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 الفهرس
  

 الصفحة 

  2018/2019رزنامة االمتحانات المدرسية للسنة الدراسية  -1

  

، يتضمن رزنامة 2018أكتوبر  02مؤرخ في  83رقم  قرار

  ...................2018/2019الدراسية  سنةلاالمتحانات المدرسية ل

  

 اإلجراءات المتعلقة بتكييف وإعادة إدماج التالميذ المتمدرسين -2

  الخارج في المسارات المدرسية الوطنيةفي 

  

 1439ذي القعدة عام  9مؤرخ في  195-18رقم  مرسوم تنفيذي

يحدد اإلجراءات المتعلقة بتكييف  2018يوليو سنة  22الموافق 

في الخارج في المسارات  وإعادة إدماج التالميذ المتمدرسين

  )45/2018عدد ............................(ج. ر. الالمدرسية الوطنية.

  

  النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنيةاإلجراءات المتعلقة ب -3

  

 ،2018في نجا 31خ في مؤر 230رقم  اإلطار المرجعيمنشور 

  ..................يتعلق بالنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية......

  

لق بفتح فضاء ، يتع2018فيفري  27 مؤرخ في 405رقم منشور 

خاص باألولياء للشروع في االستفادة من الخدمات التي يوفرها 

  ...........................النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية.....
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د  -4 ة بتحدي راءات المتعلق ي اإلج انون األساس ة الق للثانوي

  المتخصصة و األقسام المتخصصة  

  

ي م 196-18رقم  مرسوم تنفيذي ام  9ؤرخ ف دة ع  1439ذي القع

ق  نة  22المواف و س دد 2018يولي ي ، يح انون األساس ة الق للثانوي

  )45/2018المتخصصة و األقسام المتخصصة........(ج. ر. العدد 

  

  األحكام المطبقة على المطاعم المدرسية -5

  

 1439ربيع الثاني عام  27مؤرخ في  03-18رقم مرسوم تنفيذي 

يحدد األحكام المطبقة على المطاعم  ،2018 سنةيناير  15الموافق 

 ).2/2018..(ج. ر. العدد ...................................المدرسية...
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  لجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية ا

  وزارة الرتبية الوطنية
  

م  رار رق ي  83ق ؤرخ ف وبر  02م أكت

ات  2018 ة االمتحان من رزنام يتض

ية  نة الدراس ية للس المدرس

2018/2019.  

  

  إن وزيرة التربية الوطنية،

  

ؤرخ  04-08بمقتضى القانون رقم  الم

ي  ام  15ف رم ع ق ـالمواف 1429مح

نة  23 انفي س من وال 2008ج متض

  ؛القانون التوجيهي للتربية الوطنية

  

ـم  و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقـــــ

ي  17-243 ؤرخ ف دة  25الم ذو القع

ام  ق  1438ع نة  17المواف ت س غش

اء و  2017 ين أعض من تعي المتض

  ؛الحكومة

  

وم  ى المرس ذي و بمقتض ـرقالتنفي م ـ

ع  29المؤرخ في  94-265  األولربي

  تمبر سنة سب 06الموافق  1415عام 

  

  

  

ر  1994 الحيات وزي دد ص ذي يح ال

  ؛التربية الوطنية

  

ذي رق وم التنفي ى المرس ـو بمقتض م ــ

ذو القعدة عام  16المؤرخ في  89-94

نة يو 20الموافق  1409 و س  1989ني

اء  من إنش تمم المتض دل و الم المع

ات  وطني لالمتحان ديوان ال ال

  ؛والمسابقات

  

ـم وزاري رق رار ال ى الق  33 و بمقتض

ي  ؤرخ ف بتمبر  17الم ذي  2006س ال

هادة  ان ش يم امتح ات تنظ دد كيفي يح

  ؛التعليم المتوسط

  

ـم  وزاري رق رار ال ى الق  22و بمقتض

ي  ؤرخ ف بتمبر  02الم ذي  2007س ال

ة  ان نهاي يم امتح ات تنظ دد كيفي يح

ى  ال إل دائي واالنتق مرحلة التعليم االبت

  ؛السنة األولى متوسط

  

وزا رار ال ى الق ـم و بمقتض  25ري رق

ي  ؤرخ ف وبر  02الم ذي  2007أكت ال

ا  ان بكالوري يم امتح ات تنظ دد كيفي يح

  التعليم الثانوي.
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  ما يأتي: تقـرر

  

ى:  ى المادة األول رار إل ذا الق دف ه يه

ة  د رزنام يةتحدي ات المدرس  االمتحان

  .2018/2019للسنة الدراسية 

  

ادة  ات  :2الم رى االمتحان تج

ية نة الدراس ية للس  المدرس

مة الملحقة حسب الرزنا 2018/2019

  بأصل هذا القرار.

  

رة  :3المادة  ي النش ينشر هذا القرار ف

  الرسمية لوزارة التربية الوطنية.

  

  2018أكتوبر  02الجزائر في 

  وزيرة التربية الوطنية

نورية بن غبريت
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  الديوان الوطني لالمتحانات و المسابقات                                                        وزارة التربية الوطنية                       

  
  2018/2019نة الدراسية الوطنية للسرزنامة االمتحانات المدرسية 

  
  الهيئة المنظمةعدد الدورات  تسليم الملفات  التسجيل:فتح واختتام  تاريخ اإلجراء  االمتحان

امتحان شهادة نهاية 
  مرحلة التعليم االبتدائي

  األربعاء
  2019ماي  29 

  من االثنين
 2018أكتوبر  15 

  إلى الخميس
  2018نوفمبر  15 

  قبل الخميس
   2018نوفمبر  29

رة واحدة دو
)01(  

مديريات التربية 
مع فروع 

الديوان الوطني 
لالمتحانات 
  والمسابقات

امتحان شهادة التعليم 
  المتوسط

   09األحد  من
  إلى الثالثاء

  2019جوان  11

امتحان شهادة 
  البكالوريا

   16من األحد 
  الخميسإلى 

  2019جوان  20
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  

م  ؤرخ  195-18مرسوم تنفيذي رق م
ق  1439ذي القعدة عام  9في  المواف
نة  22 و س دد  2018يولي يح

ادة  ف وإع ة بتكيي راءات المتعلق اإلج
ين ذ المتمدرس اج التالمي ي  إدم ف

ية  ارات المدرس ي المس ارج ف الخ
  الوطنية.

  
  ،الوزير األولإن 

  
ة  - ر التربي ر وزي ى تقري اء عل بن

  الوطنية،
  
ان ،وبناء على الدستور -  السيما المادت

 ) منه،2(الفقرة  143و 4 -99
  
م  - انون رق ى الق  04-08وبمقتض

ي  ؤرخ ف ام  15الم رم ع  1429مح
من 2008يناير  23الموافق  ، المتض

ة،  ة الوطني وجيهي للتربي انون الت الق
ادة يما الم ى( 15 الس رة األول  )الفق

  منه،
  
ي رق - وم الرئاس ى المرس م ـوبمقتض

دة  23المؤرخ في  17-242 ذي القع
ـنة  15الموافق  1438عام  غشت س

وزير  2017 ين ال من تعي والمتض
 األول،

  
ي رق - وم الرئاس ى المرس  ـمـوبمقتض

ـي  17-243 ـؤرخ ف ذي  25الم
ـالقع ـدة عـــ ـالمـواف 1438ام ــ  قــ
نة  17 ت س من  2017غش والمتض

 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

ذي رق - وم التنفي ى المرس ـوبمقتض م ـ
شوال عام  11المؤرخ في  08-315

ق  1429 وبر  11المواف  2008أكت
اص  ي الخ انون األساس من الق المتض
الك  ين لألس الموظفين المنتم ب
دل  ة، المع ة الوطني ة بالتربي الخاص

 والمتمم، 
  
ذ - وم التنفي ى المرس ـي رقوبمقتض م ـ

ي  10-03 ؤرخ ف ام  18الم رم ع مح
ق  1431 نة  4المواف اير س  2010ين

ـى  ـول إلـ روط الدخ دد ش ذي يح ال
مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها 

 وحمايتها،
 
ذي رق - وم التنفي ى المرس ـوبمقتض م ـ

ي  10-04 ام  18المؤرخ ف رم ع مح
ق  1431 نة  4المواف اير س  2010ين

داد ا ات إع دد كيفي ذي يح ة ال لخريط
 المدرسية و تنفيذها و مراقبتها،

  
ذي رق - وم التنفي ى المرس ـوبمقتض م ـ

دة  يذ 22المؤرخ في  16-226 القع
ام  ق  1437ع نة  25المواف غشت س

ي  2016 انون األساس ذي يحدد الق ال
 النموذجي للمدرسة االبتدائية،

  
ذي رق - وم التنفي ى المرس ـوبمقتض م ـ

ي  16-227 ؤرخ ف دة  22الم ذو القع
ـام عـ ـق  1437ـ ت  25الموافــ غش

نة  انون  2016س دد الق ذي يح ال
  األساسي النموذجي للمتوسطة،
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ذي رق - ـوبمقتضى المرسوم التنفي م ـ
ام  18المؤرخ في  17-162 عبان ع ش

ق  1438 نة  15المواف ايو س  2017م
الذي يحدد القانون األساسي النموذجي 

 للثانوية،
  
  : أتييرسم ما ي

  
  الفصل األول

  عامة أحكام
  

ى : ادة األول ادة  الم ام الم ا ألحك تطبيق
م  15 انون رق ن الق ى) م رة األول (الفق
ي  08-04 ؤرخ ف ام  15الم رم ع مح

ق  1429 اير  23المواف  2008ين
ة و وجيهي للتربي انون الت من الق المتض

ة ى ، الوطني وم إل ذا المرس دف ه يه
د اإل راءات تحدي ف ج ة بتكيي المتعلق

ي وإعادة إدماج التالميذ المتم درسين ف
وطن،  ى أرض ال دين إل ارج العائ الخ

  في المسارات المدرسية الوطنية.
  

يقصد بتكييف التالميذ، في :  2المادة 
نح  وم، م ذا المرس ام ه وم أحك مفه
رة  تهم لفت روا  دراس التالميذ الذين باش
ارج  ي بالخ ام مدرس ي نظ رة ف معتب
ي  درس ف ايرة التم ى مس درة عل الق

وطني، با وي ال ام الترب اذ النظ تخ
طة  رتبط باألنش بة ت راءات مناس إج
ل  ن أج ة، م ة والتقويمي البيداغوجي
إعادة إدماجهم في المسارات المدرسية 

  الوطنية.
  

ادة  ادة  : 3الم راءات إع مل إج تش
التالميذ المتمدرسين في الخارج إدماج 

ي  وطن ف ى أرض ال دين إل العائ
ى  ة، عل ية الوطني ارات المدرس المس

  يأتي: الخصوص ما
اد - مى إع ام تس ي أقس اج ف ة إدم

 "عادية"،
ي  - اج ف ادة إدم ام إع تح أقس ف

 مؤسسات التربية والتعليم،
ادة  - ام إع ن أقس ة م ع مجموع تجمي

ة  ات التربي ي مؤسس اج ف اإلدم
 والتعليم،

 اغوجية،داألنشطة البي -
ات  - ي االمتحان التقييم البيداغوجي ف

 المدرسية.
  

ادة  دف :  4الم راءات ته اإلج
ي  ذكورة ف ادة الم ى  3الم اله، إل أع
  ضمان ما يأتي :

  
يم مك - اء يٌتعل دة أبن ه لفائ ف موج

ارج  ين بالخ ريين المتمدرس الجزائ
 العائدين إلى أرض الوطن،

يين  - اء الدبلوماس ل بأبن التكف
دين  بيهين المتواج وظفين الش والم

 في الخدمة،
املين  - ب الع اء األجان ل بأبن التكف

 بالجزائر.
 

ادة  تم التكف:  5الم ا ي اء الرعاي ل بأبن
ل  الجزائر بمقاب املين ب ب الع األجان
وزير  ن ال رار م مالي يحدد بموجب ق

  المكلف بالتربية الوطنية.
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ادة  ذ ت : 6الم اج التالمي ادة إدم تم إع
الذين زاولوا دراستهم في الخارج بناء 
ع  ي م تواهم الدراس ة مس ى معادل عل
ي  ار المدرس ي المس ره ف نظي

  الجزائري.
  

  الفصل الثاني
إجراءات إعادة اإلدماج في أقسام 

  تسمى "عادية"
  

ادة  ذين :  7الم ذ ال اج التالمي اد إدم يع
ارج  زاولوا جزءا من دراستهم في الخ
تويات  ة لمس تويات الموافق ي المس ف
جلون  يرية، و يس ة التحض التربي
ة"،  مى "عادي ام تس ي أقس رة ف مباش

  .بطلب من األولياءوذلك 
  

ادة  اج التال:  8الم اد إدم ذ يع مي
ذين  وطن ال ى أرض ال دين إل العائ
ر  ي الجزائ ابقا ف تهم س وا دراس زاول

نتين ( دى س دة ال تتع ا لم )  2وتابعوه
ي  جلون ف ارج و يس ي الخ يتين ف دراس

  أقسام عادية.
  

ادة  ذ  : 9الم اج التالمي ذلك إدم اد ك يع
ذين  وطن ال ى أرض ال دين إل العائ
ة  دما باللغ ا مق ارج تعليم تابعوا في الخ

جلون م العربية، ه، و يس هما كانت مدت
  .في أقسام عادية

  
ادة  ذين  : 10الم ذ ال تفيد التالمي يس

ة  ام العادي ي األقس اجهم ف د إدم أعي
ة  ة بيداغوجي ة و مرافق ة تربوي رعاي

  مالئمة. 

ادة  ام  : 11الم ي أقس جيل ف تم التس ي
لمها  ة يس ى رخص اء عل ة بن عادي

  الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
  

ذ تحدد كيفيات وشر وط تسجيل التالمي
ى  دين إل ارج العائ ي الخ المتمدرسين ف
مى  ام تس ي أقس وطن ف أرض ال
وزير  ن ال رار م ب ق ة" بموج "عادي

  المكلف بالتربية الوطنية. 
  

  الفصل الثالث
إجراءات إعادة اإلدماج في مؤسسة 

  و/أو أقسام إعادة اإلدماج
  

ادة  ة و/أو : 12الم من مؤسس  تض
متخصصا،  أقسام إعادة اإلدماج تعليما

ل  ا قب ة م وار تعليمي في مستويات وأط
ط  دائي والمتوس ية واالبت المدرس

  والثانوي، للتكفل بالتالميذ:
ين  - ريين المتمدرس اء الجزائ أبن

ى أرض  دين إل ارج العائ بالخ
 الوطن،

وظفين  - يين والم اء الدبلوماس أبن
 الشبيهين،

 أبناء األجانب العاملين بالجزائر.   -
  

ادة  تح : 13الم ام  تف ادة أقس إع
ي المؤسسات اإلدماج ة، ف ، عند الحاج

تقبال  يم، الس ة والتعل ة للتربي العمومي
ة،  تويات التعليمي ف المس ذ مختل تالمي
ف  وزير المكل ن ال رار م ب ق بموج

  بالتربية الوطنية.
  

  وتغلق وفق الشكل نفسه.
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ادة  أ  : 14الم ة تنش ادة مؤسس إع
بموجب مرسوم اإلدماج، عند الحاجة، 

ى  اء عل ف بن وزير المكل راح ال اقت
كل  ق الش ى وف ة، وتلغ ة الوطني بالتربي

  نفسه.
  

اج يسجل قسم  : 15المادة  إعادة اإلدم
ا  ا متخصص من تعليم ذي يض ي ال ف
فتح يالخريطة المدرسية للمؤسسة التي 

دير  لطة م ت س ع تح ا ويوض به
  المؤسسة ومسؤوليته.

  
ة  : 16المادة  ي مؤسس جيل ف تم التس ي

من دماج إعادة اإلو/أو أقسام  ي تض الت
ن  لم م ة تس ا برخص ا متخصص تعليم

  الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
  

كيفيات تسجيل التالميذ  تحدد شروط و
ى  دين إل ارج العائ ي الخ المتمدرسين ف

ة و ي مؤسس وطن ف ام أو /أرض ال أقس
ن  رار م ب ق اج،  بموج ادة اإلدم إع

  الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
  

ادة  دد ال : 17الم رامج تح ب
ة و/أو  المتخصصة المطبقة في مؤسس
ن  أقسام إعادة اإلدماج بموجب قرار م

  الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
  

  الفصل الرابع
تأطير مؤسسة و/أو أقسام إعادة 

  اإلدماج
  

ادة  ة و/أو  : 18الم ؤطر مؤسس ي
من  ي تض اج الت ادة اإلدم ام إع أقس

ا ا متخصص ة  ،تعليم ل مرحل ب ك حس
اتذة ة، أس دائي  تعليمي يم االبت التعل

اتذة  ط وأس يم المتوس اتذة التعل وأس
  التعليم الثانوي، كل حسب تخصصه. 

  
تتوفر مؤسسة و/أو أقسام  : 19المادة 

ا  من تعليم ي تض اج الت ادة اإلدم إع
أطير إداري  ى ت ا عل متخصص

  وبيداغوجي ذي كفاءة معترف بها.
  

أطير اإلداري  اء الت تم انتق ي
ل الو دعو للعم داغوجي الم ي بي ف

أقسام إعادة اإلدماج التي أو /مؤسسة و
ا ا متخصص من تعليم ل  ،تض ن قب م

لجنة تحدث لهذا الغرض، وفق معايير 
رات  اس مؤش ى أس دد عل ول تح قب
ن  وع م ذا الن ة له ؤهالت مطلوب وم

  التعليم.
  

ة  ة الوطني يحدد الوزير المكلف بالتربي
أطير  ول الت ايير قب رار مع ب ق بموج

ذا  داغوجي وك كيلة  اإلداري والبي تش
  اللجنة وتنظيمها وسيرها.

  
يتابع أساتذة مؤسسة و/أو  : 20المادة 

من  ي تض اج الت ادة اإلدم ام إع أقس
ة،  فة منتظم ا، بص ا متخصص تعليم
ين  دف تحي تمر به وين مس دورات تك
ات  تم عملي ينها. وت ارفهم وتحس مع
ات  ي مؤسس تمر ف وين المس التك
ة  وزارة المكلف ة لل وين التابع التك

ة الو ات بالتربي ة و/أو مؤسس طني
ة  وزارة المكلف ة لل ة تابع متخصص

  بالتعليم العالي.
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  الفصل الخامس
إجراءات تتعلق بالتقييم البيداغوجي 

  واالمتحانات المدرسية
  

ادة  يم  : 21الم ري التقي يج
ى  البيداغوجي واالنتقال من مستوى إل
ادة  ام إع ة و/أو أقس ي مؤسس ر ف آخ
ا  من تعليم ي تض اج الت اإلدم

ول متخصصا، وف راءات المعم قا لإلج
دائي  يم االبت ل التعل ي مراح ا ف به

  والتعليم المتوسط والتعليم الثانوي.
  

