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  الرمسية النشرة
  للتربيـة الوطنيـة 
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  2015اجلائزة املدرسية ملؤسسة السالم و التعاون.  
  حتت تصرف وضع حمالت)SATEF( و )CeLA(.  
 مؤسسات خبدمة الوطنية بالتربية األسالك اخلاصة بعض وضع 

  .بالنقل املكلفةالتكوين 
 وعملها وتنظيمها اجلزائرية بفرنسا الدولية املدرسة إحداث.  
 للتربية الوطنية اللجنة يفني املوظف لألعضاء غري املمنوح التعويض مبلغ 

  .والثقافة والعلوم
 الوطنية التربية وزارة تسيري يف ميزانية اعتماد نقل.  
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  الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية 
  وزارة التربية الوطنية

 األمني العام
  2014/ع.أ/و.ت.و/4: رقم ال
 

  السيدات والسادةإىل 
  

  لوالياتلالتربية مديري 
  

ميدانية بشأن  استشارة: املوضوع
  .املدرسي الوسط يف العنف ظاهرة

  
املنـوال  : 1 امللحـق  :املرفقات

تنظـيم  : 2 امللحق -االستشاري
توزيـع  : 3امللحـق   -العمليات 
  .الواليات

   
تعترب املدرسة الوحـدة الوظيفيـة   
للمنظومة التربوية الكتساب العلم 
واملعرفة من خالل مناهجها املتنوعة 

إضـافة إىل  . يف خمتلف اـاالت 
ذلك، فهي الفضاء األمثل للتنشئة 
االجتماعية؛ إذ تسعى إىل إعـداد  
التالميذ للعيش يف اتمع واملسامهة 

وتدريبـهم علـى   يف بناء دعائمه، 
احترام قيمه الروحية واألخالقيـة  
واملدنية؛ كما تقوي فـيهم نزعـة   
املواطنة وما يترتـب عنـها مـن    
سلوكات ومواقف تساعدهم على 
معرفة احلقوق والواجبات وإدراك 
أمهية ودور كل جانـب، وكـذا   

ممارسة ثقافة السلم ونبذ العنـف،  
  . إخل
  

ومن هذا املنطلق، واعتبارا لـبعض  
العنف اليت بدأت تظهـر يف  بوادر 

الوسط املدرسي، واليت أقل ما يقال 
عنها، إا تسيء إىل وظيفة املدرسة 

وتتمثل هذه البـوادر يف  . ومسعتها
بعض السلوكات السلبية الدخيلـة  
على املؤسسات التربوية اليت حترص 
 على مقاومتها وصـدها مبختلـف  

غري أنه . األشكال والطرق التربوية
قلتها، يسـتوجب  وعلى الرغم من 

على مجيع املشـتغلني يف قطـاع   
التربية الوطنية وشركائهم الـتفطن  
هلا وجعلها حمل اهتمام دقيق، نظرا 
النعكاساا السلبية علـى الفـرد   
واتمع عموما واملؤسسة التربوية 

ولذلك، ينبغي تقـدير  . خصوصا
ــا   ــد مظاهره ــا وحتدي حجمه
وتشخيص أسباا وتقدير آثارهـا  

ن السبل للوقاية واحلد وانتهاج أحس
  .منها

   
وعليه، فإن وزارة التربية الوطنية قد 
أبدت اهتماما كبريا ذه البـوادر  
اليت بدأت تظهر هنا وهناك، قبـل  
استفحاهلا؛ ومن مثة، فهي تسـعى  
ــع،  إىل حتســيس وتوعيــة اجلمي
والسيما املشتغلني يف حقل التربية 
وكل الشركاء الفاعلني، خبطـورة  
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تسعى إىل إثـارة   املوضوع؛ كما
اهتمامهم وحثهم على املشـاركة  
يف حتليل هذه الظاهرة من منطلـق  
معايشتهم هلا ميدانيا، والتعبري عـن  
آرائهم ومقترحام، دف إجيـاد  
اآلليات الضرورية للوقاية واحلـد  

  .منها
  
  حماور املنوال االستشاري -1
  

لتحقيق هذا املسعى، وكمرحلـة  
ة أوىل، تــنظم استشــارة ميدانيــ

بتدارس احملاور الستة الـواردة يف  
امللحـق  (املنوال االستشاري املرفق 

  :؛ وهي كاآليت)01
  

تقدمي رؤية حول ظـاهرة   -1.1
العنف يف الوسط املدرسي وفـق  

  ؛الواقع امليداين املعيش
تقدير حجم ظاهرة العنف  -2.1

  ؛يف الوسط املدرسي
ــف  -3.1 ــواع العن ــد أن حتدي

  ؛املسجلة
  ؛واألسبابحصر العوامل  -4.1
تقدير اآلثار املترتبـة عـن    -5.1

  ؛ العنف يف الوسط املدرسي
تقدمي املقترحات الوقائيـة   -6.1

  .والعالجية
   

اإلجراءات والتدابري العمليـة   -2
اليت يتعني القيام ا على مستوى 

  )02امللحق (مديريات التربية 
  

يف مرحلة أوىل، ومبوازاة ما تقـوم  
من إعداد  به وزارة التربية الوطنية

لتنظيم ندوة وطنية موسعة، جتمـع  
كل األطراف املعنية لتدارس هـذه  
القضية، وذلك من أجـل ضـبط   
ــة  ــة، وقائي ــتراتيجية إجرائي إس
وعالجية ضد خماطر هذه الظاهرة 
االجتماعية، يطلب مـن مـديري   

  :التربية ما يلي
  

  تشكيل فريق عمل -1.2
  

ينصب، على مستوى كل مديرية 
للتربية، فريق عمل يترأسه مـدير  
التربية، حيث يتشكل هذا الفريق 
من ثالثة مفتشني وثالثة مـديرين  

واحد لكل طور (وثالثة مدرسني 
، باإلضـافة إىل  )تعليمي ولكل فئة

مستشارين للتربيـة ومشـرفَني   
تربويني ومديرين ملراكز التوجيـه  

جانـب   واإلرشاد املدرسـي إىل 
جمموعة من الشركاء االجتماعيني 

ويل تلميذ : مجعية أولياء التالميذ(
من كل طور، وممثل عـن كـل   

هـذا وميكـن   ). نقابة معتمـدة 
االستعانة بذوي اخلربة والكفـاءة  
من داخـل وخـارج القطـاع    
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علـم  (كالباحثني يف هذا اـال  
...) النفس، علـم االجتمـاع،  

األمـن،  (واملهتمني ذه الظاهرة 
  ...). لدرك الوطين،ا

  :ومن مهام الفريق
  

إجراء استشـارة ميدانيـة    -1.1.2
واسعة، وفقا للمنوال االستشاري، 
تشمل مجيع أفراد اجلماعة التربوية 
على مستوى كافـة املؤسسـات   
التربوية، مبا فيهم التالميذ، يتـوىل  
تنظيمها املديرون واملفتشـون، مث  
مجع البيانات واملعلومات املطلوبـة  

