــى توســطةملا تتــوىل، أعــاله
   : يأيت ما، اخلصوص

 
 مـن  كنهممي تعليما التالميذ منح- 

 مشـتركة  أساسية قاعدة يف التحكم
 ، والثقافية التربوية الكفاءات من
 وكفـاءات  معارف التالميذ نيتلق- 

 هلم تسمح، التأهيل جمال يف أساسية
 بعد ما التكوين أو الدراسة واصلةمب

  . األساسي التعليم
 
 يف التمدرس اية تتوج 17 : ادةملا

 خيول ائي بامتحان توسطملا التعليم
 التعليم شهادة على احلصول يف احلق

  . توسطملا
 

 الوطنية بالتربية كلفملا الوزير حيدد
 االمتحـان  تنظـيم  كيفيات بقرار

  . وتتوجيه اختباراته وطبيعة النهائي
 

 الثالث الفصل
 جمال يف التربية مصاحل صالحيات

  توسطةملا تسيري
 
 رسومملا أحكام إطار يف 18 : ادةملا

 يـف ؤرخملا 90-174 رقم التنفيذي
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 قـوافملا 1410 عام القعدة ذي 16
ـ وا عدلملا 1990، سنة يونيو 9  تمممل
 التربية مديرية تتوىل، أعاله ذكورملوا

 جمـال  يف وماليـة  إدارية صالحيات
  . توسطةملا تسيري

 
 اتـالصالحي لـتشم 19 : ادةملا

 ما، خصوصا التربية ديريةمل اإلدارية
   : يأيت
 
 نينـتم ملا نيوظفملا وتسيري توظيف- 

 الوطنيـة  بالتربيـة  اخلاصة لألسالك
ـ  نيستخدمملوا  والعمـال ني اإلداري
 وفـق ، تعاقدينملا واألعوانني هنيملا

 ، توسطةملا حاجة
 البشرية واردملا تسيري خمطط إعداد- 

  . للمتوسطة
 
 اليةملا الصالحيات تشمل 20 : ادةملا
 لـالتكف، اـخصوص التربية ديريةمل

ـ ا وعالوات أجور بتسديد ني وظفمل
 طبقـا  توسطةملبا نيالعامل واألعوان
 . ما عمولملا والتنظيم للتشريع

  
  
  
  

 الرابع الفصل
 تسيري جمال يف الوالية صالحيات

  توسطةملا
 
 األحكــام إطــار يف 21 :ادةملــا

 يف ـا  املعمول والتنظيمية التشريعية
 وصـيانتها  املتوسـطة  إجنـاز  جمال

 جتهيزاا جتديد وكذا عليها واحملافظة
 علـى  الواليـة  تتـوىل ، املدرسية

   : يأيت ما، اخلصوص
 

 األساسية واهلياكل توسطةملا إجناز - 
 درسيةملا البناءات طيةمن وفق رافقةملا
 ، أعاله 6 ادةملا يف ذكورةملا

 درسيملا باألثاث توسطةملا تزويد- 
 التجهيــزات وكــذا واألدوات
 ، سريها حلسن الضرورية والوسائل

 وهياكلـها  توسطةملا صيانة ضمان- 
 ، رافقةملا األساسية

 ، توسطةملا حميط يف األمن ضمان -
 النشـاطات  ترقيـة  على السهر- 

 كملـة ملا والثقافية والرياضية التربوية
 سـامهة مب توسـطة ملا تالميذ لفائدة

  . األولياء
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 اخلامس الفصل
  وسريها توسطةملا تنظيم

 
، رـمدي ةـتوسطملا يدير 22 :ادةملا

 وتزود، وتسيري تربية جملس ويسريها
  . وإدارية بيداغوجية جالسمب
 

 األول القسم
  ديرملا

 
ـ  مـن  ديرملا نييع 23 : ادةملا  نيب

 السـلطة  مـن  بقرار التعليم أسالك
 وفـق ، نيالتعي صالحيات ولةلمخا

 التنفيذي رسومملا يف احملددة الشروط
 شـوال  11 يف ؤرخملا 08-315 رقم
 سـنة  أكتوبر 11 وافقملا 1429 عام