ادة  ي  : 22الم ة ف وج الدراس تت
مؤسسة و/أو أقسام إعادة اإلدماج التي 
نفس  ا ب ا متخصص من تعليم تض
ا  ي تنظمه ية الت ات المدرس االمتحان

  وزارة التربية الوطنية.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مؤسسة و/أو أقساميمكن  : 23 المادة
اج ادة اإلدم ا  إع من تعليم ي تض الت

ا مح متخصص نهم،  أن يس ب م ، وبطل
امج  ق برن لها بضمان تعليم مكمل يواف

ة هادة دولي ه ش ن خالل ر م ا تحض ، بم
 فيها شهادة البكالوريا الدولية.

  
ماح ل روط الس دد ش ة و/أو تح مؤسس

ام  من أقس ي تض اج الت ادة اإلدم إع
برنامج ا للمشاركة في تعليما متخصص

هادة ن  ش رار م ب ق ة، بموج دولي
  الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

  
ادة  ي :  24الم وم ف ذا المرس ر ه ينش

ة  مية للجمهوري دة الرس الجري
  الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

  
  2018يوليو  22الجزائر في 

  الوزير األول
 أحمد أويحيى
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 ـة الشعبيـةالجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطي
 وزارة التربية الوطنية

  العام  األمين 
  2018أ.ع/و.ت.و//230الرقم : 

  
  السيدات والسادة مديرو التربية

    
ق  : الموضوع اإلطار المرجعي المتعل

ة  اع التربي اتي لقط ام المعلوم بالنظ
  .الوطنية

  
 : المرجع

وزراء  - س ال رارات مجل ص ق ملخ
  .29/03/2017بتاريخ 

يق  - س تنس ة دارة اإلمجل المركزي
  .13/12/2014بتاريخ 

توصيات الندوة الوطنية حول رقمنة  -
  .2015مارس  ،القطاع

الن ا - ة، اإلع دوة الوطني مي لالن رس
ل  اتي أفري ام المعلوم ع النظ ن وض ع

2017.  
الملتقى الوطني التوجيهي والتكويني  -

  .2017حول النظام المعلوماتي، ماي 
  

ة والتقن ر التنظيمي بط األط د ض ة قص ي
إلدارة تربوية رقمية حديثة، والتأسيس 
ام  م باالنتظ امل يتس لنظام معلوماتي ش
ين  ار تحس ي إط ة، وف والدقة والديموم
راءات  يط اإلج ة وتبس ة العمومي الخدم
ب  ى تقري ل عل ذا العم ة وك اإلداري

الل اإلدارة  ن خ واطن م ن الم م
الم  ات اإلع تعمال تكنولوجي اس
رعت وزارة  ة، ش ال الحديث واالتص

ام الت ع نظ ي وض ة ف ة الوطني ربي

يير  ة وتس امل لرقمن اتي ش معلوم
ة  ه اإلداري ي جوانب اع ف القط
ي  ة ف ة والمادي ة والمالي والبيداغوجي
وارد  ذ والم درس التالمي االت تم مج
كنات  البشرية والهياكل المدرسية والس
دى  ادرة ص ذه المب ان له ة، وك الوظيفي
ق  تعملي المراف دى مس ابي ل ايج

واء  لتربية الوطنيةالعمومية إلدارة ا س
  المحلي.أو  على المستوى المركزي

  
ي  ال الفعل ة االنتق ى وبغي ال إل مج

التسيير الرقمي ليصبح ممارسة يومية 
ة الح البيداغوجي ل المص ي ك  ف

ة توى واإلداري ى مس واء عل ، س
ة ة والالمركزي الح المركزي أو  المص

اية،  ت الوص ة تح ات الوطني المؤسس
ة،  ن أوكذا المؤسسات التعليمي بح م ص

األهمية بمكان تحيين وتحديث البيانات 
فة  ام بص ذا النظ ات له ة آوالمعلوم ني

ي  دقيق ف ع الت ة م تمرة ومنتظم ومس
تى  ي ش تغاللها ف رض اس حتها، بغ ص
ا  تمرار، بم ا وباس االت، يومي المج

. حاجيات التسيير اليوميإلى يستجيب 
ن  ل أوم ف مراح بط مختل ل ض ج

بها  عمليات التحيين واآلجال المرتبطة
وافيكم بهذا أوكيفيات وشروط تنفيذها، 

ور  ار المنش ادئ اإلط ع المب ذي يض ال
ذكر  ة، وي ة الرقمن ة لعملي العام
بالمكونات األساسية للنظام المعلوماتي 
ات  ين المعلوم ات تحي س كيفي ويؤس

تغاللها.وب ور  ،لكذواس ذا المنش د ه يع
ار  مي واألاإلط ي الرس داة المرجع

ام ال ق النظ ة لتطبي اتي التقني معلوم
ة، وا ة الوطني اع التربي ا لقط ل به لعم

  لزامية.بانتظام وبصفة مستمرة وإ
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  لعملية الرقمنة  المبادئ العامة : أوال
  
  : . مرجعية المنشور اإلطار1

ور،  ذا المنش كل ه ار يش داري اإلاإلط
اتي  ام المعلوم ق النظ ي لتطبي والتقن
تمد  ة، ويس ة الوطني اع التربي لقط

ود  ن البن ه م ذكورةمرجعيت ي  الم ف
ذلك اله وب ع أع ع  ،المرج د المرج يع

ة،  ة الرقمن الرسمي الذي يؤسس لعملي
اء أو  ويمكن تعديله تتميمه عند االقتض

  . ذلكإلى وكلما دعت الضرورة 
  
اتي 2 ام المعلوم ل النظ . تكام

  : هــوشموليت
ة إ اع التربي اتي لقط ام المعلوم ن النظ

د ومتك ام موح ة نظ ل وذو االوطني م
ي شامل لكل مكونات قطاع متداد وطنا

ه أالتربية الوطنية، كما  د بيانات ن قواع
  .مترابطة ومنسجمة

  
ات 3 ات والمعطي ة المعلوم . دق

  : اـوتحيينه
اتإ ام المعلوم اع ن النظ ي لقط

تمد و ة يس ة الوطني ه التربي ظيفت
ات ا دد المعلوم ن تج ه م ي لوفعاليت ت

ة  فة دوري ا بص منها، وتحيينه يتض
د ل قاع ا يجع ة، م ات ومنتظم ة البيان

  . حية باستمرار
  
ام 4 ق النظ ال تطبي . مج

اتي ام : المعلوم ق النظ يطب
ل  توى هياك ى مس اتي عل المعلوم

  وزارة ـــــة لـــــزيــركــالماإلدارة 
  

ة  ات الوطني ة والمؤسس ة الوطني التربي
ر  الح غي اية والمص ت الوص تح
ة)  ديريات التربي زة (م الممرك

ة ات التعليمي ا والمؤسس ي بم ك  ف ذل
يم ة والتعل ات التربي ة  مؤسس الخاص

ة،  المعتمدة ة الوطني دى وزارة التربي ل
ق  ا ووف ي له يم الهيكل ا للتنظ طبق
ة  ة والتنظيمي وص القانوني النص

ول ارية المفع ال . الس ع مج وسيوس
تطبيق هذا النظام المعلوماتي في وقت 
دمات  االت وخ مل مج ق ليش الح

  .أخرى
  

ا ق  : ثاني ة بتطبي ؤوليات المتعلق المس
  النظام المعلوماتي وخصوصياته 

  
يتها أن إ ة وحساس ة الرقمن ة عملي همي

ي  ل تقتض راط الكام ع االنخ ن الجمي م
افي  د الك ة والتجن ار الرقمن ي مس ف
عى  ي مس ل ف وااللتزام المتواصل للعم

د  ييرأتجدي اليب التس اهمة  ،س والمس
ذا المشروع إلبكل جدية  ذينجاح ه  ال

اع التربأيكتسي  ي قط ة ولوية بالغة ف ي
  .الوطنية

ق  ى تحقي ل عل وبهذا الصدد يجب العم
  : اآلتيةالمستلزمات 

  
  : . مسؤولية مدير التربية1

ام  من المه ن ض ة م ة الرقمن د عملي تع
ث  ة، حي دير التربي ة بم ن أالمنوط

ق  ا يتعل املة فيم ة وش ؤوليته كامل مس
ار  ي لمس باإلشراف المباشر والشخص
ة  ة التربي توى مديري ى مس ة عل الرقمن

ةوالمؤس ة بالوالي ات التعليمي      . س
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ي ه ين وف ياق، يتع ى أذا الس ا عل يض
ى  هر عل ة، الس دير التربي ذ الم تنفي

ور  ذا المنش ؤول له دقيق والمس ال
ة  اع التربي ة قط ي رقمن اهمة ف والمس

و الل ت ن خ وارد الوطنية م ل الم فير ك
لمستخدمي  الضرورية المالية والمادية

امهم ف ام بمه ي النظام المعلوماتي، للقي
ق أ ا يتعل يما فيم روف، الس ن الظ حس

ذا  ا، وك الت وتجهيزه ة المح بتهيئ
الوسائل التقنية وعلى وجه الخصوص 

ي تجهيزات اإل ع عالم اآلل ا م ولواحقه
  . توفير الربط باألنترنت

 
ة  ة عملي ة ووجاه مانا لفعالي وض
ة  ام لمديري ين الع ف األم ة، يكل الرقمن
رة  ؤولية المباش ت المس ة، وتح التربي

دير  ين لم يق ب ة التنس ة، بمهم التربي
ة  ة التربي الح مديري ف مص مختل

يم ة والتعل ات التربي ة  ،ومؤسس ومتابع
ذ اإل دى تنفي ا م اء به ي ج راءات الت ج
ور ذا المنش اء ،ه ؤولية رؤس وتبقى مس

ذا  المصالح ورؤساء المكاتب قائمة وك
ي حدود  رؤساء المؤسسات التعليمية ف
المهام والصالحيات واألعمال الموكلة 

ا ورد ل ق م ة تطبي يم ومتابع هم في تنظ
توى  ى مس واء عل ور س ذا المنش ي ه ف

ة ات التعليمي توى أو  المؤسس ى مس عل
  . المصالح بمديرية التربية

  
  : . مسؤولي الرقمنة2

ى  د عل ب التأكي ا يج ة أكم ن مهم
ان  مسؤول الرقمنة ونائبه، اللذين يكون

ذوي  ) يختاران من2وجوبا موظفين (
إلى األمانة، ينتميان الكفاءة والنزاهة و

عبة اإل الم ش ي ع دس اآلل ة مهن برتب
ل ــقى األـعلي ــاآللالم ــعدولة في اإل

ـوعن تثنائية، اال دـ فة اس اء وبص قتض
قل في نفس أرتبة إلى  موظفين ينتميان

ل  ي تتمث عبة، والت ى أالش ا عل ساس
ة  ة التقني ة والمرافق مان المتابع ض

بط  اتي إوض ام المعلوم دادات النظ ع
ي واإلعلى  ى مستوى المحل راف عل ش

  . متابعة تطوير البرامج وتنفيذها
  

تم  ن، ي ا يك ؤول اومهم راح مس قت
نفس  ه ب ة ونائب راءاتالرقمن  اإلج

التعيين ة ب ة المتعلق ي  التنظيمي ف
ر  المناصب العليا الهيكلية للمصالح غي
ة  ة الوطني وزارة التربي زة ل الممرك
اية،  ت الوص ة تح ات الوطني والمؤسس

رف مفهليتم تكلي اإلدارة ا رسميا من ط
س إالمركزية ويخضع  ن نف عفاؤهما م

 ،الموافقة القبلية، الصريحةإلى المهمة 
وير  ة تط ة لمديري ة والمعلل والمكتوب
ة  ة والتعليمي وارد البيداغوجي الم

ة ة الوطني وزارة التربي ذا  ،ب ي ه وف
رات  ادي التغي يكم تف ين عل دد يتع الص

هعال ؤول ونائب ذات المس وائية ل ، ش
ذه ل ام له تقرار واالنتظ مان االس ض

  تقتضي ذلك. لم تكن أسباب العملية ما
 
ابات 3 رية الحس وص س . بخص
  : لكترونيةاإل
اب ي د الحس ي ع ة االلكترون بمثاب

ة ة الرقمي مح  الهوي ي تس الت
ول  تخدم بالوص ى للمس دمات إل خ

ة  ام الموكل دود المه ي ح ام ف النظ
ى إ رف عل ي التع اعد ف ه، ويس لي
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تخدم،  ة المس اذ هوي ب اتخ ذا يج ل
اظ  ا والحف ة لحمايته دابير الالزم الت

ريتها ى س ات  ،عل د كلم ث تع حي
دفاع األول  ط ال ة خ رور بمثاب الم

راق ة االخت ي مواجه دخول  ف وال
نة  رخص والقرص ر الم غي
ب ة والتخري رائم االلكتروني . والج

ار  روري اختي ن الض ذلك م ول
دة،  رور معق ات م تم وأكلم ن ي

ام ا بانتظ ب. تغييره ا يج  كم
ة  ريح بكلم دم التص ى ع رص عل الح

ي  ث ال ينبغ رور، بحي تم أالم ن ي
ة ذه الكلم م ه ل أو  تقاس ا داخ تخزينه

ف ن دون أو  مل ورق م ى ال عل
ة،  ة مالئم تعمالها حماي ع اس ا يمن كم

ارج إ ي ـالرسم اـرهطاخ
اق ـوح بـالمسم ن أه ( ميث م

ات ) دم ، المعلوم وب ع ووج
ي  اعدة والت رامج المس تعمال الب اس

ره تم نش ن ي ت م ر األنترن ا عب
تدراج  ا الس رف مطوريه ط
ى  ول عل حاياهم للحص ض
اب  ة بالحس ات المتعلق المعلوم

ام هيل القي ات  لتس بالهجم
ة ل األ، االلكتروني ي ك وال وف ح

ر  ة الس ى كلم ائز عل ى الح يبق
ية ؤولية شخص ا مس ؤوال عنه ، مس

  . خالقية وجزائيةأ ،إدارية
  
  : . حماية البيانات والمعلومات4

ى  ا عل ات أحرص رية البيان ن وس م
  ب ـه يجـنإية، فـات الشخصـعلومـوالم

  

ابا  ك حس ذي يمل تخدم ال ى المس عل
ام، إ ا بالنظ ة ألكتروني ذ كاف ن يتخ

ة اإل رورية الالزم راءات الض ج
ا رية المعلوم مان س ات لض ت والبيان
ي إ ا ف ع عليه ي اطل ة الت ار تأدي ط

ة  ن جه ة وم ن جه ذا م ه، ه مهام
ل  اءـــفشال يجوز له إأخرى،  أو تحوي

النأو إ ات أو  ع ك المعلوم ر تل نش
ان  رض ك ات أي غ ا  إالوالبيان بم

انون ه الق ا ، يسمح ب ا بات ع منع ا يمن كم
ات ذه المعلوم داول ه ات  ت ي والبيان ف

اء اإل ارج الفض اءات خ داري فض
  .  الرسمي المخصص لهذا الغرض

  
ين 5 ف بتحي تخدم المكل ر المس . تغيي

  : المعلومات
ة اال ي حال طرارف ى ض ر  إل تغيي

ين  ف بتحي تخدم المكل المس
زم ذات  ات، يل ات والبيان المعلوم
ات  ليم المعلوم تخدم بتس المس

اب  ة بالحس يالخاص  اإللكترون
رور)  ة الم تخدم، كلم م المس (اس
د  ورا بع ا ف ب تغييره ي يج والت
رف  ن ط حتها م ن ص د م التأك

ه ذي يخلف ف ال ؤول أو  الموظ مس
ود  دم وج ة ع ي حال ة، ف الرقمن

تخ ف المس ه الموظ ع تقديم لف، م
ا رض ح ف لع عية المل ول وض ل ح

ة اال الل عملي ليمخ تالم والتس ، س
تخدم  ى المس ن ويبق ى م المعف

يا أ ؤوال شخص ة مس ا العملي خالقي
ى  ا عل رية أوجزائي ن وس م

ا ع المعلوم ي اطل ات الت ت والبيان
  . طار مهمته المنتهيةعليها في إ
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  التكوين والرقابة والتفتيش  : ثالثا
  
   :التكوين -1

ن  ة م ة الوطني ل وزارة التربي تتكف
وين  وطني لتك ط ال الل المخط خ
امج  ع برن اع بوض تخدمي القط مس
ال  ي مج ص ف وعي ومتخص وين ن تك
ل  دة ك اتي لفائ ام المعلوم استعمال النظ

ام ذا النظ تخدمي ه ي. مسيري ومس  وف
وى  د محت يتم تحدي ياق، س ذا الس ه
ق  ن طري وين ع ذا التك ة ه ورزنام

  . رسال الحقإ
  
  : قابة والتفتيشالر -2

ى  راف عل تكلف المفتشية العامة باإلش
ق  ة والتحقي يش والرقاب ات التفت عملي
ة  الح الالمركزي توى المص ى مس عل
ات  ة والمؤسس ة الوطني وزارة التربي ل
ات  اية ومؤسس ت الوص ة تح الوطني
ق  ال تطبي ي مج يم ف ة والتعل التربي
التعليمات واإلجراءات الواردة في هذا 

ـالمنش يــ ة ور، الس اتعلق بعملي ما م
ام  تفظ النظ ث يح ين، حي التحي
ر  ت آخ اريخ وتوقي ا بت اتي آلي المعلوم
ة  ل معلوم بة لك ين بالنس ة تحي عملي

  موجودة به. 
  

