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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
    

وزارة التربية الوطنية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النشرة الرمسية 
 للتربيـة الوطنيـة 

 
 

. شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم اخلاصة وفتحها ومراقبتها. 
. إنشاء فروع للديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات. 
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الفهـرس 
 

مراسيم 
 

ــق 08 نوفمـرب  مرسوم تنفيذي رقم 432.05 مؤرخ يف 6 شوال عام 1426 املواف
2005، حيدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم اخلاصة وفتحها ومراقبتها. 

(ج ر ع 74 م يف 2005.11.13 ص.08) 
 

مرسوم رئاسي مؤرخ يف 27 شعبان عام 1426 املوافق أول أكتوبر ســنة 2005، 
يتضمن إاء مهام مدير الربجمة واملتابعة مبفتشية أكادميية اجلزائر. 

(ج ر ع 74 م يف 2005.11.13 ص.18) 
 

قرارات و مقرارات 
 

قرار وزاري مشترك مؤرخ يف 17 ذي القعدة عــام 1425 املوافـق 29 ديسـمرب 
ــمرب 1992، واملتضمـن  2005، يعدل القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف 26 ديس

إنشاء فروع للديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات. 
.2005.11 ص.16)  (ج ر ع 77 م يف 30

 
مناشيـر 

 
ــة التقنيـة  منشور رقم 06.02 مؤرخ يف 02 جانفي 2006، يتعلق باملعايري الدولي

لوصف األرصدة األرشيفية. 
 

آخر ما صدر من نصوص (لإلعالم)  
 

ــدة عـام 1426 املوافـق 10  مرسوم تنفيذي رقم 469.05 مؤرخ يف 8 ذي القع
ــل ووصـل التسـليم  ديسمرب 2005، حيدد شروط حترير الفاتورة وسند التحوي

والفاتورة اإلمجالية وكيفيات ذلك. 
(ج ر ع 80 م يف 2005.12.11 ص.18)  
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ــذي رقـم 432.05  مرسوم تنفي
ــوال عـام 1426  مؤرخ يف 6 ش
ــدد  املوافق 08 نوفمرب 2005، حي
شروط إنشاء مؤسسات التربيــة 
والتعليـم اخلاصـة وفتحـــها 

ومراقبتها. 
 

إن رئيس احلكومة، 
 

بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، 
 

ــان  وبناء على الدستور، السيما املادت
85-4 و 125 (الفقرة 2) منه، 

 
ومبقتضى األمر رقم 156.66 املؤرخ يف 
18 صفر عام 1386 املوافق 8 يونيــو 

ـات،  سنة 1966 واملتضمن قانون العقوب
املعدل واملتمم، 

 
ـؤرخ يف  ومبقتضى األمر رقم 58.75 امل

ـــق         20 رمضـان عـام 1395 املواف

26 سـبتمرب سـنة 1975 واملتضمــن 

القانون املدين، املعدل واملتمم، 
 

ـؤرخ يف  ومبقتضى األمر رقم 59.75 امل
ـــق         20 رمضـان عـام 1395 املواف

26 سـبتمرب سـنة 1975 واملتضمــن 

القانون التجاري، املعدل واملتمم، 
 

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

16 أبريل سنة 1976 واملتضمن تنظيــم 

التربية والتكوين، املعدل واملتمم، 
 

ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 07.88 امل
ــق  يف 7 مجادى الثانية عام 1408 املواف
ــة  26 يناير سنة 1988 واملتعلق بالوقاي

الصحية و األمن و طب العمل، 
 

ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 11.90 امل
يف 26 رمضـان عـام 1410 املوافــق     

ـات  21 أبريل سنة 1990 واملتعلق بعالق

العمل، املعدل و املتمم، 
 

ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 22.90 امل
ـــق         يف 27 حمـرم عـام 1411 املواف

18 غشت سنة 1990 واملتعلق بالسجل 

التجاري، املعدل و املتمم، 
 

ــم 31.90  ومبقتضـى القانــون رق
املـؤرخ يف 17 مجـادى األوىل عـام 
1411 املوافق 4 ديســمرب سـنة 1990 