وصلتها يف شكل تقرير والئـي  وح
 .وفق احملاور املدرجة يف املنوال

حيول التقرير خبتم مدير التربية إىل 
األمانة العامة لوزارة التربية الوطنية 

ويف نفس . 30/01/2014قبل تاريخ 
الوقت، حتول نسخة إىل الواليـة  
املمثلة للجهة وفقا جلدول التوزيع 

  ).03امللحق رقم (املرفق 
  

املتابعة والسهر على جنـاح   -2.1.2
عملية سرب اآلراء اليت سـتوجه يف  
شكل استبيان تشخيصي يتم عرضه 
على األرضية املعلوماتية للـديوان  
الوطين للتعليم والتكوين عن بعد، 
حول املشـكالت الـيت يعانيهـا    
املراهقون املتمدرسـون، حيـث   
ستشمل عينة من تالميـذ السـنة   
الرابعة متوسط وتالميـذ مرحلـة   

لتعليم الثانوي يف بعض املؤسسات ا
التعليمية عرب الوطن واليت ستكون 

 .حمل مذكرة الحقة بأدق تفاصيلها
  

  حوصلة التقارير جهويا -2.2
  

تنظم مديريات التربية للواليـات  
امللحق (املمثِّلة واحملددة يف  12الـ 
، لقاء جهويا جيمع بضـع  )03رقم 

أفراد من فرق الواليات امللحقـة،  
إجناز حوصلة عامة تعكـس  قصد 

املعلومات والبيانات واملقترحـات  
وفق احملاور الستة، على مسـتوى  
اجلهة، وذلك حـىت تعـرض يف   
احملاضرة املرئية الوارد شـرحها يف  

  .النقطة املوالية
  

  املشاركة يف احملاضرة املرئية -3.2
  

يعني مخسة أفراد من فريـق كـل   
) ميثلون خمتلـف الفئـات  (والية 

ضــمن املشــاركني يف ليكونــوا 
 visioconférenceاحملاضرة املرئية 

اليت ستنظمها وزارة التربية الوطنية 
حول هذا املوضوع مع مـديريات  

املمثِّلـة،   12التربية للواليات الـ 
 08/02/2014وذلك يوم السـبت  
  ).10.00(على الساعة العاشرة 
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  :مالحظات
تتابع بقية الواليات األخـرى،   -

املرئية من مواقعهـا دون  احملاضرة 
  تدخل؛

حيضر ستة تالميذ يف كل والية  -
مـن   3ومن الطور املتوسـط   3(

  ؛)الطور الثانوي من اجلنسني
يفسح اـال، يف الواليـات    -

متدخلني علـى   4املمثلة، ليتدخل 
األكثر، حيث يتناول كل واحـد  
نقطة أو أكثر من النقاط السـت  

 .احملددة يف املنوال، بإجياز
  

يف األخري، جيدر التـذكري بـأن   
التكفل ذا املوضوع ال يتـأتى إال  
بتضافر جهود اجلميع وبالتعـاون  
  والتشاور مع كل الفاعلني يف قطاع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التربية الوطنية وشركائه وكـذلك  
مع خمتلف اجلهـات ذات الصـلة   
املباشرة أو غـري املباشـرة ـذه    

وستدعم كل اجلهود اليت . الظاهرة
مل على الوقاية من العنـف يف  تع

الوسط املدرسي، من أجل وضـع  
صمام أمان يقي املدرسة من تبعات 
بعض السلوكات السلبية الدخيلـة  

  . عليها
  

ولذا، فالشك أنكم لن تدخروا أي 
جهد يف إعطاء هـذا املوضـوع   

  .األمهية والعناية اليت يستحقها
  

  2014جانفي  2اجلزائر يف 
  األمني العام بالنيابة

   موسى خبيت. ن
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 01امللحق رقم 
  

منوال استشاري حول العنف يف 
  الوسط املدرسي
  

تقدمي رؤية حـول ظـاهرة     -1
العنف يف الوسط املدرسي وفـق  

 اخلصوصية امليدانية
  

يف هذا اإلطار ينبغي تقدمي رؤيتكم 
حول العنف يف الوسط املدرسـي،  
وذلك مبا يتالءم مع مـا تعيشـه   

  .املؤسساتاجلماعة التربوية يف 
 

تقدير حجم ظاهرة العنف يف  -2
  الوسط املدرسي

  
ويف هذا احملور ينتظر تقدير حجـم  
الظاهرة حسب حـدوثها ضـمن   
نطاق املؤسسة التعليميـة مبراعـاة   
خصوصياا احمللية، مـع ضـرورة   
االحتراز يف التقدير من االنسـياق  
ــاءات  ــات واإلحي وراء االنطباع
اإلعالمية اليت يذهب بعضـها يف  
اجتاه التضخيم والتهويل أو يف اجتاه 
التقليل من حجم الظاهرة، وهنـا  

  :ميكن حتديد 
احلاالت اليت كانت حمل تقارير  -

  كتابية؛
احلاالت اليت كانت حمل تقارير  -

  شفوية؛

  احلاالت اليت كانت حمل معاينة؛  -
احلاالت اليت عاجلتـها جمـالس    -

  . التأديب
 
  حتديد أنواع العنف املسجلة –3
  

يف هذا احملور ينبغي ذكـر أنـواع   
العنف وتصنيفها حسب الدرجات 

ويعترب ضبط . من منظورها امليداين
أصناف العنـف ودرجاتـه أوىل   
اخلطوات اليت تسمح بتقدير اجلهد 

وينبغي . املطلوب ملواجهة الظاهرة
ذكر حاالته يف الفترة احملددة ما بني 

ــية  ــنة الدراس  2012/2013الس
لسنة الدراسية والفصل األول من ا

2013/2014.  
  
  حصر العوامل واألسباب –4
  

يتم حتديد هذه األسباب مصـنفة  
وفق أنـواع العنـف املعاينـة يف    

وميكن يف هـذا البـاب   . امليدان
االستعانة بالدراسات اليت بـادرت  

ـ   واإلرشـاد   ها مراكـز التوجي
  :املدرسي واملهين

عوامــل داخليــة بالنســبة إىل  -
ــة  ممارســة (املؤسســات التربوي

السلطة، صـعوبات العالقـات،   
ــؤطرين، صــعوبات  مواقــف امل

 ؛ ...)التواصل، احلياة املدرسية 
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عوامل خارجيـة بالنسـبة إىل    -
اقتصادية، (املؤسسات التربوية 

 ؛...)اجتماعية
 .عوامل أخرى -
 
تقدير اآلثار املترتبة عن العنف  –5

  يف الوسط املدرسي
  

مهما كان نوع العنف وشكله يف 
فإن له آثارا سلبية  املدرسيالوسط 

نفسية واجتماعية واقتصادية أقلها 
الغياب املتكرر للتلميذ أو األستاذ، 
تدين وتراجع مستوى التحصـيل  

فعل عدوانية لدى  الدراسي، ردات
الضحية حيال احمليط، بالتكسري أو 
إحلاق األذى بالـذات أو بـالغري،   
االستقالة من العمل أو العـزوف  