ام  ية للنظ ات األساس ا: المكون رابع
  المعلوماتي 

  
ا ام المعلوم ون النظ اع يتك تي لقط

التربية الوطنية في مرحلته األولى من 
اور أ ة مح ية مترابأربع ة ساس ط

  . ومنسجمة ومتكاملة فيما بينها
ة وإ حة وحداث ة وص ال ان دق كتم

ات  ات والمعلوم ة البيان وجاهزي

ن  ر م د أكث اور، تع ذه المح ة به المتعلق
تضرورية، بل محورية لال ي غالل س ف

 . كل وقت دون استثناء
ف ، وعليه تخدم المكل ى المس ين عل يتع

ات  ات والمعلوم بالتحيين تحديث البيان
تمر وم كل مس تظمبش تالم  ،ن د اس بع

ق  ين ووف ة للتحي ائق المطلوب الوث
ذلك المب ددة ل ال المح ي ياآلج ة ف ن

ياق ،)01الملحق رقم (  ،وفي نفس الس
ابق المعلومإف دم تط ـن ع د ـات بعـ

ـتحيينه ـا تقـ ى ـ ة عل ؤوليته كامل ع مس
ي  ك ف نف ذل د يص المكلف بالتحيين وق

ـخان ـة التزويــ ذي اإلأو  رــ ال وال هم
وص يقع تحت طائ ات المنص ة العقوب ل

ن هذا النظام المعلوماتي إ .نوناعليها قا
ن اإلدارة يمكن  من إصدار مجموعة م

ق  ا وف د وطني كل موح ائق بش الوث
ق رق لأن أو ؛)02( مالملح أو  ي خل

ة أت ات المكون ين المعلوم ي تحي خر ف
ام ذا النظ بة  ،له لبا بالنس يؤثر س س

ى وظيف ة عل ة المعني ة التربي ة يلمديري
  .ظام ودقة وصحة مخرجاتههذا الن

  
درس  يير تم ور األول: تس المح

  التالميذ
  

ن  ذ م درس التالمي ة تم د متابع تع
ومي  األولويات التي تخص التسيير الي

ه ف يم وعلي ن إلمؤسسات التربية والتعل
ولي  ة ت ة الوطني ة أوزارة التربي همي
ع  الل وض ن خ ذلك م ة ل ام ابالغ لنظ

 نه منإلذلك ف. المعلوماتي حيز الخدمة
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ي  ات ف ين المعلوم روري تحي الض
ا رص  ،وقته ات والح ديث البيان وتح

ودة  دمات ذات ج ديم خ ا لتق ى دقته عل
ع  دة جمي ة، ألفائ ة التربوي راد الجماع ف

ب  ائهم، وتقري ذ وأولي يما التالمي الس
مح اإلدارة  ا يس نهم، مم ية م المدرس

ف األ إبراز مختل ة ب طة المتعلق نش
ب  ة الجان ية خاص اة المدرس بالحي

ة الترب ة مواظب ي متابع ل ف وي المتمث
ب  ذا الجان باطهم وك ذ وانض التالمي
ية  البيداغوجي المتعلق بالنتائج المدرس

  .ثرها على المسار الدراسي للتالميذأو
  

ه  ذ، فإن ور التالمي وص ص ا بخص أم
ة ي ات التربي ديري مؤسس ن م ب م طل

يم ب أ والتعل ور حس ذه الص ذ ه خ
توى  ى مس ة عل فات البيومتري المواص

ط بة المتوس ات بالنس ات والثانوي
ا ين به ذ المتمدرس ا . أللتالمي م

ين  ذ المتمدرس وص التالمي بخص
ة ة إف، بالمدارس االبتدائي ذه العملي ن ه

ذين  طات ال ديري المتوس ل لم توك
ة ذلك،  يكلفون من طرف مدير التربي ب

ع  ور م ذه الص د ه رورة تجدي ع ض م
با  ذا تحس ية، وه نة دراس ل س ة ك بداي

ات المصالست ية دار البطاق درس
ي  ذ، وف ن للتالمي ياق يمك س الس نف

ذ إ مح للتالمي ي ويس ور ف داع الص ي
ة  هيل عملي ك لتس ة وذل خة رقمي نس

ى األ ا عل ة تحميله ية الرقمي رض
دم  ال ع ي ح رة، وف ة إمباش مكاني

ة،  ور رقمي ى ص ذ عل ول التلمي حص
نه يبقى ملزما بتسليم الصور الورقية فإ

وم  ي إالتي تق خها ف دارة المؤسسة بنس

مي باستعمال الماسح الضوئي ملف رق
كانير) بة ذذا تعإو ،(س ك بالنس ر ذل

ات وفر ع للمؤسس ي التت ذا الت ى ه ل
از ف الح إالجه ى مص ب عل ه يتوج ن

  . مديريات التربية القيام بهذه العملية
  

وارد  يير الم اني: تس ور الث المح
  البشرية 

  
يير إ ص تس ي تخ ات الت ن العملي

رى  ي األخ د ه رية، تع وارد البش الم
ة ة هام رة  ،وحساس ة كبي ى درج وعل

ل ، من التعقيد اطع عدة عوام نظرا لتق
ة ة وتقني ة ورقابي ة وتنظيمي  ،قانوني

ة  اة المهني ى الحي الغ عل ا الب وتأثيره
رة فة مباش  للمستخدمين وارتباطها بص

ييرأو  احي التس ل من رة بك ر مباش  غي
يما  ة الس ة الوطني اع التربي ي قط ف

  .واإلداريالتسيير البيداغوجي 
ة وبخص ور الرقمي وص الص

تخدمين ديري إف ،للمس ن م ب م ه يطل ن
ة ات التربي ذه  و مؤسس ع ه يم جم التعل

 ،الصور حسب المواصفات البيومترية
ذا  ،إلدراجها في النظام المعلوماتي وه

ة  ات المهني دار البطاق با الستص تحس
ة والملفات  ...االلكترونية والسير الذاتي

  .للمستخدمين
  

  هياكلتسيير ال: المحور الثالث
  
لي يير الهياك و اآل ،عد تس ة ه خر عملي

ه  را الرتباط رة نظ ة كبي ذات أهمي
ة ك  ،بمناحي التسيير المختلف يما تل الس

داغوجي ال يير البي ة بالتس متعلق
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دد، داريواإل ذا الص ي ه ب ، وف يتوج
ذا  تحيين كل المعلومات المتغيرة في ه
ة  ه اللجن تمخض عن ا ت يما م ق الس الش

اء المؤسس ة إلنش ا الوزاري ى ات وم إل
ات  ذلك من العمليات التي تجدد معلوم

  الهياكل.
 

ع ور الراب كنات  : المح يير الس تس
  الوظيفية 

  
ا ة مرفق كنات الوظيفي ر الس ن تعتب  م

نح  ة، تم ة التعليمي ق المؤسس مراف
ة  ة الخدم ة و لمنفع رورة الخدم لض
وفير  رض ت ة، بغ ب الحال حس

تقرار،  ذاالس ين و له ب التحي ا يج
كنات و شالمستمر لوضعية   اغليهاالس

دقيق  ق ال تعمالها والتطبي يد اس لترش
ن  تفادة م للمناشير المنظمة لعملية االس
عية  ازة وض ة وحي كنات الوظيفي الس

  السكنات حسب المؤسسة والوالية.
  

  لزاميةإ اتيبترتوجراءات خامسا: إ
  

ادة  يدات و الس ى الس ا عل ين وجوب يتع
ارم  مديري التربية التقيد الملزم و الص

  يلي:بما 
  

ة  عيات العالق ع الوض بط جمي ض
ذ،  وائم التالمي ين ( ق وص التحي بخص

ات...) تخدمين، المؤسس ل  المس ي أج ف
اأ ري  15 هقص ل  2018فيف ر قاب غي

اريخ  ذا الت ن ه ا م د، وانطالق للتمدي
ة  ددة و محين ات متج بح المعلوم تص

  .)01وفق مقتضيات الملحق رقم (
  

ائقا تخراج الوث ي  س ذكورة ف الم
م ق رق ام 02( الملح ن النظ ) م

اريخ  ي ت ذ ف ز التنفي اتي حي المعلوم
الف  اريخ س رة الت ي مباش يك يل وش

ه مع تعلن عن ذي س ذكر و ال لي اال
د  ع التقي ة، م ة الوطني رة التربي وزي

ي  اذج الت ريا بالنم ذا حص ا ه يوفره
واهاالنظ ذا ؛ ام دون س د ه ه بع و أن

ا إف، التاريخ ن استصدار أي وثيقة مهم
ذا ارج ه ا، خ ان نوعه ام  ك النظ

ر،  المعلوماتي، تعد الغية وعديمة األث
ويتعرض المتسبب فيها بصفة مباشرة 
اذ  اءلة واتخ رة للمس ر مباش أو غي

  الالزمة في حقه؛ اإلجراءات
ائق  ات و الوث اظ بالملف ةاالحتف  اإلداري

مية ات  الرس ع الملف التوازي م ب
  ؛االلكترونية

ل أو  ن أي خل وري ع الغ الف اإلب
ة ا عوبات التقني ا الص ي يواجهه لت

تغالله  اء اس ام أثن ذا النظ تخدمو ه مس
ي اص  عن طريق البريد اإللكترون الخ

 : بالخلية المركزية
  

numerisation@education.gov.dz 
  

ر  غاالتكم عب رح انش نكم ط ا يمك كم
    IP   رقمي الهاتف

  
16044-16021 

 
دعوإ ع م ه، ، ن الجمي ا يعني ل فيم ك

ا هذ ىللتطبيق الدقيق و الصارم لمحتو
واردة  ود ال تكون البن ذي س ور ال المنش

ة و تفتيش، لذا أطلب من رقابفيه محل 
ة  ديري التربي ادة م يدات و الس الس
السهر دون هوادة على التنفيذ الميداني 
ذا  ي ه واردة ف راءات ال العملياتي لإلج
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عوبات  ل الص واء ك ور واحت المنش
ـواالخت ـالالت، و التدخـ ـل فـ ي ـ

ـالحي ث أن نـ ويتها حي ه  لتس هات
راءات ي إ اإلج تقبال ف دخل مس ار ت ط

الح  ب و مص ادي لمكات ل الع العم
  نني على يقين مديريات التربية، كما أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ا  دهم لم ارى جه يبذل قص ل س أن الك
يؤدي  هكتسيي ا س ة وم ن أهمي ف م المل

يير  ة التس ي حكام افع ف ن من ه م إلي
ا أن ه ة، علم ة الوطني اع التربي ذا بقط

م الم د أه يكون أح ف س رات المل ؤش
يم أدائ ا تقي ي عليه ة التي يبن م و فعالي ك

  عملكم و نجاعته.
  

  2018جانفي  31الجزائر في 
  األمين العام

  عبد الحكيم بالعابد
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  )01الملحق رقم (
  اليومي والمنتظم للمعلوماتالكيفيات العملياتية للتحيين     

  

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم 
المكلف 
  بالتحيين

الوثيقة المطلوبة 
  للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين بعد 
  استالم الوثيقة المطلوبة

يذ
الم

الت
س 

در
تم

ر 
سيي

ت
  

  الخريطة المدرسية
  عدد األفواج التربوية  01

رئيس مكتب 
  التمدرس

   6 و 5 جدول

األول من  خالل األسبوع -
  شهر جويلية لكل سنة دراسية.

  
في نفس اليوم في حالة  -

  تعديل الخريطة.

  الفوج المدمج  02
  عدد التالميذ المقبولون ـ ذكور  03
  عدد التالميذ المقبولون ـ إناث  04
  عدد التالميذ المعيدون ـ ذكور  05
  عدد التالميذ المعيدون ـ إناث  06

  التربوية واإلدارية الخرائط
  المؤسسة  07

رئيس مكتب 
  التمدرس

الخريطة التربوية أو 
  اإلدارية للمؤسسة

  أربعة وعشرون ساعة
  الرتبة أو المادة  08
  عدد المناصب المفتوحة  09
  عدد المناصب الزائدة  10
  تكملة النصاب  11

  

   



 

20 
 

  

  (تابع) 01ملحق رقم 
  

ور
مح

ال
قم  

لر
ا

  

  البيانات
المستخدم 
المكلف 
  بالتحيين

الوثيقة المطلوبة 
  للتحيين

جال للتحيين بعد استالم أقصى اآل
  الوثيقة المطلوبة

  الحالة المدنية

يذ
الم

الت
س 

در
تم

ر 
سيي

ت
  

صورة شمسية بخلفية   مدير المؤسسة  الصورة  12
  أربعة وعشرون ساعة  بيضاء

  ساعة أربعة وعشرون  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  اللقب  13
  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  سماال  14
  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  لقب التلميذ بالالتينية  15
  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  اسم التلميذ بالالتينية  16
  أربعة وعشرون ساعة  12د رقم شهادة ميال  مدير المؤسسة  الجنس  17
  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  سنة التسجيل في سجل الوالدات  18
  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  تاريخ الميالد بحكم (مفترض)  19
  بعة وعشرون ساعةأر  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  اإلشارة إلى عقد الميالد  20
  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  تاريخ الميالد  21
  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  رقم شهادة الميالد  22
  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  الرقم التسلسلي لسجل المواليد  23
  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  دبلد الميال  24
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  (تابع) 01ملحق رقم     
  

حو
لم

ا
قم  ر
لر

ا
  

  المستخدم المكلف بالتحيين  البيانات
الوثيقة المطلوبة 

  للتحيين
أقصى اآلجال للتحيين بعد استالم 

  الوثيقة المطلوبة

  (نابع) الحالة المدنية

يذ
الم

الت
س 

در
تم

ر 
سيي

ت
  

  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  ميالدوالية ال  25

  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  دائرة الميالد  26

  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  بلدية الميالد  27

  ساعة أربعة وعشرون  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  مكان الميالد  28

29  
مكان الميالد 

  بالالتينية
  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة

  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  اسم األب  30

  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  لقب األم  31

  أربعة وعشرون ساعة  12 شهادة ميالد رقم  مدير المؤسسة  اسم األم  32
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  (تابع) 01ملحق رقم 
  

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين بعد 
  استالم الوثيقة المطلوبة

يذ
الم

الت
س 

در
تم

ر 
سيي

ت
  

  الحالة الدراسية

33  
رقم بطاقة التعريف 

  المدرسي للتلميذ
  اـآلي  آليا هيليتم تشك  النظام

  المؤسسة التعليمية  34
  ـ مدير المؤسسة  
  ـ مدير المؤسسة المستقبلة  

  ـ إثبات التسجيل       
  في نفس اليوم  ـ شهادة تغيير المؤسسة       

  إثبات التسجيل في السنة  مدير المؤسسة  الفوج التربوي  35

36  
م التسجيل) ـــد (رقــرقم القي

  وجفي سجل الدخول والخر
  أربعة وعشرون ساعة  إثبات التسجيل في السنة  مدير المؤسسة

37  
تاريخ التسجيل في سجل 

  الدخول والخروج
  أربعة وعشرون ساعة  إثبات التسجيل في السنة  مدير المؤسسة

  أربعة وعشرون ساعة  سجل النتائج المدرسية  مدير المؤسسة  ؟هل هو معيد السنة الحالية  38

39  
 هل هو مسجل برخصة

  استثنائية؟
  مدير المؤسسة

رخصة استثنائية ممضاة من 
 االبتدائيةطرف مفتش المقاطعة 

  لإلدارة أو مدير التربية 
  أربعة وعشرون ساعة
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  (تابع) 01ملحق رقم   

  

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

 أقصى اآلجال للتحيين
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

  (نابع) الحالة الدراسية

يذ
الم

الت
س 

در
تم

ر 
سيي

ت
  

40  
هل استفادة من التربية 

  التحضرية؟
  أربعة وعشرون ساعة  تصريح الولي  مدير المؤسسة

  أربعة وعشرون ساعة  وصل الدخول (المقتصد)  مدير المؤسسة  ما هو نظام تمدرسه؟  41

42  
هل هو معفى من 

  البدنية؟التربية 
  مدير المؤسسة

 شهادة طبية (صادرة عن
UDS (أو طبيب محلف  

  أربعة وعشرون ساعة

43  
التربية الفنية (التربية 

التشكيلية، التربية 
  الموسيقية)

  أربعة وعشرون ساعة  الخريطة التربوية للمؤسسة  مدير المؤسسة

44  
مستفيد من مجانية 
  الكتاب المدرسي؟

  مدير المؤسسة

يذ في قوائم تواجد التلم
المستفيدين (أبناء القطاع، 
المعوزين ، ضحايا المأساة 

الوطنية، ذوي الدخل 
  الضعيف)

  أربعة وعشرون ساعة

مستفيد من المطعم   45
  ؟المدرسي

  مدير المؤسسة
وثيقة االستفادة من المطعم 
  المدرسي قوائم المستفيدين

  أربعة وعشرون ساعة
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  (تابع) 01ملحق رقم 
  

ور
مح

ال
  

رق
ال

  م

  البيانات
المستخدم 

  المكلف بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة
  (نابع) الحالة الدراسية

يذ
الم

الت
س 

در
تم

ر 
سيي

ت
  

  أربعة وعشرون ساعة  شهادة إقامة  مدير المؤسسة  مستفيد من النقل المدرسي؟  46

47  
المسافة بين مكان اإلقامة 

  والمؤسسة
  أربعة وعشرون ساعة  تصريح الولي  مدير المؤسسة

  أربعة وعشرون ساعة  تصريح الولي  مدير المؤسسة  وسيلة النقل المستعملة  48

49  
الوقت المستغرق من مكان 

  المؤسسة اإلقامة إلى
  أربعة وعشرون ساعة  تصريح الولي  مدير المؤسسة

50  
مستفيد من المنحة المدرسية 

  دج) 3000(
  ير المؤسسةمد

تواجد التلميذ في قوائم المستفيدين 
(المعوزين ،ضحايا المأساة الوطنية، 

  ذوي الدخل الضعيف)
  أربعة وعشرون ساعة

51  
طبيعة الدراسة (عادية، 

  بالمستشفى)
  مدير المؤسسة

المالحظات الواردة في الخريطة 
  التربوية للمؤسسة

  أربعة عشرون ساعة

52  
فوج األعمال  ما هو

  ؟جهةالمو
  أربعة عشرون ساعة  تشكيل األفواج التربوية  مدير المؤسسة

  تحويل التالميذ
  المؤسسة المستقبلة  53

مؤسسة المدير 
  األصلية

شهادة تغيير المؤسسة التربية 
  والتعليم

  تاريخ التحويل  54  في نفس اليوم
  سبب التحويل  55
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  (تابع) 01ملحق رقم  

  

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  اتالبيان
المستخدم 

  المكلف بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

يذ
الم

الت
س 

در
تم

ر 
سيي

ت
  

  شطب التالميذ
  مدير المؤسسة  الشطب  56

  قرار الشطب
  في نفس اليوم

  مدير المؤسسة  تاريخ الشطب  57
  مدير المؤسسة  سبب الشطب  58
  مدير المؤسسة  إعادة اإلدماج تاريخ  59

  قرار إعادة اإلدماج
  مدير المؤسسة  سبب إعادة اإلدماج  60

  الغيـــابــات
  تاريخ الغياب  61

  مستشار التربية
( المتوسط 
  والثانوي) 

  مدير المؤسسة
  ) االبتدائية( 

  

د بعد تأكد من  15  ورقة الغياب
  الغياب

  توقيت الغياب  62

ب (غياب أو نوع الغيا  63
  تأخر)