ـ وا عدلملا ،2008 ـ وا تمممل  ذكورمل
  .أعاله

 
 القانونية هامملا على زيادة 24 : ادةملا

 رسومملا يف عليها نصوصملا األساسية
 يـف ؤرخملا 08-315 رقم التنفيذي

 قـوافملا 1429 امـع والـش 11
 عـدل ملا ،2008 سـنة  أكتوبر 11
 مدير يكلف، أعاله ذكورملوا تممملوا
 النسبية االستقاللية إطار يف، توسطةملا

 علـى  أعـاله  2 ادةملا يف ذكورةملا
   : يأيت امب .اخلصوص

 
 " ؤسسةملا مشروع" تنفيذ متابعة- 

 توسطةملا عمل برنامج يشكل الذي
 دراسية سنة كل بداية يف يعد الذي
 ، أدائها نيلتحس

 التربيـة  جملـس  ت مداوال تنفيذ- 
 ، والتسيري

 توسـطة ملا ميزانية مشروع إعداد- 
 ، النفقات بصرف واألمر

 ، توسطةملا باسم التصرف- 
 ، واالتفاقات الصفقات إبرام- 
 الدوريـة  التقييمية التقارير إعداد- 

  . الوصية السلطة إىل وإرساهلا
 
 تلحق الذي ديرملا تساعد 25 : ادةملا

   (2) : مصلحتان، أمانة به
 
 ويشـرف ، بيداغوجيـة  مصلحة- 

 أو/و للتربية الرئيس ستشارملا عليها
 أو/و للتربيـة  الرئيسـي  ستشـار ملا

 ، التربية مستشار
 عليها رفـويش، ةـمالي مصلحة- 

 كلـف ملا االقتصادية صاحلملا موظف
 . بالتسيري
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 األوىل الفقرة
  البيداغوجية صلحةملا

 
 القانونية هامملا على زيادة 26 : ادةملا

 رسومملا يف عليها نصوصملا األساسية
 يـف ؤرخملا 08-315 رقم التنفيذي

 قـوافملا 1429 امـع والـش 11
 عـدل ملا ،2008 سـنة  أكتوبر 11
 فـيكل، الهـأع ذكورملوا تممملوا

 ستشــارملا أو/و التربيـة  مستشـار 
 ستشـار ملا أو/و للتربيـة  الرئيسـي 
، ديرملــا ســلطة حتــت، الــرئيس

ــراف ــى باإلش ــلحةملا عل  ص
  .البيداغوجية

 
   : يأيت ما، اخلصوص على يتوىل و
 
 ، درسيةملا احلياة ترقية يف سامهةملا- 
 والفنيـة  الثقافيـة  األنشطة تفعيل- 

 ، وتدعيمها والرياضية
 ، وتوجيههم التالميذ إعالم- 
 وعملـهم  التالميذ مواظبة مراقبة- 

 ، ومتابعتها درسيةملا ونتائجهم
 الداخلي النظام تطبيق على السهر- 

  . للمتوسطة
 

  

 الثانية الفقرة
  اليةملا صلحةملا

 
 القانونية هامملا على زيادة 27 : ادةملا

ـ ا بالتسـيري  تعلقةملا األساسية  ايلمل
 رسومملا يف عليها نصوصملا اديملوا

 يـف ؤرخملا 08-315 رقم التنفيذي
 قـوافملا 1429 امـع والـش 11
 عـدل ملا 2008، سـنة  أكتوبر 11
 يشـرف ، أعـاله  ذكورملوا تممملوا

 كلـف ملا االقتصادية صاحلملا موظف
 علـى ، ديرملا سلطة حتت، بالتسيري

 . اليةملا صلحةملا
  

 الثاين القسم
  والتسيري التربية جملس

 
 ةـالتربي جملس يتشكل 28 : ادةملا

   : من والتسيري
 
 ، رئيسا، توسطةملا مدير- 
ــرئيس ستشــارملا-  ــة ال  أو للتربي
 مستشار أو للتربية الرئيسي ستشارملا

 ، رئيس نائب، التربية
 كلفملا االقتصادية صاحلملا موظف- 

 ، عضوا، بالتسيري
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ــارملا-  ــي ستش ــه الرئيس  للتوجي
ــينملوا درســيملا واإلرشــاد  أو ه

 درسيملا واإلرشاد التوجيه مستشار
 ، عضوا، هينملوا
 األسـاتذة  عـن  نيلمم (3) ثالثة -