  ...عنه

حال  ملنظور يكون تقديرمن هذا ا
  . الوضعية يف امليدان

  
تقدمي املقترحـات العالجيـة    -6

  :والوقائية
 

تستخلص املقترحات العالجية من 
احملاور السابقة مع حتديد اجلهـات  
املسؤولة واألدوار املسندة إىل كل 
طرف معين بالتـدخل يف معاجلـة   

 :الظاهرة
يف  التسامح ونبذ العنف قيمنشر  -

الوسط املدرسي عن طريق تقـدمي  
يقوم بعرضها  دروس أو حماضرات،

األساتذة واملختصـون يف التربيـة   
  وعلم النفس،إخل 

االهتمام باألنشـطة الرياضـية    -
  ...والثقافية والفنية واالجتماعية
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  02امللحق رقم 
  تنظيم العمليات

    
  املالحظات  اآلجال   العمليات التنظيمية  الرقم

1  

  
تشكيل فريق عمل للوالية وفق 

  يف املنشور ما ورد
  

  قبل
  2014جانفي  10

بإشراف مدير 
  واليةلكل التربية 

تقرير حوصلي للوالية إجناز   
  مضمون املنوالوفق 

   25إىل  11من 
  2014جانفي 

يف الفريق املشكل 
  لواليةا

2  

  
إىل  التقرير احلوصليإرسال 

وزارة التربية لمانة العامة األ
إىل منه الوطنية وتوجيه نسخة 
  الوالية املمثلة

   

  صيلة احلاستقبال   2014جانفي  30

3  

  
مبشاركة  تقوم الوالية املمثلة

أفراد من خمتلف الواليات 
التقرير جهويا حبوصلة  امللحقة

   املرئية لتقدميه يف الندوة
  

جانفي إىل  31من 
  2014 فيفري 05

 إعداد احلصيلة
   اجلهوية

4  

املرئية اليت  الندوةاملشاركة يف 
  .تنظمها وزارة التربية الوطنية

متدخلني بعرض تقرير  4قيام 
   بإجيازاجلهة 

  السبت 
   2014 فيفري 08

 ساعةالعلى 
10:00  

 وفقالتدخل 
احملاور املسطرة 

 جمال التوقيتو
  املمنوح

5  

  
رة ايقوم الفريق املركزي بوز

 بإجناز احلصيلة التربية الوطنية
الوطنية من خالل التقارير 

  .، حتسبا للندوة الوطنيةالوالئية
  

  ابتداء من
  إعداد تقرير وطين  2014 فيفري 09 
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   03امللحق رقم 
  

  10الساعة  08/02/2014خالل الندوة املرئية ليوم  توزيع الواليات
  

  الواليات امللحقة  الواليات املمثلة  الرقم
  
01  
  

  عنابة  عنابة 
 أهراس.س - الطارف – قاملة – سكيكدة

  
  باتنة  باتنة   02

 خنشلة - تبسة -أم البواقي
  
 سطيف  سطيف  03

 ميلة - عريريج.ب.ب - قسنطينة – جيجل
  
 تيزي وزو  تيزي وزو  04

 بو مرداس -  البويرة – جباية
  
 اجلزائر الغربية   اجلزائر الغربية  05

 تيبازة -  الوسطىاجلزائر  - اجلزائر الشرقية
  
  البليدة  البليدة  06

 عني الدفلى -  املدية –الشلف
  
 بلعباس .س بلعباس.س  07

 تيموشنتني ع - النعامة – تلمسان
  
 وهران وهران  08

 معسكر – مستغامن
  
  تيارت  تيارت  09

 البيض -غليزان - تسمسيلت –سعيدة 
  
   بسكرة بسكرة   10

  الوادي – املسيلة – اجللفة
  
  ورقلة ورقلة  11

 األغواط -إليزي - غرداية – سترامتن 
  
  بشار بشار  12

 تندوف - أدرار
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
                   0.0.3/14/ 07: الرقم

  
  السيدات والسادة  إىل
  

   مديري التربية بالواليات
  مفتشي التربية الوطنية 

  مديري الثانويات النموذجية 
  

إعداد التقـومي األوىل  : املوضوع 
  .جلهاز املطالعة ومتابعته

  
 0.0.3/13/ 310املنشور رقم :املرجع

  15/07/2013املؤرخ يف 
  .استمارة حول املطالعة:املرفقات

  
ـ  يف إطار تنصيب جهـاز   ةاملطالع

بالثانويات ومتابعته وفقا ملا جاء يف 
املنشور املذكور يف املرجع أعـاله  
على مستوى الثانويتني النموذجيتني 

يشـرفين أن   احملددتني بكل والية ،
أطلب منكم العمل على جتسيد ما 

  :يلي 
إعداد تقرير الفصل األول حول  - 

جهاز املطالعة من طرف اللجنـة  
البيداغوجية الوالئية الـيت طلـب   

ويكون ذلك . هلذا الغرض تشكيلها

اعتمادا على التقارير الشهرية املعدة 
من طرف الثانويتني النموذجيتني يف 
كل والية وموافاتنا ذا التقريـر  
وفقا لذات املنشـور املـذكور يف   

  .أعاله املرجع 
ملء اإلستمارة املرفقة بدقة من  - 

طرف كل مدير ثانوية منوذجيـة  
 -بالتعاون مع فريقـه؛ وإعادـا   

العـادي   دعرب الربي -ورقيا ورقميا
  .واإللكتروين

انتقاء أحسن بطاقات للمطالعة  - 
ــة و ــية /بالعربيـ أو بالفرنسـ

أوباالجنليزية حسـب تقـدير   /و
كل ثانوية منوذجية وموافاة  ةأساتذ

مديرية التعلـيم الثـانوي العـام    
والتكنولوجي ا رقميا حيث ينشر 
أحسنها بأمساء أصحاا من التالميذ 

املواقع اإللكترونيـة   وأساتذم يف
. للثانوية ومديرية التربية وللـوزارة 

ويكون ذلك تثمينـا وتشـجيعا   
لنوعية املطالعة، من جهة، وحتضريا 

الئية ووطنيـة ألحسـن   ملسابقة و
  . بطاقات مطالعة ، من جهة أخرى

  
 2014جانفي  09اجلزائر يف 

  عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه
  مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

عبد القادر ميسوم
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 اجلمهوريــة اجلزائرية الدميقراطيــة الشعبيـــة
  التربية الوطنيةوزارة 

  
  :الوالية
 :الثانوية

  استمارة حول املطالعة
  موجهة للثانويات النموذجية املختارة لتطوير جهاز املطالعة

  2013جويلية  15بتاريخ  310/0.0.3/13وفق املنشور رقم 
  
  
  :لتعرب على التقديرات كما يلي  مللء اجلدول أسفله، تستعمل األرقام

  
  
  
  
  
  

  

  على التقديرات  األرقام تألد  الرقم
  عال جدا  -مرض جدا -ممتاز  5
   مقبول جدا -جيد -جيد جدا  4
  مقبول  -متوسط على العموم  -متوسط  3
  غري مرض  –دون املتوسط   2
  غري مرض متاما  –ضعيف   1
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يف خانة التقدير الذي تراه مناسبا وأضف التعقيبات  X ضع عالمة
  :اجلدول أسفلهيف  ةمستعينا باإلرشادات املسجل