  في نفس اليوم  تبرير الغياب  تاريخ العودة من الغياب  64
  عشرون ساعةو أربعة  تبرير الغياب  توقيت العودة من الغياب  65

التقرير اليومي  ورقة الغياب +  عدد ساعات الغياب  66
  عشرون ساعةو أربعة  لالستشارة

  عشرون ساعةوأربعة   يةشهادة طب تصريح الولي +  الغياب مبرر؟  67
            



 

26 
 

  (تابع) 01ملحق رقم 
  

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم 

  المكلف بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

يذ
الم

الت
س 

در
تم

ر 
سيي

ت
  

  رفاق المادة باألستاذا
  مدير المؤسسة  الفوج التربوي  68

  سنادعملية اإل

  نهاية السنة الدراسية -
في نفس اليوم بالنسبة  -

لألستاذة الجدد على 
  المؤسسة

  مدير المؤسسة  المادة  69

  مدير المؤسسة  األستاذ  70

  مدير المؤسسة  مسؤول القسم  71
بناء على تكليف من مدير 

  المؤسسة
  في نفس اليوم

  الحالة الصحية

  مدير المؤسسة  الزمرة الدموية  72
بطاقة الزمرة الدموية (أو شهادة 

  طبية تحمل نوع الزمرة)
  

  عشرون ساعةوأربعة 

  مدير المؤسسة  القدرة البصرية  73
  شهادة طبية لطب العيون

  
  عشرون ساعةوأربعة 

  مدير المؤسسة  نوع اإلعاقة  74
شهادة طبية تثبت نسبة اإلعاقة أو 

  بطاقة إعاقة
  عشرون ساعةوأربعة 

  عشرون ساعةوأربعة   شهادة طبية  مدير المؤسسة  منةاألمراض المز  75
  عشرون ساعةوأربعة   شهادة طبية  مدير المؤسسة  هل تلزمه عناية خاصة  76
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  (تابع) 01ملحق رقم 
  

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
الوثيقة المطلوبة 

  للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

يذ
الم

الت
س 

در
تم

ر 
سيي

ت
  

  نقاط التالميذ
  المراقبة المستمرة  77

  حسب الرزنامة المحددة  دفتر التنقيط  مدير المؤسسة

  تعبير شفوي  78
  أعمال تطبيقية  79
  الفروض  80
  معدل المراقبة المستمرة  81
  نقطة االختبار  82
  تثمين المطالعة  83
  عتثمين المشاري  84

  مدير المؤسسة  المعدل الفصلي  85
 كشف النقاط

  (النتائج المدرسية)
  عشرون ساعةأربعة و

  مدير المؤسسة  تقدير ومالحظات األستاذ  86
سجل مجالس 

  األقسام
  عشرون ساعةأربعة و

  آليا  آليايحسب   النظام  المعدل السنوي  87
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  (تابع) 01ملحق رقم 
  

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
م المستخد

  المكلف بالتحيين
الوثيقة المطلوبة 

  للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة
  (تابع) نقاط التالميذ

يذ
الم

الت
س 

در
تم

ر 
سيي

ت
  

88  
 5معدل االمتحانات الرسمية (س

  ثانوي) 3 متوسط ، 4 ابتدائي،
  عشرون ساعةأربعة و  محاضر النتائج  مدير المؤسسة

89  
–للسنة أولى متوسط معدل القبول 

  أولى ثانوي
  آليا  آليايحسب   النظام

  مالحظات وتقديرات المدير  90

  مدير المؤسسة

  أربعة وعشرون ساعة  سجل مجالس األقسام

91  
قرار المجلس (ينتقل ،يعيد ،..) نهاية 

  السنة الدراسية
  أربعة وعشرون ساعة  سجل مجالس األقسام

  المؤسسة  92
  ـ قرار مجلس القسم 
ـ قرار مجلس القبول  

  والتوجيه
  أربعة وعشرون ساعة

93  
الشعبة (بالنسبة للتالميذ المقبولين في 

  ثانوي) 2و 1 متوسط، 1 السنة

ـ قرار مجلس القبول 
  والتوجيه

  ـ قرار مجلس الطعون
  أربعة وعشرون ساعة

  مدير المؤسسة  نقطة االستدراك  94  
بعد تعديل كشف 

  النقاط
  أربعة وعشرون ساعة
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  (تابع) 01ملحق رقم 
  

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم 

  المكلف بالتحيين
الوثيقة المطلوبة 

  للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة
  (تابع) نقاط التالميذ

يذ
الم

الت
س 

در
تم

ر 
سيي

ت
  

95  
اإلعفاء من مادة التربية البدنية 

  والرياضية
  مدير المؤسسة

اء من وثيقة اإلعف
  المادة

  أربعة وعشرون ساعة

96  
اإلعفاء من مادة في االمتحانات 

  الرسمية
  مدير المؤسسة

وثيقة اإلعفاء من 
  المادة

  أربعة وعشرون ساعة

  الحالة االجتماعية

  مدير المؤسسة  مزدوج الجنسية  97
شهادات الجنسية 

  (األصلية + الجديدة )
  عشرون ساعةأربعة و

  مدير المؤسسة  الجنسية األصلية  98
شهادات الجنسية 

  األصلية
  عشرون ساعةأربعة و

  عشرون ساعةأربعة و  شهادة الحالة العائلية  مدير المؤسسة  عدد اإلخوة اإلجمالي  99
  عشرون ساعةأربعة و  شهادة الحالة العائلية  مدير المؤسسة  منهم اإلناث  100
  عشرون ساعةأربعة و  تصريح الولي  مدير المؤسسة  عدد اإلخوة المتمدرسون  101
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  (تابع) 01ملحق رقم 
  

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة
  الحالة االجتماعية (تابع)

يذ
الم

الت
س 

در
تم

ر 
سيي

ت
  

  عشرون ساعةو أربعة  تصريح الولي  مدير المؤسسة  منهم اإلناث  102
  عشرون ساعةأربعة و  شهادة الحالة العائلية  مدير المؤسسة  هل الوالدين منفصلين؟  103
  عشرون ساعةأربعة و  شهادة الحالة العائلية  مدير المؤسسة  هل هو يتيم؟  104

105  
هل أحد الوالدين موظف 

  بالقطاع؟
  عشرون ساعةأربعة و  شهادة عمل  مدير المؤسسة

  عشرون ساعةأربعة و  شهادة تثبت الفئة  مدير المؤسسة  ئة التي ينتمي إليها؟ما هي الف  106

  مدير المؤسسة  من هو الولي الشرعي؟  107
نسخة من الحكم  ،األب

  القضائي، نسخة من الكفالة
  عشرون ساعةأربعة و

  عشرون ساعةأربعة و  شهادة إقامة  مدير المؤسسة  العنوان العائلي  108
  عشرون ساعةأربعة و  تصريح الولي  مدير المؤسسة  ني للوليالبريد إللكترو  109

  عشرون ساعةأربعة و  تصريح الولي  مدير المؤسسة  رقم الهاتف المحمول الولي  110  
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  (تابع) 01ملحق رقم 
  

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
وثيقة بعد استالم ال

  المطلوبة

ية
شر

الب
د 

ار
مو

 ال
ير

سي
ت

  

  النظام  الرمز الوظيفي للموظف  01
يتم تشكيله بعد االنتهاء من 
حجز معلومات الموظف 

  تسجيل لوحفظها خالل أو
  آليا

كل القرارات المتعلقة بالتعين   المسير  رمز المؤسسة أو اإلدارة العمومية  02
  أربعة وعشرون ساعة  أو النقل

  ةمعلومات شخصي
  أربعة وعشرون ساعة  صورة شمسية بخلفية بيضاء  المسير  الصورة  03
  أربعة وعشرون ساعة  صك بريدي مشطب  المسير  الحساب البريدي الجاري  04
  أربعة وعشرون ساعة  صك بريدي مشطب  المسير  مفتاح الحساب البريدي الجاري  05
  رون ساعةأربعة وعش  بطاقة الشفاء  المسير  رقم الضمان االجتماعي  06

األرقام الثالثة األخيرة لسنة   07
البطاقة الوطنية للحالة   المسير  التسجيل في سجل الوالدات

  تلقائيا  المدنية

في  االنخراطبطاقة   المسير  رقم التعاضدية  08
  أربعة وعشرون ساعة  التعاضدية

رقم تسلسلي للتسجيالت الوالدات   09
لة البطاقة الوطنية للحا  المسير  في السنة

  تلقائيا  المدنية

مفتاح الرقابة الخاص بالرمز   10
  تلقائيا    النظام  الوظيفي

  أربعة وعشرون ساعة  صك مشطب  المسير  حساب أخر  11
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  (تابع) 01الملحق رقم 

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
 بعد استالم الوثيقة

  المطلوبة

ة 
ري

ش
الب

د 
ار

مو
 ال

ير
سي

ت
  

  الحالة االجتماعية
  أربعة وعشرون ساعة   شهادة عمل الزوج   المسير   ثنائي في القطاع   12
  أربعة وعشرون ساعة   بطاقة اإلقامة   المسير   العنوان   13
  اربعة وعشرون ساعة   بطاقة اإلقامة   المسير   بلدية اإلقامة   14
  أربعة وعشرون ساعة   بطاقة اإلقامة   المسير   دائرة اإلقامة   15
  أربعة وعشرون ساعة  بطاقة اإلقامة   المسير   والية اإلقامة   16
  أربعة وعشرون ساعة  النظام   المسير   الرمز البريدي  17
  أربعة وعشرون ساعة  تصريح الموظف  المسير أو المؤسسة   رقم الهاتف المحول   18
  أربعة وعشرون ساعة  تصريح الموظف  مسير أو المؤسسة ال  رقم الهاتف الثابت   19
  أربعة وعشرون ساعة  تصريح الموظف   المسير  البريد اإللكتروني   20
  أربعة وعشرون ساعة   شهادة ابن شهيد   المسير   ابن شهيد   21

  الحالة الصحية
  أربعة وعشرون ساعة  بطاقة الزمرة الدموية   المسير   الزمرة الدموية   22
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة طبية   المسير   القدرة البصرية   23
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  (تابع) 01الملحق رقم 

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

المستخدم المكلف   البيانات
  الوثيقة المطلوبة للتحيين  بالتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

ية
شر

الب
د 

ار
مو

 ال
ير

سي
ت

  

  الحالة المدنية والعائلية 
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المسير  لقب الموظف بالعربية   24
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المسير  اسم الموظف بالعربية   25
  اربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المسير  لقب الموظف بالالتينية   26
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المسير  اسم الموظف بالعربية   27

28  
اللقب األصلي للمرأة المتزوجة 

  بالعربية 
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المسير

29  
اللقب األصلي للمرأة المتزوجة 

  بالالتينية 
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المسير

  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المسير  الجنس   30
  أربعة وعشرون ساعة  يالدشهادة الم  المسير  تاريخ الميالد   31
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المسير  تاريخ الميالد بحكم   32

33  
 اإلشارة إلى عقد الميالد (عادي،

  مكرر،...)
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المسير

  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المسير  رقم عقد الميالد   34
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  يرالمس  مكان الميالد   35
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المسير  مكان الميالد بالالتينية   36
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  (تابع) 01الملحق رقم 

ور
مح

ال
  

قم
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ا
  

  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

ر 
سيي

ت
ية

شر
الب

د 
ار

مو
ال

  

  (تابع)الحالة المدنية والعائلية 
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد   المسير   بلدية الميالد  37
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد   المسير   دائرة الميالد  38
  اربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد   المسير   والية الميالد  39
  أربعة وعشرون ساعة  دة الميالد أو الجنسية شها  المسير   بلد الميالد  40
  أربعة وعشرون ساعة  الجنسية    المسير   مزدوج الجنسية   41
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد او الجنسية    المسير   الجنسية   42
  أربعة وعشرون ساعة  الجنسية   المسير   الجنسية األصلية   43
  أربعة وعشرون ساعة  د شهادة الميال  المسير   إسم األب   44
  أربعة وعشرون ساعة  تصريح الموظف   المسير   تينية اللاب االبإسم   45
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد   المسير   لقب األم   46
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد   المسير   اسم األم   47
  رون ساعةأربعة وعش  تصريح الموظف   المسير   لقب األم بالالتينية   48
  أربعة وعشرون ساعة  تصريح الموظف   المسير   اسم األم  بالالتينية  49
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  (تابع) 01الملحق رقم 

ور
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ال
  

قم
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ا
  

  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

ية
شر

الب
د 

ار
مو

 ال
ير

سي
ت

  

  (تابع)ة والعائلية الحالة المدني
  أربعة وعشرون ساعة  بطاقة الحالة العائلية   المسير   الوضعية العائلية   50
  أربعة وعشرون ساعة  بطاقة الحالة العائلية   المسير   عدد األوالد   51
  وعشرون ساعة أربعة  بطاقة الحالة العائلية   المسير   سنوات 10عدد األوالد أكبر من   52
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة مدرسية   المسير   د المتمدرسينعدد األوال  53
  أربعة وعشرون ساعة  عقد الكفالة الموثق   المسير   عدد األوالد تحت الكفالة   54
  أربعة وعشرون ساعة  مقرر التعيين   المسير   الباب المالي  55
  أربعة وعشرون ساعة  مقرر التعيين   المسير   نوع الوظيفة   56
  أربعة وعشرون ساعة  يفلمقرر التك  المسير   فالتكلي  57
  أربعة وعشرون ساعة  قاعدة  البيانات   المسير   رمز الرتبة   58
  أربعة وعشرون ساعة  مقرر التعيين   المسير   نمط التوظيف  59
  أربعة وعشرون ساعة  مقرر التعيين  المسير   طبيعة عملية التوظيف  60
  أربعة وعشرون ساعة  دة البيانات المحينة قاع  المسير   الوضعية اإلدارية   61
  أربعة وعشرون ساعة  رقية في الدرجات تقرار ال  المسير   الدرجة  62
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  (تابع) 01الملحق رقم 

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

المستخدم المكلف   البيانات
  الوثيقة المطلوبة للتحيين  بالتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

 ال
ير

سي
ت

ية
شر

الب
د 

ار
مو

  

  (تابع) الحالة المدنية والعائلية
  أربعة وعشرون ساعة  في الدرجات الترقيةقرار   المسير  تاريخها  63
  أربعة وعشرون ساعة  مقرر التعيين  المسير  تاريخ التوظيف  64

مقرر التعيين و/ّأو الترقية   المسير  لرتبة الحاليةاتاريخ التعيين في   65
  عةوعشرون سا أربعة  مؤشر

مقرر الوضع تحت   المسير  التصرف تحت الوضع  66
  أربعة وعشرون ساعة  التصرف

ار  الترسيم / الترقية رق  المسير  تاريخ الترسيم  67
  أربعة وعشرون ساعة  والترسيم المؤشر

  أربعة وعشرون ساعة  مقرر التعيين  المسير  طبيعة المؤسسة  68
  وعشرون ساعةأربعة   مقرر التعيين  المسير  رمز المؤسسة  69
  أربعة وعشرون ساعة  محضر التنصيب  المسير  تاريخ التعيين في المؤسسة  70
  أربعة وعشرون ساعة  مقرر النقل  المسير  نهائي مؤقت  71
  أربعة وعشرون ساعة  مقرر النقل  المسير  المدة  72
  أربعة وعشرون ساعة  استمارة التنقيط  أو المؤسسة المسير  النقطة اإلدارية  73
  أربعة وعشرون ساعة  استمارة التنقيط  المسير  تاريخها  74

  أربعة وعشرون ساعة  تقرير التفتيش والتنقيط  المسير  النقطة التربوية  75

  أربعة وعشرون ساعة  تقرير التفتيش والتنقيط  المسير  تاريخها  76
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  تابع)( 01الملحق رقم 

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
  ثيقة المطلوبة للتحيينالو

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

ية
شر

الب
د 

ار
مو

 ال
ير

سي
ت

  

  (تابع)الحالة المدنية والعائلية 
  أربعة وعشرون ساعة  استمارة التنقيط  المسير   قييم تنقطة ال  77
  أربعة وعشرون ساعة  مقرر التعيين  المسير  المصلحة   78
  اربعة وعشرون ساعة  بطاقة الحجز  أو المؤسسة رالمسي  الصورة   79
  أربعة وعشرون ساعة  وثيقة تربوية  المسير  جائزة أحسن بحث تربوي   80
  أربعة وعشرون ساعة  وثيقة تربوية  المسير  وسام اإلستحقاق  81
  تلقائيا  مقرر التعيين  المسير  التفتيشمادة التدريس أو   82
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة تثبت الوضعية  المسير  الوضعية تجاه الخدمة الوطنية   83
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة تثبت الوضعية  المسير  رقم البطاقة   84
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة تثبت الوضعية  المسير  تاريخها   85

  األوالد
  أربعة وعشرون ساعة  النظام المعلوماتي  المسير  رقم الطفل   86

ة الميالد أو شهادة شهاد  المسير  اللقب  87
  أربعة وعشرون ساعة  عائلية

شهادة الميالد أو شهادة   المسير  اإلسم   88
  أربعة وعشرون ساعة  عائلية
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  (تابع) 01الملحق رقم 

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

ية
شر

الب
د 

ار
مو

 ال
ير

سي
ت

  

  الحالة المدنية والعائلية (تابع)

89  
شهادة الميالد أو شهادة   المسير   تاريخ الميالد

  عائلية
  أربعة وعشرون ساعة

90  
شهادة الميالد أو شهادة   المسير   مكان الميالد 

  عائلية
  أربعة وعشرون ساعة

91  
شهادة الميالد أو شهادة   المسير   الجنس

  عائلية
  وعشرون ساعة ربعةأ

  أربعة وعشرون ساعة  شهادة التمدرس  المسير   متمدرس   92
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة طبية  المسير   ذوي االحتياجات الخاصة   93

  الذهاب المؤقت
  آليا  قاعدة بيانات محينة  النظام   الوضعية القانونية   94
  بعة وعشرون ساعةأر  قرار التوظيف المؤشر  المسير   تاريخ التوقيف  95
  أربعة وعشرون ساعة  قرار التوقيف المؤشر  المسير   التاريخ التوقعي إلعادة اإلدماج   96

  الذهاب النهائي
  أربعة وعشرون ساعة  قرار التوقيف المؤشر  المسير   طبيعة  التوقيف  97
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  (تابع) 01الملحق رقم 
  

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  الوثيقة المطلوبة للتحيين  المستخدم المكلف بالتحيين  البيانات
أقصى اآلجال للتحيين 

بعد استالم الوثيقة 
  المطلوبة

ية
شر

الب
د 

ار
مو

 ال
ير

سي
ت

  