واملتعلق باجلمعيات، 
 

ـؤرخ يف  ومبقتضى األمر رقم 07.95 امل
23 شعبان عام 1415 املوافق 25 ينــاير 

سنة 1995 واملتعلق بالتأمينات، 
 

ـؤرخ يف  ومبقتضى األمر رقم 03.01 امل
ــق  أول مجادى الثانية عام 1422 املواف
20 غشت سنة 2001 واملتعلق بتطويـر 

االستثمار، 
 

ـؤرخ يف  ومبقتضى األمر رقم 03.03 امل
ــق    19 مجادى األوىل عام 1422 املواف

19 يوليو سنة 2003 واملتعلق باملنافسة، 
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ـؤرخ يف  ومبقتضى األمر رقم 07.05 امل
18 رجب عام 1426 املوافق 23 غشت 

سنة 2005 الذي حيدد القاعدة العامة، 
 

ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ــر عـام  136.04 املؤرخ يف 239 صف

ــل سـنة 2004  1425 املوافق 19 أبري

واملتضمن تعيني رئيس احلكومة، 
 

ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  161.05 املؤرخ يف 22 ربيع األول ع

ــايو سـنة 2005  1426 املوافق أول م

واملتضمن تعيني أعضاء احلكومة، 
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام  265.94 املؤرخ يف 29 ربيع األول ع

ــنة 1994  1415 املوافق 06 سبتمرب س

الذي حيدد صالحيات وزيــر التربيـة 
الوطنية. 

 
يرسم ما يأيت  

 
ـادة 7  املادة األوىل : تطبيقا ألحكام امل

ــر رقـم 07.05 املـؤرخ يف       من األم
18 رجب عام 1426 املوافق 23 غشت 

سنة 2005 واملذكــور أعـاله حيـدد     
هذا املرسوم شروط إنشاء مؤسســات 
ــم اخلاصـة وفتحـها  التربية والتعلي

ـص              ومراقبتها، واليت تدعى يف صلب الن
" املؤسسات اخلاصة ". 

 
 
 

الفصل األول : أحكام عامة 
 

املادة 02 : ميكن املؤسسة اخلاصــة أن 
ــدا أو عـدة  تضم طورا تعليميا واح

أطوار. 
 

ـــة  املادة 03 : تلزم املؤسسة اخلاص
ــاعي التعليــمي  بتطبيق احلجم الس
ــه يف مؤسسـات التربيـة  املعمول ب
ـة  والتعليم العمومية التابعة لوزارة التربي

الوطنية. 
 

املادة 04 : ميكن املؤسسة اخلاصــة أن 
ـع يف  تنشئ ملحقة أو عدة ملحقات تق

إقليم الوالية موطن هذه املؤسسة. 
 

ــة  وميكن أيضا أن تنشئ أطوارا تعليمي
جديدة يف املؤسسة األصلية وأن تقـوم 

بتوسيع مقراا. 
 

ــترخيص  املادة 05 : ختضع طلبات ال
بإنشاء ملحقــات، وإنشـاء أطـوارا 
تعليمية جديدة و توسيع املقرات لنفس 
الكيفيات و اإلجراءات املطلوبــة يف 

املؤسسة األصلية. 
 

ــتعمل  املـادة 06 : ال ميكـن أن تس
املؤسسة اخلاصة التسميات املخصصـة 
ــة  ملؤسسات التربية و التعليم العمومي
التابعة لوزارة التربية الوطنية. وجيب أن 

ــارة            تكـون تسـميتها متبوعـة بعب
" اخلاصة ". 
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ــة اخلاصـة  املادة 07 : تلزم املؤسس
باإلعالن عن تكاليف التمدرس املتعلقة 
بكل طور تعليمي عن طريق اإللصاق. 

 
الفصل الثاين : إنشاء املؤسسة اخلاصة 

و فتحها 
 

الفرع األول : اإلنشاء 
 

ـة  املادة 08 : تنشأ لدى مفتشية أكادميي
ـن  اجلزائر أو مديرية التربية للوالية موط
ــة تتـوىل  املؤسسة اخلاصة جلنة خاص
ــة  دراسة طلبات إنشاء مدارس التربي

والتعليم اخلاصة. 
 