 ، أعضاء، نظراؤهم ينتخبهم
 نيشـرف ملا عـن  (1) واحد ثلمم -

 ، عضوا، نظراؤه ينتخبه نيالتربوي
 العمـال  عـن  (1) واحد ثلهممم -

 ، عضوا، نظراؤه ينتخبه نياإلداري
 العمـال  عـن  (1) واحـد  ثلمم -
 ، عضوا، نظراؤه ينتخبه نيهنيملا

 أو التالميـذ  أولياء مجعية رئيس -
 . عضوا، ثلهمم

 
 33 ادةملا ألحكام مراعاة 29 : ادةملا

 والتسيري التربية جملس يتداول، أدناه
   : يأيت فيما، اخلصوص على

 
 ، ؤسسةملا مشروع- 
 ، توسطةملا ميزانية مشروع- 
ــاب-  ــاب اإلداري احلس  وحس

 ، التسيري
 والوضعية للمتوسطة العام التنظيم- 
 ، هلا اديةملا

 بالتســيري تعلقــةملا االقتراحــات- 
 يف درسيةملا احلياة وترقية البيداغوجي

 ، توسطةملا
  . والوصايا اهلبات قبول- 
 
 التربيـة  جملـس  جيتمع 30 : ادةملا

 (3) ثـالث  عادية دورة يف والتسيري
 واحدة، األقل على، السنة يف مرات
 بنـاء ، الدراسية السنة بداية يف منها
  . رئيسه من استدعاء على

 
، عادية غري دورة يف جيتمع أن كنهميو

 أو رئيسـه  مـن  استدعاء على بناء
  . أعضائه أغلبية من بطلب

 
 االستدعاءات لسلمجا رئيس يرسل

ــدول ــال وج ــاء إىل األعم  أعض
، يومـا  (15) عشر مخسة لسلمجا

، االجتمـاع  تاريخ قبل ،األقل على
 بالنسبة األجل هذا يقلص أن كنميو

 أن دون العاديـة  غري لالجتماعات
  . أيام (8) مثانية عن يقل
 
 جملس مداوالت تصح ال 31 : ادةملا

 واضـيع ملا يف إال والتسـيري  التربية
 وحبضور األعمال جدول يف سجلةملا

ـ  ةـحال ويف، أعضائه أغلبية  دمـع
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 آخر اجتماع يعقد، النصاب اكتمال
  . أيام (8) مثانية أجل انقضاء بعد
 

 داوالتـم حـتص، احلالة هذه ويف
 يكـن  مهما والتسيري التربية جملس
  .احلاضرين األعضاء عدد

 
 والتسيري التربية جملس قرارات تتخذ

، احلاضرين األعضاء أصوات بأغلبية
، األصـوات  عدد تساوي حالة ويف

 . مرجحا الرئيس صوت يكون
 
 جملـس  مداوالت حترر 32 : ادةملا

 وتـدون ، حماضر يف والتسيري التربية
 عليـه  ويؤشر يرقمه خاص سجل يف

  . توسطةملا مدير
 
 مـداوالت  تكـون  ال 33 : ادةملا

 تعلقـة ملا والتسـيري  التربيـة  جملس
 وقبـول  اإلداري واحلساب يزانيةملبا

 إال، للتنفيـذ  قابلة والوصايا اهلبات
 وتصبح، الوصية السلطة موافقة بعد

 (30) نيثالث مهلة انقضاء بعد نافذة
  . إرساهلا تاريخ من يوما

 
  
  

 الثالث القسم
  واإلدارية البيداغوجية السلمجا
 
 السلمجبا توسطةملا تزود 34 : ادةملا

   : اآلتية واإلدارية البيداغوجية
  
 ىـعل وىلـوتت، مـالتعلي جمالس- 

ـ  والتنسيق التشاور، اخلصوص  نيب
 وعنــد الواحــدة ادةملــا أســاتذة
 يف تقاربـة ملا وادملا أساتذة، االقتضاء