  الغيابات  
  أربعة وعشرون ساعة  رخصة أو مقرر الغياب   المسير أو المؤسسة   تاريخ الغياب    98
  ة وعشرون ساعةأربع  رخصة أو مقرر الغياب  المسير أو المؤسسة  تاريخ العودة من الغياب   99
  اربعة وعشرون ساعة  رخصة أو مقرر الغياب    المسير  أو المؤسسة  سبب الغياب    100

  الشريحة المالية 
  تلقائيا     النظام    المديرية    101
  أربعة وعشرون ساعة  الشريحة المالية  مسؤول الرقمنة   الباب المالي    102
  أربعة وعشرون ساعة  لماليةالشريحة ا  مسؤول الرقمنة   تبة  رال  103
  أربعة وعشرون ساعة  الشريحة المالية  مسؤول الرقمنة   عدد المناصب المفتوحة   104
  آليا  آلياتحسب   النظام    عدد المناصب المشغولة    105

  منحة المردودية وتحسين األداء التربوي والتسييري
  ثي كل ثال آليا  النظام المعلوماتي  النظام   الثالثي   106
  نهاية كل ثالثي   مقررات الخصم أو الغياب  المؤسسة أو المسير  مدير  عدد أيام الغياب  107
  نهاية كل ثالثي   مقررات الخصم أو الغياب  المؤسسة أو المسير مدير   المالحظات   108
  نهاية كل ثالثي   تقييم المسؤول المباشر  المؤسسة أو المسير مدير   العالمة   109
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  (تابع) 01رقم  الملحق

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم 

  المكلف بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

ية
شر

الب
د 

ار
مو

 ال
ير

سي
ت

  

  دخول والية 

  قرار النقل المؤشر  المسير  طبيعة قرار التعيين (النقل )  110
عند استخراج  آليا

  القرار 
  أربعة وعشرون ساعة   قرار النقل المؤشر  المسير  من   111
  أربعة وعشرون ساعة   قرار النقل المؤشر  المسير  إلى   112
  أربعة وعشرون ساعة   قرار النقل المؤشر  المسير  رقم قرار التعيين   113
  أربعة وعشرون ساعة   قرار النقل المؤشر  المسير  تاريخ قرار التعيين   114
  أربعة وعشرون ساعة  رخصة الخروج المؤقتة  المسير  ية األصلية الوال  115
  أربعة وعشرون ساعة  رخصة الخروج المؤقتة  المسير  الوالية المستقبلة   116

  الزوجات
  أربعة وعشرون ساعة   عقد الزواج  المسير   رقم الزوجة   117
  أربعة وعشرون ساعة  عقد الزواج  المسير   لقب الزوجة   118
  أربعة وعشرون ساعة  عقد الزواج  المسير   سم الزوجةا  119
  أربعة وعشرون ساعة  عقد الزواج  المسير   رقم عقد الزواج   120
  أربعة وعشرون ساعة  عقد الزواج  المسير   تاريخ الزواج   121
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة عمل الزوج  المسير   وظيفة الزوج   122
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  (تابع) 01الملحق رقم 

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

ية
شر

الب
د 

ار
مو

 ال
ير

سي
ت

  

  االنتداب
  أربعة وعشرون ساعة  قرار االنتداب المؤشر  المسير   تاريخ االنتداب  123
  أربعة وعشرون ساعة   اء االنتداب المؤشرقرار إنه  المسير  تاريخ نهاية االنتداب  124
  أربعة وعشرون ساعة   قرار االنتداب المؤشر  المسير  لشغل مهام   125
  أربعة وعشرون ساعة   قرار االنتداب المؤشر  المسير  الهيئة المنتدب إليها   126

  مجمل بيان عن الخدمات
  تلقائيا   قاعدة البيانات المحينة  المسير  الوالية   127

  الرتبة   128
قرار التسمية أو الترقية   المسير

  مؤشر
  تلقائيا

  أربعة وعشرون ساعة   مقرر التعيين أو النقل  المسير  المؤسسة   129
  أربعة وعشرون ساعة   مقرر التعيين أو النقل  المسير  من   130
  أربعة وعشرون ساعة   مقرر التعيين أو النقل  المسير  إلى   131
  تلقائيا   النظام  المسير  تسب اوتوماتيكيا عدد السنوات تح  132
  تلقائيا   النظام  المسير  عدد األشهر تحتسب أوتوماتيكيا   133
  تلقائيا   النظام  المسير  عدد األيام تحتسب أوتوماتيكيا   134
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  (نابع) )01الملحق رقم (

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم 

ف المكل
  بالتحيين

  الوثيقة المطلوبة للتحيين
أقصى اآلجال للتحيين 

بعد استالم الوثيقة 
  المطلوبة

س
ت

ي
ية

شر
الب

د 
ار

مو
 ال

ير
  

  التحويل من الوالية
  أربعة وعشرون ساعة  رخصة الخروج المؤقتة  المسير  الوالية األصلية  135
  ساعة أربعة وعشرون  رخصة الدخول المؤقتة  المسير  الوالية المستقبلة  136
  تلقائيا  قاعدة البيانات محينة  النظام  المادة  137
  تلقائيا  قاعدة البيانات محينة  النظام  الرتبة  138
  أربعة وعشرون ساعة  رخصة الخروج المؤقتة  المسير  تاريخ الطلب   139
  أربعة وعشرون ساعة  رخصة الخروج المؤقتة  المسير  رأي الوالية األصلية  140
  أربعة وعشرون ساعة  رخصة الدخول المؤقتة  المسير  الطلبتاريخ قبول   141
  أربعة وعشرون ساعة  رخصة الدخول المؤقتة  المسير  رأي الوالية المستقبلة  142
  أربعة وعشرون ساعة  رخصة الدخول المؤقتة  المسير  تاريخ قبول الطلب من الوالية المستقبلة  143

  المؤهالت و الشهادات
  أربعة وعشرون ساعة  الشهادة أو المؤهل  المسير  ة المؤهل و الشهاد  144
  أربعة وعشرون ساعة  الشهادة أو المؤهل  المسير  رقمه   145
  أربعة وعشرون ساعة  الشهادة أو المؤهل  المسير  تاريخ الحصول عليه  146
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  (نابع) )01الملحق رقم (

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم 
المكلف 
  بالتحيين

  ة للتحيينالوثيقة المطلوب
أقصى اآلجال للتحيين 

بعد استالم الوثيقة 
  المطلوبة

س
ت

ي
ية

شر
الب

د 
ار

مو
 ال

ير
  

  المؤهالت و الشهادات (تابع)
  أربعة وعشرون ساعة  الشهادة أو المؤهل  المسير  الجامعة   147
  أربعة وعشرون ساعة  الشهادة أو المؤهل  المسير  المعهد   148
  أربعة وعشرون ساعة  مؤهلالشهادة أو ال  المسير  التخصص  149

  مناصب الشغل
  أربعة وعشرون ساعة  قرار التعيين  المسير  منصب الشغل  150

  الوظائف و المناصب العليا
  أربعة وعشرون ساعة  مؤشر اإلنابة أومقرر التعيين   المسير  المنصب العالي أو الوظيفة العليا  151
  أربعة وعشرون ساعة  ابة مؤشرمقرر التعيين أو اإلن  المسير  صفة التعيين  152
  أربعة وعشرون ساعة  مقرر التعيين أو اإلنابة مؤشر  المسير  تاريخ التعيين  153
  أربعة وعشرون ساعة  مقرر التعيين أو اإلنابة مؤشر  المسير  رقم قرار التعيين  154
  أربعة وعشرون ساعة  مقرر التعيين أو اإلنابة مؤشر  المسير  تاريخ قرار التعيين  155
رقم المرسوم بالنسبة للوظائف   156

  العليا
  أربعة وعشرون ساعة  الجريدة الرسمية  المسير

157  
تاريخ صدور المرسوم بالنسبة 

  للوظائف العليا
  أربعة وعشرون ساعة  الجريدة الرسمية  المسير



 

44 
 

  (نابع) )01الملحق رقم (

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
  لوبة للتحيينالوثيقة المط

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

س
ت

ي
ية

شر
الب

د 
ار

مو
 ال

ير
  

  الوظائف و المناصب العليا (نابع)
  أربعة وعشرون ساعة  مقرر التعيين أو اإلنابة مؤشر  المسير    المصلحة  158
  أربعة وعشرون ساعة  مقرر التعيين أو اإلنابة مؤشر  المسير  المكتب  159

  العقوبات
  أربعة وعشرون ساعة  قرار العقوبة  المسير  رقم العقوبة   160
  تلقائيا  قرار العقوبة  المسير  درجة العقوبة  161
  أربعة وعشرون ساعة  قرار العقوبة  المسير  في متمثلة  162
  أربعة وعشرون ساعة  قرار العقوبة  المسير  رقم القرار  163
  بعة وعشرون ساعةأر  قرار العقوبة  المسير  السبب  164
  أربعة وعشرون ساعة  قرار العقوبة  المسير  تاريخ العقوبة  165
  تلقائيا  قاعدة البيانات المحينة  المسير  الوالية  166
  أربعة وعشرون ساعة  قرار سحب العقوبة  المسير  سحب نعم/ال  167

  االنتماء النقابي

168  
مدير  أوالمسير   التنظيم النقابي

  المؤسسة
 اإلحصاءالنخراط/بطاقة ا

  النقابي
  أربعة وعشرون ساعة
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  (نابع) )01الملحق رقم (

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين بعد 
  استالم الوثيقة المطلوبة

س
ت

ي
ية

شر
الب

د 
ار

مو
 ال

ير
  

  (نابع) االنتماء النقابي
  أربعة وعشرون ساعة  النقابي اإلحصاءبطاقة االنخراط/  مدير المؤسسة أولمسير ا  طبيعة االنتماء  169
  أربعة وعشرون ساعة  النقابي اإلحصاءبطاقة االنخراط/  مدير المؤسسة أوالمسير   تاريخ االنتماء  170
  ساعةأربعة وعشرون   النقابي اإلحصاءبطاقة االنخراط/  مدير المؤسسة أوالمسير   رقم بطاقة االنتماء  171

  تعويض الخبرة المهنية
  أربعة وعشرون ساعة  آخر قرار ترقية في الدرجات  المسير  الدرجة  172

  المسير  طبيعة التعويض  173
قرار تعويض الخبرة 

  اإلدماج/المهنية/الترقية
  أربعة وعشرون ساعة

  المسير  رقم القرار  174
قرار تعويض الخبرة 

  اإلدماج/المهنية/الترقية
  ن ساعةأربعة وعشرو

  المسير  تاريخ القرار  175
قرار تعويض الخبرة 

  اإلدماج/المهنية/الترقية
  أربعة وعشرون ساعة

  المسير  تاريخ سريان  176
قرار تعويض الخبرة 

  اإلدماج/المهنية/الترقية
  أربعة وعشرون ساعة

  المسير  عدد السنوات  177
قرار تعويض الخبرة 

  اإلدماج/المهنية/الترقية
  ن ساعةأربعة وعشرو
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  البيانات
المستخدم 

  المكلف بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين بعد 
  استالم الوثيقة المطلوبة

س
ت

ي
ية

شر
الب

د 
ار

مو
 ال

ير
  

  (نابع) تعويض الخبرة المهنية

  المسير  عدد األشهر  178
قرار تعويض الخبرة 

  اإلدماج/رقيةالمهنية/الت
  أربعة وعشرون ساعة

  المسير  عدد األيام  179
قرار تعويض الخبرة 

  اإلدماج/المهنية/الترقية
  أربعة وعشرون ساعة

  االنقطاعات

  المسير  تاريخ االنقطاع  180
قرار االستيداع مؤشر أو قرار 

  عطلة مرضية طويلة المدى
  أربعة وعشرون ساعة

  رالمسي  تاريخ استئناف العمل  181
قرار االستيداع مؤشر أو قرار 

  عطلة مرضية طويلة المدى
  أربعة وعشرون ساعة

  المسير  السبب  182
قرار االستيداع مؤشر أو قرار 

  عطلة مرضية طويلة المدى
  أربعة وعشرون ساعة

  المسير  الفترة  183
قرار االستيداع مؤشر أو قرار 

  عطلة مرضية طويلة المدى
  أربعة وعشرون ساعة
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  البيانات
المستخدم 

  المكلف بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين بعد 
  استالم الوثيقة المطلوبة

س
ت

ي
ية

شر
الب

د 
ار

مو
 ال

ير
  

  (تابع) االنقطاعات

184  
االستهالك في الترقية في 

  الدرجات
  المسير

قرار االستيداع مؤشر أو قرار 
  مرضية طويلة المدىعطلة 

  أربعة وعشرون ساعة

  المسير  رقم القرار  185
قرار االستيداع مؤشر أو قرار 

  عطلة مرضية طويلة المدى
  أربعة وعشرون ساعة

  المسير  تاريخ القرار  186
قرار االستيداع مؤشر أو قرار 

  عطلة مرضية طويلة المدى
  أربعة وعشرون ساعة
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  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين بعد 
  استالم الوثيقة المطلوبة

كل
هيا

 ال
ير

سي
ت

  

01  
رقم مؤسسة التربية 

  والتعليم (الهيكل)
  آليا  النظام  النظام

02  
رقم تعريف مؤسسة التربية 

  و التعليم
  آليا  النظام  النظام

03  
التربية و التعليم  مؤسسة

  (الهيكل) عمومية أم خاصة
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية
أو رخصة  اإلنشاءشهادة 

  الفتح
  أربعة وعشرون ساعة

04  
 بيداغوجي،( المرفق
صحي،  إداري،

  سكنات،...)

رئيس مكتب البرمجة 
  الخريطة المدرسية

  أربعة وعشرون ساعة  مخطط الحالة

   هل الهيكل مستعمل  05

  
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية

الخريطة التربوية 
  للمؤسسة واإلدارية

  أربعة وعشرون ساعة

  أربعة وعشرون ساعة  اإلنشاءقرار أو شهادة   هل الهيكل جديد  06

07  
هل الهيكل مفتوح أم مغلق 

  الفتح إعادةأم 
قرار أو شهادة 

  /محضر االستالماإلنشاء
  أربعة وعشرون ساعة

  حالة الهيكل الحالية  08
محضر االستالم أو 
  تقرير مدير المؤسسة

  أربعة وعشرون ساعة
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  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين بعد 
  استالم الوثيقة المطلوبة

كل
هيا

 ال
ير

سي
ت

  

  الموسم الدراسي  09
س مكتب البرمجة رئي

  الخريطة المدرسية
الخريطة التربوية 

  للمؤسسة واإلدارية
  أربعة وعشرون ساعة

  تاريخ التعديل  10
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية
/محضر اإلنشاءشهادة 

  االستالم
  أربعة وعشرون ساعة

  آليا  تقرير مدير المؤسسة  مدير المؤسسة  هل قابل لالستعمال  11
  أربعة وعشرون ساعة  تقرير مدير المؤسسة  مدير المؤسسة  ستعمالنوع اال  12

13  
مالحظات عامة عن 

  وضعية المؤسسة
  أربعة وعشرون ساعة  تقرير مدير المؤسسة  مدير المؤسسة

14  
نوع بناء المؤسسة ( 

 –نصف صلب  –صلب 
  جاهز)

رئيس مكتب البرمجة 
  الخريطة المدرسية

  أربعة وعشرون ساعة  إنشاءشهادة 

  آليابعد استالمها   النظام  النظام  البلدية  15

16  
نمط مؤسسة التربية 

  والتعليم
  آليابعد استالمها   النظام  النظام

  آليا  النظام  النظام  الرقم التسلسلي البلدي  17
  آليا  النظام  النظام  الوالية   18
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  البيانات
المستخدم المكلف 

  نبالتحيي
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

كل
هيا

 ال
ير

سي
ت

  

  تاريخ البناء  19
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية

تاريخ أول أمر بالخدمة 
(ODS)  النطالق

  المشروع

عند الحجز بالنسبة 
  للمؤسسة الجديدة

  اإلنشاءتاريخ   20
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية
  اإلنشاءشهادة 

ساعة بعد استالم  24
  اإلنشاءشهادة 

21  
   –نظام المؤسسة (داخلي 

  خارجي) –ن داخلي 
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية
  اإلنشاءشهادة 

ساعة بعد استالم  24
  اإلنشاءشهادة 

  ساعةأربعة وعشرون   اشتراك اتصاالت الجزائر  مدير المؤسسة  رقم الهاتف  22
  أربعة وعشرون ساعة  اشتراك اتصاالت الجزائر  مدير المؤسسة  رقم الفاكس  23

  مدير المؤسسة  العنوان  24
محضر أو قرار تسمية 
المؤسسة/دليل العناوين 

  لبريد الجزائر
  أربعة وعشرون ساعة

  تسمية المؤسسة  25
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية
  عشرون ساعةأربعة و  محضر أو قرار التسمية
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  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

كل
هيا

 ال
ير

سي
ت

  

26  
ريفي  –الوسط (حضري 

  شبه حضري ) –
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية

معتمد حسب التصنيف ال
لدى مديرية البرمجة 

  ومتابعة الميزانية  بالوالية
  أربعة وعشرون ساعة

  أربعة وعشرون ساعة  مخطط المؤسسة  مدير المؤسسة  المساحة الكلية  27
  أربعة وعشرون ساعة  مخطط المؤسسة  مدير المؤسسة  المساحة المبنية  28

29  
المساحة المخصصة 

  للتوسيع
  ربعة وعشرون ساعةأ  مخطط المؤسسة  مدير المؤسسة

30  
التحديد الجغرافي لموقع 

خط الطول  –المؤسسة 
  والعرض

  مدير المؤسسة
بعد تحديد مكان المؤسسة 

  على الخريطة
  أربعة وعشرون ساعة

  مدير المؤسسة  البريد االلكتروني  31
تأكيد التسجيل في البريد 

  االلكتروني
  أربعة وعشرون ساعة

32  
رقم الحساب الخزينة 

  يةالعموم
  أربعة وعشرون ساعة  صك مشطوب  مدير المؤسسة

  حالة المؤسسة  33
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية
أو غلق  إنشاءشهادة 

  المؤسسة
  أربعة وعشرون ساعة
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  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

ن بعد أقصى اآلجال للتحيي
  استالم الوثيقة المطلوبة

كل
هيا

 ال
ير

سي
ت

  

34  
موقع الهيكل (هل داخل 

  محيط المؤسسة)
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية
أو محضر  اإلنشاءشهادة 

  استالم الهيكل

ساعة بعد استالم شهادة  24
أو محضر استالم  اإلنشاء

  الهيكل

35  
رقم تعريف المؤسسة 

  (الميكانوغرافي)
ب البرمجة رئيس مكت

  الخريطة المدرسية
  ساعة بعد استالم القرار 24  السجل الوطني لإلحصاء

  تاريخ التسمية   36
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية
  ساعة بعد استالم القرار 24  قرار التسمية