ــل طلـب  املادة 09 : جيب إيداع ك
ــين  ترخيص باإلنشاء، مرفقا مبلف تق
يتضمن على اخلصوص، شهادة مطابقة 
تسلمها هيئة املراقبة التقنية للبناء ووثيقة 
ـس أو  تثبت دفع كفالة من طرف املؤس
ــة املؤهـل لتمثيـل  مسؤول املؤسس
ـة  الشخص املعنوي، لدى مؤسسة مالي
ــر  عمومية لدى مفتشية أكادميية اجلزائ
ــة للواليـة موطـن  أو مديرية التربي
ــب مـدى  املؤسسة اخلاصة اليت تراق

مطابقته مع بنود دفتر الشروط،. 
 

ــب دفعـها  حيدد مبلغ الكفالة الواج
وكيفية حساا يف دفــتر الشـروط 

املذكور أعاله. 
 

املادة 10 : تحدد بنود دفتر الشــروط 
ـرار  املنصوص عليه يف املادة 9 أعاله، بق

من الوزير املكلف بالتربية الوطنية. 

ــاحب الطلـب  املادة 11 : يسلم ص
ــة  وصل إيداع بعد التحقق من مطابق

وثائق امللف التقين. 
 

ــة اخلاصـة  املادة 12 : تكلف اللجن
ــادة 8 أعـاله،  املنصوص عليها يف امل
بدراسة طلبات الــترخيص بإنشـاء 
ــف  مؤسسات خاصة على أساس املل
التقين و تقدمي رأيها للوزير املكلــف 

بالتربية الوطنية. 
 

ـيت  املادة 13 : تتشكل اللجنة اخلاصة ال
ـر  يرأسها مفتش أكادميية اجلزائر أو مدي

التربيـة للواليـة موطـن املؤسســة    
 اخلاصة من : 

ــة  بعنوان مفتشية األكادميية أو مديري
التربية : 

 
ــة املكلـف  . مدير أو رئيس املصلح

بالربجمة و املتابعة، 
ــة املكلـف  . مدير أو رئيس املصلح

بالتفتيش، 
ــة املكلـف  . مدير أو رئيس املصلح

بالتمدرس واالمتحانات، 
. مدير أو  رئيس املصلحــة املكلـف 

حبفظ الصحة املدرسية، 
. مفتش للتربية و التعليــم األساسـي 
ـر  يقترحه مفتش أكادميية اجلزائر أو مدي
التربية للوالية، موطن املؤسسة اخلاصة، 
ــن يقترحـه  . مفتش للتربية و التكوي

املفتش العام لوزارة التربية الوطنية، 
. مدير مؤسسة عمومية لكــل طـور 
تعليمي يقترحه مفتش أكادميية أو مدير 
التربية للوالية، موطن املؤسسة اخلاصة. 



 7

 

بعنوان الوزرات األخرى : 
 

ــن  . رئيس الس الشعيب لبلدية موط
املؤسسة اخلاصة أو ممثله، 

. ممثل عن مديرية الصحة للوالية، 
. ممثل عن مديريــة احلمايـة املدنيـة 

للوالية، 
ــة املكلفـة  . ممثل عن املصاحل الوالئي

باإلدارة احمللية، 
. ممثل عن مديريــة التعمـري والبنـاء 

والسكن للوالية، 
. ممثل عن مديرية الضرائب لوالية. 

 
ــة اخلاصـة أن تدعـوا،  ميكن اللجن
لالستشارة، كل شخص من شـأنه أن 
ــرا لكفاءتـه يف املسـائل  يفيدها نظ

املدرجة يف جدول أعمال أشغاهلا. 
 

ـة  املادة 14 : يعني أعضاء اللجنة اخلاص
ــدة  الذين ميثلون القطاعات األخرى مل
ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار 
ـاء  من الوزير املكلف بالتربية الوطنية بن
ـيت  على اقتراح من السلطات الوصية ال

ينتمون إليها. 
 

ويف حالة انقطاع عهدة أحد األعضاء، 
يتم استخالفه حسب األشكال نفسها، 
وخيلفه العضو اجلديد حــىت انتـهاء 

العهدة اجلارية. 
 