 تعلـيم  نيبتحس تعلقةملا سائلملا كل
 ، تقاربةملا وادملا أو ادةملا

 علـى  وتتـوىل ، األقسام جمالس- 
 أعمـال  وتقـدير  تقييم، اخلصوص

 ، األقسام تلفلمخ التالميذ
 ويتـوىل ، اإلداري التنسيق جملس- 

 والتنسـيق  التشاور، اخلصوص على
 الفريق أعضاء نيب

 تعلقـة ملا سـائل ملا كل يف اإلداري
 وظـروف  توسطةملا تسيري نيبتحس

 ، التالميذ متدرس
 علـى  ويتـوىل ، التأديب جملس- 

 مـن  اليت التدابري اقتراح، اخلصوص
 النظـام  حتقيـق  يف املسـامهة  شأا

   اليت األخطاء يف والبت توسطةملبا
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 عـن  والنامجـة  التالميـذ  يرتكبها
 وتشـجيع  الداخلي بالنظام اإلخالل
 بالسـلوك  يتحلـون  الذين التالميذ
  .احلسن

  
 الوطنية بالتربية كلفملا الوزير حيدد

 البيداغوجيــة الــسلمجا تشــكيل
 . ومهامها واإلدارية

  
 السادس الفصل

  مالية أحكام
 
 ةـتعلقملا الشروط ضعخت 35 : ادةملا

 والتسـيري  يزانيةملا تقديرات بإعداد
 رسـوم ملا أحكام إىل للمتوسطة ايلملا

 يـف ؤرخملا 01-232 رقم التنفيذي
 وافقملا 1422 عام األوىل مجادى 19
ـ وا 2001 سـنة  غشت 9  ذكورمل

  .أعاله
 

 توسطةملا ميزانية شتملت 36 : املادة
  :للنفقات وباب لإليرادات باب على

  
   : يف باب اإليرادات

 
 مـن  منوحـة ملا اليةملا اإلعانات- 

 ، الدولة

 اجلماعات من منوحةملا اإلعانات- 
ــة ــاتملوا احمللي ــات ؤسس  واهليئ
 ، العمومية

 ، والوصايا اهلبات- 
  . خمتلفة إيرادات- 
 

   : يف باب النفقات
  
 ، التسيري نفقات- 
 ، التجهيز نفقات- 
 لتحقيـق  الضرورية النفقات مجيع- 

 أمالكهـا  وصيانة توسطةملا أهداف
  . عليها واحلفاظ

 
 اتـبعملي املدير يلتزم 37 :املادة 
 درـويص، والتصفية النفقات صرف
 حدود يف والتسديد التحصيل أوامر

 سـنة  لكل صصةلمخا االعتمادات
  . مالية

 
 احلـصملا فـموظ يعد 38 :املادة 

ـ ا بالتسيري كلفملا االقتصادية  ايلمل
 اإلداري احلساب مشروعي اديملوا

 حماسبا عونا بصفته، التسيري وحساب
 اإليـرادات  حتصيل ويضمن، معتمدا

  . النفقات وتسديد
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 اإلداري احلساب رـديملا رضـويع
 الوصـاية  علـى  التسيري وحساب
 ةـالتربي جملس الحظاتمبني مشفوع
  . عليهما للموافقة والتسيري

 
 الفصل السابع

  كام ختاميةأح
 

 امـاألحك عـمجي تلغى 39 :املادة 
  . رسومملا هلذا الفةلمخا

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يـف رسومملا هذا ينشر 40 :املادة 
 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة

ةميالدة قراطيعبيالش . 
  

  2016 غشت 25 يف اجلزائر
 الوزير األول

  املالك ساللعبد 
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 جلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

 
 الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية

 املركز الوالئي للتوزيع والتوثيق التربوي
 :..............................والية 

  
 بطاقـة اشتـراك

  
   أطلب االشتراك يف النشرة الرمسية للتربيةه ـأنـا املمضي أسفل

  :حسب املعلومات التالية  20....السنة املدنية 
 
 .......................................: ..................االسم . 
 ........................................: .................اللقب . 
 ...........................................: .............العنوان . 
 .....................................: ...................اهلاتف . 
  ..................................: ..................عدد النسخ . 
  

  .دج 200يرفق هذا الطلب بصك بريدي قيمته 
  

  اإلمضاء                       
 
  

  النشر، مكتب التربوي املديرية الفرعية للتوثيق            تطوير املوارد البيداغوجية و التعليميةمديرية 
  2016أوت  588العدد                                   النشرة الرمسية للتربية الوطنية          

Site web : www.education.gov.dz  
E-mail : sdde@education.gov.dz 
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