  رقم القرار   37
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية
  ارساعة بعد استالم القر 24  قرار التسمية

  التسمية بالعربية  38
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية
  ساعة بعد استالم القرار 24  قرار التسمية

  التسمية باللغة الالتينية  39
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية
  ساعة بعد استالم القرار 24  قرار التسمية
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الوثيقة المطلوبة   المستخدم المكلف بالتحيين  البيانات
  للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة
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سي

ت
  

  الرمز الوظيفي للمستفيد  01
  آليا  دة عملشها  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  (بالنسبة لموظفي القطاع)

  آليا  شهادة عمل  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  مؤسسة المستفيد  02
  أربعة وعشرون ساعة  قرار االستفادة  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  لقب المستفيد  03
  أربعة وعشرون ساعة  ستفادةقرار اال  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  اسم المستفيد  04
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  تاريخ ميالد المستفيد  05
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  جنس المستفيد  06

شهادة عائلية للحالة   المدرسية جتماعي و الصحةاال رئيس مكتب النشاط  لقب الزوجة  07
  أربعة وعشرون ساعة  المدنية

شهادة عائلية للحالة   المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  الحالة العائلية  08
  أربعة وعشرون ساعة  المدنية

  آليا  النظام  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  رقم الوظيفة  09
  آليا  النظام  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  الوظيفة  10
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  اللقب بالالتينية  11
  ون ساعةأربعة وعشر  شهادة الميالد  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  االسم بالالتينية  12

الشاغل الحقيقي للسكن   13
  أربعة وعشرون ساعة  قرار االستفادة  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  (المعني أو ال)

  أربعة وعشرون ساعة  قرار االستفادة  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  لقب شاغل السكن الحقيقي  14
  أربعة وعشرون ساعة  قرار االستفادة  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  قياسم شاغل السكن الحقي  15

16  
طبيعة العالقة بن شاغل 

(عائلية  السكن و المعني
  )ال أو

  أربعة وعشرون ساعة  تصريح شرفي  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط

شهادة عائلية للحالة   المدرسية صحةاالجتماعي و ال رئيس مكتب النشاط  لقب الزوج  17
  أربعة وعشرون ساعة  المدنية
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الوثيقة المطلوبة   المستخدم المكلف بالتحيين  البيانات
  للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة
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س
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ير
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ت
  

شهادة عائلية للحالة   المدرسية االجتماعي و الصحة اطرئيس مكتب النش  اسم الزوج  18
  أربعة وعشرون ساعة  المدنية

  أربعة وعشرون ساعة  قرار االستفادة  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  هل الزوج مستفيد  19
  آليا  النظام  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  رمز مؤسسة االستفادة 20
  آليا  النظام  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  مؤسسة االستفادة 21

22  
 –حالة المستفيد (موظف 

خارج  –متوفي  –متقاعد 
  )القطاع

  أربعة وعشرون ساعة  قرار االستفادة  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط

  أربعة وعشرون ساعة  محضر تنصيب  المدرسية عي و الصحةاالجتما رئيس مكتب النشاط  رقم محضر التنصيب 23
  أربعة وعشرون ساعة  مقرر التعيين  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  تاريخ محضر التنصيب 24
  أربعة وعشرون ساعة  مقرر التعيين  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  رقم مقرر التعيين 25
  أربعة وعشرون ساعة  مقرر التعيين  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  مقرر التعيينتاريخ  26
  أربعة وعشرون ساعة  وضعية السكنات  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  رقم السكن  27
  آليا  النظام  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  رقم المستفيد من السكن  28
  أربعة وعشرون ساعة  قرار االستفادة  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  رقم التعريفي لقرار السكن  29
  أربعة وعشرون ساعة  قرار االستفادة  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  تاريخ القرار  30
  أربعة وعشرون ساعة  قرار االستفادة  المدرسية اعي و الصحةاالجتم رئيس مكتب النشاط  عنها ةالهيئة الصادر  31

 –تخصيص المقرر (فردي   32
  أربعة وعشرون ساعة  قرار االستفادة  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  جماعي)

33  
نوع االستفادة (ضرورة 

 –منفعة الخدمة  –الخدمة 
  وضعية أخرى)

  أربعة وعشرون ساعة  قرار االستفادة  المدرسية لصحةاالجتماعي و ا رئيس مكتب النشاط

  أربعة وعشرون ساعة  قرار االستفادة  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  رقم قرار السكن  34
  أربعة وعشرون ساعة  قرار االستفادة  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  االستفادة بمقرر؟  35
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  األمين العام                    
   ./و.ت.و/أ.ع405 :رقم

  
  السيدات والسادة مديرو التربية 

ة)                        (للتطبيق والمتابع
ات  ديرو المؤسس ادة م يدات والس الس
  التعليمية لجميع األطوار       (للتنفيذ)

    
اص  اء خ تح فض وع : ف الموض
ن  تفادة م ي االس روع ف اء للش باألولي
ام  ا النظ ي يوفره دمات الت الخ

  .المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية
  

ع :  ور اإلطالمرج م المنش  230ار رق
  .2018جانفي  31المؤرخ في

  
ات:  اص المرفق ي الخ دليل اإلعالم ال

اء  ي الفض اء ف جيل األولي بتس
  المخصص لهم.

  
ن  ذ م اء التالمي ين أولي د تمك قص
ائج  ى النت الع عل ي االط روع ف الش
ل  ن الفص داء م ائهم ابت ية ألبن المدرس
ـة  ـة الدراسيــ ـن السنــ اني مـ الث

الل الفض2017-2018 ن خ اء ، م
ام  من النظ م ض ص له المخص
ذين  غ ال اع، وتبلي اتي للقط المعلوم
ة  ي خدم يرغبون منهم في االشتراك ف

يرة ( ية القص ائل النص ) SMSالرس
دالت  رض، بالمع ذا الغ دة له المع
ة،  ذه الخدم ر ه ائهم عب لية ألبن الفص
وف  ى كش ولهم عل دء حص با لب وتحس

تم  ي ي اني الت ل الث ويم الفص ائج تق نت
ن ا تخراجها م اتي اس ام المعلوم لنظ

ة،  ة التعليمي عبر حساب مدير المؤسس
دقيق  ارم و ال ذ الص يكم التنفي ين عل يتع
ث  ا، حي ة و متابعته ات اآلتي للعملي

دير ى م ب عل ة  ييتوج المؤسس
ديرو  ك م ي ذل ا ف ة، بم التعليمي
ة  يم الخاص ة والتعل ات التربي مؤسس

  القيام بما يلي: المعتمدة،
ق1 ي المرف ذا  . طبع الدليل اإلعالم به

 اإلرسال وتسليمه لكل أولياء التالميذ،
ذا  د. ه ن بع جيل ع ن التس وا م ليتمكن
م  مح له م شروحات تس وفر له الدليل ي
اتي  ام المعلوم من النظ االنخراط ض ب
ا  ي يوفره دمات الت ن الخ تفادة م لالس
ل ذات  ذلك تحمي ن ك ا يمك م، كم له
دير  اب م الل حس ن خ دليل م ال

  المؤسسة؛
ية م2 هادة مدرس حب ش تخرجة . س س

ل  ة بك اتي خاص ام المعلوم ن النظ م
ف  رقم التعري ة ل تلميذ متمدرس، حامل
ي  ل ول ى ك ليمها إل ي وتس المدرس
ام  ى النظ دخول إل د ال تعمالها عن الس

ن ه م د تمكين ة  قص جيل عملي التس
اص  اء الخ ي الفض د ف ن بع ي ع األول
ذه  ام به ين القي ث يتع اء حي باألولي

ـالعملية وجوبا قبل تاري ارس  08خ ـ م
  ؛ 0172

ي 3 ل ول ن ك ة م . يستلم مدير المؤسس
ن  ل اب جيل لك تمارة التس ذ اس تلمي
ن  ر م ذا األخي حبها ه درس يس متم
ا.  ع عليه اتي ويوق ام المعلوم النظ
ك  د ذل وم بع جيل، يق د التس د تأكي وقص
تمارة  ة االس ة بمراقب دير المؤسس م
وارد  ات ال حة المعلوم ن ص د م والتأك
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ولي  رف ال ن ط ا م رح به ا المص فيه
ك وبحض ب ذل وره الشخصي. يقوم عق

ادقة  ة بالمص ة التعليمي دير المؤسس م
فة  ن ص د م تمارة، والتأك ى االس عل

  الولي ثم تسليمه وصل استالم. 
ل  ولي لوص تالم ال د اس رة بع مباش

ة بالتأك د ياالستالم، يقوم مدير المؤسس
ر  جيل عب ة التس ي لعملي اإللكترون
ام  ي النظ ه ف اص ب اب الخ الحس

بح  اتي ليص دا المعلوم ولي معتم ال
ي  وق ف ل الحق ا بكام ميا ومنخرط رس

  فضاء األولياء.
ات 4 ات والمالحظ ز العالم . حج

اتي  لجميع التالميذ عبر النظام المعلوم
ؤولية  ت المس حتها تح ن ص د م والتأك
ة  دير المؤسس ية لم رة والشخص المباش

  ؛2018مارس  11وهذا قبل تاريخ 
ات 5 اط والمالحظ د النق . تأكي

رة وزة مباش س  المحج اد مجل د انعق بع
القسم من طرف مدير المؤسسة، حيث 
  يمكن لألوليــاء بعــد عمليــة التأكيــد، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر  ائهم عب ائج أبن ى نت الع عل االط
ن  ا يمك م. كم اص به اء الخ الفض
ائل  لألولياء المشتركين في خدمة الرس
ى  ول عل يرة الحص ية القص النص
ائهم.  اني ألبن ل الث دالت الفص مع

رى ويمكن ن خدمات أخ تفادة م هم االس
  يوفرها لهم هذا النظام الحقا.

ويم 6 ائج تق وف نت تخراج كش . اس
ن  ذ م ع التالمي اني لجمي ل الث الفص
ـخ  ـل تاريــ ـي، قبــ ام المعلوماتـ النظ

ارس  15 ائها 2018م م إمض ، ث
ة،  دير المؤسس رف م ن ط ا م وختمه

وم  اء ي ليمها لألولي س  15لتس ن نف م
ون ه ى أن تك هر عل وف الش ذه الكش

الع  م االط مطابقة تماما مع تلك التي ت
اء المخصص  ر الفض بقا عب ا مس عليه

  لألولياء.
  

  2018فبفري  27الجزائر في 
  األمين العام

  عبد الحكيم بلعابد
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اء عن  الدليل اإلعالمي لتسجيل األولي

ي الف د ف ام بع م بالنظ اص به اء الخ ض
  المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية

   
نة  اني للس ل الث ن الفص داء م ابت
اء  رع األولي ة، سيش ية الجاري الدراس
ي  م، ف من خالل الفضاء المخصص له
ا  ي يوفره دمات الت ن الخ تفادة م االس
ة،  اع التربي اتي لقط لهم النظام المعلوم
ا  ى م ة أول تفادة كمرحل مل االس وتش

  يأتي:
ائج  . ى النت د عل ن بع الع ع االط

ر  ين، عب ائهم المتمدرس لية ألبن الفص
  الفضاء المخصص لألولياء،

لية  . دالت الفص م بالمع إعالمه
ية  ائل النص ة الرس ر خدم ألبنائهم، عب

ي smsالقصيرة ( راغبين ف ) بالنسبة لل
  االشتراك في هذه الخدمة.

ين  دمات، يتع ذه الخ ن ه تفادة م لالس
اء على كل ولي تسجيل ن فسه في الفض

وات  اع الخط اء بإتب اص باألولي الخ
  اآلتية:

ية  .1 هادة مدرس ى ش ول عل الحص
ل  ي، لك ف المدرس رقم التعري ة ل حامل
ام  ن النظ تخرجة م درس، مس ن متم اب
ن  اة م ة وممض اتي، مختوم المعلوم

 طرف مدير المؤسسة التعليمية؛
الولوج (الدخول) إلى الموقع  .2

اإللكتروني
https://tharwa.education.gov.dz ،

الذي تم إحداثــه خصيصــا لهــذا 

الغرض، وتدوين المعلومات الخاصة 
 بكل ابن متمدرس؛

ر  .3 د، عب ن بع ي ع جيل األول التس
عنوان الموقع المذكور من خالل إتباع 
تم  ع (ي ا الموق ود إليه الخطوات التي يق
ي  ين ف اء المتمدرس ع األبن تسجيل جمي

 الخاص بالولي)؛ نفس الحساب
ة  .4 جيل الخاص تمارة التس ع اس طب

ام  ن النظ درس م ن متم ل اب بك
ات  ز المعلوم د حج اتي بع المعلوم
يما  ين، الس اء المتمدرس الخاصة باألبن
ود  ي الموج ف المدرس م التعري رق

 بالشهادة المدرسية؛
ـة  .5 ـى المؤسسـ ـا إلـ ه شخصيـ التوج

ا  أو المؤسسات التعليمية المتمدرس به
ل اب ة ك ة الهوي ا ببطاق ن، مرفوق

د  جيل، لتأكي تمارة التس ة، واس الوطني
ول  اء، والحص ن أو األبن جيل اإلب تس
ـه  ـذي يمنحـ تالم ال ل االس ى وص عل
ة  ات المعني ديرو المؤسس ـر أو م مديـ

 للولي؛
  

جيل  ي لتس د اإللكترون د التأكي وبع
ديرو  دير أو م رف م ن ط اء م األبن
بح  ة، يص المؤسسات التعليمية المعني

دا ا ة معتم ذه اللحظ لولي ابتداء من ه
اتي،  ام المعلوم ل النظ ن قب ميا م رس
ي  دمات الت ع الخ ن جمي تفيدا م ومس
ا  ة حالي ام والمتمثل ذا النظ ا ه يوفره

  فيما يلي:

ويم  ائج التق ى نت ولي عل الع ال ـ إط
اء،  الفصلية ألبنائه المسجلين في الفض
يوفرها  باإلضافة إلى خدمات أخرى س

اتي ام المعلوم اء  النظ ر فض ا عب الحق
  األولياء؛
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لية  دالت الفص ى المع ول عل ـ الحص
ائل  ة الرس ق خدم ن طري اء ع لألبن

ية يرة  النص الل sms(القص ن خ ) م
تراك  ي االش ه ف تعبير الولي عن رغبت

ة  ر خدم ك عب د ذل  USSDوتأكي
ل 567(# ا متعام ي يوفره *) الت

  الهاتف النقال للمشترك (الولي) وهذا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـه ـد تفعيلـ ب   بعـ ا للطل ة، وفق للخدم
رف  ن ط ه م ه والمصرح ب المعبر عن
مل  ة يش ي الخدم تراك ف ولي. (االش ال
ا  ين، أم اء المتمدرس ع األبن جمي
ا  ة، فإنه ن الخدم ة م تفادة الفعلي االس
ن  ل اب ب ك ولي حس ة ال ع لرغب تخض

 متمدرس). 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  

م مرسوم  ؤرخ  196-18تنفيذي رق م
ق  1439ذي القعدة عام  9في  المواف
انون ، يحدد 2018يوليو سنة  22 الق

ي  ة األساس ة المتخصص للثانوي
  .واألقسام المتخصصة

  
  إن الوزير األول،

  
ة  - رة التربي ر وزي ى تقري اء عل بن

  الوطنية،
  
ان  - يما المادت وبناء على الدستور الس

  ) منه،2(الفقرة  143و 99-4
  
م  - ر رق ى األم  09-68وبمقتض

ي  ؤرخ ف ام  23الم وال ع  1387ش
ق  نة  23المواف اير س ، 1968ين

  المتعلق بالبناءات المدرسية،
  
م  - انون رق ى الق  21-90وبمقتض

ي  ؤرخ ف ام  24الم رم ع  1411مح
ق  1990غشت سنة 15الموافق  المتعل

  بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  
م - انون رق ى الق  09-02 وبمقتض

ي  ؤرخ ف ام  25الم فر ع  1423ص
ق  نة  8المواف ايو س ق  2002م المتعل

  بحماية األشخاص المعوقين وترقيتهم،

م  - انون رق ى الق  20-04وبمقتض
ام  13المؤرخ في   1425ذي القعدة ع
ق  نة  25المواف مبر س  2004ديس

والمتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى 
ة  ار التنمي ي إط وارث ف يير الك و تس

  مستدامة، ال
  
م  - انون رق ى الق  04-08وبمقتض

ي  ؤرخ ف ام 15الم رم ع  1429مح
ق  نة  23المواف اير س  2008ين

ة  وجيهي للتربي انون الت من الق والمتض
  منه، 86الوطنية، ال سيما المادة 

  
م  - انون رق ى الق  07-12وبمقتض

ي  ؤرخ ف ام  28الم ع األول ع ربي
 2012فبراير سنة  21الموافق  1433

ق ب ادة والمتعل يما الم ة، الس  92الوالي
  منه،

 
م  - انون رق ى الق  05-13وبمقتض

ي  ؤرخ ف ام  14الم ان ع  1434رمض
ق  نة  23المواف و س  2013يولي

ة  طة البدني يم األنش ق بتنظ والمتعل
  والرياضية  وتطويرها،

  
ي رق - وم الرئاس ى المرس م ـوبمقتض

ي  14-01 ؤرخ ف ع األول  3الم ربي
ام   ق 1435ع ن 5المواف اير  س ة ين
مية  2014 ات تس دد كيفي ذي يح ال

اني  اكن والمب ات واألم المؤسس
  العمومية أو إعادة  تسميتها،
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ي رق - وم الرئاس ى المرس م ـوبمقتض
ي  17-242 ؤرخ ف دة  23الم ذي القع

ام  ق  1438ع ـنة 15المواف ت س غش
وزير  2017 ين ال من تعي والمتض
  األول،

  
ي رقـ- وم الرئاس ى المرس م ـوبمقتض

ي 17-243 ؤرخ ف دة  25 الم ذي القع
ام  ق  1438ع نة 17المواف ت س غش

اء  2017 ين أعض من تعي والمتض
  ،المعدل الحكومة،

  
ذي رق - وم التنفي ى المرس م ـوبمقتض

ام  90-99 المؤرخ في أول رمضان ع
 1990مارس سنة  27الموافق  1410

يير  ين والتس لطة التعي ق بس المتعل
وان  وظفين وأع بة للم اإلداري بالنس

ديات  اإلدارة المركزية والواليات والبل
ابع  ة ذات الط ات العمومي والمؤسس

  اإلداري، المعدل والمتمم،
  
ذي رق - وم التنفي ى المرس م ـوبمقتض

ي  90-174 ؤرخ ف دة  16الم ذي القع
ام  ق  1410ع نة  9المواف و س يوني
الذي يحدد كيفية تنظيم مصالح  1990

يرها،  ة وس التربية على مستوى الوالي
  المعدل والمتمم.