  ر
ما تقديركم للخطوات 
املنجزة يف إطار جهاز 

  ؟  املطالعة بثانويتكم
  تعقيبات  1  2  3  4  5

  )ما تقدير الوفرة العامة؟(            عدد الكتب  .1
 –روايات  –أدب (            تنوع الكتب يف املكتبة  .2

  )علوم -مسرح
مدى تلبية الكتب لرغبات  .3

  التالميذ
            

  )من األساتذة املعنيون؟(            برجمة نشاط املطالعة  .4
  )ما املواد األكثر نشاطا؟(            ' دقيقة املطالعة"العمل ب .5
إعداد التالميذ لبطاقات  .6

  مطالعة 
  )أشر إىل اللغة(          

نشاط مناظرات حول  .7
  املطالعة يف القسم

  )ما املواد النشطة؟(          

تثمني جهد املطالعة  .8
  استحسانبعالمات 

            

استعمال مصنفات اإلجناز  .9
Portfolio 

            

  )هل يوجد ناد للمطالعة؟(            إنشاء نادي املطالعة .10
هل ينشط النادي مساء (            تنشيط نادي املطالعة .11

  )الثالثاء؟
              التردد على املكتبة .12
  )مربمج أم إرادي؟(            عمل التالميذ يف املكتبة .13
اآلراء يف نشاط تبادل  .14

  املكتبة
  )مؤطر أو عفوي؟(          

  )تواتر اإلعارة؟(            تنظيم إعارة الكتب .15
  )اإلعالم؟ (            أداء األساتذة تنشيط .16
  )اإلعالم؟(            ودورهم مشاركة األولياء .17
أعمال جمالس بشأن  .18

  املطالعة
            

تقدير دعم املكتبة للمنهاج  .19
  الدراسي

            
بكتب تزويد املكتبة  .20

  جديدة
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  جماالت الكتب املتوفرة باملكتبة وأعدادها

  
  

  جماالت
  عدد الكتب املتوفرة  

  بلغات أخرى  باألجنليزية   بالفرنسية  باألمازيغية  بالعربية
            اآلداب

            الروايات
            املسرح
            التاريخ
            الدين
            الفقه

            الفلسفة
            الفكر

الثقافة 
  العامة

          

            متفرقات
  

  ما الفترات اليت يسجل فيها إقبال كبري على املطالعة؟
  ما املدة احملددة إلعارة كتاب؟

 □اإلضاءة □التهوية : هل القاعة املخصصة للمطالعة مالئمة من حيث
  □التأثيث □التدفئة

 □ملخص لة املؤسسة □تلخيص □عرض: كيف يتم استثمار املطالعة
  □إشهار للكتاب واملؤلف
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  الوطنية وزارة التربية

  مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
  املديرية الفرعية للتعليم املتخصص و التعليم اخلاص

      0.2.3/2014/ 21:  الرقم
  

  السيدات والسادة  إلـى
  

  مديري التربية للواليات 
  

مسابقة يف فن اخلطابة : املوضوع 
  والتحدث باللغة العربية الفصحى 

  
املراســلة رقــم   : املرجــع

جانفي  07بتاريخ  02/1.1.11/2014
2014.   

  
يف إطار التحضري ملشاركة بالدنا 
    يف املسابقة اإلقليميـة اخلاصـة  
بفن اخلطابة والتحـدث باللغـة   

الدورة السابعة (العربية الفصحى 
وزارة  اليت تنظم من قبـل ) ةعشر

  التربية والتعليم جبمهورية مصر 
  
  
  
  
  
  
  

العربية واألمانة العامـة جلامعـة   
مــارس   15الدول العربية من 

ـــى  ـــارس  19إل  2014م
بالقاهرة ، يشـرفين أن أطلـب   
منكم إرسال قائمـة التالميـذ   

تمدرســني يف الســنة الثالثــة امل
شـعبة آداب وفلسـفة   : ثانوي

واملتحصلني على معدل يسـاوي  
يف مـادة   17/20أو أكبـر من 

اللغة العربية وآداا يف الثالثـي 
ــية  ــنة الدراس ــن الس األول م

إىل مديرية التعلـيم   2013/2014
الثانوي العـام والتكنولـوجي ،   
 املديرية الفرعية للتعليم املتخصص

يم اخلــاص قبــل  والتعلــ
على أحد رقمـي   10/02/2014

ــاكس   – 021/48.17.81الفـ
021/48.16.38 .  

 
  2014جانفي  20اجلزائر يف 

  عن وزير التربية و بنفويض منه
  نائب مدير التعليم املتخصص و التعليم اخلاص

  علي عطية
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

والرياضية  األنشطة الثقافيةمديرية 
   والنشاط االجتماعي

  2014/ 7.1.3/ 69 :الرقم
  

  إىل السيدات و السادة 
  مديري التربية بالواليات

  
خ اجلائزة املدرسية /ف :املوضوع

  .2015ملؤسسة السالم والتعاون 
  

القواعد األساسية  :املرفقات
  .للمسابقة

  
مبناسبة االحتفال بالعيد العشـرين  

مؤسسة  تنظمللعام الدويل لألسرة، 
السالم والتعاون مبدريد مسـابقة  

 –األسـرة  " مدرسية حتت شعار 
التقاليــد  –احلقــوق واملســتقبل 

ودف مشاركة تالميذ " واحلداثة
  ومعلمو اجلزائر يف هذه التظاهرة 

  
  
  
  
  
  
  
  

الثقافية الدولية، يشرفين أن أطلب 
فتح هذه املسـابقة لفائـدة    منكم

التالميذ واملعلمـني واملؤسسـات   
التربوية جبميع أطوارها وفق نظـام  

  .املسابقة املرفق
  

وبغية املشاركة الواسعة، نؤكد على 
 توزيع ىوالسهر عل ضرورة احلرص

املنشور على مجيع املؤسسات  هذا
التعليمية ومتابعة العملية وموافـاة  

والرياضية مديرية األنشطة الثقافية 
االجتمـاعي بأحسـن    والنشاط

 30األعمال عن كل حمـور قبـل   
، حىت يتسىن ملصاحلنا 2014أفريل 

حتويلها إىل اجلهة املنظمة يف اآلجال 
  .احملددة

  
  2014 جانفي 07 يف اجلزار

 عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه
والرياضية  مديرة األنشطة الثقافية

  والنشاط االجتماعي
  صاحبتسعديت 
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ــية للجــائزة  القواعــد األساس
ملؤسسة السالم والتعاون  املدرسية