ـها  املادة 15 : تعد اللجنة اخلاصة نظام
ــه. و تتـوىل  الداخلي و تصادق علي
ــة اجلزائـر أو  مصاحل مفتشية أكادميي
مديرية التربية للوالية موطن املؤسســة 

اخلاصة، أمانة اللجنة. 

ــر  املادة 16 : جيب أن يبلغ قرار الوزي
املكلف بالتربية الوطنية الذي يرخــص 
ــاحب   بإنشاء املؤسسة اخلاصة إىل ص
ـداء  الطلب يف أجل ثالثة (3) أشهر ابت
من تاريخ إصدار وصل إيداع امللف. 

 
ــن أي حتفـظ أو طلـب  ويترتب ع
معلومات مكملة تقدم خــالل أجـل 
ـاء  ثالثة (3) أشهر املذكور أعاله، إرج

هذا األجل دون أن تتجــاوز املـدة   
ــة         الكلية احملددة لدراسة الطلب مخس

(5) أشهر. 
 

املادة 17 : جيب أن يكون كل رفـض 
ــة  لطلب رخصة إنشاء مؤسسة خاص
ــال و أن يبلـغ  من طرف اللجنة معلّ

كتابيا إىل صاحب الطلب. 
 

ــا  وميكن صاحب الطلب أن يرفع طعن
ــة يف  إىل الوزير املكلف بالتربية الوطني
ـاريخ  أجل شهر واحد (1) ابتداء من ت

ــف، ويتـم الفصـل        تبليغ رفض املل
ــذي يلـي  يف الطعن خالل الشهر ال

تاريخ إيداعه. 
 

الفرع الثاين : الفتح  
 

املادة 18 : خيضع فتح املؤسسة اخلاصة 
ــن  إىل مراقبة مسبقة للموقع بطلب م
املؤسس، تقوم ا املصاحل التقنية املؤهلة 
ــر أو مديريـة  ملفتشية أكادميية اجلزائ
ــة و مديريـة  التربية، ومديرية الصح
ــكن، ومصـاحل  التعمري والبناء والس
احلماية املدنية للوالية موطن املؤسســة 
ــروط  اخلاصة، اعتمادا على دفتر الش

املنصوص عليه يف املادة 9 أعاله. 
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ــترام بنـود دفـتر  ويف حالة عدم اح
الشروط، يرسل مفتش أكادميية اجلزائر 
ــة  أو مدير التربية للوالية مذكرة معلل
ــى  إىل املؤسس بعد مثانية (8) أيام عل

ــاريخ إجـراء املراقبـة     األكثر من ت
ــترام بنــود     املسبقة لدعوته إىل اح
دفـتر الشـروط يف أجــل حيـدد    

ــى أن ال يتجـاوز  باتفاق مشترك عل
الشهرين (2). 

 
ــل  بعد انقضاء هذا األجل و إذا مل ميتث
ــروط يلغـي  املؤسس لبنود دفتر الش
ـة  الوزير املكلف بالتربية الوطنية رخص
ـر  إنشاء املؤسسة اخلاصة بناء على تقري

تقدمه اللجنة اخلاصة. 
 

الفصل الثالث : مراقبة املؤسسة 
 

الفرع األول : املدير و املستخدمون 
 

املادة 19 : يدير املؤسسة اخلاصة بصفة 
ـه  فعلية و دائمة مدير، جيب أن تتوفر في

الشروط اآلتية : 
 

. أن يكون عمره مخسا وعشرين (25) 
سنة على األقل، 

. أن حيمل اجلنسية اجلزائرية، 
. أن يثبت : 

   
ــايل أو  * إما حيازة شهادة التعليم الع
ــها، و أقدميـة  شهادة معترف مبعادلت

مخس  (5)  سنوات من اخلربة املهنيـة  

على األقــل يف أنشـطة التدريـس 
والتكوين، 

* أو إما أقدمية عشر (10) سنوات من 
ــر  اخلربة املهنية على األقل، بصفة مدي
ــري  مؤسسة تعليم عمومية، إذا كان غ

حامل شهادة تعليم عال. 
 