  
ذي رقوب - وم التنفي ى المرس م ـمقتض

  جمادى  19المؤرخ في  01-232

ام  ى ع ق  1422األول ت  9المواف غش
نة  يير  2001س اق تس من إلح والمتض

ات  وان نفق االعتمادات المخصصة بعن
ي  يم األساس ات التعل تخدمي مؤسس مس
ي  انوي والتقن يم الث ات التعل و مؤسس

  بالمصالح الالمركزية للتربية،
  
ى المرس - ذي رقوبمقتض م ـوم التنفي

ي  06-133 ؤرخ ف ع األول  5الم ربي
ام  ق  1427ع نة  4المواف ل س أبري

داث  2006 روط إح دد ش ذي يح ال
ـات  ـل مؤسس الجمعيات الرياضية داخ
اليين  وين الع يم والتك ة والتعل التربي
ـا  ين وتشكيله يم المهني وين والتعل والتك

  وكيفيات تنظيمها وسيرها،
 
ذ - وم التنفي ى المرس م ـي رقوبمقتض

ي  08-315 ؤرخ ف ام  11الم وال ع ش
ق  1429 ـنة  11المواف وبر ســــ أكت
ي  2008 انون األساس من الق والمتض

ين لألسالك  الموظفين المنتم الخاص ب
دل  ة، المع ة الوطني ة بالتربي الخاص

  والمتمم،
  
ذي رق - وم التنفي ى المرس م ـوبمقتض

ي  10-03 ؤرخ ف ام 18الم رم ع مح
ق  1431 نة 4المواف اير س  2010 ين

ى  ـول إل روط الدخ دد ش ذي يح ال
تعمالها  يم واس ة والتعل مؤسسات التربي

  وحمايتها،
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ذي رق - وم التنفي ى المرس م ـوبمقتض
ي  10-04 ؤرخ ف ام 18الم رم ع مح

ق 1431 نة  4المواف اير س  2010ين
ة  داد الخريط ات إع دد كيفي ذي يح ال

  المدرسية وتنفيذها ومراقبتها،
  
ذي رق - وم التنفي ى المرس  مـوبمقتض

ي  17-162 ؤرخ ف ام 18الم عبان ع ش
ق  1438 نة  15المواف ايو س  2017م

الذي يحدد القانون األساسي النموذجي 
  للثانوية.

  
  يرسم ما يأتي:

  
  الفصل األول
 أحكام عامة

  
ى  ادة األول ادة الم ام الم ا ألحك : تطبيق

م  86 انون رق ن الق ؤرخ  04-08م الم
ـمح 15ي ـف ـرم عـ  1429ام ـ

نة  23ـق ــــالمواف اير س  2008ين
ة  وجيهي للتربي انون الت من الق والمتض
ى  وم إل ذا المرس دف ه ة، يه الوطني
ة  ي للثانوي انون األساس د الق تحدي

  .المتخصصة واألقسام المتخصصة
  

ادة  ة  2الم ة المتخصص : الثانوي
  مؤسسة عموميـة ذات طابع إداري 

  

تقالل  تتمتع بالشخصية المعنوية واالس
  ية والتعليم.المـالي، و تختص بالترب

  
ادة  ة :  3الم ع الثانوي توض

وزير  اية ال ت  وص ة تح المتخصص
  المكلف بالتربية الوطنية.

  
ادة  ة : 4الم ة المتخصص أ الثانوي تنش

راح  ى اقت اء عل وم بن ب مرس بموج
ة،  ة الوطني ف بالتربي وزير المكل ال

  وتلغى وفق الشكل نفسه.
  

: يقصد بالثانوية المتخصصة  5المادة 
ا وم أحك ي مفه وم، ف ذا المرس م ه

يم  ة والتعل ة للتربي ة العمومي المؤسس
ا  ا عام ا ثانوي من تعليم ي تض الت
ذ ذوي  ى التالمي ا إل ا موجه وتكنولوجي
لون  ذين يحص زة ال ب المتمي المواه

  على نتائج تثبت تفوقهم.
  

: تفتح أقسام متخصصة، عند  6المادة 
ل  ات، للتكف ي الثانوي ة، ف الحاج

ذ ة للتالمي ات الخاص ذوي   باالحتياج
لون  ذين  يحص زة ال ب المتمي المواه

  على نتائج تثبت تفوقهم.
  

ب  ة بموج ام المتخصص تح األقس تف
ة  ف بالتربي وزير المكل ن ال رار م ق

  الوطنية، وتغلق وفق الشكل نفسه.
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  الفصل الثاني
  اإلنجاز و التجهيز والصيانة

  
ادة  ة :  7الم از الثانوي ع إنج يخض

ة،  يات التربوي ة للمقتض المتخصص
ية وي اءات المدرس ة للبن ق نمطي تم وف

وزير  ن ال رار م ب ق دد بموج تح
  المكلف بالتربية الوطنية.

  
ادة  ق :  8الم ى المراف ادة عل زي

آت  ة و المنش ة و اإلداري البيداغوجي
ة  اءات التربوي ية و الفض الرياض

ادة  ي الم ا  ف وص عليه ن  11المنص م
م  ذي رق وم التنفي  162-17المرس

ي  ؤرخ ف ام  18الم عبان ع  1438ش
ق  نة  15المواف ايو س  2017م

ة  وفر الثانوي اله، تت ذكور أع والم
  المتخصصة خصوصا على ما يأتي: 

 مخابر اللغات األجنبية، -
 فضاء للبحث التربوي، -
 مركز التوثيق واإلعالم -

  متخصص،ال
 غرف فردية للنظام الداخلي. -
  

ادة  زات :  9الم ى التجهي ادة عل زي
انون األساس ي الق ذكورة ف ي الم

ة  زود الثانوي ة، ت وذجي للثانوي النم
ة زات تقني ة بتجهي -المتخصص

بة،  ة مناس ائل تعليمي ة ووس بيداغوجي

دد ب ة تح ق مدون ب قوف ن موج رار م
  الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

  
ادة  ة  10الم ع الثانوي : تخض

يم  ال التنظ ي مج ة ف المتخصص
وم  ام المرس ى أحك ير، إل والس

ـم  ـذي رقــ ؤرخ  162-17التنفيــ الم
ي  ام  18ف عبان ع ق  1438ش المواف
  ، المذكور أعاله.2017مايو سنة  15
  

ـادة  ة :  11الم ي الثانوي تغط
جيل  المتخصصة مقاطعة جغرافية لتس

  التالميذ التابعين لها.
  

ة  ة الجغرافي ال المقاطع دد مج يح
ف  وزير المكل ن ال رار م ب ق بموج

  بالتربية الوطنية.
  

ادة  يم الثا:  12الم ع تنظ ة يخض نوي
يم  ات التنظ ى متطلب ة إل المتخصص
التربوي واإلداري التي تحدد مقاييسها 
ف  وزير المكل ن ال رار م ب ق بموج

  بالتربية الوطنية.
  

ادة  ة :  13الم تفيد الثانوي تس
ة  ام المتخصص ة واألقس المتخصص
ع  ن جمي ة، م د الحاج ة، عن المفتوح
ع  رية  وجمي ة والبش ائل المالي الوس

يم المتطلبات التي تمكنها  من تقديم  تعل
ا  يما منه ا، ال س ة مهامه اجع لتأدي ن
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ة  ة والجماعي ة الفردي ائل التعليمي الوس
  الضرورية لكل مادة أو تخصص.

  
  الفصل الثالث

  المهام
  

ة  14المـادة  : يهدف التعليم في الثانوي
ة،  ام المتخصص ة واألقس المتخصص
ي  ودة ف داف المنش ى األه ادة عل زي

ام و ال انوي الع يم الث وجي، التعل تكنول
ادة أو  ي الم ذ ف دريب التالمي ى ت إل
ا  ون فيه ي يثبت واد الت ن الم مجموعة م
ة  ون بمواهب فني ذين يتمتع تفوقا، و ال

  .وثقافية خاصة
  

ة في الدراسة تمتد  ة المتخصص الثانوي
  ) سنوات.3ثالث (

 
ة :  15المادة  ام الثانوي ى مه ادة عل زي

م  ذي رق وم التنفي ي المرس ذكورة ف الم
ام  18ؤرخ في الم 17-162 عبان ع ش

ق  1438 نة  15المواف ايو س  2017م
ة  ف الثانوي اله، تكل ذكور أع والم
ة  ام المتخصص ة واألقس المتخصص

  : على الخصوص بما يأتي
ذ  - وعي بالتالمي ل ن مان تكف ض

الحاصلين على نتائج مدرسية تثبت 
واهبهم  وير م ل تط ن أج وقهم، م تف
الل  ن خ ية، م ؤهالتهم المدرس وم

ة رامج متخصص ذا  ب دد له تح
 الغرض،

 

 دعم و تطوير القدرات  اإلبتكارية -
ذ   دى التالمي ة  ل واإلبداعي

ية  ائج مدرس ى  نت لين عل الحاص
وعي  تثبت تفوقهم من خالل تعليم ن

  حسب مؤهالتهم.
ى   - لين عل ذ الحاص ير التالمي تحض

وقهم  ت تف ية تثب ائج مدرس نت
يم  ا للتعل دارس العلي اق بالم لاللتح

 العالي،
ا تدريب  - ون تفوق ذين يثبت التالميذ ال

ص  ادة أو تخص ي م ا ف ملحوظ
ات  ي المنافس ر ف ل الجزائ لتمثي

 العلمية الدولية،
ذ  - دى التالمي ذاتي ل تعلم ال وير ال تط

الحاصلين على نتائج مدرسية تثبت 
  تفوقهم.

  
ة :  16المادة  يمكن أن يرخص للثانوي

ة،  ام المتخصص ة واألقس المتخصص
يم مان تعل ا، بض ب منه ل  وبطل مكم

ة يــخـول  هادة دولي امج ش مطابق لبرن
ا  ـلى بكالوري ـول ع ي الحـص ق ف الح
ة  ا الوطني ى البكالوري افة إل دولية، إض

  للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
  

ة  رخيص للثانوي روط الت دد ش تح
ة  ام المتخصص ة واألقس المتخصص
ة  هادة دولي امج ش ي برن اركة ف بالمش
ف وزير المكل ن ال رار م ب ق  بموج

  بالتربية الوطنية.
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  الفصل الرابع
  شروط االلتحاق بالثانوية 
  و/أو األقسام المتخصصة

  
ادة  ات  17الم ق بالثانوي : يلتح

ة  ام المتخصص ة واألقس المتخصص
ي  ون ف ون المقبول ذ الموهوب التالمي
ى  انوي، الحاصلون عل السنة األولى ث
ادة أو  ي م وقهم ف ت تف ائج تثب نت

ديرات واردة  تخصص بناء على التق ال
في وثيقة التقويم والمتابعة البيداغوجية 

  للتلميذ التي تعدها المؤسسة األصلية.
  

ادة  ي  18الم ت ف رض الب أ لغ : تنش
ة  ة المتخصص اق بالثانوي االلتح

ة ام المتخصص دير  ،واألقس ة تق لجن
ايير  ق مع ذ وف اء التالمي ل بانتق تتكف

  قبول وكفاءات مطلوبة.
  

اق بالثانوي روط االلتح دد ش ة تح
ة،  ام المتخصص ة واألقس المتخصص
ا،   ا وعمله ة وتنظيمه كيلة اللجن وتش
ف  وزير المكل ن ال رار م ب ق بموج

  بالتربية الوطنية.
  

يجري التقييم البيداغوجي :  19المادة 
توى  ى مس توى إل ن مس ال م واالنتق
ة و/أو  ة المتخصص ي الثانوي ى ف أعل
راءات  األقسام المتخصصة، وفقا لإلج

  المعمول بها.

ذ  20دة الما : يمكن إعادة توجيه تالمي
ام  ة واألقس ة المتخصص الثانوي
ي  اجهم ف ادة إدم ة وإع المتخصص
ام  ى أحك عة إل ات الخاض الثانوي

م  ذي رق وم التنفي  162-17المرس
ـؤرخ فـالم ام  18ي ـ عبان ع  1438ش

ق  نة  15المواف ايو س  2017م
االت  ق الح اله، وف ذكور أع والم

داخل ام ال ي النظ ا ف وص عليه ي المنص
  للمؤسسة.

 
ة :  21المادة  رامج التعليمي من الب تض

انوي،  يم الث ور التعل ة لط المتخصص
وزير  ن ال رار م ب ق دد  بموج التي تح
المكلف بالتربية الوطنية، تعليما نوعيا 
ام  لتالميذ الثانوية المتخصصة  واألقس

  المتخصصة.
  

  الفصل الخامس
تأطير الثانوية و/أو األقسام 

  المتخصصة
  

ادة  ة :  22الم وفر الثانوي تت
أطير إداري  ى ت ة عل المتخصص

  وبيداغوجي ذي كفاءة معترف بها.
  
أطير اإلداري   اء الت تم انتق ي

ي  ل ف دعو للعم داغوجي الم والبي
ام  ة واألقس ة المتخصص الثانوي

ذا  ،المتخصصة من قبل لجنة تحدث له
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ى  الغرض، وفق معايير قبول تحدد عل
ة  ؤهالت مطلوب رات وم اس مؤش أس

  ع من التعليم.لهذا النو
  
ة   ف بالتربي وزير المكل دد ال يح

ول  ايير قب رار، مع الوطنية، بموجب ق
ذا  داغوجي وك أطير اإلداري والبي الت

  تشكيلة اللجنة وتنظيمها وسيرها.
  

ادة  ة :  23الم اتذة الثانوي ى أس ينتق
ة و ا ة ألالمتخصص ام المتخصص قس

  من بين:
 األساتذة المبرزين، -
ي  - ونين ف اتذة المك يم األس التعل

 الثانوي،
يم  - ي التعل ين ف اتذة الرئيس األس

 الثانوي.
 

تعانة،  ة االس يمكن الثانوية المتخصص
  عند الحاجة، بموظفين متعاقدين تتوفر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لديهم الكفاءات المطلوبة.
  

ادة  ة :  24الم اتذة الثانوي ابع أس يت
ة،  ام المتخصص ة واألقس المتخصص
تمر  بصفة منتظمة، دورات تكوين مس
تم  بهدف تحيين معارفهم وتحسينها. وت
ي  تمر ف وين المس ات التك عملي
وزارة  ة لل وين التابع ات التك مؤسس
ة و/أو  ة الوطني ة بالتربي المكلف
وزارة  ة لل ة تابع ات متخصص مؤسس

  المكلفة بالتعليم العالي.
  

ادة  ـي :  25الم وم ف ذا المرس ر ه ينش
ـة  مية للجمهوري دة الرس الجري

  يـة الشعبية.الجزائريـة الديمقراط
  

  2018يوليو  22الجزائر في 
  الوزير األول

  ويحيىأحمد أ
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  

م ذي رق وم تنفي ؤرخ  03-18 مرس م
ي  ام  27ف اني ع ع الث  1439ربي

نة  15الموافق  دد  ،2018يناير س يح
اعم  ى المط ة عل ام المطبق األحك

  المدرسية.
  

  إّن الوزير األول، 
  
ر بن ين وزي ترك ب اء على التقرير المش

ة  ة والتهيئ ات المحلي ة والجماع الداخلي
  العمرانية ووزيرة التربية الوطنية،

  
ان  يما المادت وبناء على الدستور، ال س

  ) منه،2(الفقرة  143و  99-4
  

م  انون رق ى الق  05-85وبمقتض
ي  ؤرخ ف ام  26الم ى ع ادى األول جم

 1985فبراير سنة  16الموافق  1405
ا، و حة وترقيته ة الص ق بحماي المتعل

  المعدل والمتمم،
  

م  انون رق ى الق  21-90وبمقتض
ي  ؤرخ ف ام  24الم رم ع  1411مح

ق  نة  15المواف ت س  1990غش
دل  والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المع

  والمتمم،
  

م  انون رق ى الق  09-02وبمقتض
ي  ؤرخ ف ام  25الم فر ع  1423ص

نة  8الموافق  ايو س ق  2002م والمتعل
  بحماية األشخاص المعوقين وترقيتهم،

  
م  انون رق ى الق  04-08وبمقتض

ي  ؤرخ ف ام  15الم رم ع  1429مح
ق  نة  23المواف اير س  2008ين

ة وجيهي للتربي انون الت من الق  والمتض
ان  يما المادت ة، ال س  98و 9الوطني

  منه،
  

م  انون رق ى الق  10-11وبمقتض
ي  ؤرخ ف ب ع 20الم ـرج  1432ام ـ

ـالمواف نة يون 22ق ـ و س  2011ي
ادة   122والمتعلق بالبلدية، ال سيما الم

  منه،
  

م  انون رق ى الق  07-12وبمقتض
ي  ؤرخ ف ام  28الم ع األول ع ربي

 2012فبراير سنة  21الموافق  1433
  والمتعلق بالوالية،

  
م  انون رق ى الق  12-15وبمقتض

ي  ؤرخ ف ام  28الم ان ع  1436رمض
ق  نة  15المواف و س  2015يولي

  ة الطفل،والمتعلق بحماي
  

م  وم رق ى المرس  70-65وبمقتض
ي  ؤرخ ف ام  9الم دة ع  1374ذي القع

ق  نة  11المواف ارس س  1965م
ية  اعم المدرس يم المط ق بتنظ والمتعل

  للتعليم االبتدائي،
  

ي رق وم الرئاس ى المرس م ـــوبمقتض
ي  07-308 ؤرخ ف ان  17الم رمض

ام  ق  1428ع نة  29المواف بتمبر س س
ات ت 2007 دد كيفي ذي يح ف ال وظي

وقهم  دين وحق وان المتعاق األع
كلة  ر المش اتهم والعناص وواجب
ييرهم  ة بتس د المتعلق رواتبهم والقواع ل

  وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، 
  

ي رق وم الرئاس ى المرس م ـــوبمقتض
ي  15-247 ؤرخ ف ة  2الم ذي الحج

ام  ق  1436ع نة  16المواف بتمبر س س
فقات  2015 يم الص من تنظ والمتض
  ية وتفويضات المرفق العام،العموم

  
ي رق وم الرئاس ى المرس ــوبمقتض م ـ

ي  17-242 ؤرخ ف دة  23الم ذي القع
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ام  ق  1438ع نة  15المواف ت س غش
وزير  2017 ين ال من تعي والمتض
  األول،