2014  
  
الرسم احلر للتالميذ الـذين ال   ـ1

   سنوات 6تتجاوز أعمارهم 
  

اليت تطبع  يعرب عن نشاطات األسرة
 بصماا علـى شخصـية الفـرد   

ع بـاقي  ماألنشطة اليت يتقامسها (
التعبري برسـم ال  ، )أعضاء األسرة

  .A4 واحدة أبعاده عن صفحة تزيد
   
 شعار يتضمن رسالة مكتوبـة  -2

للتالميذ الذين تتراوح أعمـارهم  
  سنة 12 و 7مابني 

  
تصميم شعار مـع نـص قصـري    

ـ  ،يدعمه ـ ـال تقل أبع  نـاده ع
 سم وال يزيد عن X 42 سم 29,7

عرب عن املظاهر يسم  X 70سم  50
تلعبه األسرة الدور الذي البارزة يف 

ــجيع  ــدرات يف تش ــم الق ودع
  .الشخصية منذ الصغر

  
فهوم امل نع تعربرسم جدارية  ـ 3
للتالميذ قيم واحلقوق األسرية الو

الذين تتراوح أعمارهـم مـابني  
  سنة 15 و 12
  

  ميكن لكل شخص من اموعة أن 

يعرب عن أحد هذه املفاهيم املختلفة 
لألسرة ليتم تصميم لوحة جدارية 
 تضم كل هذه األفكار واملفـاهيم 

  .املشتركة
  
للتالميذ الـذين  تعبري فين حر  ـ 4

 18و 16تتراوح أعمارهـم مابني 
  األسرة والعمل )سنة

  
التشجيع بغرض الوصول إىل غاية 
حمددة أو حلم مـا وكـذلك أول   

أو  مع الوظيفـة  للشخص اتصال
كلها مظاهر تربط األسـرة  . املهنة

ما هو الدور الذي تلعبـه  . بالعمل
مبسـتقبلك  أسرتك فيما يتعلـق  

املهين؟ عرب عن هذه العالقة مـن  
  .خالل إبداع حر

  
مشروع األسـرة التعليميـة    ـ 5
   )املعلمون واألساتذة(
  

يف  26انطالقا مما تنص عليه املادة 
بندها الثالث من اإلعالن العـاملي  

لألولياء األولوية " حلقوق اإلنسان 
 التعليم الـذي يف حق اختيار نوع 

إن اتمع املدرسي ". يسند ألبنائهم
املكون من التالميذ واألسر واملربني 
وطاقم املديرين واإلداريني، ميكـن  

باعتبارك معلما . اعتباره مبثابة أسرة
أو أستاذا، قدم مشروعا مبتكـرا  
ميكن من خالله أن تشارك أسـر  
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تالميذك بشكل فعـال يف احليـاة   
  .التعليمية للمدرسة

  
: بني األسر املختلفـة االتصال  ـ 6

  تقنيات حديثة لالتصال يف األسرة
   

من بني اخلواص اليت يتصف بـها 
جمتمع العوملة، خاصـية احلركـة،   
 ولذلك تتزايد بصـفة مسـتمرة  
إمكانية االنفصال اجلغرايف، بـني  
أعضاء األسرة الواحـدة، سـواء   
بغرض الدراسة، أو العمل، أو غري 

لنا مـن   أذكر. ذلك من األسباب
ال تزيـد   –ل شريط فيـديو  خال

مدته عن مخس دقائق، وميكنك بعد 
 –وقع ويـب  ملتسجيله يف اذلك 

كيف تشارك أسرتك، من خـالل  
استخدام هذه التقنيات احلديثـة،  

  .بينكملتقريب املسافات فيما 
  
التـآخي   –اجلائزة غري العادية  ـ 7

كوسيلة لتكوين األسر التعليميـة  
  )املدارس(
   

املبـادئ، واملراكـز   تسعى خمتلف 
التعليميــة، إىل حتقيــق غايــات، 
وأهداف مشتركة، رغم وجـود  

العمل . مسافات جغرافية فيما بينها
املدارس يشبه احلياة ه التعاوين يف هذ

داخل األسرة، ويساهم يف فهـم  
ميكن لكل . أفضل للمجتمع احلايل

أو  مدرسة، أن تقـدم مشـروعها  

مـع   التآخي والتوأمةيف  خرباتـها
ـ تسعى  أو مدارس أخرى سةمدر

إىل حتقيق غايات مشـتركة مبـا   
. يشكل أسرة تعليمية فيما بينـها 

وميكنك االنضمام  احبث عن رابط
  .واملشاركة

  
  مبادرات أخرى -8
  

يتم إجراء حوار : جمموعة فيسبوك
" األسـرة "مفتوح حول موضوع 

يشتمل على خمتلف وجهات النظر، 
ــة، املقترحــات  ــبريات الفني التع

ـدف أن نـتعلم   . واملشروعات
بعضنا من البضع اآلخر، كل مـا  
ميكن معرفته عن هـذا املوضـوع   
الشديد األمهية ملستقبل جمتمعاتنـا  

  .األسرة"الراهنة وهو 
  
  تنبيه -9
  
: تقدم األعمال باللغات الثالث -

 ،العربية ، اإلجنليزية والفرنسية
 االسـم (بيانات صاحب العمل -

د، واللقب، تاريخ ومكـان املـيال  
املؤسسة، العنوان الشخصي، البلد 

توضع داخـل  ) والربيد اإللكتروين
 ف مغلق بصحبة العمل املرسل،ظر
 30 أخر أجل الستالم األعمال -

 .2014 أفريل
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  01/0.3.8/2014: الرقم 
  

ـّرر   مق
  
  ،تاهلياكل والتجهيزامدير  إنّ
  

ـ  مبقتضى م ـاملرسوم التنفيذي رق
ربيع األول  29املؤرخ يف  94-265

 سنة سبتمرب 06املوافق  1415عام 
احملدد لصـالحيات وزيـر    1994

  التربية الوطنية،
  
املرسوم التنفيذي رقـم   مبقتضىو

عام  شوال 17املؤرخ يف  09-318
 سـنة أكتـوبر   06املوافق  1430
ــيم 2009 ــمن تنظ اإلدارة  املتض

  ،املركزية لوزارة التربية الوطنية
  

رئيس الـديوان  على مراسلة  وبناء
د املـؤرخ يف  .ر/و.ت.و/523رقم 

01/12/2013.  
  

ـّرر   يق
  

) 02(يوضع قسمني  :األوىلاملادة 
يف الطابق الثالث مبدرسة حممد مادة 
سيدي احممد حتت تصرف النقابة 
الوطنية لعمال التربية و التكـوين  

)SATEF.(   

تكون احملالت املعينـة يف   :2املادة 
املادة االوىل مقرا للنقابة الوطنيـة  
ــوين   ــة و التك ــال التربي لعم

)SATEF.(  
  

ف السيد مدير التربية يكلّ: 3املادة 
 هـذا وسط اجلزائر بتنفيـذ  لوالية 

  .قررامل
  

قرر يف النشرة ينشر هذا امل: 4املادة 
  .تربية الوطنيةللالرمسية 

  
  2014 جانفي 28اجلزائر يف 

  عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه
  مدير اهلياكل و التجهيزات

  بلجياليل خوجة
  
   

 
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية
  02/0.3.8/2014: الرقم 

  
ـّرر   مق

  
  ،تاهلياكل والتجهيزامدير  إنّ
  

ـ  مبقتضى م ـاملرسوم التنفيذي رق
ربيع األول  29املؤرخ يف  94-265

 سنة سبتمرب 06املوافق  1415عام 
احملدد لصـالحيات وزيـر    1994

  التربية الوطنية،
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املرسوم التنفيذي رقـم   مبقتضىو
عام  شوال 17املؤرخ يف  09-318

 سـنة أكتـوبر   06املوافق  1430
ــيم 2009 ــمن تنظ اإلدارة  املتض

  ،املركزية لوزارة التربية الوطنية
  

رئيس الـديوان  مراسلة على  وبناء
د املـؤرخ يف  .ر/و.ت.و/523رقم 

01/12/2013.  
  