ــة  . أن ال يكون قد حكم عليه بعقوب
خملة بالشرف، 

ــرض لعقوبـات  . أن ال يكون قد تع
تأديبية بسبب سلوك مناف لألخــالق 

املهنية، 
. أن يتمتع حبقوقه املدنية، 

. أن يقدم شهادة طبية تثبت أهليتــه 
البدنية و العقلية ملمارسة مهام مدير. 

 
جيب إعالم مفتش أكادميية اجلزائــر أو 
مدير التربية للوالية موطن املؤسســة 
اخلاصة عند أي تغيري للمدير يف أجــل 

ال يتجاوز الشهر الواحد (1). 
 

ــغور منصـب  املادة 20 : يف حالة ش
املدير خيلفه مؤقتا عضــو مـن هيئـة 

التدريس لفــترة ال تتجـاوز سـنة       
(6) أشهر. 

 
ــدد شـروط ممارسـة  املادة 21 : حت
ـة  مستخدمي التعليم يف املؤسسة اخلاص
ـح  يف دفتر الشروط الذي جيب أن يوض
ــوص الشـروط املتعلقـة  على اخلص
بالشهادات واملؤهالت البيداغوجية اليت 

ـــى           جيـب أن تكـون مماثلـة عل
األقل للشروط املطلوبة يف مؤسســات 

التعليم العمومية. 
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املادة 22 : جيب أن تعد املؤسسة اخلاصة 
ــه إىل تالميـذ  نظامها الداخلي وتعلن

ومستخدميها عن طريق اإللصاق. 
 

الفرع الثاين : التالميذ وحقوقهم 
 

ـة  املادة 23 : جيب على املؤسسة اخلاص
ـس  أن حتضر تالميذها للمشاركة يف نف
ــذ  االمتحانات اليت تنظم لفائدة تالمي

مؤسسات التعليم العمومية. 
 

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة بقــرار 
من الوزير املكلف بالتربية الوطنية. 

 
ــون العطـل  املادة 24 : جيب أن تك
املدرسية املمنوحة لتالميذ املؤسســات 
ــا  اخلاصة مطابقة للرزنامة اليت حيدده
الوزير املكلــف بالتربيـة الوطنيـة 

ملؤسسات التعليم العمومية. 
 

ــغ التالميـذ  املادة 25 : جيب أن يبل
ــالق للمؤسسـة  وأولياؤهم بكل إغ
ـة  اخلاصة يقرر بإرادة مؤسسها قبل ثالث
ــنة  (3) أشهر على األقل قبل اية الس

الدراسية اجلارية. 
 

ــوة القـاهرة، إذا  غري أنه يف حالة الق
ــف  توجب على املؤسسة اخلاصة توقي
ــاء السـنة  نشاط املؤسسة اخلاصة أثن

الدراسية، فإنـه يتعني على املؤسـس  
 
 

أن خيرب فورا مفتش أكادميية  اجلزائر أو 
مدير التربية للوالية موطن املؤسســة 
ـة  اخلاصة الذي يتوىل تسيريها حىت اي

السنة الدراسية. 
 

الفرع الثالث : املراقبة البيداغوجية 
 

ــات ممارسـة  املادة 26 : حتدد كيفي
املراقبة البيداغوجية و اإلداريــة علـى 
ــها يف  املؤسسة اخلاصة املنصوص علي
ـؤرخ  املادة 19 من األمر رقم 07.05 امل

ــق        يف 18 رجـب عـام 1426 املواف
ـاله،  23 غشت سنة 2005، املذكور أع

ــر املكلـف بالتربيـة  بقرار من الوزي
الوطنية. 

 
ـة  املادة 27 : جيب على املؤسسة اخلاص
أن تقوم مبسك كل الوثائق البيداغوجية 
واإلدارية املتعلقة بالتالميذ واملسـتخدمني 
ــهر  املذكورة يف دفتر الشروط، والس

على حتيينها. 
 