  
ي رق وم الرئاس ى المرس م ـــوبمقتض

ي  17-243 ؤرخ ف دة  25الم ذي القع
ام  ق  1438ع نة  17المواف ت س غش

من تع 2017 اء والمتض ين أعض ي
  الحكومة،

  
ذي رق وم التنفي ى المرس ـــوبمقتض م ـ

ي  92-414 ؤرخ ف ادى  19الم جم
ام  ى ع ق  1413األول  14المواف

نة ة  1992 نوفمبر س ق بالرقاب والمتعل
دل  السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المع

  والمتمم،
  

ذي رق وم التنفي ى المرس م ــــوبمقتض
ي  06-455 ؤرخ ف دة  20الم ذي القع
ام ق  1427 ع نة  11المواف مبر س ديس

هيل  2006 ات تس دد كيفي ذي يح ال
ى  وقين إل خاص المع ول األش وص
اعي  ادي واالجتم يط الم المح

  واالقتصادي والثقافي،
  

ذي رق وم التنفي ى المرس ـــوبمقتض م ـ
ي  08-315 ؤرخ ف ام  11الم وال ع ش

ق  1429 نة  11المواف وبر س أكت
ي  2008 انون األساس من الق والمتض

ا ين لألسالك الخاص ب لموظفين المنتم
دل  ة، المع ة الوطني ة بالتربي الخاص

  والمتمم،
  

ذي رق وم التنفي ى المرس ـــوبمقتض م ـ
ي  10-03 ؤرخ ف ام 18الم رم ع  مح

ق  1431 نة  4المواف اير س  2010ين
ى  دخول إل روط ال دد ش ذي يح ال
تعمالها  يم واس ة والتعل مؤسسات التربي

  وحمايتها،

ذي رق وم التنفي ى المرس ـــوبمقتض م ـ
ي  10-04 ؤرخ ف ام  18الم رم ع مح

ق  1431 نة  4المواف اير س  2010ين
ة  داد الخريط ات إع دد كيفي ذي يح ال
يما  المدرسية وتنفيذها ومراقبتها، ال س

  منه، 2المادة 
  

ذي رق وم التنفي ى المرس ـــوبمقتض م ـ
ي  11-334 ؤرخ ف ام  22الم وال ع ش

ق  1432 نة  20المواف بتمبر س س
انو 2011 من الق ي والمتض ن األساس

ات  وظفي إدارة الجماع اص بم الخ
  اإلقليمية، 

  
ذي رق وم التنفي ى المرس م ــــوبمقتض

ي  16-226 ؤرخ ف دة  22الم ذي القع
ام  ق  1437ع نة  25المواف ت س غش

ي  2016 انون األساس دد الق ذي يح ال
  النموذجي للمدرسة االبتدائية،

  
  : يرسم ما يأتي

  
ى اّدة األول ادة  : الم ام الم ا ألحك طبق

المؤرخ  10-11من القانون رقم  122
ب ع 20ي ـف ـرج ق ـالمواف 1432ام ـ

نة 22 و س ادتين  2011 يوني  9والم
م  98و انون رق ن الق  04-08م

 1429محرم عام  15ي ـــؤرخ فـــالم
ق  نة  23المواف اير س  2008ين

ذا  دف ه اله، يه ذكورين أع والم
ة  ام المطبق د األحك ى تحدي وم إل المرس

  ة. على المطاعم المدرسي
  

  الفصل األول
  أحكام عامة

  
اّدة  ل : 2الم ي هيك م المدرس المطع

ه  ة، مهمت ة االبتدائي ة للمدرس مرافق
الل  ومي، وخ ير الي ية التحض األساس
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ة  ات غذائي ية، لوجب نة الدراس الس
ص،  كل حص متوازنة ساخنة أو في ش
دة  ا لفائ اء، وتوزيعه د االقتض عن
ة  ي المدرس ين ف ذ المتمدرس التالمي

ي  ها أو ف ة نفس دارس االبتدائي الم
  المجاورة. 

  
ق  ي مرف م المدرس ا أّن المطع كم
ليمة،  ية س ة مدرس مان تغذي لض
ال  ا مكم اطا اجتماعي ا نش باعتباره
للفعل التربوي والبيداغوجي، والرامية 

  : أساسا إلى ما يأتي
ير  - ن س ذ لحس درات التالمي ة ق تنمي

  دراستهم،
افؤ -  اف وتك دأ اإلنص يد مب تجس

ع  ين جمي رص ب ذالف لة  التالمي لمواص
  دراستهم،

ذ  - ليمة للتالمي تلقين مبادئ التغذية الس
ى  دهم عل ذاق وتعوي وتربيتهم على الم

  قواعد الصحة الغذائية،
ى  - ربيتهم عل ذ وت يس التالمي تحس

  مكافحة التبذير الغذائي وفرز النفايات.
  

اّدة  ي  : 3الم م المدرس وفر المطع يت
يما  زات، وال س ل وتجهي ى هياك عل

   منها:
  قاعة طبخ، - 
  قاعة إطعام،  - 
  مخزن،  - 
  تجهيزات الطبخ واإلطعام.  - 
  

اّدة ة : 4 الم دارس االبتدائي ن الم يمك
ية أن  التي ال تتوفر على مطاعم مدرس

ا تفيد، طبق ة  تس ات الخريط لمتطلب
ي  م مدرس المدرسية، من خدمات مطع

  . "مطعم مدرسي مركزي "يدعى 
  

اّدة  م المد : 5الم ل المطع ي يتكف رس
ة  ى المهم ادة عل زي، زي المرك

ادة  ي الم ذكورة ف ل  2الم اله، بنق أع
ي  ة الت دارس االبتدائي الوجبات إلى الم
ة  أة ومخصص ات مهي ى قاع وفر عل تت
وفر  ب أن يت ام. ويج ريا لإلطع حص
ى  زي عل ي المرك م المدرس المطع
رورية  ة الض رية والمادي الوسائل البش

  ّم:ــي تضـالت
  قل الوجبات، المستخدمين المكلفين بن- 
ي -  ة الت بخ المالئم زات المط تجهي

  تسمح بنقل الوجبات، 
ين -  ه وب ل بين ي تص ل الت يلة النق وس

ة  المدرسة أو المدارس االبتدائية التابع
  له. 

  
اّدة  س : 6الم يس المجل دد رئ يح

دير  ع م يق م دي، بالتنس عبي البل الش
ة  دارس االبتدائي ة، الم ة للوالي التربي

  رسي المركزي. التابعة للمطعم المد
  

اّدة  ة : 7الم ات الغذائي دم الوجب تق
بصفة مجانية للتالميذ إذا كانت حالتهم 

  تبرر ذلك. 
  

ادة  ذه الم ق ه ات تطبي دد كيفي تح
وزراء  ين ال ترك ب رار مش ب ق بموج
ة  ة والمالي ات المحلي ين بالجماع المكلف

  والتربية الوطنية والتضامن الوطني. 
  

اّدة  م : 8الم يير المطع ع تس يخض
دير  دّه م ي يع ام داخل ي لنظ المدرس
يق  ي، بالتنس ة المعن ة االبتدائي المدرس
اور، ويجب  يق والتش س التنس مع مجل
ة  ات العام ا للتوجيه ون مطابق أن يك

ادة  ي الم ا ف وص عليه ن  20المنص م
انون رق ـالق ـالم 04-08م ـ ـؤرخ فـ ي ـ

رم ع 15 ـمح ـالمواف 1429ام ـ ق ـــــ
  اله. والمذكور أع 2008يناير سنة  23

دير  ى م داخلي عل ام ال رض النظ يع
  التربية للوالية للمصادقة عليه. 
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  الفصل الثاني
  إنجاز المطاعم المدرسية

  
اّدة  از  : 9الم ة إنج من البلدي تض

ات  ق متطلب ية وف اعم المدرس المط
ة  ذا نمطي ية وك ة المدرس الخريط
ة  ية ومدّون اءات المدرس البن
يم  ا للتنظ ددة طبق زات، المح التجهي

  مول به. المع
  

يستجيب المطعم المدرسي : 10الماّدة 
اءات  روط البن نفس ش زي ل المرك

ادة  ي الم ذكورة ف زات الم  9والتجهي
  .أعاله

  
في حالة عدم توفر شروط : 11الماّدة 

ة  ي مدرس ي ف م مدرس از مطع إنج
ة  ة قاع ة تهيئ ن البلدي ة، يمك ابتدائي
ذات  ي ب ام المدرس ة لإلطع مخصص

ا مدرس ع مطعم ة، تتب يا المدرس
  مركزيا. 

  
يجب تخصيص فضاءات  : 12الماّدة 

ا،  اقين حركي ذ المع دة التالمي مهيأة لفائ
  عند إنجاز المطاعم المدرسية. 

  
اّدة  م  : 13الم ى المطع أ أو يلغ ينش

والي  ن ال رار م ب ق ي بموج المدرس
  بناء على اقتراح مدير التربية للوالية. 

  
اّدة  ت : 14الم ق المؤق ة الغل ي حال ف

م الم نة للمطع الل الس ي خ درس
باب،  ن األس بب م ية ألي س الدراس
الح  ع مص يق م ة، بالتنس من البلدي تض

ام  ة، إطع توى الوالي ى مس ة عل التربي
  التالميذ المستفيدين. 
  

  الفصل الثالث
  تسيير المطاعم المدرسية

  
  الفرع األول

  مجال تدخل البلدية
  

ادة  يير : 15الم ة تس من البلدي تض
ار  ي إط ية ف اعم المدرس ام المط األحك

  التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 
  

وص  ى الخص ف عل وبهذه الصفة، تكل
  بما يأتي:

تفيدين -  ذ المس وائم التالمي بط ق ض
دارس  ديري الم ن م ة م المقترح

  االبتدائية، 
ية  - اعم المدرس يانة المط مان ص ض

  ونظافة األماكن، 
اعم  - ير المط ن س مان حس ض

  المدرسية،
كلفون بتسيير توفير أعوان مؤهلين ي -

الت  يانة مح ليح وص ة وتص وحراس
ير  ذا تحض ية، وك اعم المدرس المط

  الوجبات وتوزيعها ونقلها،
اعم  - وين المط ى تم هر عل الس

ن  ليمة م ة الس المدرسية بالمواد الغذائي
اؤهم  م انتق ذين ت ونين ال رف المم ط
يم  ريع والتنظ ا للتش تالمها، وفق واس

  المعمول بهما،
تعم - ن اس ى حس هر عل ال الس

ية  اعم المدرس زات المط تجهي
  والمحافظة عليها،
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ي  - القيام بجرد وفحص المجرودات ف
ر  د تغيي ية وعن نة دراس ل س ة ك نهاي
اعم  يير المط ن تس ؤول ع ون المس الع

  المدرسية،
ضمان مراقبة جودة األغذية والمواد  -

  الغذائية،
ذ  - ة، للتالمي د الحاج ل، عن ضمان النق

ن االل نهم م تفيدين لتمكي اق المس تح
ت  رام مواقي بالمطعم المدرسي مع احت

  الدراسة.
  

اّدة  تخدمو : 16الم ع مس ب أن يتمت يج
دة  حة جي ية بص اعم المدرس المط
وابق  م س ون له نة وأالّ تك وأخالق حس

  تتنافى مع ممارسة مهامهم. 
  

يستفيد مستخدمو المطاعم  : 17الماّدة 
  المدرسية من دورات تكوينية. 

  
اّدة ا : 18 الم ن، طبق ريع يمك للتش

يير  ا، تس ول بهم يم المعم والتنظ
اط  ب األنم ية حس اعم المدرس المط

  : اآلتية
  االستغالل المباشر، -
ة أو  - ة البلدي ة العمومي المؤسس

  الوالئية،
  بالتفويض.  -
  

اّدة  يير  : 19الم ويض تس د تف عن
المطعم المدرسي، يعلم رئيس المجلس 
ة  دير التربي ي م دي المعن عبي البل الش

ة للوالية، و ن اتفاقي يرسل إليه نسخة م
رورية  دابير الض اذ الت ويض التخ التف

  طبقا للتنظيم المعمول به. 

  الفرع الثاني
  مجال تدخل مدير المدرسة االبتدائية

  
اّدة  ة : 20الم دير المدرس ف م يكل

االبتدائية، بالتشاور مع مصالح التربية 
ية  ة المدرس ال التغذي ي مج ة، ف للوالي

  : بما يأتي
د مخ - م تحدي ات المطع ف حاج تل

ة  الح البلدي ع مص المدرسي بالتنسيق م
  المعنية،

ة  - د التربي رام قواع ى احت هر عل الس
  الصحية والغذائية،

ن  - اقتراح قائمة التالميذ المستفيدين م
  المطعم المدرسي،

دول  - ق الج ى تطبي هر عل الس
  األسبوعي المقرر للوجبات الغذائية،

ادات الغذائ - يخ الع ة العمل على ترس ي
الحسنة لدى التالميذ المستفيدين وتقييم 

  أثرها.
  

اّدة ة : 21 الم دير المدرس ارس م يم
وان  ع األع ى جمي لطته عل االبتدائية س
ة  العاملين بالمطعم المدرسي. وفي حال
ات،  وان مخالف ؤالء األع اب ه ارتك
يس  ة رئ يخطر مدير المدرسة االبتدائي
اذ  ي التخ المجلس الشعبي البلدي المعن

دابير ة  الت دير التربي م م ة ويعل الالزم
  للوالية بذلك.

  
اّدة  يم : 22الم تخدمو التعل ق مس يراف

ة  ة والتغذي ة االبتدائي وإدارة المدرس
ن  تفيدين م ذ المس ية التالمي المدرس

  .اإلطعام المدرسي خالل فترة اإلطعام
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  الفرع الثالث
مجال تدخل مجلس التنسيق 

  والتشاور
  

اّدة  يق : 23الم س التنس ف مجل  يكل
ادة  ي الم ه ف وص علي والتشاور المنص

ن المرس 31 ـم ـوم التنفـ ـيذي رقـ م ــ
ي  226-16 ؤرخ ف دة  22الم ذي القع

ام  ق  1437ع نة  25المواف ت س غش
ة  2016 اله، بدراس ذكور أع والم

ا  ا فيم ات، خصوص ديم االقتراح وتق
  : يتعلق بما يأتي

  تركيبة الوجبة الغذائية وتوازنها،  -
ين ال - دى تحس يم م ة تقي ة الغذائي وجب

ذائي  امج الغ ع البرن ا م وتطابقه
  المعتمد،

ة  - تقدير مدى تجسيد األهداف التربوي
ن  نة م ة الحس ادات الغذائي المتعلقة بالع

  خالل سلوك التالميذ المستفيدين.
  

اّدة  س  : 24الم كيلة مجل ع تش توس
ه  وص علي اور المنص يق والتش التنس

ادة  ي الم ته  23ف الل جلس اله، خ أع
ة ل اعم المخصص يير المط تس

  : المدرسية، إلى
حة -  ظ الص ب حف ن مكت ل ع ممث

  البلدية،
ة  - تخدمي التغذي ن مس ل ع ممث

  المدرسية،
  ممثل الصحة المدرسية.  -

  
  
  
  

  الفصل الرابع
  مراقبة المطاعم المدرسية

  
اّدة  ة و/أو  : 25الم من البلدي تض

ام  رام األحك ة احت ة مراقب الوالي
يير التشريعية والتنظيمية في مجال  تس

  المطاعم المدرسية. 
اع  ع قط يق م ة بالتنس تم المراقب وت
ع  اون م ة وبالتع ة الوطني التربي
ز  رى، وترتك ة األخ ات المعني القطاع

  : أساسا على ما يأتي
  احترام المعايير الصحية،- 
ة  - د المتعلق ع القواع ة م المطابق

  بالنظافة،
  احترام توازن الوجبات. -
  

  الفصل الخامس
  أحكام مالية

  
اّدة   ادات  : 26الم جل االعتم تس

المخصصة من الدولة لتسيير المطاعم 
وزارة  يير ال ة تس ي ميزاني ية ف المدرس

  المكلفة بالجماعات المحلية. 
  

اّدة  ة  : 27الم دم كفاي ة ع ي حال ف
الموارد الضرورية لتغطية تعويضات 

ادة  ي الم ذكورين ف وان الم  15األع
ات  أعاله، تتلقى البلدية من الدولة إعان
ام  ا ألحك يير طبق ات التس ومخصص

م  199و 172المادتين  انون رق من الق
ي  11-10 ؤرخ ف ب ع 20الم ـرج ام ـ

ـالمواف 1432 نة  22ق ـ و س يوني
  والمذكور أعاله.  2011
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ة، : 28 الماّدة يمكن البلدية و/أو الوالي
اهمة  ة، المس ا المالي ب إمكانياتهم حس
اعم  ز المط ادة تجهي ز وإع ي تجهي ف

ي المدرسية. ك اهمة ف ا المس ا يمكنهم م
  تحسين الوجبات. 

  
تحدد كلفة الوجبة الغذائية  : 29الماّدة 

وزراء  ين ال ترك ب رار مش ب ق بموج
ة  ة والمالي ات المحلي ين بالجماع المكلف

  والتربية الوطنية. 
  

اّدة ذ : 30 الم اء التالمي ن أولي يمك
ة  اهمة مالي ديم مس ات تق والجمعي

ري ار التش ي إط ات، ف ين الوجب ع لتحس
  والتنظيم المعمول بهما. 

  
  
  
  

  الفصل السادس
  أحكام ختامية

  
اّدة  ام  : 31الم ع األحك ى جمي تلغ

ا  المخالفة لهذا المرسوم، وال سيما منه
م  وم رق ام المرس ؤرخ  70-65أحك الم

ي  ـذي القع 9ف ـدة عـ  1374ام ـ
ـالمواف نة  11ق ـ ارس س  1965م

  والمذكور أعاله. 
  

ادة  وم: 32الم ذا المرس ر ه  ينش
ميّة  دة الّرس ي الجري ف
ة  ة الجزائريّ للجمهوريّ

  الديمقراطيّة الّشعبيّة. 
  

  2018يناير  15الجزائر في 
  األولالوزير 

  أحمد أويحيى
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

  
 بوعات المدرسيةالديوان الوطني للمط

 المركز الوالئي للتوزيع والتوثيق التربوي
 ..................................... والية :ال
 
  

 
  بطاقـة اشتـراك

 
  

ة  ة الوطني مية للتربي رة الرس ي النش تراك ف ب االش ـه أطل ي أسفل ـا الممض أن
  حسب المعلومات التالية : 20للسنة المدنية ....

  
 : ................................................................................. . االسم

 . اللقب : .................................................................................
 ............. العنوان : ...................................................................

 . الهاتف : ...............................................................................
 . عدد النسخ : ...........................................................................

  
  دج. 200يرفق هذا الطلب بصك بريدي قيمته 

  
  

  اإلمضاء                                                                        
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