ـّرر   يق
  

ثالث مكاتب وضع ت :األوىلاملادة 
بثانوية املقراين بنب عكنـون  ) 03(

جملـس أسـاتذة   حتت تصـرف  
   ).CeLA(الثانويات اجلزائرية 

  
تكون احملالت املعينـة يف   :2املادة 
لـس أسـاتذة   مقرا  األوىلاملادة 

   ).CeLA(الثانويات اجلزائرية 
  

ف السيد مدير التربية يكلّ: 3املادة 
 هـذا وسط اجلزائر بتنفيـذ  لوالية 

  .قررامل
  

قرر يف النشرة ينشر هذا امل: 4املادة 
  .تربية الوطنيةللالرمسية 

  
  2014 جانفي 28اجلزائر يف 

  عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه
  مدير اهلياكل و التجهيزات

  بلجياليل خوجة

 11 يف مؤرخ مشترك وزاري قرار
 املوافق 1434 األوىل عام مجادى

 يتضمن ،2013 سنة مارس 24
 اخلاصة الكـاألس بعض عـوض

 القيام الةـح يف الوطنية بالتربية
التكوين  مؤسسات لدى باخلدمة
 .بالنقل املكلفة لإلدارة التابعة

 
 ، للحكومة العامني األم إن

 ، النقل ووزير
  ، الوطنية التربية ووزير

 
  مـرق الرئاسي رسوماملمبقتضى 

 شوال 17 يف ؤرخامل 12 – 326
 سنة سبتمرب 4 وافقامل 1433 عام

 أعضاءني تعي تضمناملو 2012
  ، احلكومة

 
 يذيـالتنف رسوماملو مبقتضى 

 عام شوال 11 يف ؤرخامل 315-08
 2008سنة أكتوبر 11 وافقامل 1429

 اخلاص األساسي القانون تضمناملو
 اخلاصة لألسالكني نتماملني وظفاملب

  ، تمماملو عدلامل، الوطنية بالتربية
 

 ؤرخامل الرئاسي رسوماملو مبقتضى 
 وافقامل 1423 عام الثاين ربيع 7 يف

 تضمناملو 2002 سنة يونيو 18
  ، للحكومة العامني األمني تعي
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 شتركامل الوزاري القرارو مبقتضى 
 1414 عـام  صـفر  18 يف ؤرخامل
 1993 ســنة غشــت 7 وافــقامل
 األسـالك  بعض وضع تضمناملو

 يف الوطنيـة  التربية بوزارة النوعية
ــة ــام حال ــة القي ــدى باخلدم  ل

 الطـابع  ذات العمومية ؤسساتامل
 كلفـة امل لـإلدارة  التابعة اإلداري

   ،بالنقل
 

  يأيت ما يقررون
 
 ادةامل ألحكام تطبيقا : وىلألا ادةامل
ـ  يذيـالتنف رسومامل من 3  مـرق

 عام شوال 11 يف ؤرخامل 08 - 315
 سـنة  أكتـوبر  11 وافقامل 1429
 يف يوضـع  ،أعاله ذكوراملو 2008

ــة ــام حال ــة القي ــدى باخلدم  ل
 الطـابع  ذات العمومية ؤسساتامل

 لـإلدارة  التابعة للتكوين اإلداري
 التعـداد  حدود ويف بالنقل كلفةامل
   ،القرار هذا وجبمب عليه نصوصامل
 
   : التايل للسلك نتمونامل وظفونامل
  

  التعداد  السلك
 التعليم أساتذة

  10  الثانوي

  
 اإلدارة مصـاحل  تضـمن  :2 ادةامل
 التكوين ومؤسسات بالنقل كلفةامل

 هـين امل سـار امل تسـيري  هلا التابعة
 ذكورامل للسلكني نتماملني للموظف

ــ يف ــا ،أعــاله األوىل ادةامل  طبق
 احملددة األساسية القانونية لألحكام

 08-315 رقـم  التنفيذي رسوماملب
 1429 عـام  شوال 11 يف ؤرخامل
 2008 سـنة  أكتـوبر  11 وافقامل
  . أعاله ذكوراملو
 

ــادة ــتفيد :3 امل ــونامل يس  وظف
 باخلدمة القيام حالة يف وضوعونامل

 ألحكـام  طبقا الترقية يف احلق من
 08-315 رقـم  التنفيذي رسومامل
 1429 عـام  شوال 11 يف ؤرخامل
 2008 سـنة  أكتـوبر  11 وافقامل
  . أعاله ذكوراملو
 

 من شغولةامل الرتبة تكون :4 املادة
 من استفادوا الذينني وظفامل طرف
  .اجلديدة الرتبة إىل حتويل حمل ترقية

 
 القـرار  أحكـام  تلغـى : 5 املادة

ـ  شتركامل الوزاري  18 يف ؤرخامل
 غشـت  7 وافقامل 1414 عام صفر
  . أعاله ذكوراملو 1993 سنة
 

 يف القـرار  هـذا  ينشـر : 6 املادة
 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة

ةميالدة قراطيعبيالش .  
 

 2013 مارس 24 يف اجلزائر
   لقنلا ريزو

  وت رامع
   وينطولا ةيبرتلا ريزو
  دمحأ اباب فيطللا دبع
 للحكومة العامني مألا عن

 منه وبتفويض
 العمومية للوظيفة العام ديرامل

  بومشال بلقاسم
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 13-432 رقـم  تنفيـذي  مرسوم
 1435 عـام  صفر 18 يف مؤرخ
 ،2013 سـنة  ديسمرب 21 املوافق

ـ  التنفيذي يعدل املرسوم  مـرق
 رجـب  28 يف املؤرخ 01 - 308

 سنة أكتوبر 16 املوافق 1422 عام
 املدرسة إحداث واملتضمن 2001

 وتنظيمها اجلزائرية بفرنسا الدولية
 . وعملها

 
  ، األول الوزير إنّ
 

 وزيرني ب شتركامل التقرير على بناء
 التربيـة  ووزير اخلارجية الشؤون
  ، اليةامل ووزير الوطنية

 
 سـيما  ال، الدسـتور  على وبناء

 2) الفقـرة ( 125و 85-3 ادتانامل
  ، منه
 

 90-21 رقـم  القـانون و مبقتضى 
 1411 عـام  حمـرم  24 يف ؤرخامل
 1990 سـنة  غشـت  15 وافقامل
 وجمموع العمومية باحملاسبة تعلقاملو

  ،عدلامل ،لتطبيقه تخذةامل النصوص
  

 90-30 رقـم  القـانون و مبقتضى 
 عـام  األوىل مجادى 14 يف ؤرخامل

 1990سنة  ديسمرب أول املوافق 1411
 ،الوطنية األمالك قانون تضمناملو
   ،تمماملو عدلامل