ــق املؤسسـة  املادة 28 : إذا كان غل
ـــوص  اخلاصة، فوريا كما هو منص
ــر رقـم  عليه يف املـادة 27 من األم
ـام 1426  07.05 املؤرخ يف 18 رجب ع

ـور  املوافق 23 غشت سنة 2005 واملذك
ــدود  أعاله، ميكن نقل التالميذ يف ح
عدد املقاعد البيداغوجية املتوفــرة، إىل 
مؤسسات التعليــم العموميـة حـال 

استيفائهم لشرطي السن واملستوى. 
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الفصل الرابع : أحكام خاصة وختامية 
 

املادة 29 : متنح املؤسسات اخلاصة اليت 
ــهر  متارس نشاطها مهلة ثالثة (3) أش
كي متتثل ألحكام هذا املرسوم ابتــداء 
ــدة الرمسيـة  من تاريخ نشره يف اجلري
ــة  للجمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطي

الشعبية. 
 

ـدد  املادة 30 : بعد انقضاء األجل املُح
ــرب املؤسسـة  يف املادة 29 أعاله، تعت

اخلاصة اليت تزاول نشاطها و مل متتثـل  
 

ألحكام هذا املرسوم يف وضعية ممارسة 
ـام  نشاط غري قانوين وتطبق عليها أحك
ـب  األمر رقم 07.05 املؤرخ يف 18 رج
عام 1426 املوافق 23 غشت سنة 2005 

واملذكور أعاله. 
 

املادة 31 : ينشر هــذا املرسـوم يف 
ــة  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائري

الدميقراطية الشعبية. 
 

اجلزائر يف 08 نوفمرب 2005 
رئيس احلكومة 
أمحد أوحيي  

  
   

 ����

 
 

ــر سـنة  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 27 شعبان عام 1426 املوافق أول أكتوب
2005، يتضمن إاء مهام مدير الربجمة واملتابعة مبفتشية أكادميية اجلزائر. 

 
مبوجب مرسوم رئاسي مؤرخ يف 27 شعبان عام 1426 املوافق أول أكتوبر ســنة 2005 
ــية أكادمييـة  تنهى مهام السيد عبد القادر رمحاين، بصفته مديرا للربجمة واملتابعة مبفتش

اجلزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.  
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  
وزارة التربية الوطنية  

 
ــؤرخ يف    قرار وزاري مشترك م

ـق     17 ذي القعدة عام 1425 املواف

29 ديسمرب 2005، يعدل القــرار 

ــترك املـؤرخ يف      الوزاري املش
26 ديسـمرب 1992، واملتضمــن 

ــوان الوطـين  إنشاء فروع للدي
لالمتحانات واملسابقات. 

 
إن وزير التربية الوطنية، 

 
ووزير املالية، 

 
ـــؤرخ يف        مبقتضـى األمر 35.76 امل
16 ربيع الثــاين عـام 1396 املوافـق      

ـة  16 أفريل 1976 واملتعلق بتنظيم التربي

والتكوين، 
 

ــؤرخ  ومبقتضى القانون رقم 09.84 امل
يف 2 مجادى األوىل عام 1404 املوافــق 
ــم  4 فيفـري 1984 املتضمـن التنظي

اإلقليمي للبالد، 
 

ومبقتضى املرسوم رقم 79.84 املــؤرخ 
يف أول رجـب عـام 1404 املوافــق     

ــدد أمسـاء  03 أفريل 1984 الذي حي

الواليات ومقارها، 
 

ـؤرخ  ومبقتضى املرسوم رقم 179.86 امل
يف 29 ذي  القعدة عام 1406 املوافـق  

 

أوت 1986 املتعلق بالتصنيف الفرعــي 
للمناصب العليا يف بعــض اهليئـات 

املستخدمة، 
 

ـؤرخ  ومبقتضى املرسوم رقم 138.04 امل
يف 296 ربيع األول عام 1425 املوافــق 
26 أبريل سنة 2004، واملتضمن تعيـني 

أعضاء احلكومة، 
 

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 94.89 
ــام 1409  املؤرخ يف 16 ذي القعدة ع
ــوان 1989 واملتضمـن  املوافق 20 ج
ــوان وطـين لالمتحانـات  إنشاء دي

واملسابقات، 
 

ــوزاري املشـترك  ومبقتضى القرار ال
ـق  املؤرخ يف 15 رجب عام 1410 املواف
11 فيفـري 1990 املتعلـق بـالتنظيم 

ــات  الداخلي للديوان الوطين لالمتحان
واملسابقات، 

 
ــوزاري املشـترك  ومبقتضى القرار ال
املؤرخ يف 2 رجب عام 1413 املوافــق  
ــاء  26 ديسمرب 1992، واملتضمن إنش

ــين لالمتحانـات  فروع للديوان الوط
واملسابقات. 

 
يقرران ما يلي  

 

ـادة األوىل  املادة األوىل : تعدل أحكام امل
ـترك  (الفقرة 2) من القرار الوزاري املش
املؤرخ يف 2 رجب عام 1413 املوافــق  
ــور  26 ديسمرب 1992، املعدل واملذك

أعاله كما يأيت : 
 



 12

 

" املادة األوىل :……………………… 
ــين  حتـدث فـروع للديـوان الوط
ـي  لالمتحانات واملسابقات يف أم البواق
ـعيدة  وباتنة وجباية والبليدة واجلزائر وس

وعنابة، ووهران وغرداية. 
 

ـرار  املادة 02 : يعدل امللحق املرفق بالق
ــب  الوزاري املشترك املؤرخ يف 2 رج
ـمرب 1992،  عام 1413 املوافق  26 ديس
املعدل واملذكور أعاله كما هو حمــدد 

يف اجلدول امللحق ذا القرار. 
 

املادة 03 : ينشر هذا القرار يف اجلريدة 
الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

الشعبية. 
 

اجلزائر يف 26 ديسمرب 1992 
عن وزير التربية الوطنية 

األمني العام 
بوبكر خالدي 

عن وزير املالية 
األمني العام 

عبد الكرمي لكحل  

اجلدول املرفق 
 

مديريات التربية امللحقة بالفروع مكان إقامة الفرع 
أم البواقي، قسنطينة، تبسة، ميلة، خنشلة أم البواقي 

باتنة، بسكرة ، مسيلة، سطيف باتنة 
جباية، برج بوعريريج، البويرة، جيجل جباية  

البليدة، تيبازة، املدية، عني الدفلى، الشلف  البليدة 
اجلزائر، متانغست، إليزي، بومرداس، تيزي وزو اجلزائر  

ــاس، سعيدة  سعيدة، معسكر، تيارت، النعامة، البيض، سيدي بلعب
تيسمسيلت، بشار 

عنابة، الطارف، سوق أهراس، سكيكدة، قاملة عنابة 

وهران، عني متوشنت، تلمسان، مستغامن، غلــيزان، أدرار، وهران  
تندوف 

غرداية، األغواط، ورقلة، الوادي، اجللفة غرداية 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي والتوجيه واالتصال 
املديرية الفرعية للتوثيق  

الرقم : 02 / 2005 
 

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
إىل 

السيدة مفتشة أكادميية اجلزائر 
السيدات والسادة مديري التربية 

 
 

ـة  املوضوع : املعايري التقنية الدولي
لوصف األرصدة األرشيفية. 

 
املرجع : التقنني العام والدويل للوصف 

  ISAD – G األرشيفي
 

املرفقات :  
. وثيقة ملخصة للتقنني املذكور 

ــات  . منوذج لوصف رصيد االمتحان
واملسابقات املدرسية واملهنية 

 
إذا كانت الوظيفة األساسية لوثــائق 
األرشيف ال تكمن يف حفظ الذاكــرة 
ــانت  وصيانتها فحسب، حىت وإن ك
ـع  هذه الوظيفة أساسية و تقليدية وتطب
ــة حبفـظ  نشاطات املؤسسات املكلف
وتسيري األرشيف. إمنا تكمن فضال عن 
ـة  ذلك، و بدرجه أهم، يف نوعية وطبيع
املعلومات اليت تتضمنها هذه الوثائق،  

 
 

باعتبارها مصادر غنيــة باملعلومـات، 
ـادر  وتنفرد عن تلك اليت تتضمنها مص
ــع  أخرى، على أساس الوثيقة هي املنب

األول لذلك. 
 