 ؤرخامل 95-20 رقم األمرو مبقتضى 
 17 وافقامل 1416 عام صفر 19 يف

 جلـس مب تعلقاملو 1995 سنة يوليو
   ،تمماملو عدلامل ،حملاسبة

 
 ؤرخامل 06-03 رقم األمرو مبقتضى 

 1427 عـام  الثانية مجادى 19 يف
 2006 ســنة يوليــو 15 وافــقامل
 العـام  األساسي القانون تضمناملو

   ،العمومية للوظيفة
 

 86-217 رقـم  رسوماملو مبقتضى 
 عـام  احلجـة  ذي 20 يف ؤرخامل

 سـنة  غشـت  26 وافقامل 1406
 جلنـة  إحـداث  تضمناملو 1986
 يف العقاريـة  العمليات تتوىل وطنية

   ،عدلامل، اخلارج
 

 مـرق الرئاسي رسوماملو مبقتضى 
 القعدة ذي 5 يف ؤرخامل 13 - 312

 سنة سبتمرب 11 وافقامل 1434 عام
 أعضـاء ني تعـي  تضمناملو 2013

   ،احلكومة
 

 رقـم  التنفيذي رسوماملو مبقتضى 
 مجــادى 16 يف ؤرخاملــ 455-91

ــام األوىل ــقامل 1412 ع  23 واف
 جبـرد  تعلقاملو 1991 سنة نوفمرب

   ،الوطنية األمالك
  

 رقـم  التنفيذي رسوماملو مبقتضى 
 عام رجب 28 يف ؤرخامل 308-01
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 سـنة  أكتـوبر  16 وافقامل 1422
 درسـة امل إحداث تضمناملو 2001
 وتنظيمها بفرنسا اجلزائرية الدولية
   ،وعملها

  
 رقـم  التنفيذي رسومامل قتضىمبو

 عام شوال 11 يف ؤرخامل 315-08
  سـنة  أكتـوبر  11 وافقامل 1429
 األساسي القانون تضمناملو 2008
 لألسالكني نتماملني وظفاملب اخلاص
 عـدل امل  ،الوطنية بالتربية اخلاصة

   ،تمماملو
 

 رقـم  التنفيذي رسوماملو مبقتضى 
 امـع حمرم 18 يف ؤرخامل 02-10
 2010 سـنة  يناير 4 وافقامل 1431
 تعلقـة امل األحكـام  حيـدد  الذي

   ،األساسي التعليم بإجبارية
 

 رقـم  التنفيذي رسوماملو مبقتضى 
 عام شوال 23 يف ؤرخامل 230-10

 2010 سنة أكتوبر 2 وافقامل 1431
 بتنظيم تعلقةامل األحكام حيدد الذي

   ،وسريها الثانوية
 

 رقـم  التنفيذي رسوماملو مبقتضى 
 امـع صفر 2 يف ؤرخامل 427-12

ـ  ديسمرب 16 وافقامل 1434  نةـس
   وكيفيات شروط حيدد الذي 2012
 العموميـة  األمـالك  وتسيري إدارة

 عـدل امل، للدولـة  التابعة واخلاصة
   ،تمماملو

   ،اجلمهورية رئيس موافقة وبعد
  

   يأيت ما يرسم
 
 رسومامل هذا يهدف : وىلألا ادةامل

 رسـوم امل أحكام بعض تعديل إىل
 يف ؤرخامل 01-308 رقم التنفيذي

 16 وافـق امل 1422 عام رجب 28
  .أعاله ذكوراملو 2001 سنة أكتوبر

 
ـ  تعـدل : 2 املادة  مـن  27 ادةامل

 01-308 رقـم  التنفيذي رسومامل
 1422 عـام  رجب 28 يف ؤرخامل
 2001 سـنة  أكتـوبر  16 وافقامل
  : يأيت كما وحترر، أعاله ذكوراملو
 احملاسـب  العون سكمي: 27املادة "

 اليـة املب كلفامل الوزير يعينه الذي
 التنظـيم  وفـق  درسـة امل حماسبة

  ". به عمولامل
 

 يف رسـوم امل هـذا  ينشر: 3 املادة
 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة

ةميالدة قراطيعبيالش .  
 

 2013ديسمرب 21 يف اجلزائر
  الوزير األول

  عبد املالك سالل
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 17 يف مؤرخ مشترك وزاري قرار
 مايو 27 املوافق 1434 عام رجب
التعـويض   مبلغ حيدد، 2013سنة 

 يفني املوظف غري لألعضاء املمنوح
 والعلـوم  للتربية اللجنة الوطنية

 . والثقافة
 
 ،الوطنية التربية وزير إن

  ،اليةامل ووزير
 

 ؤرخامل 06 - 03 رقم األمرمبقتضى 
 1427 عـام  الثانية مجادى 19 يف
 2006 ســنة يوليــو 15 وافــقامل
 العـام  األساسي القانون تضمناملو

  ،العمومية للوظيفة
 

 08 - 04 رقـم  القانونو مبقتضى 
 1429 عـام  حمـرم  15 يف ؤرخامل
ــقامل ــاير 23 واف ــنة ين  2008 س
 للتربية التوجيهي القانون تضمناملو

  ،الوطنية
 

 66 - 187 رقم رسوماملو مبقتضى 
 1386 عام األول ربيع 2 يف ؤرخامل
 1966 سـنة  يونيـو  21 وافقامل
 وطنيـة  جلنـة  إحداث تضمناملو

 سـيما  ال، والثقافة والعلوم للتربية
  ، منه 15 ادةامل
  
  
  

 رقـم  الرئاسي رسوماملو مبقتضى 
 شـوال  17 يف ؤرخامل 12 – 326

 سـنة  سبتمرب 4 وافقامل 1433 عام
 أعضـاء ني تعـي  تضمناملو 2012
  ، احلكومة

 
 مـرق التنفيذي رسوماملو مبقتضى 

ـ  94 - 265  ربيـع  29 يف ؤرخامل
 سبتمرب 6 وافقامل 1415 عام األول
 صالحيات حيدد الذي 1994 سنة
  ، الوطنية التربية وزير

 
 رقـم  التنفيذي رسوماملو مبقتضى 

 عام رمضان 15 يف ؤرخامل 95 - 54
 1995 سنة فرباير 15 وافقامل 1415
  ، اليةامل وزير صالحيات حيدد الذي

 
   يأيت ما يقرران

 
 ادةامل ألحكام تطبيقا : األوىل املادة

ـ  التنفيذي رسومامل من 15  مـرق
 األول ربيع 2 يف ؤرخامل 66 - 187

 سـنة  يونيو 21 وافقامل 1386 عام
 هذا يهدف، أعاله ذكوراملو 1966
 التعـويض  مبلغ حتديد إىل القرار

ـ  غري لألعضاء منوحامل  يفني وظفامل
 والعلـوم  للتربيـة  الوطنية اللجنة

  . والثقافة
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 غـري  عضـو  كل نحمي 2 :املادة 
 للتربيـة  الوطنية اللجنة يف موظف
  مبلغه حيدد تعويضا والثقافة والعلوم
 (15.000 دينار ألف عشر خبمسة

 اللجنة تعقدها دورة كل عن )دج
 نـم 12 ادةـللم طبقا ،التنفيذية

 يف ؤرخامل 66 - 187 رقم رسومامل
 21 وافقامل 1386 عام األول ربيع 2

 . أعاله ذكوراملو 1966 سنة يونيو
  

 يف أعاله ذكورامل التعويض يصرف
 صصـة لمخا االعتمـادات  حدود
 التربيـة  وزارة تسيري ميزانية بعنوان
  . الوطنية

  
 التعـويض  يصـرف  3 : ادةامل
 علـى  أعـاله   2ادةامل يف ذكورامل

 لالجتماعات احلضور ورقة أساس
 قبـل  من قانونا عليها وقعامل ربجمةامل

 للتربيـة  الوطنية للجنة العامني األم
  . والثقافة والعلوم

 
 يف القـرار  هـذا  ينشر 4 : ادةامل

 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة
ةميالدعبية قراطيالش .  
 

 2013 مايو 27 يف اجلزائر
 الوطنية التربية وزير

 أمحد بابا اللطيف عبد
 اليةامل وزير

  جوديمي كر
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 451-13 رقم تنفيذي مرسوم
 1435 عام صفر 27 يف مؤرخ

، 2013 سنة ديسمرب 30 وافقملا
 ميزانية يف اعتماد نقل يتضمن
 .الوطنية التربية وزارة تسيري

 
  ، األول الوزير إنّ
 

  ، اليةملا وزير تقرير على بناء
 

 سيما ال، الدستور على وبناء
 )2 الفقرة( 125 و3 - 85 ادتانملا

  ، منه
 
 17- 84 رقم القانون قتضىمبو
 1404 عام شوال8  يف ؤرخملا
 تعلقملوا 1984 سنة يوليو 7 وافقملا

  ، تممملوا عدلملا، اليةملاني بقوان
 
 12 - 12 رقم القانون قتضىمبو
 1434 عام صفر12 يف ؤرخملا
 2012 سنة ديسمرب 26 وافقملا

  ،2013 لسنة اليةملا قانون تضمنملوا
 
 13 رقم التنفيذي رسومملا قتضىمبو

 األول ربيع 11 يف ؤرخملا 59 -
  سنة يناير23 وافقملا 1434 عام

 االعتمادات توزيع تضمنملوا 2013
 الوطنية التربية لوزير صصةلمخا

 قانون وجبمب التسيري ميزانية من
  ،2013 لسنة اليةملا

  ، اجلمهورية رئيس موافقة وبعد
 

   يأيت ما يرسم
 
 ميزانية من يلغى : األوىل ادةملا

 ثالثة قدره اعتماد2013  سنة
 3.000.000.000( دينار ماليري

 وزارة تسيري ميزانية يف مقيد) دج
 بينةملا األبواب ويف الوطنية التربية

 ذا لحقملا "أ" اجلدول يف
  .رسومملا

 
 سنة يزانيةمل خيصص:  2 ادةملا

 ماليري ثالثة قدره اعتماد 2013
)  دج 3.000.000.000( دينار
 التربية وزارة تسيري ميزانية يف يقيد

 يف بينةملا األبواب ويف الوطنية
 .رسومملا ذا لحقملا "ب" اجلدول

  
 اليةملا وزير يكلف : 3 ادةملا

 فيما كلّ ، الوطنية التربية ووزير
 الذي رسومملا هذا بتنفيذ ،خيصه
 الرمسية اجلريدة يف ينشر

 قراطيةميالد اجلزائرية للجمهورية
  . الشعبية

 
  2013 ديسمرب 30  يف اجلزائر

  الوزير األول
  سالل الكملا عبد
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  )أ( لحقملا اجلدول
 رقم

 لغاةملا االعتمادات العناوين األبواب
  )دج(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

11 - 31 
  

12 - 31 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

22 - 31 
  

32 - 31  

 الوطنية التربية وزارة
 األول الفرع
 وحيد فرع

 الثاين اجلزئي الفرع
 للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 األول القسم

 العمل مرتبات - وظفونملا
 الراتب – للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 ............................. للنشاط الرئيسي
 التعويضات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 .............................. تلفةلمخا نحملوا
 األول القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

 الثاين اجلزئي الفرع جمموع
  

 الثالث اجلزئي الفرع
 والتقين والثانوي األساسي التعليم مؤسسات

 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 االول القسم

 العمل مرتبات - وظفونملا
 مؤسسات -للدولة  التابعة الالمركزية صاحلملا

   ..تلفةلمخا نحملوا التعويضات -األساسي  التعليم
 مؤسسـات  –للدولة  التابعة الالمركزية صاحلملا

ـ وا التعويضـات  -الثانوي والتقين  التعليم  نحمل
 ....................................تلفة لمخا

 األول القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

 الثالث اجلزئي الفرع جمموع
  األول  الفرع جمموع

  ................... لغاةملا االعتمادات جمموع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

360.000.000 
  

690.000.000 
1.050.000.000 
1.050.000.000 
1.050.000.000 

  
  
  
  
  
  
  
  

280.000.000  
  
  

1.670.000.000 
1.950.000.000 
1.950.000.000 
1.950.000.000 
3.000.000.000 
3.000.000.000  
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 )ب(لحق ملا اجلدول

 رقم
 االعتمادات العناوين األبواب

  )دج( ةصصخملا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

13 - 31 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

21 - 31 
  

23 - 31 
  
  

31 - 31 
  
  
 

 الوطنية التربية وزارة
 األول الفرع
 وحيد فرع

 الثاين اجلزئي الفرع
 للدولة التابعة مركزيةالال صاحلملا

 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 األول القسم

 العمل مرتبات - وظفونملا
 سـتخدمون ملا - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 عـائلي  طـابع  ذات منح ، الرواتب، تعاقدونملا

 .................. االجتماعي الضمان واشتراكات
 األول القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

 الثاين اجلزئي الفرع جمموع
  

 الثالث زئيجلا الفرع
 والتقين والثانوي األساسي التعليم مؤسسات

 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 األول القسم

 العمل مرتبات - وظفونملا
 التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 ..................للنشاط الرئيسي الراتب- األساسي
 التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 منح ، الرواتب ، تعاقدونملا ستخدمونملا- األساسي
  ..االجتماعي الضمان واشتراكات عائلي طابع ذات

 التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 .......... للنشاط الرئيسي الراتب - والتقين الثانوي

  األول القسم جمموع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10.000.000 
10.000.000 
10.000.000 
10.000.000 

  
  
  
  
  
  
  
  

830.000.000 
  
  

175.000.000 
  

1.385.000.000 
2.390.000.000 
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 )تابع( )ب(لحق ملا اجلدول

 
 رقم

 االعتمادات العناوين األبواب
  )دج( ةصصخملا

  
  

23 - 33  

 الثالث القسم
 االجتماعية التكاليف - وظفونملا

 التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 ......................االجتماعي الضمان- األساسي

 الثالث القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

 الثالث اجلزئي الفرع جمموع
 األول الفرع جمموع

  .....................صصةلمخا االعتمادات جمموع

  
  
  

600.000.000 
600.000.000 

2.990.000.000 
2.990.000.000 
3.000.000.000 
3.000.000.000  
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