ولتكون هذه الوثائق مؤهلــة لتـؤدي 
الوظيفة الثانية، فإن معاجلتها جيــب أن 

خيضع ملعايري مقننة، ومتفق عليها. 
 

ـال  لذا فإن هذا املنشور يهدف إىل إدخ
ـف  معايري التقنيـن العام والدويل للوص
األرشيفي ISAD–G يف عمليات وصف 
األرصدة األرشيفية اخلاصــة بقطـاع 
ــا  التربية الوطنية، قصد إعطائها وصف
ــا، حـىت   مطابقا للمعايري املعمول
تشكل جمموع األرصدة، فعال، مصادر 
معلومات، يعتمد عليــها ألغـراض 

الدراسة والبحث والتقييم. 
 

ودف هذه املعايري التقنية للوصف إىل 
ما يلي : 

 
ــف موحـد ومنسـجم  . توفري وص
ــيفية  وهادف وواضح لألرصدة األرش

احملفوظة، 
ــات  . تسهيل البحث و تبادل املعلوم

حول األرشيف، 
. استعمال معطيات متفق عليها، 

ــف  . جعل الوصف الصادر عن خمتل
ــام  مصاحل األرشيف مدرج ضمن نظ

معلومات موحد. 
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مضمون التقنني العام الدويل للوصف 
األرشيفي 

 
حيتوي مضمون التقنيني املذكــور يف 
صيغته املوسعة (املستوى األول) علــى 
ــل حقـل  سبعة حقول، و يتضمن ك
جمموعة من العناصر. إال أن ما يتميز به 
هذا املستوى، أنه معمقــا وشـامال 
ـة  ويناسب خاصة طبيعة األرصدة احملفوظ
على مستوى املؤسسات الوطنية املكلفــة 
ــتوى  باألرشيف الوطين. لذا فإن املس
ـب،  الثاين هو األبسط واألسهل واألنس
ــة  العتماده يف وصف األرصدة اخلاص

بقطاع التربية. 
 

جمال التطبيق 
 

إن إدخال هذه املعايري التقنية للوصـف 
ــيفية  األرشيفي، خيص األرصدة األرش
ــدة طويلـة،  اليت يتم االحتفاظ ا مل
ــد   ألمهيتها املعلوماتية. لذا فإن الرصي
الذي يكون حمل وصف، وفق هــذه 
املعايري، جيب أن تتوفر فيه الشــروط 

األساسية التالية : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. احلجم، 
. الفترة اليت يغطيها، 

. األمهية اإلدارية و املعلوماتية للرصيد، 
 

استعمال املعايري املذكور على مستوى 
قطاع التربية 

 
ــري التقنيـة يف  إن استعمال هذه املعاي
ــة،  معاجلة وثائق أرشيف قطاع التربي
سيحضر مستقبال، إلنشــاء قـاعدة 
ـاص  معطيات تثري نظام املعلومات اخل
بالقطاع. لذلك فإن كل مديرية للتربية 
عليها تقوم باختيار رصيدا واحد فقط، 
يكون مســتوفيا للشـروط السـابقة 
الذكر، و تقوم مبعاجلته وفـق قواعـد 
التقنيني املذكــور، حسـب عنـاصر 
املستوى الثاين املرفق. علما بأن  هــذا 
ـى  املوضوع سيكون  حمور أشغال امللتق
الوطين املقبل، حيث ســيتم تناولـه 

بشكل أعمق. 
 

اجلزائر يف 02 جانقي 2006 
عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه 

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
عباسي براهيم 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية 

 

الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية 
املركز الوالئي للتوزيع والتوثيق التربوي 

والية :...................................... 
 

بـطـاقـة اشـتـراك 
 

 
أنـا املمضـي أسفلـه أطلـب االشتراك فـي النشـرة الرمسيـة للتربيـة 

 
السنة املدنية ....20 حسب املعلومات التالية 

 
االسم : ................................................................... 
اللقب : ................................................................... 
العنوان : .................................................................. 
اهلاتف : .................................................................. 
عدد النسخ : .............................................................. 

 
 

  يرفق هذا الطلب بصك بريدي قيمته 200 دج 
 

اإلمضاء 
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